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Tauta ir valstybė
Rugsėjo aštuntoji — Tautos šventė — 

yra .skirta paminėti Lietuvos valstybin
gumui, kurio aukščiausia viršūne taiky
ta Vytauto Didžiojo valdžia. Hgėdamiesi 
savo nleįprilktau somos valstybės, šiandien 
kol kas labiausiai tegalime rūpintis tik 
tauta, tauri, be abejo, yra amžinesnė už 
valstybę. Valstybės, ypač mažosios, daž
nai nukenčia nuo imiperiialistinių užma
čių turinčių didesnių kaimynų. Štai ir 
Lietuvos valstybė jau nebe kartą buvo 
užimta čia švedų, čia vokiečių, čia rusų 
ir vėl jau kelintą kartą rusų, kurie ir da
bar tariamomis didžiojo brolio teisėmis 
keliasdešimt metų prievarta šokdina ma
žuoju broliu laikomą lietuvį iš visų pu
sių: tvarkykis, kaip tau įsakyta., daryk 
tik tai, kas tau leista, taip ipat išspausk 
iš savo krašto, įką tik gali, ir atiduok už 
tokią kainą, kokia tau paskiriama, o ir 
tautinės kultūros srityje vis stenkis pa
sitarnauti vadinamajam rusiškai interna, 
ataialanliarn reikalui, nuolat užmiršda
mas, kad esi lietuvis.

Valstybės Lietuva šiuo metu neturi, 
ibet tauta tebėra. Nukraujavusi, iškan
kinta, priespaudoje laikoma, bet tebėra. 
Tautai kiekvienas okupantas bruko savo 
idėjas, bet ji išliko. Spaudė ir persekiojo 
vokiečiai, spaudė cariniai, o dabar be 
•altolydžio spaudžia sovietiniai rusai, ta. 
čiau tikimės, kad tauta išsilaikys, išliks. 
Juk po keleto amžių baudžiavų ir bajo
riškos sauvalės su stipriomis lenkinimo 
užmačiomis lietuvių tauta išėjo, gali sa
kyti, sveika. Kilstelėjo ,,Aušra“, o po jos 
kiti tautinę sąmonę gaivinusieji leidi, 
niai, ir nepriklausomos valstybės susi
laukusiai tautai ne kažin kiek bereikėjo 
pastangų 'atlietuvinti šiek tiek lenkišku
mu apkrėstiems miestams, nes kaimas 
buvo išnikęs nepajudinamai lietuviškas,

DBLS garbėsi nariui, jps suvažiavimų 
aktyviam dalyviui, ilgamečiam jos Tary
bos nariui įžymiajam visuomenininkui, 
organizatoriui, djailnam paskaitininkui, 
rūpestingam savo tautos vardo garsintų
jų! tarp kitataučių, lietuvių jaunimo 
švietėjui, pastoviam ,,Europos Lietuvio“ 
bendradarbiui mokytojui VIKTORUI 
IGNAIČIUI mirus, gedėdamos šio didžiai 
darbštaus šviesuolio ir artimo bendra
darbio, nuoširdžią užuojautą reiškia jo 
artimiesiems

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
ir

Lietuvių Namų Bendrovės 
Valdybos

Ilgalaikiam ir nuolatiniam lietuvių 
veikėjui mokytojui 

VIKTORUI IGNAIČIUI 
mirus, liūdėdami nuoširdžią užuojautą 
reiškiame Jo broliams ir giminėms

DBLS Bradfordo skyriaus, 
Vyčio klubo,

Savišalpos kasos valdybos visų narių 
vardu

JONUI PARULIUI mirus, 
šią skaudaus netekimo valandą 

Mikalinai Parulienei ir jos šeimai 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Kriaučiūnų šeima

Jos vyrui JONUI mirus, 
Mikalinai Parulienei ir jos [šeimai 

gilią užuojautą .reiškia

Sv. Onos Draugija

A. A. tauriam lietuviui
JONUI PARULIUI 

mirus, liūdesio valandoje jo žmoną 
Mikaliną, sūnus .ir giminės giliai 

užjaučia ir kartu liūdi 
Dainavietės

Brangiam /vyrui
JONUI PARULIUI mirus, skausmo 

ištiktiems jo žmonai ir šeimai 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Marija ir Jonas Vikaniai 

nepriklausomybė tik sustiprino jo lietu
viškumą. O tas trumpas valstybinio gy
venimo laikotarpis buvo toks kupinas 
tautinės stiprybės, kad jo giliai įminti 
pėdsakai tebejaučiami ir šiandien tiek 
svetur, tiek ir pačioje Lietuvoje, nors ten, 
po kelių dešimtmečių persekiojimų ir 
slopinimų, reikia didžiulių pastangų išsi
laikyti. Tas pastangas liudija daug kas. 
Kas šiek tiek atidžiau seka Lietuvos gy. 
venimą, 'tam nėra iko pirštu nurodinėti, 
kas ten lietuvių teigiama nuveikiama ir 
kaip jų laikomasi.

Taip, tauta tebėra gyva. Ji turi daug 
in'tetigenltiijlos, (šviesios, tautiškai galvo
jančios ir savo .kraštui ir tautai dirban
čios, ir mums nėra reikalo spėlioti, kas 
ten yra Basanavičiaus, kas Kudirkos ar 
Vaižganto atitikmuo. Svarbu, kad ji gy. 
va, dirba, grumiasi., vieniais atvejais įro
dydama, kokį indelį net ir varžomomis 
sąlygomis ji yra pajėgi duoti, kitais ko
vodama prieš visokiausius jai uždeda
muosius varžtus ir aukodama net savo 
asmeninę laisvę.

Lietuvos valstybė šiuo metu mums yra 
ateities dalykas. Ta ateitimi rūpinamasi, 
jos reikalu veikiama, svarstoma., kalba
ma. O 'kada ji ateis? Spėliojimų esama 
visokių visokiausių, pesimistiškų ir opti. 
mistiškų. Tačiau, kol vėl sulauksime ga
limybės pradėti valstybinį gyvenimą, ne
paliaujamas rūpestis turėtų būti sutelk, 
tas ties tauta. Svetur to rūpesčio matome 
dėl jaunimo, kuris daugiausia patenka į 
gyvenamojo kralšto 'tirpinimo katilą ir 
dingsta savo tautai, bet tokie įvykiai, 
kaip jaunimo 'kongresai, rodytų, kad dar 
toli gražu ne viskas prapuldyta.

Švęsdami Tautos šventę, turėtume pa
galvoti, kuo galėtume padėti tautai kraš
te. Ten tautiečiai patys daro, ką gali, bet 
ir mūsų pastangos reikalingos, štai šį. 
kart laikraštyje spausdinamės straipsnį 
iš „,Aušros“ apie Vytį. Straipsnio mintys 
pagrįstos, o draudimas tą simbolį nau
doti reiškia, kad sovietinių kraštų pasau
lyje Lietuva yra nustumta kažkur į pas
kutinę vietą. |Ar mes turėtume tylėti? Jo
kių savų divizijų neturi Lietuva, juo la
biau. jų neturime ir negalime turėti ir 
mes, bet klabinti ir šaukti galėtume ir 
privalėtume ir mes, o tai kartais gali tu. 
rėti ir turi tokios ipat reikšmės, kaiip ir 
divizijos. Tų beginklių divizijų jėga, be 
abejo, visada priklauso nuo to, kur jos 
nukreipia savo balsą, ar į ten, kur reikia 
ir sutelktomis jėgomis, ar daugiau tarpu
savy pakariauti, nes, prisipažinkime, to
kiu® dalykus taip pat mėgstame.

(p. a.)

Km* ■■■ilsu Vytis?
Lietuvos TSR Konstitucija IX skyriuje 

167 str. skelbia: Lietuvos Tarybų Socialis
tinės Respublikos valstybinį herbą suda
ro: „piautuvas ir kūjis“...

Kiekvienam lietuviui yra skaudu^ kad 
senasis Lietuvos herbas — Vytis pakeis, 
tas ,,pjautuvu ir kūju“. Šiuo pakeitimu 
lietuvių tautai ir Lietuvos istorijai pada
ryta didžiulė skriauda.

