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PLJ SĄJUNGOS PIRMININKĖS ŽODIS

Žinote ar ne, kadi IV PLJ kongrese da
lyvauja jaunimas net dš 14 skirtingų 
-kraštų ir iš keturių kontinentų — Austra
lijos, šiaurės Amerikos, Pietų Amerikos 
ir Europos!

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdybai ir, tikiu, kongreso ruošos komi
tetams yna džiugu matyti tokius didelius 
skaičius jaunimo, kuris nepaisė didelių 
atstumų ir išlaidų ir parodė tikrą susido
mėjimą šiuo jaunimo gyvenime svarbiu 
įvykiu. Daug kas taip ir skaičiuoja save 
amžių: vy*kstu į IV Jaunimo Kongresą, nes 
žinau, kad jau man amžius neleis dalyvau
ti V-jame ir atvirkščiai — vyksiu į penk
tąjį, nes po to dar galėsiu vykti ir į žeis
tąjį kongresą!

Taigi, iš šitokių pasisakymų matome, 
kad jaunimo Kongresai veda mūsų min
tis ateitin, lyg švyturiai jaunimo gyveni
mo kelyje, kurie nusako, kur mes einam 
ir kur turėtumėm ateityje eiti pasėkoje 
visų diskusijų, visų planavimų, kuriems 
suteikiama proga per Kongresus.

Džiaugiamės, kad šiame kongrese daly
vauja jaunimas net iš 14 kraštų, prisime
name dar vieną kraštą — tą, kuriam mes 
visi priklausome savo kilmės ‘šaknimis— 
LIETUVĄ, šis kongresais ypatingai savo 
stovykline programa kreipia dėmesį į 
Lietuvą ir jos dabartinę būklę ir primena 
mums, kaip smagu būtų turėti mūsų tar
pe mūsų bendraamžius iš ten.

Deja, tas faktas, kad tai nėra įmanoma, 
kad jie su mumis negali dalyvauti, mus 
priveda prie rimto susimąstymo savo kul
tūrinės veiklos laisve, religinių pažiūrų 
pasireiškimo galimybėmis. Tuo pačiu tai 
pasidaro mūsų pareiga atlikti už savo bro
lius ir seses Lietuvoje tai, ko jie patys už 
save negali atlikti, nes esame visi vienos 
tautos vaikai!

Reikėjo pastangų šį kongresą ruošiant, 
jį organizuojant, keliant jam lėšas. Užtai 
visi esame dėkingi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei ir visai lietuvių visuo
menei už didžiulį trūsą sukeliant lėšas, ku
rios įgalino suteikti pašalpų kraštų atsto
vams, kad jie galėtų dalyvauti.

Jiauslkime atsakomybę prieš savo vyres
niuosius brolius ir seses Lietuvoje bei 
prieš visą Jaunimą, kuris kongrese nega
lėjo dalyvauti kai kilbsime į darbą! Jų vi
sų dėmesys bus atkreiptais į mus. Mes ir 
vėl turime visų, kurie deda į mus savo 
viltis, neapvilti, bet juos pradžiuginti, žen
giant naujais ir drąsiais žingsniais į prie
kį!

Džiugu taip pat matyti kaip jaunimas, 
kuris gyvena visiškai skirtinguose kraš
tuose, veikia Skirtingomis sąlygomis, jun
giasi kartu tikrai pasaulinio masto vienon 
lietuvių bendruomenėm Bendruomenė — 
tai tas vienetas, kuris mus atriboja nuo 
mūsų gyvenamojo krašto aplinkos. Jun
giamės, nes esame lietuviai. Kiekvienas 
jauslkime atsakomybę sukurti ateitį tokią, 
keikią mes norime matyti. Dabartis pri
klauso mums o ateitis —■ nuo mūsų!

Linkiu šiame kongrese susidraugauti, 
linksmintis ir su pasididžiavimu atstovau
ti savo krašto lietuvių jaunimui. Be to, 
linkiu, kad šis kongresas ilgai liktų visų 
jame dalyvaujančiųjų atmintyje, kaip 
neišdildomas, turtingas ir naudingas mū
sų jaunatvės išgyvenimas!

DRAUGYSTĖS AUDINYS

Ramutė Ulbaitė

— Laikraštėlio Redaktorės žodis —

Esame Skirtingi asmenys, suvažiavę iš 
įvairių pasaulio kraštų. Atsivežėme su sa
vimi gyvenamojo krašto įtaiką, jo papro
čius ir klafllbą. Bet mus riša viena gija — 
LIETUVYBĖ! Dėl jiois mes ir suvažiavome 
į šią dtovyMą.

Audinys yra audžiamas iš spalvotų siū
lų ir įvairių raštų. Stovykloje MES esame 
tie įsiūlai, kurie savo -skirtingomi-s spalvo
mis, įvairiais apmatais, kūrybinėmis idėjo
mis pradėsime austi mūsų marguosius lie
tuviškus raštais.

Derindami spalvas ir kartu siekdami 
.mūsų stovyklos tilkislo, pažinkime vienas 
kitą ir jpinkime į mūsų stovyklos audinį 
bendrą darbą ir draugystę.

KALBAME LIETUVISKAfl LITHUANIAN
WEEKLY

IŠ IV PLJ KONGRESO NUOTAIKŲ —
Kaip Lietuvoj žemaičiai, aukštaičiai ar 

dzūkai įkalba tarmiškai, itiaiip ir mes Ikon, 
grėsė turime įvairių tarmių. Mūsų terpe 
galima rasti nuo ne taip seniai atvykusių 
(kai kas tik priėš keletą mėnesių) iki 
žmonių iš trečiosios kartos išeivijoj. Kaip 
gyvendami tarp žemaičių pradedame že
maičiuoti, taip ir ilgiau gyvendami sveti
mame 'krašte pajuntame to krašto įtaką.

Kai kurių kraštų jaunimas kalba labai 
melodingai, pvz., iš Kolumbijos. Kai ku. 
rių priebalsės dar minkštesnės kaip „1“ ir 
,,m“. Atvykę iš Amerikos ir Kanados, kie
čiau taria garsus ,4“, „k“, ,,d“. Jų balsės 
e“ ir ,,a“ pailgėja, o brazilams nėra di

delio Skirtumo tarp ilgųjų ir įtrumpųjų 
,,ū“ ,,u“ ar „y“ ir ,.i“.

Mūsų■
(Iš LKB Kronikos Nr. 37)

Čistopolis. Lietuviškosios Helsinkio 
grupės niarys Viktoras PETKUS iš Vladi. 
miro kalėjimo perkeltas į Čistopo'lio ka
lėjimą. Vladimiro kalėjimas, ruošiiainitis 
1980 m. Olilmpijadlai, buvo panaikintas ir 
perkeltais į sunkiai pasiekiamą Čistopolį.

Dabartinis Viktoro PETKAUS adresas: 
422950 Ta-ta-rsfcaja ASSR, Čistopolį, Uė 148 
St. 4.

Uljanovskas. 1979 m. sausio 20 d. Ona 
PRANSKŪNAITĖ baigė atlikti bausmę už 
,,LKiB KRONIKOS“ dauginimą bei pliatti- 
niimą ir išleista į laisvę. Tą pačią dieną 
vakare lėktuvu ji sugrįžo į Kauną. Kau
niečiai -PRANSKŪNAITĘ aerodlrome suti
ko su gėlėmis; keliose vietose buvo suor. 
ganizuoti iškilmingi sutikimai. Ona 
PRANSKŪNAITĖ sugrįžo išvargusi, bet 
su labai gera nuotaika.

Potma.
Rašo Tautos kankinys P. PAULAITIS:
Aš vis iriuosi pirmyn.. Jau peržengiau 

32 metus, beliko dar Itrys su priedu. Aš 
ralmiiu žvilgsniu žiūriu į ateitį, kuri bus 
gera, jeigu ir ne man, bet mano Tėvynei, 
mano tėvynainiams tai tikrai. Tačiau vi
suomet ir visur —■ Fiat voluntas Tula!

Man belieka visiems tėvynainiams pa
dėkoti ir dar karščiau Jus visus pamilti 
ir aukotis už bendrą ir teisėtą visų lais
vės reikalą. Kiekvienas iš už spygliuotų 
vielų mane pasiekiąs gerų Brolių ir Sesių 
nuoširdus žodis man lyib balzamas: už
temdo visus trūkumus, sušvelnina kiek, 
vieno dyglio, (kurių čia taip gausu, sukel
tą skausmą ir, rodos, kai esi lydimas my
limų širdžių, ne taip žiaurus tas okupaci
jos jungas, 'kurį metų metais tenka vilkti 
šalia gyvenimo. Eįet kaip padėkoti toms 
mylimoms širdims, kurios mane prisime
na, kurios man nors retkarčiais parašo? 
Juk mano galimybės — tai paukščio nu
kirptais ispamais...

Sveikata. Negalavimų, atrodo, niekam 
netrūksta. Pasikėsinimų į sveikatą neiš
vengiu, ypač žiemos metu. Tai visokie gri
pai, artritai, reumatizmai ir panašūs ne
galavimai. Bet kol kas tai nereikšmingos 
smulkmenos, į kurias neverta- per daug 
kreipti dėmesio: užeina, praeina ir viskas 
savo vietoje. O galvoti ir rūpintis yra 
apie daug ką svarbesnio. Aš nebežinau ir 
kaip besidžiaugti Maironiu:

— Dabar nė minties, aš gyvatos prašau:
Aš noriu įgyventi, kariauti!
M-am suteikė jėgas Aukščiausias, žinau, 
Ne ašaroms veidą beplauti...
Už viską — Deo graliais! Ir visame ka

me —‘Fiat voluntas Tua!

Petras PAULAITIS yra viena tauriau
sių lietuvių asmenybių. Rusai Sacharovo 
varid’o tribūnoje Kopenhagoje įtvirtino, 
kad PAULAITIS — moralinio tyrumo pa
vyzdys.

Kronika prašo brolius išeivijoje nuolat 
ir nuolat minėti ir nuolat minėti ilgame
čio Tautos kankinio Petro -PAULAIČIO 
pavardę. Reikalaukime -greičiau išleisti jį 
į laisvę!

Pdtro PAULAIČIO -adresas:
Mordovskaja ASSR, stanoija Potma, 

p/ox -Lesnoj 385/19-3.

Potma. 1978 m. spalio 20 d. Elena LA
PIENIENĖ aplankė savo vyrą Vlaidą LA. 
PIENĮ, -tebeka-lintį 19-jame Mordovijos 
lageryje (kartu su Petru PAULAIČIU).

DBLS Revizijos komisijos nariui ir ,.Europos Lietuvio“ administracijos 
bendradarbiui

PRANUI DUOBAI

mirus, giliai užjaučiame jo dukteris
Živilę Matukienę ir Romą Foord, ir jų šeimas bei artimuosius

DBLS Centro Valdyba ir
E.L. administracija

.Kas norėtų pamatyti Čiurlionio originalų, 
užkopti į Gedimino kalną, 

pamatyti ir pasimaudyti Trakų ežere! ?
Yra dar vietų grupinėje kelionėje į Vilnių (labai pigiai) 
nuo rugpjūčio 19 dienos. 
Informacija ir registracija pas

HELMUT PETRICK 
Esbjergweg 10 
2300 -KIEL 1 '.
Fed. Republik of Germany 
Tel. 0431 - 52 83 19

Įtaka jaučiama ne tik -sakinio melodijo
je bet ir žodlyne ir sakinių sudėtyje — sin
taksėje. Dažnai sakoma ,,darė pranešimą“, 
,,altliko kelionę“, vietoje ,,pranešė“, ,.ke
liavo“.

Gal ibūt daug kas pastebėjo, kad konigre. 
so -Stovykloje kalbama lietuviškai ir su 
tais -draugais, su kuriais namuose dažniau 
kalbama gyvenamojo krašto (kalba. Dr. Ri
mantas Petrauskas, išnagrinėjęs IV PLJK 
studijinę 'anketą, nustatė, kad tik 3% lie
tuvių jaunimo kalba -su lietuviais draugais 
vien vietine kalba.

-Daug įtakos turi ir kraštų sąlygos, pa. 
žiūros, tradicijos, papročiai, bet tai jau 
kita tema.

Kaliniai
Prieš ir po pasimatymo LAPIENIENĖ bu
vo ko kruopščiausiai iškrėsta-, čekiste 
MAŽA išrengė ją iki nuogumo, išdlras'kė 
kasas, sukinėjo, lankstė, apžiūrėjo net 
kojų padus, ar ten kartais neprilipdytas 
koks ,,ianittitairyib|«nj|s popSerėdriis/'. Tiesiog 
sunku -suprasti, kad valstybė 'taip gali 
drebėti preš tiesos žodį, užrašytą amt po
pieriaus sOciiaurtės. LAPIENIENEI nebuvo 
leista įduoti vyrui siuntinį, nors ikial-inys, 
atlikęs pusę -skirtos bausmės, turi teisę 
siunitimį gauti.

Vladas LAP1ENIS rašo iš lagerio:
,,Pakol pareinu po pietų iš valgyklos iki 

gyvenamos patalpos, kartais suvalgau net 
visą -riekę dluonos...“

Priverstinis darbas, alkis, nuolatiniai 
pažeminimai ir bausmės — tai sovietinių 
lagerių kasdienybė.

Vlado -LAPIENIO teismo metu KG|E‘ no
rėjo jo žmoną Eleną panaudoti liudininke 
prieš savo vyrą, tačiau >ši išpdSkino, kad 
saugumiečiai kratos -mėtų elgėsi grubiai 
ir paėmė daug religinės literatūros. Ne
paisant -to, -teismas panaudojo LAPIE- 
N1ENĖS pasakymą, kad jai niekas ne
kliudo lankyti bažnyčią, kaip įrodymą, 
kad- Lietuvoje esanti tikėjimo laisvė.