Tūkstantmetis Lietuvos herbas yra Vy
tis. Tai žygio karys, iškeltu kardu pasi
ruošęs kovai prieš tautos ir žmonijos 
skriaudėjus. Tai ženklas, suaugęs su lie
tuvio kūnu ir krauju. Ką bendra Vytis tu
ri su buržuazija ar su lengvo gyvenimo 
ieškotojais? Taip sakyti gali tik svetimie
ji, nežinantys Lietuvos istorijos, arba są
moningai norintys išnaikinti visa, kas dar 
liko lietuviška.

Lietuviai negali sutikti su šiuo pakei
timu, atspindinčiu kažkieno valią, visai 
svetimą lietuvių galvosenai, jausenai, su
siformavusiai tūkstantmetės istorijos ei
goje. Lietuviui „piautuvas ir kūjis“ — ne 
valstybinis herbas, bet simbolis, prime
nantis svetimųjų prievartą.

Kodėl Čekoslovakijos Socialistinės Res
publikos herbe paliktas liūtas, Bulgarijos 
— liūtas, Albanijos — erelis, Lenkijos — 
erelis? Nei liūtas, nei erelis nesimboli
zuoja darbo liaudies. Tai karalių, mon
archų, neretai despotų, ženklas. Jie pa
likti herbuose socialistinių ir liaudies res
publikų. O palikti todėl, kad jie yra su 
tautos sąmone suaugę istoriniai ženklai. O 
mūsų istorinis ženklas mums išplėšta. Net 
baudžiami ar įtarinėjami tie, pas ką Vytis 
randama. Kodėl?

Kaimyninė Lenkija, būdama socialistinė 
-komunistinė valstybė, gerbia savo praei
tį, savo istoriją. Socialistinės Lenkijos 
himnas yra tas pats, kokį giedojo ir Pil
sudskio laikais: „Marsz, marsz Dambrow
ski“. O Damibrovstkis — vokiečių kilmės 
didikas, Napoleono armijos generolas, ko
votojas už Lenkijos laisvę. Ir štai lenkai 
himne -atiduoda jam pagarbą.

Lenkai gerbia ir praeities aktyvius ka
ralius. Lenkai -pernai pastatė karaliui Jo
gailai tokį paminklą, kokio visoje Euro
poje nėra. Ir Maskvoje neperseniausiai 
pastatytas kunigaikščiui Dolgorukiui pa
minklas. Lenkai Jogailos vardu vadina ir
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AIRIŲ TERORISTAI NUŽUDĖ LORDĄ 
MOUNTBATTENĄ

Airių teroristai išsprogdino laivą, ku
riuo netoli savo pilies jūroje su savo gi- 
minaičiaiis atostogaudamas įplauktojo lor. 
das Mountibaltltenasi, (Britanijos IkairĮilie- 
nėis vyro Edinburgo kunigaikščio dėdė, 
buvęs karo laivyno karininkas, paskuti
niojo Ikaro metu jungtinių operacijų >vir. 
siniiinkaS, sąj(unginin[kų pajėgų! viršinin
kas pietryčių Azijoje, po karo Indijos ir 
Pakistano vlcekaraliuis, paskui ėjęs įvai
rias vaido pareigas karo laivyne ir seniai, 
vėje atlikęs kitokius vyriausybės pavedi
mus.

žuvo kairiu su įkeltais kitais Airijos res
publikos pakrantėje.

DIPLOMATINIS PASITAMPYMAS 
NEW YORKE

JAV.ėse ipašiipnašė politinio prieglobs
čio Sov. Sąjungos Bolšoi .balėto vadovau
jantis šukė j as Aleksandras Godunovas.

lEįet Kennedžio vardo aerodrome New 
Yorke buvo sulaikytas sovietinis lėktu
vas, kuriuo turėjo būti išgabenta namo 
jo žmona, šokėja Liudmila Vlalsova. So. 
vietiniai pareigūnai tvirtino, kad ji nori 
grįžti, o 'amerikiečiai reikalavo leisti pa
simatyti su ja.

■Lėktuvais su keleiviais išstovėjo 70 va
landų. Pagaliau amerikiečių atstovui bu. 
vo leista su ja pasikalbėti, ir jis įsitiki
nęs, kad Vlasova gera valia sutinka grįž
ti į Sov. Sąjungą.

PASIDUOKITE, ARBA BŪSITE 
SUTVARKYTI

Iranas tumi tarp 2 ir 4 mil. kurdų, tau. 
rie reikalauja sau nepriklausomybės.

Šachais jiems nedavė jokių tautinių tei
sių. Chomeimio valdžia buvo žadėjusi 
konstitucijoje garantuoti kalbos ir šio
kios takios savivaldos teises, bet tos 
minties atsisakyta. Tai kurdai pradėjo 
sulkilti ir priešintis ginklu. Savo gyvena.

universitetą. O mūsų Vytauto Didžiojo 
universiteto pavadinimas užkliuvo... 
Lietuvių tautos draugams ir nedraugams?

Lietuvoje viskas, kas lietuviui sava, kas 
jam brangu ir šventa, naikinama taip sis
temingai, nuosekliai ir atkakliai, kaip tai 
gali -atlikti tik negailestingi lietuvių tau
tos priešai.

K. Aliūnas
(,,Aušra“ Nr. 12-52)

INDIRA GANDI TIKISI GRĮŽTI
Indija nepajėgia sudaryti tokios vy- 

riaiusybės, kurią patvirtintų parlamentas. 
Todėl ją kol kas valdys dabartinė Sinigho 
vyriausybė, kuri tvarkys tik 'administra
cinius reikalus.

įBaigiantis metams, bus renkamas par
lamentas, ir vis stiprėja įsitikinimas, 
kad Indijos valdyti tada gali grįžti Indi, 
ra Gandi, kuri ilgai valdė, bet 1977 m. 
pralaimėjo rinkimus.

BENDROMIS JĖGOMIS ŠAUKIAMASI
žymieji -Sov. Sąjungos ir -Lenkijos di

sidentai bendru atsišaukimu kreipėsi į 
tautais ir vyriausybes, kad jos ,įkeltų bal
są ginti Čekoslovakijos -aktyvistams, ku. 
rie pasirašė čarterį 77 ir dabar yra ne
teisėtai areštuoti“.

Atsišaukimą pasirašė Lenkijos socia- 
limėts savigynos komitetas ir 21 sovietų 
disidentais, tarp jų dr. A. Sacharovas ir 
Maskvos ir Ukrainos grupių Helsinkio 
susitarimams sekti nariai.

POPIEŽIUS GAL LANKYSIS KINIJOJE
„II Giorno“ rašo, kad popiežius, pra

važiuodamas į Filipinus šių metų pabai
goje, gal sustosiąs ir Kinijoje.

MEILĖ NIEKAD NESIBAIGIA, O 
BLOGYBEI ATEINA GALAS

Lenkijos fcard. Vyšynskis pamoksle 
miniai madldflniinlkų .pasrrfarfkė cenzūrą, 
kurią turi praeiti Bažnyčios laiškai ti
kintiesiems.

Be kita ko, jis pasakė: ,,Būkite kant
rūs, broliai. Meilė niekad nesibaigia, o 
blogybei -ateina galas“. 

muose rajonuose jie patys tvarkosi mies
tuose, kontroliuoja kelius.

Vyriausybinė kariuomenė pasiųsta su
kilėlių malšinti. Kariuomenės vadai įspė. 
jo kurdus: arba pasiduokite, arba būsite 
suitvarlkyti. Nemaža pagautų šukillėldų 
buvo sušaudyta.

BLOGAS LENKIJOS DERLIUS
Komunistų piartijlosj Vadas Gierefkas 

paskelbė, kad blogi orai labai pakenkė 
javams, ir Lenkija turėsianti patį blo. 
gimusią derlių nuo 1970 m.

Iš viso tikimasi gauti 17,5 mil. tonų 
grūdų — 4 mil. tonų mažiau, negu buvo 
numatyta.

IRANAS ŽADA ATSIMESTI NUO SENOS 
SUTARTIES SU SOV. SĄJUNGA

Pagal 1921 m. sutartį Sov. Sąjunga ga
li siusti savo armijas į Iraną tvarkos da. 
ryti, jei ten susidarytų kokia nors prie, 
šiška, j'ai nepalanki bazė.

Iranas žada atsisakyti tos senos sutar
ties, nes .įtempimas tarp abiejų 'kraštų 
vis didėja. lAjatola Chomeinis pareiškė 
nepasitenkinimą dėl Sov. Sąjungos veiks
mų kaimyniniame Afganistane. Eįuvo nu
trauktas dujų tiekimas Sov. Sąjungai, 
išsiųsti namo rusų darbininkai iš plieno 
įmonių.

O 'Sovietiniai laikraščiai nuolat rašo 
apie „nepastovią ir įtemptą padėtį“ Ira. 
ne, /apie reikalą ,,'kuo 'greičiau susitvar
kyti“. Taigi įnamiui neaišku, ar Sov. Są
junga nepanorės ateiti tvarkyti.

VIVA ZAPATA!
Meksika atšventė 100 metų sukaktį, 

kai gimė garsusis Emilianias Zapata, ku
ris po 1910-1916 m. revoliucijos nuvertė 
diktatorių Diazą.

Jo šūkis buvo: „Žemė priklauso tam, 
kuris ją dirba“. Tačiau sulkaktdes proga 
sostinės gatvėmis kaimiečiai nešiojo pla
katus su įrašais: „Žemė nebepriklauso 
žmogui, kuris ją -dirba, — ji priklauso 
žmogui, kuris yra pajėgus ją įpirkti“.

Vis 'dėlto sukakties proga Zapatai -bu. 
vo pastatytas paminklas, ibet sustabdytas 
jam paminėti skirtasis pašto ženklas. O 
Zapatos sūnus -laiške prezidentui, 'be kita 
ko, įrašė: „Jeigu liūdesys matyti mūsų 
veiduose, 'tai dėl mūsų neturto, mūsų 'kas
dieninių grumtynių išsilaikyti“.

SeplųnioS
— Jeruzalės miesto savivaldybė jau 

daug išleido, ruošdama žemę futbolo sta
dionui, bet dabar fanatiški sentikiai žy
dai pradėjo rengti triukšmingas demons
tracijas, reikalaudami atsisakyti to pro. 
jekto, nes žaidynės trukdys švęsti šešta
dienį, o gal ir religingų tėvų vaikai dar 
susigundys žiūrėti, kaip tos žaidynės 
vyksta.

— iNiigeiriija, tuntiiinigįiausaas Afrikos 
kraštas, 13 metų išbuvęs kardininkų val
džioje, grįžta į demokratiją ir preziden. 
tu išsirinko vieną švelniausių ir labiau
siai gerbiamų politikų — Alhaj-į Šehų Ža
garį, kuris, be kita ko, esąs dar ir žymus 
hausos giminės poetas.

— Pagal statistikos įstaigos duome
nis, Britanijoje 1978 m. viduryje buvo 
55.836.000 gyventojų (sumažėjo 17.000).

— Italų filmų direktorius Giannis Buf- 
fardis paplaulkiojo užteršta Tiberio upe, 
netyčia nurijo .gurkšnį jo vandens ir imi. 
rė kažkdkia žiurkių išnešiojama liga.

— Montanoje, JAV, paleontologai su
rado daugiau kaip 40 jau seniai išnykusių 
didžiųj/ų gyvūnų dinozaurų tkiaušfimtių, 
kurie yra 6 inčių ilgumo ir 4 platumo 
(dinozaurai, sako, baigė išnykti prieš 80 
mil. metų, o jų kiaušinių yra buvę rasta 
taip pat Mongolijoje ir pietinėje Prancū
zijoje) .

— Oxfamas surinko duomenis ir patei
kė juos Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
pakomisei apie Braziliją, kurioje esą apie 
50.000 mergaičių prostitučių, nemaža _jų 
net dešimtmečių, vienas jų varguomenės 
kvartaluose dš tėvų superka tuo bizniu 
-besiverčiantieji agentai, o kitos pačios 
suplaukia į miestus darbo ieškoti ir pa
tenka į prostitucijos tinklą.

— BBC radijas, taupydamas lėšas, su
stabdys transliacijas užsieniams 23 kail.

Tautines Paramos Fondas
Rugsėjo 8 diena artėja, o su ja ir mūsų 

Tautinė Šventė, lietuvių tautos istorinis 
valstybingumo milinėj imas — šventė, kuri 
Skatina mus didžiuotis lietuvių tautos 
praeitimi ir iš jos semtis stiprybės atei. 
čiai. Tai šios šventės kiekvieno lietuvio 
širdį jaudinanti prasmė.

iBet lietuvių tautą ištikusi skaudi ne
laimė reikalauja iš mūsų kažko daugiau. 
Vien praeities prisiminimas, didžiavima
sis tuo, kas buvo, neduoda dabarčiai nei 
turinio, nei tikslo; palieka mus čia, gyve, 
nančius užsienyje, pavojuje tapti savai 
tautai nereikalingais pasaulio bastūnais.

Šitam išvengti, savam gyvenimui su
prasminti lietuviui užsienyje belieka tik 
viena galimybė — ieškoti, rasti ir eiti ke
liu, kuris palengvintų sunkią naštą kraš. 
te kovojančio lietuvio. Tautinės Paramos 
Fondas dr yra įkurtas 'šiam tikslui.

Jau 40 metų lietuvių tauta, užtroškus! 
nelaisvėje, kopia stačiais, vingiuotais, sli
džiais, dažnai suledėjusiais, tamsiais laip
tais į laisvę. Kiekviena pakopa — kova; 
kiekviena pakopa — skausmas; kiekviena 
pakopa — sielvartas. Tik visiška besąly. 
ginė meilė Tėvų Žemei ir nesvyruojanti 
viltis — štai laisvė vėl sušvis! duoda lie
tuvių tautai jėgos ir ryžto kopti tais laip
tais vis toliau ir vis toliau...

Taip bekopiant, ne vienas ir ne du ir 
ne trys, bet daug suklumpa. Kiekvienam, 
kad ir laikinai suklupusiam, reikalinga 
pagalba. Ištiesti ranką suklupusiam ar. 
šioje kovoje už Lietuvos laisvę, kad jis 
atsistotų ir tęstų šią kovą toliau, šiuo me
tu yra pirmas lietuvio Didžios Pareigos 
įsakymas...

Labai tad būtų prasminga, jeigu kas
met rugsėjo mėn., Tautinės šventės pro. 
ga, susikauptume

prie pelenų krūvos tų, kurie meilės 
savai Tėvynei užžiebti, sielvarto 

kančioje sudegė;
prisimintume

tuos, kurie nuožmaus priešo neapy
kantos niekinami ir kankinami;

atiduotume
jiems savo širdies dalį dosniu ar 
kukliu įnašu į Tautinės Paramos 
Fondą.
Lietuvi, Tu reikalingas Lietuvai!

Stasys Kuzminskas

ŠILDOMAS ŽUVINTO EŽERAS
Maskvos laikraštis „Nedeli-a“ rašo, (kad 

garsus gyvūnija Lietuvos Žuvinto ežeras 
dabar jau -nebeužšąla, nes jo dugnu išve
džioti polietileniniai šildomi vamzdžiai.

Tų .priemonių imtasi apsaugoti Žuvin
te žiemoj ančioms baltosioms gulbėms, 
bet dabar ir laukinės antys jau žiemos 
metui paisiliekančios.

DIENOS
bomlis, o paliks tik komunistiniams ir 
arabų kraštams skiriamąsias.

— Rodezijia jau nebebus vadinama Ro- 
dezija — nuo šiol ji bus tik Zimbabwe.

— Vaidinamoji olandiška liga išnaikino 
1? įritami joje 30 mil. vinkšnų, o kitos pra
deda sargdinti ąžuolus, taip pat beržus ir 
platanus, ir ekologai jau tvirtina, Ikad 
kraštas greit bus bemedis.

— Budapešte, Vengrijoje, planuojama 
steigti pirmą tarptautinį kapitalistinį 
banką, jeigu Maskva apsigalvojusi paga. 
liaiu nepasakys niet (steigėjai būtų Vo
kietijos, Prancūzijos, Italijos ir Japoni
jos žymieji bankai).