Tiesa, Elenai LAPIENIENEI, paprastai 
kulinarei, tikrai niekas nekliudo nueiti į 
bažnyčią, tačiau ji jau. virš 10 metų lau
kia žmoniškesnio komunalinio buto ir jo 
negauna, nors seniai yra pirmoje eilėje, o 
kasmetinės komisijas pripažįsta, kad jos 
butas visišk-ai blogas.

Darbovlietėjle, išfi/eisldlaimi LAPIEN1ENĘ 
į pensiją, ingi neužmiršo, jog -ji tikinti — 
negavo net Skurdžiausios dovanėlės (ki
tiems jos duodamos), -nors visą laiką kuo 
sąžinlinigiausiiali atliko savo pareigas.

Kartą LAPIENIENĖ paprašė p-rofsąjun. 
gos pirmininkę F. STERSKAJA talonėlio 
kilimui nusipirkti, o ši, žinodama, Ikad 
kulinarė ‘tikinti, -atšovė: „Niekada negau
si!“

Seįttlįnios DIENOS
• Egipto-Izraelio taikos sutarties vyk

dymas ir tolimesnė santykių plėtotė eina 
normaliai. Po prezidento Sadaito ir prem. 
jero -Begina trijų dienų konifenenciijois 
Aleksandrijoje ‘birželio pirmoje pusėje abi 
šalys išreiškė neslepiamą pasitenkinimą. 
Spalių 27 d. Izraelis grąžins Egiptui Sina
jaus naftos versmes ir pirks iš Egipto naf
tą rinkos kainomis.

Q Apie 1.000 Kambodijos pabėgėlių, 
-kurie su kitelis buvo jėga -grąžinti iš Tai. 
lando į Kambodiją, -vėl perbėgo į Tailan
dą. šį kartą jų nebetrems atgal, nes Pran
cūzija ir JAV sutiko juos -persikeldinti.
• Norvegijia paskelbė įsileisi-ainiti 3.000 

Vietnamo pabėgėlių, padvigubindama sa
vo pirmiau praneštą kvotą.
• D. Britanija ir Raudonoji Kinija Ibu. 

vo vtieninltlės 2 valstybės i'š 72 susirinku
sių Ženevoje, -kurios be jokių atsiprašymų 
apkaltino Vietnamo vyriausybę, kad ji ne
pateisinamai brutaliai traktuoja savo ma- 
žumias, o ypatingai kiniiečių kilmės etninę 
benidiruomenę, paversdami ją ,,tauta siū
buojančiuose laiveliuose“ (boat people).

0 Ir JAV laivynas, plaukiojus šiuo me
tu pietų Azijos -vandenyse, gavo įsakymą

NATO DILEMA

Takia antrašte ,,Daily Telegraph“ 16. 
VII. 79 laidoje patiekė žnutę apie Sovietų 
manevrus Lietuvoje, į kuriuos Sovietų 
krašto -apsaugos ministras pakvietė aštuo- 
-niia-s NATO kraštų vyriausybes atsiųsti 
savo stebėtojus.

D. Britanija nepripažįsta Sovietų kon
trolės Pabaltijo valstybėse. Todėl ir svars
to: priimti ar ne — kvietimą -stebėti 25.000 
kariuomenės manevrų Lietu-vos žemėje.

Jdkie Britų -diplomatai iki 'šioliai nėra 
ofi-ciall'iiai vizitavę Pabaltijo kraštų nuo pat 
Sovietų okupacijos pradžios po II paisiau, 
lindo karo, kadangi taitai galėtų būti aiš
kinama, kaip satelitinių vyriausybių pri- 
pažiiniiimiais.

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA 
SPRENDŽIA

Britanijos Užs. Reik. Mind-Sterijia patvir. 
tino, kad yra gautas -kvietimas iš Sovietų 
Sąjungos atsiųsti stebėtojus į raudonosios 
armijos manevrus, vykdomus Lietuvoje.

Karinis ,,Daily Telegraph" korespon
dentas -samprotaują, ‘kad Stebėtojas būtų 
siunčiamas Krašto apsaugos ministerijos, 
atseit kariškis, bet ne vyriausybės ir ne 
Užsienio reikalų ministerijos idiplomatinis 
atstoviais. Vienok pranešama kantu, kad 
britų Užsienio reik, ministerija „svarstys“ 
(lite nagrinės) atsiųstąjį kvietimą. Atseit, 
artėjama prie atsakymo: ir -taip ir nė. Sa
komą, kad -diplomatinės kalbos žoldlynas 
yna pialts tunįingiauisias. O anglai visados 
buvo patys didieji diplomatai.

LIUDYTOJŲ APKLAUSINĖJIMAS

Birželio 26 dieną Washimgtone, DC, 
Subcommittee on International Organiza
tions of ithe House Foreign Affairs Co
mmittee apklausinėjo liudytojus ryšium 
su rezoliucija dėl Pabaltijo valstybių. Ap
klausinėjimams vadovavo pakomitečio 
pirmininkas Don Bonker (Wash.).

Liudytojai tame apklausinėjime buvo 
kongr. Robert K. Doman (CA); Robert 
Barry, Assistant Secretary of State, Eu
ropean Affairs; dr. Kazys Bobelis, VLIKO 
pirmininkas ir Pasaulinės Baltų Santalkos 
(World Baltic Conference) pdrminiiikas; 
G-unars Meierovics, Jungtinio Amerikos 
Baltų Komiteto (Joint -Baltic American 
National Committee) pirmininkais; Povi- 

stebėt įplūduriuoj ančius laivuose vietna
miečius pabėgėlius ir traukti juos iš van
dens, kada tai įtik bus įmanoma.

JAV dabar nusistačiusi įleisti po 14.000 
Vietnamiečių pabėgėlių per mėnesį.

9 DC-10, tas nelaimingas transportinis 
lėktuvas, Vis laikais nuo laiko ,,sužemima- 
mas“, per kruopiščius patikrinimus atra
dus kokius {lūžimus rėmuose iar p-riitvirti. 
namuose varžtuose.
• Plalryzi-aus rusų laikraštis „Russkiaja 

MysU“ VII. 12 d. numeryje įdėjo diaugiau, 
negu pusės puslapio didumo straipsnį, 
pilną žinių iš Lietuvos, perduotų LK|-I 
Kronikos. Laikraštis labai aukštai vertina 
LKB Kronikos leidėjus ir jų informaciją.
• Nikaragvoj užsitęsusi -revoliucija ga

lų gale pasibaigė, sukilėliai nugalėjo, nors 
ir ne visai tie, kurių JAV.ės norėjo. Teks 
stebėti, kurią kryptimi reikalai normali
zuosis.
• Rytų Vokietijos kompozitorius prof. 

Reiner Kund sukūrė kantatą ,,Metai“ pa
gal Kristijono Donelaičio ‘klasinę poemą. 
Naująjį kūrinį atliks Drezdeno filharmo. 
ni’j-a.
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las Vaičekauskas, neseniai atvykęs iš Lie
tuvos, kuriam vertėjavo ir padėjo p. Ma
rija Rudienė, B ALFO pirmininkė.

INFLIACIJA SOV. SĄJUNGOJE

Nors oficialiai Sovietų valdžia nenori 
pripažinti, infliacija palietė ir Sov. Są
jungą.

Kaip praneša ,,Tiesa“ (1972.VI.1), nuo 
š.m, liepos 1 d, Sov. Sąjungoje yra padi
dintos mažmeninės kainos pirmoje eilėje 
tokioms prėkėms, kaip: brangiųjų meta
lų dirbiniai, kilimai, natūralūs kailiai- ir 
kailių gaminiai. Tų prekių kainos padidin
tos 50%. Lengvųjų au-tomibilių kainos pa
keltos 18%, importuotų -baldų — 30%, 
vietoje pagamintų baldų — 10%.

Restoranuose ir kavinėse vakare kainos 
padidintos priklausomai nuo šių įmonių 
kategorijos — 25 — 45 procentais. Taip 
pat vidutiniškai 45 procentais padidintos 
visuomeninio maitinimo įmonių parduo
damo alaus kainos.

PAKRATYTA JAV VYRIAUSYBĖ
Prezidentas pertvarkė saivo -ministrų 

kalbinėtą. šiaip jau, — įprastas politinis 
įvykis -daugelio valstybių gyvenime. Bet 
šį kartą žiūrima į -tai, kaip į kažkokią 
konvulsiją Amlerilkos prezidėnltiniiiame re
žime.

Nuo SALT II sutarties pasirašymo prez. 
C-airtterį spaudžia nesėkmės. Po kelių die
nių JAV detektoriai susekę, kad Sovietai 
detonavo didesnio kalibro atominę bombą 
požemiuose, negu sutartis leido.

Prezidentais kažkaip džiaugsmingai pa
sirašė tą sutartį, nors daugelis joje nem-a. 
Ito jokių priemonių tikrinti ,ar antroji ša
lis vykdys ‘sutartį.

O čia dar benzino ir žibalo dirbtinai su
sidariusi krizė JAV.ėse, delsiant ir atide
dant bet kokius problemos -sprendimus.

Prezi-dlenltais ketino pasakyti kalbą tie
siai į tautą. Valandas prieš išią kalbą, toji 
kalba atšaukta, o prezidentas -išvyko ir 
,,išnyko“ į kalnus.

Tik po 10 dienų vėl pasirodė, palsakė ža
dėtąjį žodi}, žmonės lyg pradėjo aprimti. 
Po porols dienų trenkė žinia: prez. Canteris 
paskyręs ,,štabo viršininką“ (naujas Nlxo. 
no Haldermanas“), tais pareikalavęs viso 
kabineto -atsistatydinti. Ir štai... per -dvi 
dienas ,,priimti“ jau ibenit 5 -kabineto ma
rių -atsistatydinimai.

Pačioje Amerikoje pasigirdo dar negir
dėti komentarai Carterio atžvilgiu — klai. 
-džioj-antieji (erratic) nuosprendži‘ali — 
nervinis sutrikimas — prezidentas reika
lingas poilsio ir pan. Įvykių eigą verta 
-įdėmiai stebėti bent kurį laiką.

DAR VIENAS MILŽINAS SUJUDO

Indija, prieš maždaug du -metu išbridlu. 
si iš buv. premjerės Indiros Ghandi su
darytos krizės, nelauktai pakliuvo į nau
ją, dar -nepasibaigusią. Tada išrinktas 
premjeru Morarji Desai, gana -ramus ir 
nesavanaudiškas politikas, net populiarus 
žmogus pačioj Indijoje.

Kai kurie politiniai žingsniai ir vidaus 
partinė nesanta-ika tarp jo vice-premj erų 
po truputį vis smarkiau įsisiūbavo, iki ne
pasitikėjimo klausimas liko iškeltas par
lamento žemuosiuose rūmuose. •

Nors būta užtikrinimų, kad premjerui 
Desai parlamentas nebūtų išreiškęs nepa
sitikėjimo, bet Desai nutarė atsistatydinti 
ir pasitraukti iš ginčo sūkurių, o nekovoti 
dėl savo padėties.

Gal tai labiau atitinka indų filosofinę 
tradiciją, bet teks įdėmiai stebėti, kuria 
kryptimi. pasuks krizės Sprendimai. Indi
ja yra jautrioje kryžkelėje.

1
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KOVA PRIEŠ NUOSTATUS
Iš LKB Kronikos Nr 38

Tikinčiųjų teisėmis ginti Katalikų Komite
tas 1979 m. gruodžio 25 d. Nr. 5

TSRS Aukščiausios Tarybos] Prezi|dliu- 
mui LTSR Aukščiausios Tarybos Prezi
diumui, Lietuvos vyskupams ir vyskupijų 
Valdytojams, Religijų reikalų tarybos įga. 
lietiniui P. ANILIONIUI

Prieš trisdešimt metų, 1948 m. gruodžio 
10 d. .SNO Generalinė Asamblėja priėmė 
Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ku
rią, įsipareigodama Šventai vykdyti, pasi
rašė ir Tarybų Sąjunga. Tarybinė spauda 
net tvirtina, kad naujoji TSRS Konstitu
cija garantuoja žymiai daugiau teisių ir 
laisvių, negu tai pramatyta Visuotinėje 
žmogaus teisių deklaracijoje.

Lietuvos katalikai, pokario metu pergy
venę įvairias diskriminacijos formas, ti
kėjosi, kad Visuotinės žmogaus teisių de
klaracijos .garbingo jubiliejaus proga, ta
rybinė vyriausybė suteiks jiems bent šiek 
tiek daugiau teisių ir laisvių, tačiau vis. 
kas įvyko aitvirlkščiial. 1978 m. lapkričio 24 
d. Religijų reikalų tarybos įgaliotinis P. 
ANILIONIS sukvietė į Vilnių visus Lietu
vos vyskupus ir vyskupijų valdytojus ir 
įsakmiai pabrėžė, kad nuo diaibar pilnai 
reikėsią laikytis 1976 m. liepos 28 d. LTSR 
ATP patvirtintų „Religinių susivienijimų 
nuostatų“, o jų nesilaikantieji būsią griež
tai baudžiami,

LTSR ATP, patvirtindamas ,,Religinių 
susivienijimų nuostatus“, pirmiausia tu
rėjo atsižvelgti į tai, kad Katalikų Bažny. 
čia Lietuvoje turi ne tik 600 metų istori
ją, daugybę neužginčijamų nuopelnų Lie
tuvai, pvz., prieš 400 m. jėzuitų įkurtas 
Vilniaus universitetas, bet ir tai, kad Ka
talikų Bažnyčiai ir šiuo metu priklauso 
nemažiau 70 procentų Lietuvos įgyventoj ų 
ir įtik nežymi dlaliis laiko save ateistais. 
Liaudies vyriausybė, tvirtindama Nuoslta. 
tus, privalėjo atsižvelgti į daugumos pilie
čių įsiltikinimus ir valią, tačiau pasielgė 
priešingai — saujelės ateistų interesai 
nulėmė diskriminacinį Religinių susivie
nijimų nuostatų pobūdį.