— Švedijos metalistų profesinė sąjun. 
ga nutarė „atšaldyti“ santykius su sovie
tiniais metalistais, paremdama prieš pen
ketą metų atbėgusį jūrininką Valentiną 
Agapovą, kurio žmonos, dukters ir moti, 
nos Maskva neišleidžia išvažiuoti.

— Šiaurės Airijoje, kur vyksta teroras, 
1978 m. 100.000 gyventojų teko 5 žuvu
sieji, New Yorke, kur oficialiai gyvuoja 
taika, — 20.

— Indijos Uttaro Pradešo valstiją pa
liete tokios sausros, kokių jau 40 metų 
nebuvę, dėl to moterys naktimis nuogos 
eina laukų dirbti, nes tikima, kad šitokiu 
būdu galima įsiteikti lietaus dievui ir iš. 
prašyti lietaus.

NIGERIJA IŠPRAŠO RUSUS 
PATARĖJUS

Nigerija turi rusų karinių patarėjų,' 
bet nepatenkinta jais ir žada juos išsiųs
ti namo.

Laibiausiai ji nepatenkinta' Sov. Są. 
junga, kad laiku nepristato sovietiniams 
lėktuvams MiG 21 reikalingų atsarginių 
dalių.

1
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Kai boba laksto rašalo...
Nuolat kartodami, kad Lietuva yra že

mės ūkio (kraštas, buvome pradėję spau. 
doje jau ir juoktis iš to savo posakio. 
Kadgi ir taip, sakėme, aišku, ką čia be
kartoti, lyg tiems paukščiukams, kurie iš 
žmogaus išmoksta vieną kitą žodį!

O 'kad mūsų kalba turi ypač vaizdingų 
posakių, dar, rodos, nesame įpratę taip 
dažnai didžiuotis, kaip tuo žemės ūkiu. 
Gal jaiu ir per vėlu būtų pradėti didžiuo
tis tiek ir žemės ūkiu, tiek ir vaizdingais 
posakiais. Statistika liudytų, kad šiuo 
metu Lietuvoje žemės ūkyje jau mažiau 
žmonių dirba negu pramonėje, o kalba, 
žmonėms m-iestėjant, husi-ti lirai, palaips. 
niiui pradeda banalėti. Žmonės pamažu 
persiima tuo, ką laikraščiuose paskaito 
ar radijuje išgirsta, ir netenka tad, ką yra 
paveldėję. Taigi, jei kadaise lietuvis, no
rėdamas pasiskųsti, kad jo žmona kažkur 
užtruko, sakė: ,,Išėjo boba rašalo ir dug
ną prišalo“, šiandien gal jau ir papras, 
čtiau visą istoriją aptars. Tiesa, net ir sve
tur kai kurie mūsiškiai kalbėdami suge
ba būti išradingi ir vaizdingi, štai su gir. 
tais daugiau reikalų turintieji kai kur 
apie pasigėrusį jau įprato sakyti, kad 
jam kelnės nulūžo, o apie norintį atsipa. 
girioti, kad jam vamzdžiai esą užkaitę. 
Vaizdinga, italifp.

Tačiau gal šįkart palikime tai, kais yra 
ar kas bus, ir žvilgterėkime, kas buvo. O 
ikials buvo, laibai gražiai liudija Lietuvoje 
jau 1977 m. išleistasis Jono Paulauško 
sudarytasis Lietuvių kalbos frazcologi- 
nis žodynas, tiesa, ne kažin kaip didelis 
(320 psd.), bet labai įdomus. Gal kai kam 
pirmiaulsia bus įdomu, ką gi ta frazeolo. 
gija reiškia, kas 'tai per gegutė. Frazeo
logija — būdingi pastovaus pobūdžio po. 
sakiai, kaip mums tvirtina žodynai, o 
perkeltine prasme — gražūs išpūsti po
sakiai, net tuščiažodžiavimas. Jeigu su. 
Stotume net ir ties tuo paskutiniuoju ap
tarimo žodžiui, tuščiažodžiavimu, tai irgi 
sakytume, kad jis tik praturtina kalbą. 
Juk ir sakyti, Ikad jam kelnės nulūžo, to
li gražu ne tais pats prozaiškas pasaky
mas, kad (jis buvo pasigėręs.

Ligi šiol ir Lietuvoje specialiai labiau 
nesidomėta ta vaizdingumu turtinga fra. 
zeolog'ijia. Aiškinant pavyzdžiais žodžius, 
tiesa, fra-zeologinių dalykų pateko į didį
jį (lietuvių kalbos žodyną, kurio (Ligi šiol 
jau išleista vienuolika tomų. Palaipsniui 
kalbininkai pradėjo tuo labiau domėtis ir 
tomis temomis rašyti ir skelbti glėbius 
surinktosios medžiagos. Skelbiamosios tos 
srities medžiagos gausėjimas bus paga. 
liau ir Joną Paulauską paskatinęs suda
ryti frazeologijos žodyną, gražų leidinį, 
bet, aišku, toli (gražu nepilną. Norėdamas 
visiką, kas galima, surinkti, jis, be abejo, 
žodyną būtų galėjęs sudaryti kelis kartus 
didesnį. Bet pasiskonėti ir (susidomėti 
kol! (kas gal ir tokio užtenka, kol ateis 
laikas didesniam.

O mūsų Skaitytojams pasiskonėti pa. 
teikiame čia šiek tiek tame žodyne iš
spausdintųjų pavyzdžių.

pas Abraomą (iš) keliauti — įnirti: 
Kiekvieną valandą pasiruošęs keliauti pas 
Abraomą.

per aguonos grūdą — vos vos: Ir 
jam nelabai seikėsi: dvi a-rmotos sprogo, 
ir tik per aguonos grūdą jis išliko gyvas.

akių muilinimas -— apgaudinėjimas: 
Tokios jų kalbos -tik 'akių muilinimais.

kreiva akimi —■ šnairomis: Susi-py. 
ikę — nė kreiva akimi nepasižiūri.

tomis pačiomis (vakarykštėmis, vie
nomis) akimis — nemiegojuis: Iš vaka. 
rykščios tomis pačiomis akimis.

akis atidaryti — padėti suprasti; 
Dabar tamsta man .alkis atidarei.

Su Ginzburgu imperializmo klausiniu
y.Aikiinačiiiaii“ IdlviėilU'ose numeriuose iš- 

sispausdino lietuvių pasikalbėjimą su į 
sovietinius šnipus iškeistu ir į JAV atvy
kusiu disidentu Aleksandru Ginzburgu.

Persispausdiname čia baigiamąją to 
pasikalbėjimo dalį iš „Akiračių“ Nr. 7. 
Prie® kiekvieną kalbėjusį rašomieji pa. 
vardžių sutrumpinimai reiškia: Gur. — 
Algimantais Gureckas, G. — Aleksandras 
Ginzburgas, A. — Kazys Almenas, V. —- 
Tomas Venclova.

Tęsiant pokalbį, A. Ginzburgas apie 
rusiškąjį imperializmą taip pasakė;

„Rusijai, kaip tokiai, tas imperializmas 
nereikalingas. Rusija pati nuo jo kenčia. 
Jos kultūra Skursta, netenka savo veido 
dėl įto. Aš jokiu būdu ne už Rusijos im
perializmą ibet kuria jo įmanoma forma! 
Deja, tas klausimas — dar ne rytojaus 
dienos klausimas. Rytoj Rusijos komu
nistinis imperializmas dar negrius ir 
Lietuva dar neišsivaduos. Aš šio klausi, 
mo Šiandien dar nesprendžiu1. Aš tik ieš
kau sąlyčio taškų. Kontakto taškų.“ To
liau pokalbis ir vystėsi ta tema:

Gur.: Mes suprantam,, kad ikomuniisti. 
nito 'imperializmo griuvimas yra ne šios 
dienos klausimas, bet įvairios rusų 'tau
toj atsiradusios nuomonės jau yra šios 
dienos reiškinys. Ir mes jas labai genai 
skiriam. Kaip -alš jau Ginzburgui esu mi
nėjęs, tiek jį patį, tiek Kovaliovą, tiek 
Sacharovą ir kitus mes laikom mūsų ko. 
vos sąjumIgtalinkaiis ir manom, kad jie 
tiesia pagrindus ateities rusų ir lietuvių 
taultų draugystei. Tačiau mes negalim 
užmerkt alkių, kad yra kitų nuomonių ne 
tiktai Sovietų komunistų partijoj, ne tik

akys atsimerkė — pasidarė palan
kus: šiaip iar taip, jos akys būt atsimer. 
kę, jei ne tas Algirdas.

akis atšviesti — nustebinti: Kai aš 
pasirodysiu, tai visiems atšviesiu akis.

akys atšvito — rūpestis praėjo: Tai 
jau, ačiū Dievui, visų Kižų akys atšvito.

akis blizginti — gėdinti: Kai man 
žmonės akių neblizgin-a, tai ir aš nieko 
nesakau.

akis deginti — gėdinti: Dėl netiku
sių vaikų visi man akis degina.

akys dega — laibai nori: Kai pama. 
to vaikas kokią cackutę, rodos, net aku
tės dega.

akis draskyti — įžūliai kieno aki
vaizdoje įkalbėti: Peitn ii kiekviename 
žingsnyje akis draskė.

akis gadinti — vilioti: Paimk nuo 
stalo obuolius, jie čia visiems tik akis 
gadina.

akis ganyti — gėrėtis: Kad nori, ir 
tu gali į ją akis ganyti, kas tau neleidžia.

akį gelti — pavydėti: Visiems gelia 
akį, žiūrint į tokį arklį.

akis įdėti — ištmokyti: Juos visus 
išmokslino — akis įdėjo.

akis išbadyti — al^iviaizdžli-ai įiitody. 
t'i -išplūstant: Išimk metriką ir išbadyk 
jiems alkis.

akis išėsti — įkyrėti, nusibosti (daž
nai vartojiant): Mums jau ar akis košė 
išėdė, ale gi mūsų įkoštais — virk ir 
virk.

akis kaisti (kaitinti) — jausti gė
dą, gėdintis: Taip apsikiaulinęs, dabar 
kaitink nuo žmonių akis.

Kad ir main nereikėtų akių kaisti ar 
kaitinti, jei kam pasirodytų, kad perdaug 
pavyzdžių būsiu prirašęs, tai tuo tarpu 
ir baigsiu. O tų frazeologizmų žodyne dar 
masės lieka kitam kartui.

K. Baronas

JAUNOJI STALO TENISININKĖ
Kanados dienraštis „The Spectator“ 

plačiai aprašė DAIVA KOPERSKAITĘ, 
kuri perinai laimėjusi sidabro medalį Ka. 
niaidois žaidynėse (Elrandone, paskutiniu 
laiku išsikovojo (pirmą vietą Etobicoke 
varžybose. Jos trenerė yra V. SUBATNI- 
KiAITĖ.

Balys Sruoga
ŠVITRIGAILOS PRIESAIKA PRIE 

VYTAUTO KARSTO

Karaliau Vytaute! Atleisk klajūnui, 
Kad tavo vardą keikdamas minėjau! 
Apsvaiginai tu man akis ir klausą! 
Bet tu žinai, kad tavo vardo niekas 
Nedrįso prie manęs minėt niekingai! 
Dabar iš aukšto sosto tu žiūri, 
Už tūkstantį karalių galingesnis! 
Dangaus vardu palaimink tu mane, 
Kad aš galėčiau eit keliu tavuoju, — 
Pakelt galėčiau tavo naštą!
Tu dėl tėvynės mūsų nemarios 
Kaip milžinas vargai, kaip viešpats 

koveis!
Prisiekiu tau, — laisva tėvynė tavo 
Galinga ir didi per amžius bus!
Te prabočių nusmeigs mane Perkūnas, 
Jei mano priesaika bus neverta!
Kol nors viena plastės širdis lietuvio, — 
Tu būsi amžiams Lietuvos karalius! 
Neleisk suklysti man ir nusilpnėti! 
Žodžius tetikrins mano šita žemė. 
Bučiuodamas ją tavęs šankiuos, karaliau: 
Jei tavo valios pildyt neįstengsiu — 
Tegu geriau manęs ji nenešios!

(iš trilogiškos istorijos kronikos 
.,Milžino paunksmė“)

tai armijoj. Pavyzdžiui, aš turiu galvoj 
Medvedevą ^ir šiaifarevičių. Medvedevas 
visoje Stalino laikotarpio istorijoje rado 
tik vieną gerą Stalino darbą — Baltijos 
kraStų prijungimą.

G.: Aš visada labai nesutariau su 
Medvedevu, pastaruoju laiku ir jis mane 
neigiamai vertina, todėl man net nepato
gu apie jį kalbėti.

Gur.: Mes visi suprantam, kad yra sk-ir. 
(ingos nuomonės tarp rusų disidentų, ir 
mes tik visa Širdimi pageidautume, kad 
rusų tauta pasuktų tuo keliu, Ikurį siūlo 
Sacharovas, (Ginzburgas ir Kovaliovas 
ir, gal būit, Solženicynas, bet ne anais ke
liais. Žinoma, tad ne nuo mūsų priklauso, 
bet mes norim žinoti, kais mūsų sąjungi
ninkas, kas mūsų draugas, o kas even
tualiai gali būti mūsų oponentas.

A.; Galima dar pridėti, kad kaip ko
operacijos sąlyga mes reikalaujame, kad 
Lietuvos teisės, ligi atsiskyrimo teisės 
imtinai, būtų absoliučiai pripažintos. Be 
jokių ,,ifs, buts or maybes“!

Gur.: Ot, teisingai! Teisingai.
G.: Tos teisės, atsiskyrimo teisės, ne

gali atimti iš lietuvių niekas, net Rojus 
Medvedevas, kurio aš nemėgstu. Aš tik 
norėčiau paaiškinti Šafarevičiaus pozi
ciją, kuri iššaukia labai skaudžią reakci
ją, ir, mano manymu, be reikalo. Mums, 
rusams, labai |rūpi mūsų žemė. Rusijos 
likimas, rusų tautos likimas. Visai natū
ralu — kiekvienam rūpi savo reikalai. 
Tuo klausimui, kuris dabar čia keliamas, 
viši suminėti -asmenys, išskyrus Medve. 
devą, pakankamai vieningi. Mes renka
mės Rusijai kelią be jokios prievartos.

f® Su Muviais
pasaulyje

ANTROJI IR TREČIOJI (KARTA 
MOKOSI LIETUVIŲ KALBOS

Kanados ,,Tėviškės žiburiuose“ kum. A. 
Saullaitis rašo, kad 1978 m. žiemos metu 
buvo paskelbti suaugusių 'kursai nemo
kantiems lietuviškai. Tie kursai sutraukė 
26 mokinius, kurie buvo antrosios ar tre
čiosios kartos Pensilvanijos ar Pulmano 
vagonų darbininkų prie Čikagos lietuvių 
emigrantų atžalos. Po 12 mėnesių, arba 
96 valandų pamokų, kursų dalyviai jau 
pajėgė suprasti radijo programos turinį 
(„Lietuviai televizijoje“), laišką iš Lietu
vos ir atsakyti į jį, paskaityti žinutę 
spaudoje, suprantamai papasakoti apie 
atostogas, įvykius šeimoje ir pan.

Kursų lankytojus daugiau domino pati 
Lietuva, bet ne išeivių veikla, o jų tiks
las — puoselėti lietuvišką dvasią.

Tie kursų dalyviai įsijungė į lietuvišką 
darbą: į Balto aukotojus, rėmė jaunime 
kongresą, įsigyja lietuviškų knygų, seka 
vietinių amerikiečių laikraščių informaci
ją apie Lietuvą, siuntinėja redakcijoms 
laiškus ir kalbina kitus įsijungti į tuos 
kursus.