Šiuo raštu mes norime atkreipti tarybi
nės vyriausybės dėmesį, kaip Lietuvos ku
nigai ir tikintieji vertina jiems primestus 
Nuostatus, kaip prieštaraujančius ne tik 
Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai, 
bet ir LTSR Konstitucijai, ir kurių esmi
nis tikslias — administracinėmis priemo
nėmis sudaiktinti Katalikų (Bažnyčią (Lie
tuvoje.
(>SNO — Suvienytų Nacijų Organizacija 
— JTO)
(ATP — Aukščiausios Tarybos Prezidiu
mas — prezidento įstaiga)

#*♦

Religinių susivienijimų nuostatai reika. 
lauja, kald religinė bdlneruomenė būtų už
registruota (2 str.), be registracijos ji ne
gali pradėti veiklos (4 Str.). Religinė ben
druomenė, norėdama užsiregistruoti, turi 
su prašymu kreiptis i rajono (mieslto) 
LDT vykdomąjį komitetą, kuris priima 
sprendimą ir su savo išvadomis jį siunčia 
LTSR (Ministrų Tarybai (5 str.). Pastaro, 
ji svarsto gautą medžiagą (7 Str.) ir siun
čia ją Religijų reikalų tarybai prie TSRS 
Ministrų Tarybos, kuri religinę bendruo
menę užregistruoja arba jos prašymą at
meta (4 .str.).

Nuostatai, reikalaujantys religinę foen. 
druomenę užregistruoti, neužgarantubja, 

kad ji 'tikrai bus užregistruota. Faktiškai 
religinę bendruomenę užregistruoti gali 
trukdyti rajono vykdomasis komitetas, 
Respublikos Ministrų Taryba ir Religijų 
reikalų taryba. Religinė bendruomenė me
tų metais gali būti varginama dėl registra
cijos ir net nežinoti, kais yra pagrindinis 
kaltininkas. Ji yra beteisė net vietinių 
valdžios pareigūnų veiksmus apskųsti 
liaudies teismui.

1978 m. kovo 31 d. Žaliosios (Vilkaviš
kio raj.) tikintieji ipo daugelio nesėkimin. 
gų bandymų užregistruoti bendruomenę 
kreipėsi į Religijų reikalų tarybą Malskvo- 
je, prašydami, kad būtų užregistruota jų 
religinė bendruomenė. Taryba Žaliosios 
religinės bendruomenės pareiškimą pa
siuntė Religijų reikalų tarybos įgalioti
niui Vilniuje, o pastarasis visą reikalą pa. 
vedė spręsti Vilkaviškio raj. vykdomajam 
komitetui, kurio atstovais J. URBONAS 
pareiškė, kad Žaliosios religinė bendruo
menė niekada nebus užregistruota. Pana
šiai 1976-1977 m. ir Slabadų (Vilkaviškio 
raj.) religinė bendruomenė veltui stengė
si 'užregistruoti savo komitetą ir pradėti 
veiklą; ji nuolatos susidurdavo su val
džios pareigūnų savivale.

Jeigu pagal LTSR Konstituciją „(Bažny
čia Lietuvos TSR atskirta niuo valstybės“, 
tai valstybė neturi teisės reikalauti religi. 
nes bendruomenės registracijos, o pasi
tenkinti pranešimų, kad tokia ir tokia ben
druomenė egzistuoja. Reikalavimlais mėli, 
ginę bendruomenę užregistruoti reiškia, 
kad ji yra draudžiama, ir tik registracija 
suteikia jai iteisę gyvuoti. Šitai tiesiogiai 
preštaraujaVisuotinei žmogaus teisių de
klaracijai, skelbiančiai: ,,Kiekvienas žmo
gus turi teisę į laisvę... priklausyti orga
nizacijoms“ (20 str.).

***
Nuostatai leidžia religinės bendruome

nės nariais būti ne jaunesniems kaip 18 
m. amžiaus (3 str.).

Katalikų Bažnyčia su tuo niekada nesu
tiko ir nesutiks, nes tai iš esmės priešta. 
rauja jos mokymui ir teisei (kanonams). 
Bažnyčia, remdamasi Kristaus mokslu, 
kiald išganymui reikalingas krikštas, atgai
la ir kiti sakramentai, reikalauja, kad kū
dikiai per mėnesį laiko ibūtų pakrikštyti, 
kald valkai maždaug nuo 7 metų eitų i®, 
pažinties ir Išv. Komunijos. Taigi Bažny
čia savo nariais laiko žmones ne nuo 18 
mėtų .amžiaus, o nuo krikšto dienos, todėl 
valstybė, savo Konstitucija be išlygų ga
rantuodama piliečiams „kulto atlikimo 
laisvę“, negali savo įstatymais tas garan. 
tijas atšaukti arba siaurinti.

Nuostatai, laikydami religinės ibendlruo.- 
menės nariais tik nuo 18 m. atveria du. 
ris plačilaluisiai tikinčiųjų (diskiriimlniacd'- 
jai. Niekas neužgaranituojia, kad, remda
miesi nuostatų 3-ju str., valdžios pareigū
nai kada nors neims drausti krikštyti kū. 
diikius, leisti vaikius prie sakramentų, lan
kyti jaunimui bažnyčias ir pan. RTFSR ir 
kitų tarybinių respublikų pavyzdžiai ro
do, kad šis tikinčios Lietuvos liaudies nuo
gąstavimas yra pagrįstas. Pavyzdžiui, 
Latvijos TSR Religinių susivienijimų 
nuostatai net tiesiogiai draudžia jaunes, 
niemis kaip 18 m. amžiaus dalyvauti reli
ginėse apeigose.

(tąsa vėliau)

Kiti rašo
LIETUVIŠKŲ VARDŲ IŠKRAIPYMAS

Žala, kurią lietuvių kalbai daro Mask
vai prisiekę ištikimybę ,,lituanistai“. Gal 
Lietuvos lietuvių kalbos vartojimui Lietu
vos viduje jie stengiasi perduoti gryną 
lietuvių kalbą, bet Ikiais liečia užsienio 
skaitytojus, tai rašybos iškraipymai yra 
tiesiog žiaurūs. Vardan fonetinio žodžio 
skambesio išlaikymo, maskviniai akade
mikai perrašo pirma tuos žodžius rusiš
kai, o paskui iš rusiško — angliškai ir ita
liškai. Vardai lieka nebeatpažįstami.

Tuo klausimu perspausdiname „Tėviš
kės Žiburių“ Nr. 26 straipsnį.

***
Sekant spartų dekolonizacijos procesą 

Afrikos ir Azijos žemynuose, 1965 m. teko 
įsigyt naujai išleistą gražų „H Grande At
lante dii įSelezione“. Pažvelguss į atlaso 
puslapius, vaizduojančius Lietuvą, plau
kai ant galvos pasišiaušė. Net Lietuva jau 
kur-neJkur buvo rašoma „Lltovskaja“.

Praktiškai bemaž nė vieno Lietuvos 
vietovardžio nebuvo suprantamai parašy. 
to. Štai įtik keli pavyzdžiai: Vilnyus, Vil
nyus, Klaypeda, Shyaulyay, Mazheykyay, 
Birzhay, Erzviljkas.

I tokį grubų Lietuvos miestų ir kitų pa
vadinimų įrašymo iškraipymą reagavome 
laišku leidyklai. Mandagiai ir skubiai bu
vo atsakyta, Ikad mūsų pastabos teisingos, 
kad visos paryškintos klaidos bus atitai
sytos įkiltame atlaso leidime. Kantu tačiau 
buvo pabrėžta, kad leidykla nekalta, nes 
naudojosi žemėpapiais, paruoštais Edin
burgo „John Bartholomew land Son Ltd.“, 
kuriai žinias teikė Sovietų Sąjungos 
Mokslų Akademija.

Italų „Selėzione“ leidyklos pažadlas bu
vo ištesėtas: niaujame atlaso leidime nu
rodytos klaidos buvo atitaisytos.

Pašaipi likimo ironija. Kiek vėliau į 
mūsų rankas atsitiktinai pateko Varšuvo
je 1971 m. išleistas „Kieszenkowy Atlas 
Swi'ata“ ir, didžiausiam mūsų nustebimui, 
jame radome visus Lietuvos vietovardžius 
kuo tiksliausiai parašyus, net lietuviškais 
rašmenimis, kurių lenkai neturi. Taigi, 
kitataučiai gali padaryti tai, ko Jūsų, ger
biamieji Lietuvos komunistiniai vadeivai, 
„galybė“ neįstengia.

Nė kidk negeresnė padėtis yra ir su Jū
sų ipačių pavardžių bei vardų rašyba. Ar. 
gi Jūs nerauState iš gėdos, miaitydaimi 
Jumis išduodamuose sovietų užsienio pa
suose taip įrašytus Jūsų vardus ir pavar
des, kad nė Jūs patys nebegalite atpažin. 
ti? Dar neteko matyti nė vieno Lietuvos 
rašytojo, poeto, mokslininko, sportininko, 
artisto ar režisieriaus vardo, perduoto į 
Vakarus, taisyklingai parašyto.

1977 m. balandžio 20 ir 27 d. d. plačiai 
Skaitomas Romos dienraštis „II Tempo“ iš 
Maskvos paskelbė Boriso Bormano kino 
korespondlenicijlas, kuriose užtinkami (tokie 
lietuviškų pavardžių rašybos „perlai“: 
Sauljus, Shaltjanis, Rtghimantas Adoj- 
matis, Elvira Pishkinajte, Arūnas Zhebr- 
junas,, Juozas Budrajtis.

Pagyrūniškose savo kalbose rėklamuo. 
jiatės Lietuvos mokslų įstaigomis, bet jų 
nauda labai menka, jeigu jos skirtos tik 
lietuviškam vidiniam „getui“. Sunku 
mums ispręisiii, ar toks Jūsų bejėgiškumas 
priklauso nuo Jūsų pačių „masochizmo“, 
ar toks jau Maskvos diktatas, sfekilalnt 
tarpteiultinėje plotmėje pristatyti visa, kas 
liečia lietuvius, kaip kokius be individua
lybės ir be istorijos nieaitpaižįstamuls „miš
rūnus“.

Jei tai priklauso nuo neapsakomo Jūsų 
apsileidimo, tikrai jau būtų laikas pabus.

W^Su&dupiais
VRSFWIWE.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI PARODA PAMINĖTI VILNIAUS
PROTESTUOJA

Canberros lietuvių bendruomenė para
šė laišką Sovietų Sąjungos kompartijos 
sekretoriui Brežnevui, prašydami paleisti 
Viktorą Petkų, Balį Gajauską ir Nijolę 
Sadūnaitę. Laiške nurddo, ikad „jie nėra 
ikriminaliniai nusikaltėliai, o tik eiliniai 
žmonės, dirbą už žmogaus laisvės teises 
ir savo kraštą bei religiją“. Taip pat pa
brėžta, kad šių asmenų persekiojimais ne
siderina su Sovietų Sąjungos konstitucija 
ir yra priešingas Helsinkio konferencijos 
suitarimamis.

KOMITETAS KALINIAMS GELBĖTI
JAV LB Visuomeninių reikalų Taryba 

sudarė komitetą lietuviams politiniams 
kaliniams1 gelbėti — „Koalicija išlaisvinti 
Petkų ir Gajauską“. Komitetą sudarant, 
remtasi Lietuvos Vyčių, JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos ir JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybos veikėjais. Komitetui 
pirmininkauja lietuvių draugas amerilkie. 
tis Chairies H. Zerr. Neseniai iš sovietų 
kalėjimo paleistas disidentas Aleksandrais 
GiniZbuirg sutiko būti komiteto garbės ma
riui, Ibet taip pat pareiškė norą aktyviai 
dirbti.

ti ir pareikalauti iš Maskvos didesnio lie
tuviškų reikalų paisymo. Rodos, juk gi
riatės kažkokia „didžiojoje sostinėje“ sa
vo atstovybe, bet, pasakykite, kam ji rei
kalinga, jei ji ignoruojama, net tokiuose 
paprasčiausiuose dalykuose, kaip taisyk
lingoje Lietuvos vietovardžių ir Jūsų pa. 
čių vardų (bei pavardžių rašyboje?

Antru atveju, jeigu jau toks Jums pri
mestas imiaskviniis įsakas, tai, gerbiamieji, 
pripžainklilme, kad dabar Lietuvoje jau 
įvesta vergvaldinė santvarka, kurioje 
Jums nebepalikta net teisė vadinti savo 
kraštą ir save tikraisiais vardais.“

J. G.

AMERIKIETIS APIE VYSKUPĄ 
J. STEPONAVIČIŲ

„Chicago Tribūne“ dienraštis išispaiusdi. 
no J. Gallagherio straipsnį apie vyskupą 
Julių Steponavičių. Nuo 1961 m. vyskupas 
gyvena tremtyje — Žagarėje. Vieno kuni
go pasakymu: „Jis niekad nesijuokia. 
Dvasia nepalaužta, bet niekad nesišypso. 
Jis nustojo šypsojęsiis prieš 18 mėtų, kai 
buvo ištremtas, ir nesišypsos, kol bus grą
žintas į savo pareigas“. Gyvena sename 
mūriniame naime be centrinio šildymo ar 
prausyklos.

Tame pačiame name yra įsikūrusi ir 
KGB įstaiga, sekanti kiekvieną vyskupo 
žingsnį.