BALTIJOS VALSTYBĖS „HAMMONDO 
PASAULIO ATLASE“

Vienintelis atlasas, kuris duota Baltijos 
Valstybėms alt-Skirą žemėlapį, yra HAM
MOND WORLD ATLAS. Čia taip pat pri- 
dedialmia tautinės vėliavos ir paaiškinimas, 
kad JAV valdžia nepripažįsta Baltijos 
kraštų prijungimo prie 'Sovietų Sąjungos.

AUKSO MEDALIS WASIIINGTONE
Valstybės departamento W-ashingltone 

užsienio reikalų tarnyboje tarnautojų

...paikas vokietis gali palaukt
Dviejuose šių metų numeriuose ,,Aidių“ 

žurnalas išspausdino rašytojo Jurgio Jam. 
kaus įrekorduotą neseniai mirusio prof. 
Jono Puzino ipasaikojimą apie save ir ki
tus.

Prof. J. Puzinas šiek tiek papasakojo 
ir alpie garsų lituanistą prof. Jurgį Genu
lį, kurio žinioje Leipcige yra studijavę 
žymieji Lietuvos kalbininkai Pranas 
Skardžius ir Antanas Salys. Prez. lA. 
Smetona labai norėjęs įprof. J. Gerulį at
vilioti į Lietuvos Vytauto Didžiojo uni. 
versitetą, bet iš derybų nieko neišėję.

Be (kita ko, karo metu ir po (karo ėjo 
gandai, kad tas profesorius esąs buvęs 
didelis nacis ir sovietų buvęs pakartas. 
Tačiau prof. J. Puzinas visiškai kitaip jį 
nušviečia (Aidai, 1970 Nr. 5):

„Su tuo Geruliu visokiausių dalykų bu
vo. Būdavo nueini į rektoratą. Taid.a jis 
buvo Karaliaučiaus universiteto rekto
rium ir baisiai didžiavosi. „Matote, gar
sus Karaliaučiaus universiteto steigėjas, 
partikularo, dar ne pilno universiteto, 
buvo Abraomas Kulvietis, o aš esu pas
kutinis lietuvis rektorius“. (Dūdavo įeini, 
sėdi sargas prie jo kabineto. Aš sakau: 
„Norėčiau sū profesorių Geruliu susitik
ti“. Sako: „Kad jis dabar užimtas. Pas jį 

Bet reikia pasakyti, kad mūsų šalys, Ru
sija ir Lietuva, Lietuva mažiau, Rusija 
daugiau, dabar sunkiai serga. Ir jų savi, 
tarpio problemos, jeigu jos būtų spren
džiamos labai aštriai, gali peraugti į 
smurtinius veiksmus, kurie būtų pragaiš
tingi abiem tautom, ir lietuvių ir rusų. 
Štai, šitos prievartos, piautynių reikia 
kiek įgalima išvengti. Tautų Santykiai 
Tarybų Sąjungoje yra taip kraštutiniai 
įsitempę šiuo metu, kad laibai griežtas ir 
staigus jų sprendimas, per vieną dieną, 
per vieną naktį, neabejotinai iššauktų 
piautynes. O aš nenorėčiau būti narys tos 
tautos, kuri piauma kitą -tautą, ir, manau, 
kad jumis taip pat to nesinorėtų. Aš ne 
(politikais ir negailiu sugalvoti būdo, kaip 
jums be prievartos ir nami-ai atsiskirti 
nuo Rusijos, bet jeigu jūs galite tokį bū. 
dą sugalvoti, aš visaldla jus palaikau. Štai 
šitaip -aš suprantu Šafarevičiaus pozici
ją. Jis sutinka su atsiskyrimu, tik nori, 
kad jis vyktų įgradualia'i, be jokios prie
vartos. Ir, man rodos, itai yra atsakinga 
pozicija. Jis rūpinasi įpiautynių išvengi
mu; juk piauitynės būtų pražūtingos taip 
•pat ir lietuvių tautai.

A.: Aš su tuo nesutinku.
Gur.: ...dėl to, kad yra nelygstama tei

sė tautai atsiskirti ir būti laisvai. Mūsų 
tautos atsiskyrimais ir bepriklausomos 
valstybės atstatymais yr-a mūsų kaip ma
žos tautos išlikimo, gyvybės reikalas. 
Mumis negalima primesti sąlygų. Atsa
kingas už susikirtimą bus tas, kuris mums 
tą gyvybinę teisę paneigs. Šafarevičius 
labai 'gražiai išvedžioja apie atsakomybę 
žmonijai, apie bendrą patirtį, kurią tau
tos yra turėję. Ir jis pradeda -nuo estų 
tautos: kaip estų nacionalistai .skundžia
si, kad estų tauta nyksta, žūsta, kad rei-

draugijos narių meninių dirbinių parodo
je aukso medalį laimėjo ir specialų diplo. 
mą gavo „Amerikos Balso“ lietuvių tar
nybos viršininko Alfo Petručio žmona 
REGINA PETRUTIENi

Abu Petiručiai aktyviai reiškiasi lietu
vių organizaciniame ir kultūriniame gy
venime.

BUSIMIEJI PLB KULTŪRINIAI 
DARBAI

Lankydamasis Clevelande, PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas pareiškė, kad 
jo vadovaujamoji organizacija ir toliau 
rūpinsis leisti vadovėlius lietuviškoms mo
kykloms, kvies dr. Danguolę Tamuliony- 
tę pakartotinai nuvykti į Pietų Ameriką 
tęsti jos ten pradėto lituanistinio darbo, 
lėšomis rems Vasario 16 gimnaziją V. Vo
kietijoje, keisis meninėmis pajėgomis, su
darydama sąlygas chorams, aktoriams, so
listams, poetams nuvažiuoti į kitus žemy
nus pasirodyti lietuviams. 1983 m. numa
toma surengti plataus masto Lietuvių 
dienas, jaunimo 'kongresą ir sporto šventę.

Taip pat svajojama įsteigti lituanistikos 
katedrą. Tokiai katedrai palankiausio® 
būtų viena iš šių dviejų vietų: valstybinis 
JAV Kento universitetas, kuriame yna 
turtingas lietuviškas archyvas, įsteigtas 
prof. Jono Cadzow, arba valstybinis Ohio 
universitetas Columbus, kuriame profe. 
soriauja prof. R. Šilbajoris. Toks lituanis
tikos 'katedros įsteigimas lietuviams kaš
tuotų arti milijono dolerių.

RUDENĮ ŠAUKIAMAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS

Amerikos Lietuvių taryba spalio 13-14 

yra vieno fakulteto dekanas“. „Gerai", 
sakau, „aš palauksiu. Tik, va, paduodu 
savo kortelę“. Tada buvo tokia miada pa
davinėti vizitines korteles. Aš jau būda
mas studentu turėjau tų kortelių. Pada
viau, ogi žiūriu, tuoj pat Gerulis išeina 
kartu su tuo pas jį 'buvusiu žmogum. „A“, 
sako, „paikas vokietis gali palaukt. Mes 
turim pasišnekėt“.

,,Su Geruliu palaikėm laibai artimus 
ryšius visą laiką. Net ilki pat pabėgimo. 
Net Kybartuose jis dar išlydėjo. I® štabo 
jis į Kybartus važinėjo nuolatos. Kai per 
Kybartus tėko išvykti, tai jis padėjo iš. 
važiuoti. Žinoma, mes su juo labai atvirai 
šnekėdavom, ką vokiečiai daro. Kad ka
ras baigiasi, jis puikiausiai suprato. Pas
kiau grįžo į (Berlyną, į savo (burtą. Vėliau 
tas butas, kur jis 'gyveno, parteko į ameri
kiečių zoną, bet kai 'bolševikai užėmė, tai 
po kelių dienų jį ir suėmė. Dingo, ir šiam, 
dien niekas nežino nei kur, nei kas su juo 
atsitiko. Jo sūnus karininkas prie lime
nta ežero žuvo, o tėvas ingi kur nors žuvo 
— buvo suimtas. Nei žmona, nei duktė 
nežino, kur ir koks buvo jo likimas. Vo
kietijoj buvo gandai, kad vieni matė ten, 
kiti ten, paskum kad jis kažkur kitur ar
chyvuose dirbąs, bet 'šitie dalykai nepa. 
sirtvirtino.“ 

k'alinga atsiskirti, idant išliktam. Paskui 
užmiršta visai tą klausimą ir neatsako, 
ar tokiame sprendime, kaip šafarevičius 
siūlo, estų tauta išliks, ar jinai pranyks... 
O estams tas klausimas yra gyvybinis. 
Mumis nepriimtinas klausimo statymas, 
pagal (kurį aukštesnei žmonijos ar kitų 
tauitų gerovei reikalaujama mūsų tautos 
žuvimo.

V.: Man rodos, ponas Ginzburgas, tik
rai netaip kelia klausimą.

Gur.: Ne. Bet šafarevičius kažkur pa- 
našiai kelia. Esu girdėjęs Jungtinėse 
Tautose kalbant Maroko karalių Maho
metą V, dabar jau mirusį, kuris prisidė
jo prie Maroko atsiskyrimo nuo prancū
zų. Jis pareiškė, ikad kiekviena tauta, 
įskaitant ir Maroką, gali -atsisakyti kai 
kurių savo teisių visos žmonijos labui, 
jei ir kiti jų atsisakys, bet ji niekada ne. 
gali jų atsisakyti kokios nors kitos tautos 
labui. Arba -atsisakyti savo gyvybės, kad 
ir žmonijos labui.

G.: Gink Dieve, -aš nesiūlau jums nie
ko atsisakyti rusų tautos labui. Bet jeigu 
Tarybų Sąjunga subyrės staiga, labai 
griežtai ir greitai, ir iš to seks pjautynės, 
aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip jūs išlik
site tokioj situacijoj! Neįsivaizduoju, kas 
liks iš lietuvių tautos, jeigu Tarybų Są
jungoj įvyks revoliucinis sprogimas. 
Tauta gali būti išnaikinta tame sprogi
me. Esaot dabartiniam tautinių santykių 
įtampos laipsniui, revoliucinis klausimo 
sprendimas yra maždaug tas pats, kas 
numesti ant Lietuvos atominę bombą. 
Štai tokia mano pažiūra. Ir, aš maniau, 
kaip tik baimė štai tokių dalykų ir iššau
kė šafarevičiaus -poziciją.

(Bus daugiau) 

d.d. Clevelande šaukia Amerikos Lietuvių 
kongresą, kurio darbotvarkės šūkis yra: 
„Lietuvis nepavargs kovoje už Lietuvos 
laisvę“.

Pirmuosiuose pranešimuose apie būsi, 
mąjį kongresą sakoma:

„Plačiai keliant žmogaus teises, reikia 
kelti ir valstybių bei tautų teises. Tam ga
li susidaryti proga artėjant Madrido kon
ferencijai. Tas viskas reikalauja, kad 
mes su nauju ryžtu plačiu mastu imtame, 
si šių -darbų.“

Kongreso šūkis plačiau aiškinamas ši
taip:

„Tą kovą reikia gyviau vesti, kai oku
pantas vis naujus lietuvius tampo po teis, 
mus ir bloškia į koncentracijos stovyklas 
ir kai net kėsinasi į išeivijos lietuvius, or
ganizuodamas kaltinimus neva kolabora
vus su naciais naikinant žydus.“

VL. ŠLAITAS „GIMTAJAME KRAŠTE“
„Gimtajame krašte“ išspausdinta Lon

done gyvenančio poeto Vlado Šlaito kete, 
tas eilėraščių iš paskutiniojo rinkinio 
„Nesu -vėjo malonėje“.

SYDNĖJAUS RAMOVĖNAI

„Mūsų Pastogė“ (1979. VII, 9) rašo, kad 
1956 m. Sydnėjuje, Australijoje, įsisteigė 
ramovėnų skyrius, į Ikurį tada įsirašė 24 
karininkai -ir kariai. Ilgainiui skyrius bu
vo išaugęs -iki 100 narių ir savo veikla pa
sidarė labai populiarus visuomenėje.

Šiuo metu Skyrius turi 84 narius, dau
giausia vyresnio amžiaus, net ir senyvo 
(pvz., vienas jų 95 metų), bet yra ir jau
nų, kurie tarnavo vietinėje krašto kariuo
menėje.

LIETUVIŲ JAUNIMO PETICIJA 
JUNGTINĖMS TAUTOMS

JAV žmogaus teisių komisijos atstovui 
Jungtinėse Tautose E. Mezvinskiui birže
lio 15 d. -buvo įteikta lietuvių jaunimo pe
ticija su 150.000 parašų. Tai peticijai pa
rašai buvo surinkti jau prieš kelerius me
tus, bet iki šiol vis nepavykdavo jos įteik
ti.

Delegaciją sudarė Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungos atstovai iš įvairių JAV 
vietų, taip pat PLB atstovai.

Peticijoje prašoma grąžinti religines bei 
tautines žmogaus teises ir valstybinę ne
priklausomybę sovietų okupuotiems Pa
baltijo kraštams. Įteikiant peticiją, buvo 
priminta, -kad birželio 15 d. lietuviams yra 
skaudžių prisiminimų diena: prie® 39 me
tus Sov. Sąjunga okupavo -Lietuvą -ir pra
dėjo masinius trėmimus į Sibirą.

Skaičiuojam-a, kad šią peticiją, turin
čią 150.000 parašų, pasirašė tik 20.000 
lietuvių, o visi kiti yra kitataučiai, ku
riems buvo išaiškintos Lietuvos proble
mos.

Pa-gal paskutines žinias, toji peticija jau 
yra pasiekusi JT žmogaus Teisių Komi
siją Ženevoje, ir ji bus atitinkamu laiku 
pasvarstyta.

LIETUVIŲ FONDO KAPITALAI IR 
PALŪKANOS

JAV Lietuvių fondas turi arti 1.500 na
rių, kurie yra sudėję beveik 1,6 mil. dole
rių.

Palūkanų ligi šiol gauta ir įvairiems 
lietuviškiems reikalams išdalyta apie pusė 
milijono dolerių. 30 procentų tos sumos 
atiteko švietimui, 30 — kultūrai, 25 — 
specialiems projektams ir 15 — stipendi
joms.

RENKAMI STRAIPSNIAI APIE 
V. MYKOLAITĮ-PUTINĄ

V. Mykolaičio-Putino sesuo renka stu
dijas ir straipsnius, kurie buvo išspaus
dinti apie Šį rašytoją užsienio lietuvių 
spaudoje, ir -ruošiasi visa -tai išleisti kny
gomis.

Ji rašo, kad jau -turinti susirinkusi apie 
V. Mykolaitį-Putiną straipsnius, kurie bu
vo spausdinti „Drauge“, „Lietuvių Die
nose“, „Nepriklausomojoje Lietuvoje“, 
„Mūsų -Pastogėje“, „Dirvoje“, „Tėviškės 
Aiduose“, „Laiškuose Lietuviams“, „Ai
duose“, „Metmenyse“ ir ,,Ateityje“.

Negalėdama visos spaudos patikrinti ir 
iš jos išrinkti te tema rašytuosius st-raiipis. 
nius, ji prašo -atsiliepti autorius, kurie 
apie V. -Mykolaitį-Putiną yra rašę kiltuo
se leidiniuose. Jos adresas:

M. Slavėnienė, 25 Maranoa Street, Au
burn, N. S. W„ Australia, 2144.

ŠVENTASIS RAŠTAS EVANGELIKAMS
Čikagoje išleista 282 puslapių- Kosto 

Burbulio paruošta knyga „Šventasis Raš. 
tas. Komentarai — aiškinimia-i. Matas- 
Mortcus“. Tai knyga, Skirta lietuviams 
evangelikams.

Įžangoje 'autorius K. Burbu-lys rašo, 
kad tai yra pirmi evangelikų komentarai 
lietuvių kalba. Knygą rašant, naudotasi 
anglų ir vokiečių šaltiniais. Tai esanti ne 
biblijos kritika, bet pozityvus jos aiški
nimas. Taip pat pateikiama istorinių, 
geografinių ir antropologinių duomenų.