Vysk. Steponavičius buvo ištremtas, nes 
atsisakė drausti kunigams mokyti vaikus 
ar, valdžiai nepritariant, šventino klieri
kus į kunigus ir protestavo prieš valdžios 
kišimąsi į kunigų seminarijos reikalus. 
Komitetas tikinčiųjų teisėms ginti paralšė 
raštą, prašantį valdžią .grąžinti vySk. J. 
Steponavičių į jo teisėtas pareigas. Iš 708 
kunigų Lietuvoje raštą pasirašė 500.

UNIVERSITETĄ
Chicaigos lietuvių jiaiunimo centre buvo 

išstatyta Broniaus Kviklio pastangomis 
suruošta Vilniaus universiteto paroda 400 
metų jubiliejui paminėti. Eksponatai ta
vo surinkti iš IE(r. Kviklio laismlenlško rin
kinio ir kitų šaltinių. Daug medžiagos pa. 
skolino jėzuitų biblioteka. Parodą aplan
kė virš 1.200 žirninių. Pramatyta parodą 
vežti į kitas lietuvių kolonijas.

LIETUVIO PARODA VARŠUVOJE
Varšuvoje buvo išstatyta liet, idailiininko 

Augustino Savicko paroda. Dailininko 
darbai tavo anksčiau išstatyti Poznanėje, 
Čenstachave, Lodzėje ir Krinicoje.

LIETUVIAI URUGVAJAUS 
TELEVIZIJOJE

■Montevideo televizija perdavė pasikal
bėjimą su Urugvajaus kultūros draugijos 
atstovais. Jie kalbėjo apie artėjančią 
šventę Montevideo uoste. Šiais metais 
ULK Draugija švenčia 50 m. sukaktį.

MIRĖ M. MARKAUSKAS
Lietuvoje mirė Seigiaimojo Seimo narys 

Mečislovas Markauskas. Velionis sulaukė 
88 m. aimižiatus. Studijavęs Maskvos uni
versitete, vertėsi advokatūra. 10 mietų 
kentėjo Sibire.

VATIKANO RADIJAS
Iš Lietuvos .atvykusių pareiškimu Vati

kano radijas yra vieniais labiausiai sekamų 
lietuviškų informacijų šaltinių. Lietuviš
kąjį skyrių tvarko kun. Vyt. Kazlauskas. 
Jam tallkininkaiulj a Kazys Lozoraitis. Lie
tuviškos transliacijos neapsiriboja vien 
tik religija,, bet (taip pat duoda labai daug 
žinių iš lietuvių gyvenimo Vakaruose.

ICCHOKO MERO KNYGA
Jeronimais Garcin literatūros savadtraš. 

tyję palankiai recenzuoja Icchoko Mero 
knygą „Lygiosios trunka akimirką“. Nė 
vieno kito lietuvių rašytojo knygos nėra 
sulsilaulkluisios tiek vertimų į kitas kalbas 
ir tiek palankių įvertinimų, kaip I. Mero 
veikalas.

SIMAS KUDIRKA — S. PAULO 
TELEVIZIJOJE

Liepos 14 d. S. Paulo televizija rodė fil
mą apie S. Kudirką: A FUGA DE SIMAS 
KUDIRKA (Simo Kudirkos pabėgimas). 
Filmą režisavo David Lowell Rich.

PAGERBTAS DR. R. VISKANTA
Purdue luniversiteto mechaninės inžiine. 

rijos profesorius dlr. ROMUALDAS VIS
KANTA birželio 5 d. buvo pagerbtas ir 
apdovanotas medaliu 'bei diplomu už iš
skirtinos reikšmės mokslinius darbus ter- 
mofizikos srityje, taikomus aeronautikos 
bei erdvių inžinerijoje. Ypač svarbiais lai. 
komi R. Viskantos išdirbti niauji esminiai 
metodai radiacijos ir šilumos perdavimo 
srityje. Šį atžymėjimą suteikė AIAA 
(American Institute of Aeronautics and 
Astronautics), žymi amerikiečių inžinie
rių, mokslininkų profesinė organizacija.

Kazimieras Baronas

PENSININKŲ KLUBAS
Aleksas ramino Anicetą. Argi mes bėg

sim nuo kažkokio šešėlio, kurio net ne
matyti? Aš siūliau pasirinkti >kitą barą, 
tik kojos gal jau ne visus nuneštų į pa
grindinę gatvę. Kazimieras, štai, kol nu- 
tripsės gerą pusmylį pagrindine gatve iki 
to didelio baro, kol paskui partripsės, laz
dele palsiramsčiuodlamas, tai visi malonu
mai jam jau pakeliui išgaruos. Arba 
Aleksas — kosės, ko gera, atsirėmęs kur 
nors į namo sieną, net kelis kartus pri
stodamas, kol pargrįš, ir visi Išgertieji 
bokalai jam išeis vėjais. Žinome dar su
mautą karčiamėlę už mūsų, tru.putį į šo
ną, tarp Skersinių gatvelių įsikūrusią, to
kią nuošalią, taip pat airių karaliaujamą, 
bet ji nepatogi pasiekti, nes arba eik ap
link, ir tada (kelio susidarys tiek pat, kiek 
iki tos didžiosios pagrimdinėlje gatvėje, (ar
ba drožk po tiesumu per aukštą lieptą 
ties geležinkeliu. Kurių kojos stipresnės 
ar širdys n'ekvarši, tas lieptas dar pusė 
ta .lazdele ar nuolat kosintį Aleksą, tai 
mūsų klubo susirinkimas gal pasibaigs 
net laidotuvėmis po tokio varginančio lai
piojimo. Kai dabar apkalbame, kur galė
tume nutūpti, jei bėgtume nuo Ho Či Mi
no, tai ir Kazimieras ir Aleksas sutiktų, 
bėdos, bet pavaryk per jį Kazimierą su 
kad į tą karčiamėlę vis dėlto arčiau ne
gu j aną (barą pagrindinėje gatvėje, ir jie 
pasilsėdami gal šiaip taip nulinguotų ap
linkiniu keliu. Sunkesnis gal būtų kelias 
atgal, kai jau aptingsti nuo alaus.

— Ne. Tik ne ten, — Anicetas nukerta, 
ir jau matome, kad ten mums durys už
darytos, nes vėl įsitikinimas pastoja ke
lią. — Ten savininkas — žydas! Jei buvot, 
tai matėt, jo nosis rodo — kuprota, kaip 

Sinajaus kalnas. Ne vyrai.
Po jo tokio šūktelėjimo Jurgis atsiduso 

ir gergždžiančiu balsu išdrįso murmtelėti 
nepasitenkinimą, ikad iškilo nauja kliūtis, 
didesnė net už Sinajaus kalną. Pasenom 
ir dar pradėsim koncentracijos stovyklas 
organizuoti žydams laikyti, nes mums ne
patinka jų nosys. Aš palaikiau Jurgį. 
Kad nebūtų žydų ir pagonių ir Ho Či Mi
no, tai kiekviena karčiams tiktų mums. 
O man, sakau, ir airis nepakenčiamas, kai 
atsisvirduliuoja prie staliuko ir apsisei- 
lėjęs ima prie ausies dainuoti. Bet nejau
čiu neapykantos net tam ukrainiečiui, 
kuris man nudžiovė žmoną, nes pasaulis 
labai margas, ir visų pagal savo masteli 
nesurilkiuosi. Užmirškim Ho Či Miną ir 
sėdėkim sau šiltam bare.

— Taip, 'užmirškim Ho Či Miną, — vos 
nepradėjo ploti Kazimieras.

Anicetas vis dar šiaušėsi, bet po ket
virto bokalo sutiko priimti pirmąją mūsų 
klubo istorijoje rezoliuciją: daugiau nie
kad neminėsime Ho Či Mino. Jo čia gi ir 
nėra, ir mes net nežinome, kuriame kam
barėlyje jis gyveno, ir šitiek jau metų 
praėjo, kai vėjas išpūkštė jo pėdsakus. 
Tačiau Kazimierą kažkoks kipšiukas dar 
pagundė pakelti bokalą ir pasiūlyti:

— Na, tai, vyručiai, už Ho Či Miną!
Juokėsi tas Kazimieras, net seilė jam 

tikštelėjo, kai suprunkštė, bet Anicetas 
piktai jį užsipuolė. Jei sutarėm, tai lai
kytais, kitaip sugyvenimas neturės rimtų 
pagrindų. Juokas, sako, buvo ne vietoje, 
broliuk, o dabar —• Karvelėli mėlynasis! 
Tyliai, niūniuodami užtraukėme. Airių 
jau stoviniavo daug, ir jų galvos krypo į 
mus, tai ir pajudėjom. Anicetas praeida
mas 'keistojo artimesniesiems ranką ir 
šūkčiojo „Alio!“

Išėjom svirdinėdami, ir Anicetas pa
knopstom nuskubėjo i savo namų pusę. 

Dar jo balsas prakiurdavo tarpais su tuo 
karvelėliu, ir jo klyktelėjimai, matyt, pa
siekė policininko ausis.

Mes visi buvome už klubą. Štai našlys 
Aleksas, tur būt, sutiktų kasdien .rinktis, 
jeigu (tik foiti norėtų ir eitų. Leonas ne 
tiek gal iš reikalo, kiek iš nuobodumo 
dar po iporą dienų įdirba, taigi ne toks už
darytas jaučiasi, kaip kiti, bet jis labai 
mėgsta tarp žmonių leisti laiką, ir Anice
tas apie jį man šitaip sakė:

— Užteko tik sušvilpti, lir Leonas prisi
statė, .dabar jo ir su pagaliu neišvary
tum iš mūsų klubo.

Aš taip ipat esu našlys. Tačiau sakyki
me teisybę, esu gyvanašlis, nes žmoną 
man nudžiovė šnekus ukrainietis, kurį 
buvom įsileidę, kai nusipirkom namelius. 
Kai jis pradėjo nuolat kalbėti ne tik apie 
Ukrainoje žydinčius didelius saulėgrąžų 
laukus, bet ir anie Vytauto Didžiojo žmo
nišką elgesį su jo tauta, tai ir pamačiau, 
kad nebeturiu žmonos. Ji susižavėjusi 
klausydavo to ukrainiečio pasakojimų ir 
pirmaisiais metais pasisodino daržely sau
lėgrąžų, i'r aš pripažinau, kad gražu, kai 
tos didelės jų galvos sugeltonavo palan
gėje. Bet >po to pavasarį ji nebespėjo jau 
sulaukti., kol pakankamai atšils oras ir 
galėsim subedžioti į mano sukastą žemę 
saulėgrąžų grūdus: iišėjo, susimetusi į 
lagaminus septynis savo daiktus, ir uk
rainietis tuomet jau buvo dingęs iš mūsų 
namų. O kai 'aš pradėjau sopulingai dai
rytis, kur čia ta mano Kastulė, tai ji su
grįžo su įsakymu: parduok namus, pusė 
pinigų man, pusė tau, ir užmiršk mane, 
Ką gi darysiu, užmiršau, tačiau tik aš 
vienas tesu toks mūsų klubo narys, kuris 
gyvena svetimuose namuose ir dėl kiek
vieno suikosėjimo turi bijoti šeimininkės, 
kuri nepatenki,nitą nužvelgia žvaira aki
mi.

Kandidatų į klubo narius apylinkėje 
turėtume ir daugiau, bet Anicetas persi
jojo visus per principų sietą.

—• Manau, kad užteks vien inteligentų, 
— taip jis žiūrėjo į klubą, o mes kitokios 
nuomonės nepiršome. — Jei prisileisiim 
juodnugarių...

Kai klubas jau buvo pradėjęs rinktis, 
net pals mlalne, eilinį narį, atbėgo Vladas 
Kulbis, priimkite ir 'jį. Nusiunčiau jį pas 
Anicetą, jis, sakau, suorganizavo, jį ir 
kalbink. Anicetas vieną penktadienį pri
siminė:

— Pažįstu, žmogus neblogas, bet mums 
į kompaniją netinka. Pradėsim svarstyti 
kurį nors gilesnį klausimą, tai Vladelis ir 
nukliedės, ir bus nei šis, nei tas. Geriau, 
kai visi vienodo lygio.

Visi šeši mes svarstėme ir sutarėme 
kad geriausia bus rinktis alaus bare. Kur 
gi kitur? Aleksas užleistų savo salonėlį, 
jo kambariai tušti, nes jis laukia ir nesu
laukia, kol savivaldybė nugriaus jo su 
žmona pirktuosius apsmuirgusius namelius 
ir duos jam naujame pastate patogų ma
žą butelį, ir Ito lauželio neparduoda, žmo
na mirė jau prieš septynetą ar aštuonetą 
mietų, o ir ji dar turėjo progos pagyventi 
viltimi iš lauželio išeiti į šviesesnį gyve
nimą nes savivaldybė įspėjo juos, tur 
būt, ar ne prieš devynetą metų pasiruošti 
atsisveikinti su savo pirkiniu. Matyt, sa
vivaldybė neturi pinigų ir negali savo už
simojimo įgyvendinti. Tiesa, Aleksas yra 
toji bronchito auka, kurią jau minėjau, 
bet pats dar rūko, tačiau salonėlyje nesė
dėtų, kai mes po susirinkimo išeitume ir 
jam paliktume mėlynus dūmus. Bet bare 
vistiek geriau. Kalbėsimės, diskutuosim 
susirinkę, ir burnos išdžius, o bare — čia 
pat alus, jokių butelių nešiotis nereikės. 

Man rodos, 'tą vietos pasirinkimą labiau
siai nusvėrė taip pat Anicetas. Kai vietos 
klausimą svarstėme, jis kelis kartus užsi
minė, kad jo skilviui gerai veikti reikia 
tokių rūgščių, kokių turi iš statinių lei
džiamasis kartusis alus.

Gali būti, kad vietos pasirinkimą nulė
mė ir Aniceto pasakojimas apie anglų 
klubus. Jeigu jau 'klubas, tai karčiamoj 
stovi prie baro ar sėdi ir vilgai liežuvį 
skystimu iš stilkliukėlio mažiuko, anot tos 
dainos, arba iš didelio bokalo. Tam ir klu
bas. O kaip gi kitaip? Mažiukuose mums 
gėrimas per stiprus, ir stovėti prie baro 
jau ne mūsų kojoms, bet susėsti prie sta
liuko — taip, vi'si esaime dar pajėgūs, ir 
jeigu tokia tradicija anglai didžiuojasi, 
tai ir mes, Štai, šešiese lietuviai, žili ar 
nuplikę, nagatavi paploti Anicetui, kad 
jam šovė į galvą tokia ideali mintis suor
ganizuoti klubą.

Taip ir sutarėme ir penktadieniais, 7 
valandą vakare, susėdam suėję kampe 
prie lango „Old Hat“ bare. Nors mes 
prageriam ne kažin kiek, bet barinlnkad 
geibia mus ir už tiek ir pasistengia, kad 
niekas toms valandoms neužimtų mūsų 
kampo. Jei koks japelis suspėja ten pri
sėsti, kol mes renkamės ir dar stoviniuo
jame, tai barinankas tokiam nesivaržyda
mas šukteli: užimta! Tas baras penkta
dieniais kimštinai prisigrūda airių, bet 
jau vėliau, kai mes kylame nuo stalo na
mo. O kai mes susėdame, dar jis pustuš
tis, dar airiai, kaip tas .aukštasis barinin. 
kas sako, sėdi vonioje Ir stengiasi karš
tame vandenyje atmirkyti ir nusiplauti 
visos savaitės nuodėmes nors nuo pavir
šiaus.

(Bus daugiau)
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Vidurinės Anglijos Visuomeninės 
Veiklos Centras

Pažvelgę į vidurinės Anglijos lietuvių 
veiklą, matysime, kadi jinai nėra pilniai iš
augusi pagal ten esamą lietuvių skaičių.

Apie Manchester} yra mažiau negu 50 
aktyvistų, 'beit jie turi savo kluibą-namius, 
kur gali susirinkti, pasinaudoti tomis pa
talpomis. Ir pagal mūsų laikraštį, jų pa
rengimai vyksta kais savaitę. Panašiai yra 
ir pietuose, kaip Lietuvių Namuose, Lie. 
tuvių Socialiniame Klube ir Išv. Kazimie
ro parapijos Svetainėje.

Manehesterio ir Bradford© klubai daro 
bendrai' apimančius Anglijos lietuvių pa
rengimus tiek, kiek leidžia jų patalpos. 
Bet kai reikia priglausti kelis šimtus, 
samdosi sales. Tuo tarpu Lietuvių Sody. 
įba, išskynus Sekminių Sąskrydį ir slkau- 
tų-jiaiuiniiimo vasaros stovyklą, aptarnauja 
mažą lietuvių 'Skaičių, nors yra pareik a. 
lavusi didesnio finansinio investavimo.

Tarp šiaurės ir pietų Anglijos yra gana 
didelis 'tarpas, pilnias mažesnių ir didesnių 
lietuvių kolonijų, sudarančių gal daugu
mą lietuvių Anglijoje. Nors tos kolonijos 
reiškiasi lietuviškoje visuomeninėje veik
ioje, ibet yra suvaržytos. Joms trūksta 
nuolatinės ir pastovios vietos susirinkti. 
Ir taip Derbio lietuviai renkasi anglų 
viešbutyje paminėti 41.mų metų žiaurųjį 
birželį arba atšvęsta kitas šventes ir, žino
ma, paremti aniglų biznį... Taip, per savo 
parengimus, Wolverhamptono lietuviai 
atiduoda savo duoklę lenkų katalikų klu
bui (mes jiems negailime, įtik pavydime)... 
O kur gali sueiti gausūs Nottinighamo lie. 
tuviai, Stoke-on-Trenlto, Birmiiinghamo, 
Covenitrio, Northaimptono, Ketlteringo, 
Gloucesterio ir lt. t.? Kur renkasi Notlttag-

Eilėraščiai iš Sibiro
RUDUO

Snaudžia miškas palinkęs prie kelio, 
Rasos varva nuo beržo šakų.
Negirdėti paukštelių dainelės, 
Nebeliko skaisčiųjų žiedų.

Vien tik vėjas po mišką linguoja, 
Vien tik gaudžia nuo vėjo giria. 
Gal pavasarį medžiai sapnuoja, 
O jų šakos svyruoja sapne.

MINTIES VILIONĖS

Su žemėn krentančia snaige, 
Pačiu pirmuoju gruodu 
Mintis vilioja: — Na, eime, 
Šios dienos nusibodo...

Vilioja ji toli, toli — 
Į Nemuno pajuostę, 
Į prastą pirkią paupy, 
Kur jaunos dienos juokės... 

haimo dainininkės, kurios ne kartą žavėjo 
mus savo lakštingalų balsais, kur renkasi 
Natitiinighaimo choristai? — Mažame kam
bary! Kur praktikuojasi Wolverhamptono 
tautinių šokių šokėjai, darniausiai ir 
energingiausiai ‘susišokusli [grupė visoje 
Anglijoje? — Garaže! Matau, yra jėgų, 
yra vad'ovų, yra noro ir užsidegimo — įtik 
nėra vidtos! Sutelkę šias jėgas , gausime 
lialbai stiprų junginį-vienetą, kad kam gal 
net per stiprų...

Kitaip, nesiimant pozityvių žinginių 
prarasime paramą ir viltį itautiėčių, kurie 
jaučiasi centro vadovų užmiršti. Visuome
ninės veiklos centro įsigijimas vid. Anglį, 
joje būtų ne tik sustabdymas asimiliaci
jos, 'bet ir pažadinimas suabejojusių.

O įsigyti vietą galime. Tai yra įmano
ma,jei mes patys suprasime tokios vietos 
reikšmę mūsų veiklai ir jei užsidegsime 
jos įsigijimu. Bet tas neįmanoma pad'ary. 
ti vien 'tik kelių pavienių asmenų gerais 
norais. Nepakaktų nei kurio nors vieno 
Skyriaus pastangų. Neužteks ir vien vid. 
Anglijos lietuvių jėgų, nors jie, kad ir 
mažu mastu, įstengtų patys vieni tai pada
ryti. Reikalas yra tiek svarbus ir rimtas, 
kad juo susirūpinti 'turėtų visi Anglijos 
lietuviai. DBILS su iLNB-ve, kaipo vienlin. 
telė pajėgi organizacija, .neša 'atsakomybę 
už būsimą lietuvišką veiklą Anglijoje ir 
būtų pageidautina, kad imtųsi iniciatyvos 
(o neperleistų kitiems) įsigyti šį veiklos 
centrą Midlande.

Vieta itairp Nottinighamo ir Wolverhamp- 
tano būtų palsiėkiaima per vieną valandą 
iš bet kurios Midllamdo kolonijos. Netoli 
Ml dr M6 kelitĮ būtų paranku ir tolimes
nėms kolonijoms ir net Londono apylin
kės lietuviams. Čia ibūtų parankiau 'susi
rinkti visiemls Didž. Britanijos liėtuviialms, 
negu 'dabartinėje Sodyboje. Čia galėtų 
vykti Didž. lElriitanijos lietuvių 'didieji są. 
Skrydžiai.

Jei jau reikėtų Skolintis, ar negėriau 
tokiais skolas panaudoti nuosavybei įsigy
ti vid. Anglijoje, kur tokia paskola būtų 
įvertinta ir geriau panaudota lietuviškai 
veiklai.

PrileisUdme, kad 10-15 akrų žemės plo. 
tas su pastatu, .kuriame įmanoma įrengti 
didoką salę, bialrą ir panašiai, kaštuotų 
■tarp 75.000 ir 150.000 svarų. Lietuvių Na
iniai ir Sodyba yra pakankamai įvertina, 
mi ir galėtų pilniai finansuoti naujo nekil
nojamo turto nupirkimą. Be Ito, naujoji 
vieta taip pat gautų pajatmų iš baro, losi
mo mašinų, salės nuomojimų ir lt it. Tuo 
būdu išvengtume likvidavimo esančios So. 
diyfbos, o jos pelnu paremtume įsigijimą 
naujos vietos.

Nors iLNB yra pajėgi, tikėlis, kad ji 
viena turėtų finansųoti nupirkimą, būtų 
nevisiškai logiška. Savo tarpe turėtume 
daryti žingsnius, kurie pagelbėtų. Būdų 
yra daug. Galime rinkti solidarumo au-

LIETUVOJE
NESAUGOMI ARCHITEKTŪROS 

PAMINKLAI
Kupiškio rajone, viename Lėvens kran

te, yra visas buvusio Noriūnų 'dvaro pa
statų ansamblis ir parkas. Dvaro rūmai, 
kur įsikūrusi melioracijos statybos val
dybos raštinė, paremontuoti, bent jau ne
gresia jiems tolesnis irimas. O 1836 me
tais statytas kumetynas — respublikinės 
.reikšmės kultūros paminklas, unikalus 
baudžiauninkų rankų kūrinys (labai įdo
mi planinė struktūra, meninę vertę turi 
sienų ornamentika) — visai apleistas. Sie
nose atsiranda plyšiai, nyksta .piešinys, 
sudėliotas iš akmenėlių. Čia gyvena MSV 
darbuotojai. Buvo paruoštais pastato res
tauracijos projektais, bet niėkas neskuba 
iškeldinti gyventojų, o laikas ir žmonės 
daro salvo. Praeis dar dešimtmetis, ir bus 
apsižiūrėta, kad prarastais svarbus archi
tektūros paminklas. O pritaikyti jį ne įtik 
estetiniams, bet ir utilitariniams tikslams 
būtų visai nesunku.

Kitame Lėvens krante stovintis buvęs 
Palėvenės vienuolynas liko visai be šeimi. 
ninko. Kolūkis, kurio teritorijoje vra pa
statas, jo atsisakė. LTSR kultūros minis
terija ėmė pati juo rūpintis kaip avarinėn 
būklėn patekusiu kultūros paminklu. Bu

kas, išleisti pagelbines akcijas ir t. t. 
Jau dabar keli tautiečiai yna pasižaldėję 
stambesnes sumas. lAltrodb, priimtiniausia 
yra .vienkartinė auka, .arba paskola dešim
čiai metų su, prileiiskiime, dviem procen. 
tais palūkanų. Tuo niepraran'dlalrnas indė
lis ir palankoj ama didžioji dalis palūkanų. 
Pravedus vajų, sumažintume pinigų sko
linimą didesniu procentu.

Pirmieji žingsniai jau padalyti. DELS 
Taryba, pastebėjus esančią veiklos spra. 
gą, atkreipė dlėmesį į tautiečių pageidavi
mus. Savo (posėdyje diskutavo tai ir ruo
šiasi didesnėms diskusijoms ir nutari
mams per posėdį, kuris įvyks spalio 6-to 
Manchesteryje.

Šiuo metu Tarybos pirmininkui teko pa
reiga pavažinėti po kolonijas ir asmenis, 
kai su'sipažiniti su esančia padėtimi. Tiek 
Derby, tiek Wolverhamptone, susitikus 
dar su Nottinghamo, lElirminghamo, Co
venitrio, Gloucesterio, Peterborough atsto
vais, teko priimti Skyrių rezoliucijas, pra. 
Samčiais DBLS Centro Valdybą ir LNB-vės 
Direkciją imtis 'pozityvių veiksmų vidl An
glijos visuomeninės veiklos centrui įsiigy. 
ti.

Kol mumyse dega tautinio susipratimo 
liepsna, kol rūpės ateities veikla, kol tu
rėsime ryžto, — tol galime įgyvendinti vil
tį įsigyti vid. Anglijos visuomeninės veik, 
los centrą — Lietuvišką Kiemą!

Eimutis Šova,
DBLS Tarybos Pirmininkas 

vo suteikta pirmoji pagalba: uždengtas 
stogas, sutvirtinta virstanti siena, užkal
ti langai, kad niekas čia nelandžiotų be 
reikalo. O kas toliau? Nenaudojamas pa
statas iš lėto merdės.

Už kelių 'šimtu metrų nuo jo, Lėvens 
šlaite, įkurta darbo ir poilsio stovykla — 
lyg grybų 'pridygo kurortinio tipo name
lių, kurie netinka toje aplinkoje ir ap
skritai darko vietovaizdį. Būtu nesunku 
tekią stovyklą įrengti vienuolyne, juo la
biau, kair patalpos (maži kambarėliai) 
tam tikslui visai tinkamos. Nedidelio re
monto ir nedaug lėšų reikėtų pastato vi
dui sutvarkyti (čia net elektra įvesta), o 
žmonėms būtų malonu ir patogu poilsiau
ti.

Pabiržėje (Biržų rajonas) vra keletas 
XVIII a. pabaigos — XIX a. pradžios ar
chitektūros paminklų: buvusi klebonija, 
varpinė ir sandėlis-lavoninė. Ypač gyve
namasis namas, statytas 1772 m., rodo 
rokoko perėjimą į klasicizmą. Bet šiuo 
metu jo sienas skečia išilginiai, plyšiai, ir 
jeigu niekas nesiims jo gelbėti, po keleto 
metų gali būti vėlu. Dabar čia yra inter
natinės mokyklos dirbtuvės, ir būtent mo
kykla turėtų užsakyti projektą jo restau
racijai. Varpinėj būtu galima įrengti vi
suomeninį muziejėlį, o lavoninėje — lai
dojimo patalpas. Bet šeimininko, suinte
resuoto šitų paminklų ateitimi, kol kas 
nėra, restauracijos projektų taip pat nie
kas neruošia. Pabiržės ansamblis priklau
so apylinkės tarybai. Kažin ar šeiminin
kai gali teisintis, kad neturi lėšų ansamb
lio restauracijai ir pritaikymui šiandie
nos poreikiams? — až —

(Liit ir Menas)

TRŪKSTA POPIERIAUS ŽODYNUI
Vilniuje jišėjio DIDŽIOJO LIETUVIŲ 

KALBOS žodyno vienuoliktas tomas, 'api
mąs raidę R. Išleista tik 5.000 egzemplio. 
rių. Maislkva, kuri nesigaili popieriaus 
tuštiems propagandiniams leidiniams, 'ap
ribojo pačioje okupuotoje Lietuvoje pa
gaminto popieriaus kiekį vertingai lietu
viškai knygiai.

RASTOS DAR PENKIOS PILYS
Archeologai prie Galvės ežero rado dar 

penkių pilių liekanas. Didžiausioji jų už. 
ėmuisi 4 ha plotą, turėjusi 11 .bokštų. Pilis 
nebūsianti pilniai atstatyta. Pasitenkinta 
buls tik būdingais fragmentais ir pamaltų 
konservavimu. Pilnai atstatyta planuoja 
tik pietryčių bokštą.

ANSAMBLIS „LIETUVA“ MASKVOJE

Kremliaus Suvažiavimų rūmuose ‘kon
certavo .akademinis dainų ir šokių 'ansam
blis „Lietuva“. Koncerte 'dalyvavo taip 
pat ir solistas V. Noreika. Programa pa
vadinta „Po 'tėvynės dangumi“. Tarp kit
ko, .ansamblis atliko naują A. Bražinisko 
ir J. Nekrošiaus kūrinį — „Daina Lietu
vai“.

GERAI DIRBAMA TIK LIEŽUVIAIS
Kaip praneša „Tiesa“ (1978. VI. 8), 

agitmasinį darbą respublikos sostinėje 
dirba daugiau kaip 12 tūkstančių agitato, 
rių ir poliitinformatorių, 320 politinforma- 
tonių grupių, 234 eigitkolekityvai.

Ypač .gerai šis darbas dirbamas Vilniaus 
kuro aparatūros gamykloje. Čia sudarytas 
ilgalaikis komunistinio auklėjimo planas, 
politinformatoriiai įtaigiai ir operatyviai 
aiškina žmonėms partijos nutarimus, su
pažindina juos su pagrindiniais šalies ir 
respublikos .gyvenimo įvykiais.

Žymiai blogiau dalykai vyksta darbo 
žmonių buitinio aprūpinimo srityje. Ta's 
pat's laikraštis 'birželio 28 d. rašė, kad ki
toje Vilniauls gamykloje — mėsos kombi
nato valgykloje „mažas valgių pasirinki
mas, trūksta indų, įrankių. Per pietus čia 
susidaro nemažos eilės“. Mėsos kombina
to valgykloje trūksta ne tik mėsos patie
kalų, bet ir žuvies. Darbininkai yra (pri
versti imti maistą pirštais, nes trūksta ša. 
kūčių.

ILablai liūdnoje būklėje esąs vienas iš 
gražiausių Vilniaus parkų, — „Tiesoje“ 
(VI. 29) rašo prof. A. Matulis, — Karoli- 
niškių miško parke daug kur priversta 
statybos 'atliekų, važinėjama įvairiomis 
transporto priemonėmis (traktoriais, 
sunkvežimiais, lengvosiomis mašinomis, 
mlatociUdais, dviračiais, mopedais). Parke 
nėra nė vieno ženklo, draudžiančio ar nu
kreipiančio. judėjimą. Prie upelio įsikūrė 
neoficiali mašinų plovimo aikštelė. Dažną 
vakarą parke liepsnoja laužai. Jame laks
to paaugliai su didžiuliais šunimis, todėl 
kai (kurie suaugę žmonės pasivaikščioti į 
parką eina su lazdomis, kad .galėtų apsi
ginti patys ir apginti mažus vaikus nuo 
šunų.

GAJAUSKIENĖ KREIPIASI I JAV 
ELEKTRIKUS

Sąžinės kalinio Gajausko žmona Irena 
Gajauiškienė palsiunitė laišką JAV elektri
kų unijos pirmininkui, prašydama pagal
bos savo vyrui, „darbininkui — elektri
kui ,kur is buvo nuteistais 15 metų už tai, 
kad kovojo už žmogaus teises ir savo tau
tos laisvę. Ji kreipiasi į Amerikos darbi. 
intakus, savo vyro profesijos draugus, pa
kelti balsą -apginti šiam žmogui, kurio 
kančias sunku išreikšti žodžiais.“ Prie 
laiško pridėta trumpa Gajausko biografi
ja. (ELTA)

LIETUVIŠKAS FILMAS
Turkmėnijos sostinėje Ašchabade filmų 

festivalyje pirmą vietą laimėjo V. Žala- 
kevičiaus sukurtas filmas „Kentaurai“. 
Premijas .taip pat gavo M. Giedrio „Nesė
tų rugių žydėjimas“ ir V. Starošo ,,Aš 
myliu direktorę“.

PRASIDĖJUS MAUDYMOSI SEZONUI
„Tiesoje“ ,(1979.VII.5) sakoma, kad šie

met Lietuvoje jau nuskendo 345 žmonės, 
iš jų 92 vaikiai (61 moksleivis ir 31 prieš
mokyklinio amžiaus vaikas).

Vilioja ji: — Eime, eime,
Jaunystę pasivykim, 
Naujos aušros nauja kaina 
Vėl švelniai lai ji krykščia...

(Parašyta 1955. XI. 30 Čiukšoje, Irkutsko 
srityje.)

Tai kas, jeigu audros grūmotų, 
Jei trankytus įsiutę žaibai, 
Juk širdys mūs plakt nenustotų, 
Mūsų kelias į priekį tiktai.

(Parašyta Nevelske, Irkutsko srityje 1955. 
V. 14.)

Karolis Prašmutas

Kas Esi?
— pasveikinimas iš Australijos —

Jeigu esi lietuvis
Ir juo vadinies,
Neužmiršk, kad be lietuviško darbo, 
Išnyksi, kaip rudenio lapas be jokios 

vilties.

Vienintelė garbė ir tikslas, 
Tam išeivijos kelyje, 
Tai, kuo Tu vadiniesi, 
Visuomet turėk savo širdyje.

Žmogus nusižmogina save, 
Nustodams vadintis lietuviu, 
O tautinis priešas tik džiaugias, 
Kad ne jis vienas, bet su juo ir tu.

Todėl pagalvok, kad esi lietuvis 
Ir juo vadinies, tad, neužmiršk, 
Kad be jaunimo ir jo lietuviškos 

paskirties 
Išnyks tavo vardas, tauta bus be 

ateities.

***
Lietuva santūri, 
Ji kovojanti ir tyli.

Toji kova šiandiesą jau vyksta, 
O kas tam netiki, jis baisiai klysta.

Tad, kas praranda Tautos Laisvės 
viltį,

Tas gyvas skelbia pats sau mirtį. 
1978 m. 23 d. Lapkritis.

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje 
atspindinčios krašto ateities vizijos

Dr. A. Štromas

Įvadas

Apsiėmiau gvildenti temą, apie (kurią, atrodo, — 
jeigu kelis dešimtmečius gyveni krašte, — žinai viską 
iki pat detalių, bet, iš antros pusės, kai nori kuo nors 
konkrečiai paremti tą ar kitą teiginį, atrodo, kad vėl 
nieko nežinai. Tad nėra nuostabu, nes Lietuvoje žmonės 
labiausiai slepia savo tikrąją sąmonę. Saugumo policija, 
vadinamoji KGB, turi daug vargo, stengdamasi išsiaiš
kinti atskirų individų tikrąsias politines nuotaikas, tai 
ką bekalbėti apie eilinį stebėtoją. Taigi man čia 'tenka 
kažkaip bandyti išreikšti tai, kas individualiame lygy
je vra visų labiausiai slepiama.

Žinoma, šiandien jau yra tam tikra objektyvi me
džiaga, įkuria mes galime remtis. Turime tam tikrus 
masinių išstojimų Aktus, apie kuriuos čia visi žino. Tu
rime nemažą kiekį opozicinių faktų, užregistruotų „LKB 
Kronikose“ ir netgi oficialiuose Šaltiniuose. Turime pa
galiau ir literatūriniais bei kitokiais būdais išreikštą 
tikrąją žmonių kralšte galvoseną.

Mes galime pasakyti: „Va, žiūrėkit, tas ir tas rašo 
taip ir taip 'pogrindžio spaudoj“; ar kartais net ir oficia
lioj spaudoj užvualiuota forma, Ezopo kalba kažkas pa
sireiškia. Mes galime tuos raštus analizuoti, o išanali
zavę pasakyti, kad štai čia tos tikrosios nuomonės, tik
rosios nuotaikos ir yra atsispindinčios.

Tačiau, moksliškai priėjus prie klausimo, iškils iš 
karto problema: o kiek reprezentatyvu yra tai, ką mes 
Skaitome tuose atskiruose literatūriniuose pasireiški
muose arba stebime tuose ar kituose įvykiuose? Vadina
si, įkyla klausimas dėl reprezentaityvumo. Nesant kitos, 
objektyvesnės medžiagas, reprezentaityvumo klausimą 
man daugeliu atvejų teks čia spręsti impresionistiškai, 
kaip liudytojui.

Operuoti man teks tokio pobūdžio pareiškimais: 
„Žiūrėk, aš tenai gyvenau. Ką jūs čia skaitot, atspindi 
tai, ką žmonės krašte daugiausia ar tam tikroj dalyj iš 
tikrųjų įmano“. Arba atvirkščiai: „Ši nuomonė yra vie
natinė ir masinių nuotaikų neatspindi“.

Ačiū Dievui, šiandien čia aš nesu vienintelis toks 

gyvas liudytojas—vertintojas, štai mano senas bičiulis ir 
.poros dešimčių metų bendrapcikalbinimkas Tomas Venc
lova yra čia.

Tomas tik prieš kelis mėnesius išvyko iš Lietuvos. 
Ketveri metai apytikriai praėjo nuo to laiko, kai pasku
tinį kartą su juo svarstėme Lietuvos .politinės sąmonės 
klausimus. O, tur būt nebūdavo tokios dienos, .kadi mes 
šito klausimo nesvarstytame. Tai buvo vienas aktualiau
sių klausimų mūsų po'šnekiuose. Dalydavomės mes ir 
nauja informacija tuo klausimu, ir pasiginčydavome, ir 
vėl prieidavome sutarimo.

Šiaip ar taip, nuolatos prie to klausimo grįždavome. 
Kai mes pridš kelerius metus tuo klausimu kalbėjom 
paskutinį sykį, sunku buvo net sapne įsivaizduoti, kad 
susitiksim kada ir būtent čia, studijų savaitėje Anglijo
je, kur jau viešai, laisvoje atmosferoje ir dargi tokios 
suinteresuotos bei kvalifikuotos auditorijos akivaizdoje 
tuos klausimus .galėsime toliau svarstyti. Bet, matyt, 
Dievo, Tarybų valdžios bei Helsinkio ir aplamai detan
tas dvasios dėka tas nė sapne nesapnuotas stebuklas pa- 
'sidarė vis dėlto įmanomas. Todėl aš galvoju, kad vi
siems bus įdomu, jeigu pakviesiu Temą Venclovą tarti 
ir savo nuomonę. Mes kartu pademonštruosim, kaip Lie
tuvoje tuos klausimus svarstydavom, kokių išvadų pri- 
eidavem. Galgi dr ta mano nuomonė dėl reprezentaty- 
vuimo pasidarys kiek objektyvesnė, jei bent dviese su
tarsime, kad taip ir yra, kaip galvojame.

* * »

Tomas Venclova: iš karto panoro papildyti dr. Štro
mą — citata iš žinomo rusų veikėjo Amalriko, kuri be 
galo tinlka šiam atvejui. Amalrikas sako, jog vienas di
džiausių Tarybų valdžios paradoksų yra tas, kadi ji eik
voja milžiniškas lėšas, norėdama priversti visus tylėti, 
o paskui eikvoja dar didesnes lėšas, norėdama sužinoti, 
ką gi jie iš tikro galvoja... Nuo savęs pridėsiu tad, ko 
Amalrikas nesakė, kad nei vieno, nei kito uždavinio jai 
ilki galo vis dėlto nepasisekė įvykdyti...

Su dr. Štromu mes dažnai matydavomės, nors gana 
ilgą laiką .gyvenome Skirtinguose miestuose. Tad mane 

labai džiugindavo tie susitikimai dr pokalbiai bei disku
sijos. Bet dr. Štromas yra žymiai stipresnis diskutanitas 
dr oratorius už mane, ir iaš esu iš anksto beveik tikras, 
kad jis daugiau, negu aš, įtikins, nors teisus vis dėlto 
būsiu aš...

Turiu pasakyti, kad, nors mudviejų išvykimas į Va
karus įvyko, kaip sakė dr. ‘Štromas, — padedant Dievui, 
Tarybų valdžiai ir Helsinkio detantės dvasiai, — norė
čiau papildyti. Yra toks rusiškas posakis: ,,Na Boga na- 
dedsia, a sam nepldščai“ (Pasitikėk Dievu, bet vis dėlto 
daryk kai ką ir pats). Turiu pasakyti, kad nors tą mū
sų išvykimą skiria beveik ketveri metai, bet kai susiti
kome su juo Bradforde prieš keletą dienų, mes tiesiog 
pratęsėme savo pokalbius lygiai nuo tos pačios vietos, 
prie kurios buvome kadaise sustoję. Ir mane nustebino, 
kiek tiksliai dr. Štromas ir toliau jaučia Lietuvos ir vi
sos Tarybų Sąjungos pulsą. Bet tai nėra, gal būt, toks 
didžiulis laimėjimas, kadangi tai yra reto konservatyvu
mo visuomenė, kuri per ketverius metus nespėjo taip la
bai pasikeisti, kad dr, Štromas ‘būtų praradęs su ja 
kontaktą dėl to, kad ji dar gana ilgai liks tokia, kokia 
buvo mūsų išvažiavimo dieną. ‘Pasikeitimo procesas yra 
lėtas, nors gana esminis.

Dr. A. Štromas pradeda paskaitą-

I. OFICIOZINĖ LIETUVOS POLITINĖ SĄMONĖ 
IR JOS ĮTAKA KRAŠTE

Kalbant apie politinę sąmonę Lietuvoj, tur būt, rei
kia pradėti nuo tos oficiozinės politinės sąmonės, kuri, 
kaip jūs žinot, tik viena tepasireiškia mūsų visuomenės 
gyvenimo paviršiuje, kuri įbrukama be perstojo per vi
sas masinės informacijos bei komunikacijos priemones 
ir kuri, atrodo, yra nedalomai viešpataujanti Tarybų 
Lietuvos žmonių tarpe. Bet tai yra labai paviršutiniškas 
isnūdis. Tai yra, be to, ir visiškai klaidingas įspūdis 
bent jau todėl, kad ši oficiozinė politinė sąmonė nieka
da neturėjo gilesnių šaknų Lietuvoje, buvo iš pagrindų 
jai svetima. Taip staigiai tautos idėjinė orientacija pasi
keisti negalėjo. Tai ne Minerva, kuri, kaip žinome, stai
giai ir visiškai užbaigtu pavidalu gimsta iš Jupiterio 
galvos. Tačiau, iš antros pusės, būtų klaidinga galvoti, 
— o taip tur būt, daug kas galvoja, — 'kad ta oficiozinė 
tarybinė, komunistinė sąmonė neturėjo Lietuvoje visiš
kai jokių šaknų ir kad jos nepalaikė bent tam tikri' au
tentiškos krašto visuomenės sluoksniai.

(Nukelta į 4 psl.)

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1979 m. liepos 25 d. Nr. 30 (1470)

įuropos LIETUVIS CS©
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Prenumeratos kaina metams 10.00 sv. 
pusei metų — 5 sv., dolerio kraštuose — 
20.00 dol. metams; Vokietijoj — DM 45

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 3.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų.

Kronika
LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO TORONTE PAREIŠKIMAS

Ryšium su Sovietų Sąjungos šios liepos 
1 d. pilietybės įstatymu ir pasirodžiusiu 
mūsų spaudoje siūlymu užsienio lietu
viam kreiptis į sovietines įstaigas išsiaiš
kinti, ar jiie laikomi Sovietų piliečiais ir, 
teigiamu atveju, prašyti Aukščiausią So
vietų Prezidiumą atpalaiduoti juos nuo so
vietinės pilietybės, sumokant 500 rublių, 
tenka pareikšti štai ka:

Tiems lietuviams, kurie įgydami Kana
dos pilietybę bei prisiekdami, atsisakė nuo 
iki tol turėtos pilietybės ir čia gimusiam 
jaunimui nedera, kaip teisiškai tebesan
tiem vien Kanados piliečiams, kreiptis į 
sovietines įstaigas teirautis, ar jie laiko
mi ir Sovietų piliečiais.

Užuot pareiškus principinį protestą 
prieš šį priverstinį „įpilietinimą“, toks 
kreipimasis arba pinigine duokle parem
tas ir žinių apie besiteiraujantį suteikian
tis prašymas yra ne vietoj ypač dėl to, 
kad Kanada (taip pat Amerika ir Angli
ja) nepripažįsta dvigubos pilietybės ir

D. Britanija
TAUTOS FONDUI AUKOJO

VI. Ždmlailtis — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
PRIE NEŽINOMO KAREIVIO KAPO

Vienas iš įspūdingiausių įvykių Londo
no lietuvių gyvenime buvo IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso eisena į Ne- 
nežinomo Kareivio Kapą.

Šilai lildėjiai iškilus, jau balandžio mė
nesį pradėta daryti žygius Vidaus Reika- 
kalų Ministerijoj gauti leidimą tokiai ei
senai organizuoti. Išsiaiškinus IV Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso tikslus ir 
siekimus, toks leidimas buvo gautas. To
limesnė eisenos planavimo procedūra bu
vo perduota į specialų Policijos Departa
mentą, kuris tvarko visų rūšių ceremo
nialines iškilmes.

Šis įspūdingas žygis prasidėjo 5.30 vai., 
liepos 14-tą nuo Queen Elizabeth Hall, pa
čiame Londono centre, per vieną iš žy
miausių Temzės upės tiltų (Westminster 
Bridge) pro Britų Parlamento Rūmus, 
Whitehall, iki Nežinomo Kareivio Kapo, 
(Cenotaph).

Priešakyje eisenos buvo nešamas vaini
kas, toliau sekė Lietuvos ir Anglijos vė
liavos, plakatas su užrašu „IV Lithuanian 
World Youth Congress“, toliau IV PLJK 
garbės svečiai ir lydimi „Volungės“ grupės 
mergaičių, lietuviai ir oficialūs IV PUK 
atstovai su savo atstovaujamų kraštų vė
liavomis, kurių buvo 13.

Vainikas, vėliavos ir plakatas buvo ne
šamas tautiniais rūbais apsirengusių IV 
'PLJK dalyvių ir tautinių šokių grupės 
„Lietuva“ atstovų. „Volungės“ grupė ly
dėjo eiseną tap pet apsirengusi tautiniais 
rūbais.

Pasiekus Nežinomo Kareivio Kapą (Ce
notaph), iš abiejų gatvės galų visas judė
jimas buvo sustabdytas, Eisenos dalyviai 
apsupo Nežinomo kareivio paminklą iš vi
sų pusių.

Oficialią vainiko padėjimo ceremonijos 
dalį pravedė Z. Juras, pbrėždamas, kad 
šiandien, čia Didžiosios Britanijos sostinė
je, Londone, prisimename žuvusius ir už 
Lietuvos Laisvę, pakvietė dalyvius sugie
doti „Marija Marija“ ir ši įspūdinga, di
dinga ir rimta IV PLJK programos dalis 
buvo užbaigta giedant Lietuvos himną.

(z.j.)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — liepos 29 d. Židinyje 

11.15 vai.
LEIGESTERYJE — liepos 29 d. 14 vai. 

Mere Rd.
HUDDERSFIELDE — liepos 29 d., 1 vai. 

p. p. šv. Juozapo bažn.
BRADFORDE — rugpjūčio 5 d., 12.30 vai.
MANCHESTERYJE — liepos 29 d., 12.30 

vai., St. Chad's bažn.
NOTTINGHAME — rugpjūčio 5 d., 11.15 

vai., iLidt. Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — rugpjūčio 5 d., 

14.30 vai., St. Wullstan's.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 12 d., 11.15 

vai., židinyje. Pamaldas laiko kun. 
dr. J. Sakevičius, MIC. Išpažintys 
prieš Mišias.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 19 d., 11.15 
vai, Židinyje. Pamaldas laiko kun. 
A. Geryba. Išpažintys prieš Mišias. 

jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

kad Kanados, JAV-bių ir kitų šalių vy
riausybės dar nėra viešai pareiškusios sa
vo galutinio nusistatymo dėl šio įstatymo.

Be to, reikia turėti galvoje ir tai, jog 
šis totalitarinės valdžios išleistas įstaty
mas, pažeidžiantis Vakarų pasaulio laisvo
jo žmogaus teises ir tarptautinės moralės 
principus, yra pagrįstas Maskvos politi
nės hegemonijos siekiais: — prisirišti pa- 
valdinybės saitais milijonus žmonių.

Norintiem vykti į Sovietų Sąjungą pa
tartina pasiskaityti Užsienių reikalų mi
nisterijos pasų skyriaus dalinama įspėji
mą. „Bon voyage, but...

Savaime aišku, nepriklausomos Lietu
vos piliečiam dera visiškai ignoruoti šį 
okupanto įstatymą, siekiantį užnerti ne
laisvės kilpą ir laisvame užsienyje gyve
nantiem.
1979 liepos 6 d.

Dr. Jonas Žmuidzinas
Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadai

EISMO NELAIMĖ
West Middlesex ligoninėje sveiksta 

Shirley Plepytė (iš Čikagos) ir Kęstutis 
Ambotas (iš Berton Harbor), kurie liepos 
11 buvo motociklo sužeisti. Abu turi lū
žusių kaulų. Jiems sveikti lengviau, nes 
stovykloje yra Dana Plepytė, Shirley se
suo, ir draugų. Visa stovykla liepos 12 pa- 
sirašė didžiulį sveikinimą, ponai Plepiai 
atsiuntė gėlių. Pagal naujausias žinias po 
2-3 savaičių jie galės grįžti namo į JAV.

IV PLJ Kongresui išsikėlus į Vokietiją, 
londoniškiai lietuviai gal galėti; palanikyti 
sužeistuosius per tas tris savaites toje 
West Middlesex ligoninėje.

PATIKSLINIMAS
Mus prašo patikslinti, kad tiek šešta

dienio didžiajam koncerte! VII. 14) tiek 
sekmadienio (VII. 15) Mišiose dalyvavo, 
atstovaudamas kardinolą Humes, West- 
minsterio katalikų katedros vice-adminis- 
tratorius Patrick O'Donoghue (ag)

CHORAS PAGERBĖ
Londono lietuvių bažnyčios choras, va

dovaujamas J. Čemio ir Vinco O'Brien, 
surengė neformalų ir draugišką pagerbi
mą kompozitoriui St. Gailevičiui parapi
jos klube tuoj po Mišių. Jis su žmona 
atostogauja Londone, atvykę iš Kanados, 
ir buvo davęs vieną koncertą čia. Parink
tų vaišių stalą parengė V. Jurienė su „dai- 
navietėm“.

PRIĖMIMAS LIETUVIŲ NAMUOSE
Sekmadienį, liepos 15, apie 17 vai. Lie

tuvių Namuose susirinko Didž. Britanijos 
lietuviai ir kviesti svečiai — atstovai. DB 
Lietuvių Sąjungos pirmininkas Jaras Al. 
*kis pravedė sveikinimus, tariu buvo ne
mažai.

Lietuvos Atstovas p. V. Elalickas 'džiau
gėsi kongresu ir dėkojo visiems, jį ruošu. 
siems. Vakarų Europos lietuvių vyskupas 
Antanas iDeksnys gėrėjosi ryšiais tarp 
kraštų. Šią temą visi kalbėtojai pabrėžė.

PLB pirmininkas V. Kamaintas kvietė 
PLJS pirmininkę Juozapavičiūtę pirmuo
sius du kalbėtojus apdovanoti kongreso 
ženkleliais. PLJK pirmininkas Andrius 
Smitas įteikė PLJK padėkos lapuls DBLS 
pirmininkui, ipageflbindo komiteto pirmi
ninkui p. Baijorinui, tūkstantininkui p. 
Liūdžiu!. Knygą „Algimantas“ gavo Lie. 
tuvių Namų Bendrovės pirmininkas Z. Ju
ras.

Už priėmimą ir globą dėkojo „Gintaro“ 
vadovė Rasa Lukoševičiūtė, įteikdama ry
šiams surišti juostą Aleksui Vilčinskui ir 
lietuvišką lėlę PLIS pirmininkei.

„Volungės“ vadovė Dalia Viškontienė 
džiaugėsi dėmesiu ir gražiais atsiliepimais 
apie koncertą. Priėmime dalyvavo PLJS

PADĖKA

J. E. VYSK. A. DEKSNIUI

broliams 'kunigams J. Kuzmickui,
V. Kamaičiui, S. Matuliui, 

J. Sakevičiui, Lietuvių Sodybai, 
Nottinghamo Katedrai, brangiems 

Nottingham©, Bradford© ir šių miestų 
apylinkių lietuviams už meile 

perpildytą mano 25 metų 
Kunigystės sukakties prisiminimą 
Su nuoširdumu dr malda dėkoju

Kun. A. Geryba

Iki malonaus pasimatymo penktame Jaunimo Kongrese!

valdybos trys narės, PL1EI valdybos penki 
nariai.

PLJK pirmininkas Andrius Šmitas tiki, 
si. kad ryšiai tarp Anglijos ir Vak. Vokie
tijos lietuvių vis stiprės, o Aleksas Vil
činskas sakė, kad stovyklos vyksta gra. 
žiai. Per vaišes svečiai ir 'šeimininkai tu
rėjo progos pasikalbėti, o jaunimas — pa
dainuoti.

Šiame priėmime dalyvavo ir aibu Kon. 
greso didžiojo koncerto solistai — Ramin
ta Lampsatytė ir Petras Odinis.

(iš d.a.)
LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI

Vytautas Kamantas, PLB centro valdy
bos pirmininkas, atvyko iš Čikagos, aplan
kė Jaunimo Kongresą, važiuos į Studijų 
Savaitę Belgijoje.

Romas Sakadolskis PLB vice pirminin
kas, per Londoną vyks į Studijų Savaitę.

Jonas Simonavičius PLB Kanados Kraš
to valdybos pirmininkas, iš Kanados per 
Londoną keliauja į Belgiją.

Petras Bernotas iš Čikagos, vežasi du 
filmus: „Pabaltijo Tragedija“ ir „Velnio 
nuotaka“ į V. Vokietiją. Iš ten grįš dar į 
Londoną.

Kun. K. Bučmys O.F.M. iš New Yorko, 
..Darbininko“ redaktorius, dalyvavo Kong
rese.

Dek. kun. V. šarka iš Hamburgo, atvy
kęs dalyvauti Vyskupo Mišiose Londone.

Kun. A. Saulaitis, S.J, iš Čikagos, vie
nas iš Kongreso stovyklos nuolatinių va
dovų.

Antanas Karuža, lietuvių visuomenės 
veikėjas iš Los Angeles, atvyko Kongreso 
metu paatostogauti Lietuvių Sodyboje.

A. A. — PRANAS DUOBA
Baigiant laužyti šio laikraščio paskutinį 

puslapį, gauta liūdna žinia, kad pirmadie
nio 'rytą (VII: 23 |d.) mirė Pranas Duoba, 
gyvenąs Londone, Lietuvių 'Namuose.

Jis buvo aktyvus veikėjas lietuvių vi
suomeniniame gyvenime Londone.

Gedulingos pamaldos bus Lietuvių baž
nyčioje tpenktadienį (VII. 27 d.) 9.30 vai. 
rytą. Laidotuvės — 'tuoj po pamaldų (St. 
Patrick's kapinėse, lietuvių skyriuje).

Bradf ordas
SUSIRINKIMAS

Šių metų liepos 29-tą dieną, 14.30 vai. 
šaukiamas pusmetinis Vyties narių

SUSIRINKIMAS.
Prašome visus narius dalyvauti.
Nesusidarius kvorumui, susirinkimas 

atidedamas viena valanda.
Skyriaus Valdyba, (S. Grybas)

Nollinghanias
Į DIDŽIĄJĄ IŠVYKĄ!

„šaltinio“ ir židinio ruošiama išvyka į 
Prancūzijos šventoves ir įžymybes prasi
dės rugpjūčio 12 d., 9.30 vai. nuo West- 
minsterio katalikų katedros Londone. 
Vyksime per Petro Bulaičio agentūrą pa
togiu autobusu. Apsuksime visą Prancū
ziją.

Visais reikalais kreiptis i išvykos vado
vą kun. Matulį, 16 Hound Rd., Wiest lEtridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH. Telef. 0602- 
865738.

Stoke-on-Trent
LIETUVIO LAIŠKAS „EVENING 

SENTINEL“
Stoke-on-Trent laikraštis „Evening Sen. 

tinel“ (birž. 26) išspausdino Viktoro Am. 
drulškevičiaus ilgą laišką. V. Andruškevi- 
čius pabrėžia priežastis, kurios privertė 
tiėk daug 'lietuvių nenoromis apleista savo 
tėvynę, aprašo sunkias egzodo dienias ir 
padėkoja britams už pabėgėlių priglaudi
mą.

Dabar vietnamiečių pabėgėlių priėmi
mas esąs daug lengvesnis ir šiltesnis.

Belgija
26-JI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 

STUDIJŲ SAVAITĖ
Šis tradicinis Europos lietuvių susibū. 

rimais vyksta šiais metais Belgijoje Lou- 
vain-da.Neuve universiteto miestelyje, 
kur susirinko virš 80 dalyvių iš įvairių 
Euroops kraštų, o taip pat ir iš Amerikos 
kontinento.

Prasidėjo liepos 20 ir baigsis liepos 27 
dieną.

PLB VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS
PLB valdybos iniciatyva buvo sušauk

tas Europos Bendruomenių Pirmininkų 
suvažiavimas Belgijoje, 'tame pačiame 
Louvain.la-Neuve universitete, kurį pra
vedė pats PLB pirm. V. Kamantus.

Šių pasitarimų išvadoje buvo prieita

BRADFORDO UNIVERSITETAS 
išleido dr. A. Štromo 20 psl. knygutę ang
lų kalba.

Who (arc the Soviet Dissidents? 
Kaina 60 penų.

Užsakymus siųsti prašoma P. van den 
Dungen, School of Peace Studies, Univer
sity of Bradfod, Bradford, BD7 1DP.

KALBAME LIETUVIŠKAI

Keturių straipsnelių ciklas būdingai pa
vaizduoja lietuvių kalbos vietą IV PLJ 
Kongrese ir jo stovykloje. Tie stinaipsne. 
Ii ai buvo tilpę stovyklos lialikraštyje 
„DRAUGYSTĖS AUDINYS“, kuriuos mie
lai perspausdiname mūsų skaitytojų ma
loniam dėmesiui.

KAS MES ESAME ?
IŠ DRAUGYSTĖS AUDINYS

Nors ne visi stovyklautojai užpildė re
gistracijos anketas stovyklai, iš 386 anlke. 
tų galime susidaryta vaizdą apie JK sto
vyklos dalyvius.

Visų pirma, 36% užsiregistravusių yra 
vyrai, 64% moterys. Amžiaus ribos nuo 14 
metų (viena stovyklautoja iš Kolumbijos- 
ir 34 metai (3 asmenys), neskaitant kelių 
vyresnių vadovybėje ar talkoje.

Amžiaus vidurkis yra 20,5 metai — pu
sė vyresnių ir .pulse jaunesnių. Daugiausia 
yra 19 metų, tada 18, 20, vienodai 22 ir 23 
■m.

Anketoje buvo klausimas apie kalbos 
mokėjimą. Beveik visi, nežiūrint iš kokio 
krašto būtų, moka lietuviškai, nors ir kai 
kuriuose kraštuose nėra lietuviškų mo. 
įkyklų arba net didesnių kolonijų. Apie 10 
stovylklautojų pradės (išmokti lietuviškai 
stovykloje, o apie 40 patobulins savo žino
jimą (pažymėjo: nemota — 10, silpnai — 
41).

Kitų kalbų mokama dėšimt:
Anglų gerai — 53 (neskaitant Kanados 

ir JAV), Silpnai — 33.
Ispanų gerai — 31, silpnai — 62.
Vokiečių gerai — 31, silpnai — 117.
Prancūzų gerai — 42, silpnai — 128.
Portugalų gerai — 13, silpnai — 10.
Lotynų gerai — 1, silpnai — 10.
Rusų gerai — 9, silpnai — 14.
Lenkų gerai ir silpnai po 1.
Italų Silpnai — 2.
Švedų gerai —■ 4, silpnai — 3.
Suvedus vidurkį, kiekvienas stovyklau

tojais moka dlvi kalbas gerai ir dar trečią 
kalbą silpnai, netobulai; arba, kiekvienas 
moka 2.5 kalbas.

kun. A. Saulaitis, SJ

prie bendro nusistatymo ruošti panašius 
posėdžius kasmet, o taip pat plėsti vis 
glaudesnį bendravimą tarp Europos kraš
tų.

DBLS atstovavo jos pirm. J. Alkis ir 
valdybos narys Rimantas šova.

Prancūzija
EUROPĖJINIO SĄJŪDŽIO POSĖDŽIAI

Inž. A. Venskus — Europėjinio Sąjū
džio Lietuvių Komiteto gen. sekretorius, 
š.m. gegužės mėn. 8 d. dalyvavo Hagoje 
(Olandijoje) šio Sąjūdžio Vyriausio Ko
miteto posėdžiuose. Po šių posėdžių S.S. 
Vyriausio Komiteto nariai buvo pakvies
ti kaipo garbės, svečiai dalyvauti V. Eu
ropos savivaldybių kongrese, kurį atidarė 
Olandijos karalienė Julijona.

Birželio mėn, 8-9 d.d, A. Venskus daly
vavo Europėjinio Sąjūdžio Tarybos ir Vy
riausio Komiteto posėdžiuose Paryžiuje, 
kurie vyko Prancūzijos Seimo Rūmuose.

Visuose šiuose posėdžiuose svarstyti 
naujo Europos parlamento klausimai ir 
Europos kraštų konkreti akcija šioje ins
titucijoje.

(E.S, Lietuvių K-teto Inforimacij'a-

Sveicarija
PROF. J. ERETO KNYGOS II LAIDA
PROF. DR. JUOZO ERETO pernai me. 

tais parašyta knyga „ŽVILGSNIS Į LAI
KĄ“ (Blidk in die Zeit) susilaukė antros 
pataisytos ir išplėstis laidos. Studijoje au
torius sprendžia pasaulinės politikos ir 
yplač didžiųjų valstybių bendravimo pro. 
bliemas. Veikalas susilaukė didelio dėme
sio ir buvo greitai parduotas.

ANTROJI LAIDA
Dr. Jono Basanavičiaus knygelės ,ge

liai Vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo“ išleista antroji 
laida su iliustracijomis, 32 psl. Kaina su 
persiuntimu — 1 sv.

Dar galima gauti: „Nida“, 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil, 2PT.
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Emilija Sakadolskienė
LIETUVIŲ KALBOS BŪRELIS

Lietuvių kalbos mokėjimas ir vartoji, 
mas jaunimo tarpe smarkiai maita ir 
nyksta. Tai aiškiai parodė dr. Rimas Pet
rauskas paskutiniame studijinės anketos 
duomenų pristatyme. Tad labai tiksliu, 
kad čia stovykloje planuojama kreipti 
dėmesį į lietuvių kalbos tobulinimą.

Kalbos užsiėmimo būrelio dalyviai bus 
Skirstomi į dvi pagrindines grupes. Pirmo
ji, silpniau mokanti lietuviškai, susipažins 
su lietuvių kalbos reikšme, svarba, iš. 
moks pagrindinius Išsireiškimus ir pana
šiai.

Antroji grupė kreips dėmėsi į žodyno 
turtinimą. Didelė dalis darbo bus nukreip
ta ir į kiltus stovyklautojus. Būrelio daly, 
viali ruoš kalbos 'Skyrių laikraštėliui ir 
radijo valandėlei, pateiks trumpus prane
šimus prie vėliavų, tvarkys IV PLJK sto
vyklos KALBOS PATARNAVIMO BIURĄ 
(IV PLJK.S-KPB) ir aplamai rūpinsis 
kalbos propagavimu ir populiarinimu.

LIETUVIŲ KALBOS REIKALAIS 
BUVO TOKS SKELBIMAS

IV L.I Kongreso laikraštėlyje Draugystės 
Audinys

Nuo ketvirtadienio vakaro IV PLJK sto
vykloje veikia

KALBOS PATARNAVIMO BIURAS
- - - jei trūksta lietuviško žodžio,
- - - jei kirtis nekrenta ten, kur reikia,
- - - jei nesupranti, ką tau kaimynas (-ė) 
pašnibždėjo...
... Jums į talką atskubės kalbos užsiėmi- 
(ino būrelis —

KALBOS PATARNAVIMO BIURAS 
Prašom kreiptis raštu. Savo pageidavimus 
palikite stovyklos raštinėje, o mes ko 
greičiausiai atsakysime.
Už patarnavimą nereikalaujama mokes
čio !!!

LIETUVIŲ KALBOS BŪRELIAI
Kalbos reikalais susidomėję stovyklau- 

toj'ai gali dalyvauti lietuvių kalbas būre, 
liuose. Veikia dvi grupės: pažengusiųjų ir 
pradedančiųjų.

Lietuviškai mokančiųjų būrelį moko 
EMILIJA SAKADOLSKIENĖ, viena iš 
Lituanistikos seminaro jaunimui organiza- 
rių JAV-se ir lietuvių klailbos dėstytoja 
Čikagos universitete.

Mažai lietuviškai mokantys ketvirtadie
nį pasidalino į du Skyrius. Prancūziškai 
kalbančius lietuvių kalbos moko SNAIGĖ 
ŠILKIENĖ, o angliškai — kun. ANTANAS 
SAULAITIS. Dauguma būrelių narių lie
tuviškai supranta', todėl juose kalbos mo
koma pilniais sakiniais, paaiškinant nau. 
jus žodžius, o apie lietuvių kultūrą išsa
miau pasišnekama krašto kalba.

Gali būti, kad prieš stovyklos pabaigą 
šiems dviems būreliams bus surengtas 
konkursas.

Vokietija
(tęsinys)

MIRĖ ALBERTAS BANSLEBEN

1958 m. visa šėma atvyko antrą kartą 
į Vokietiją ir gyveno įvairiose stovyklo
se, kol pagaliau pastoviai įsikūrė savo 
puikiame name Erlensee - Langenldiebach. 
Iki pnsijos jis dirbo gumos fabrike Ha. 
nau mieste.

Paliko liūdinčius: žmoną, vieną dukrą,, 
'keturis sūnus, vieną brolį, vieną seserį, 
keturis anūkus ir kitas gimines.

Palaidotas 1979 m. birželio 11 d. Erlen- 
see-Langendiebach naujose kapinėse. Lai. 
dojimo 'apeigas koplyčioje ir prie duobės 
atliko lietuvių kalba kunigas Fr. Skėrys 
iš Mannheimo, pamokslą vokiečių kalba 
pasakė koplyčioje vietos evangelikų ku
nigas Grosske. Laidotuvėse dalyvavo apie 
80 žmonių, 'beveik visi kilę iš Lietuvos, 
kaimynai ir draugai. Ant kapo sudėta la
bai daug vainikų ir gėlių puokščių, jų 
taipe vienas puikus vainikas iš VLB Ha. 
nau apylinkės su lietuvišku įrašu.

Tėve mūsų... prie duobės abu kunigai 
sukalbėjo dviem kalbom kartu, taip pat 
ir palaiminimą. Visi dalyviai po laidotu- 
vių buvo pakviesti į svetainę kavutės.

Vėlomis 'buvo giliai religingas ir susi
pratęs krikščionis. Visuomet lankė lietu
viškas pamaldas. Buvo darbštus, rūpės, 
tingas, pareigingas, draugiškas ir ramaus 
būdo. Nuolatos dalyvaudavo lietuviškuo
se renginiuose Hanau mieste. Jam šeima 
buvo gyvenimo (tikslas ir jai visą savo gy
venimą dirbo. Išaugino penkis vaikus, ku
rie visi kalba lietuviškai, nes žmona yra 
tikra lietuvaitė.

Žmonai, dukrai, sūnums, anūkėms ir 
anūkui, broliui Augustui ir seseriai Ade. 
linai Dzerkelienei bei kitiems giminėms 
reiškiu savo gilią užuojautą ir liūdžiu 
kartu su jais.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, mielas Al
bertai. Tebūnie lengva svetingos šalies 
žemelė.

kun. Fr. Skėrys
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