Biblijos komentarų esą daug kitomis 
kalbomis. Paaiškinimų turįs ir arkiv. J. 
Skviredko vertimas, bet jie esą ir trumpi 
ir k-ai kurie vienašališki — „nori (įpiršti 
Romos katalikų bažnyčios dogmas“, kaip 
rašo K. lElurbulys. Lietuvių evangelikų 
biblijos vertimai ligi šiol buvę 'spausdi
nami (be paaiškinimų. Taigi šis dalbas 
pirmas toks lietuviams evangelikams.
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Kritiški pasisakymai
NUOMONĖS DĖL NAUJO LIETUVIŲ VEIKLOS CENTRO

Su labai dideliu susidomėjimu skaičiau 
strai?snį apie planuojamą Vidurinės An. 
glijos Lietuvių Veiklos Centrą (,.Europos 
Lietuvis“ Nr. 30). Aš pats gyvenu Siauri
nėje Anglijoje, bet tokio centro įkūri
mas laibai aktualus visiems lietuviams, 
ypač tiems, kurie gyvena į šiaurę nuo 
W-atfordo. Straipsnį skaitydamas, tikrai 
simpatizuoji su vidurinės Anglijos lietu
viais, ypač su choristais ir energingomis 
šokių grupėmis. Tačiau nors straipsnis 
gerai paraižytas ir jo logikos negalima 
kritikuoti, bet kelios mintys vistiek kyla, 
ir jas, gal būt, reikėtų pagvildenti prieš 
Tarybos susirinkimą Mainchesteryje spa. 
lio 6 d.

Greičiausiai mes visi sutiksime, kad 
lietuvių Skaičius nei pietų, nei vidurinė
je, nei šiaurės Anglijoje nėra pakanka, 
mai didelis, kad mes vieni pajėgtume to
kį centrą išlaikyti. Vadimas, tokio cen. 
tro pasisekimas daug priklausys nuo ki
tataučių, anglų ar kitų europiečių, para, 
mos. Todėl ypač svarbu, kad tokiam cen
trui vieta, jo geografinė padėtis, būtų 
labai kruopščiai ir atsargiai renkama. 
Labai nemalonu daryti šokių repeticijas 
garaže, bet 'taip pat nebus laibai malonu, 
ypač žiemos metu, kai reikės valandą 
praleisti į jas važiuojant ir dar kitą va. 
landą į namus grįžtant. O jeigu mašinos 
neturi? Nepamirškim, kad ir benzino kai
na kyla ir dar kils.

Būtų, žinoma, labai gera, kad nereikė, 
tų nuomotis salės, kai lietuviai šimtais 
susirenka. Bet kaip dažnai tokie šimti
niai susirinkimai įvyksta? Laibai abejo, 
j u, kad rastume centrui pastatą su sale, 
į kurią Išimtus galėtumėm sutalpinti. No
rim ar nenorim, bet turim taip pat latsi. 
minti, kad tie mūsų šimtai po truputį ma
žėja. Visi einam senyn, ir jeigu dviejų 
valandų kelionė būtų nieko nereiišfcusi 
prieš delšimt įmetu ir dar būtų priimtina 
šiandien, pagalvokim, kaip dažnai nore, 
sim dvi valandas kelionei į centrą pra
leisti 1989 metais ar dar vėliau? Naujo 
centro idėja yra labai graži, bet ar jos 
įgyvendinimo nepaliko-m per vėlai? Brad, 
fordo ir Manchesterio lietuviai savo klu
bus įsteigė prieš diaiug metų. Kur buvo 
vidurinės Anglijos lietuviai?

Man atrodo, kad jeigu toks centras bū. 
tų steigiamas, tai jis turėtų būti mieste 
arba nors priemiestyje. Visi žinome, kad 
didėli ir sėkmingi ukrainiečių ir kitų 
tautybių klubai yra miestuose. Tas cen
tras būtų tada lengviau pasiekiamas, jis 
būtų geriau kitataučių paremiamas, salė 
ir kambariai būtų lengviau kitiems išnuo
mojami ir duotų centrui daugiau pajamų. 
Kalbant apie pinigus, tuojau iškyla kitas 
klausimas: ar mes nesam per daug entu
ziastiški, įkalbėdami apie savo tautiečių 
piniginę paramą takiam centrui pirkti?

Vienas, mano nuomone, labai svarbus 
dalykas nebuvo tame puikiame straips. 
nyje paminėtas. Ar mes turėsime žmogų 
ar žmones, kurie tokiam centrui galėtų 
sėkmingai vadovauti? Reikės žmonių, ku
rie būtų pasiaukoję, ypač iš pradžios, 
sunkiai dirbti, kurie elgtųsi tvirtai, bet 
būtų mandagūs, diplomatiški ir mokėtų 
apsieiti ne tik su lietuviais, bet ir su iki. 
tataučiais, turėtų patyrimo vadovauti 
centro tarnautojams, ibūtų patyrę kulina. 
rijos 'srityje, mokėtų tvarkytis su centro 
raštine ir atskirti gerą alų nuo blogo. Ne. 
pamirškime, kad nuo to pirmojo šeimi

ninko labai priklausys, ar tas centras tu. 
rėš didelio pasisekimo, ar jis žlugs.

Su viena straipsnio dalimi tai sutinku 
be jokių rezervų — dėl Lietuvių Sodybos. 
Mano nuomone, įvyktų tikra tragedija, 
jeigu pradėtumėm galvoti apie dabartinės 
Lietuvių Sodybos pardavimą. Per pasku
tinius dvidešimt ar daugiau įmetu Sody. 
ba ne įtiktai duoda pelno, bet pasidarė 
mažute Lietuva svetimame krašte. Sody
bos gamta — miškelis, ežeriukas, upelis, 
net ir baseinas — yra labai patraukli 
kiekvienam svečiui, lietuviui ar kitatiau. 
čiui ir lengvai konkuruoja su gerai žino
momis poilsio vietomis. Patys namai ir 
jų patogumai gerėja kiekvienais metais. 
Atostogaujantieji priimami maloniai, 
maistas, jei ir ne visada aukščiausias fcu. 
liniairijos šedevras, yra Skanus ir gausus. 
Sakom, kad Sodyba naudojama tik Sek
minių sąskrydžiui ir jaunimo stovyklai, 
bet kiek mes itų sąskrydžių turėsim niaiu. 
jame centre? Palikim Sodybą ramybėje, 
skatinkime lietuvius ją dažniau lankyti, 
tadla ji pasidarys dar populiaresnė ir ge
riau pagelbės naujo centro pirkimą fi. 
nianisuoti. Ne visai teisu sakyti, kad So
dybą sunku pasiekti. Kais nenorės, tam ir 
naujasis centras nebus patogus. Kas no. 
lės Sodyboje keletą dienų praleisti, kur 
yra įšilčiau negu šiaurės ar vidurinėje 
Anglijoje ir kur, gal ibūt, ir lietus tiek 
dažniai nelyja, tas kelią į ją suras. Ar ga
lite įsivaizduoti žmones, važiuojančius 
atostogų į lEIiirm-inghaimą ar Wolverhamp. 
toną?

Straipsnyje sakoma,, kad, remiantis 
mūsų laikraščio žiniomis, renginiai Man
chesterio lietuvių klube įvyksta beveik 
kas savaitę. Faktiškai per šių metų pir. 
mąsias 30 savaičių, įskaitant Naujųjų 
Metų sutikimą ir vyskupo Deksnio pri
ėmimą, Manchesterio klube tebuvo 8 
renginiai. Per normalų -savaitgalį, jei bū. 
si laimingas, -tai Manchesterio lietuvių 
klube užtiksi keturis ar penkis lietuvius, 
o kitomis savaitės dienomis klubas nė 
neatidaromas. Taip gali atsitikti ir su 
naujuoju Lietuvių Kiemu, ypač jei į jį 
nuvažiuoti užtruks valandą. Nuvažiavęs 
ir išgerti bijosi, nes dar valanda užtruks, 
kol į namus sugrįši. Jeigu galų gale Ta
ryba nutars naują centrą steigti, Itai ko. 
dėl nepirkti didesnių namų kuriame nors 
vidurinės Anglijos mieste, paversti jų vi
suomeninės veiklos centru, o įSodybą pa. 
likti sąskrydžių, stovyklų ir poilsio cen
tru? Negriaukime tai, ką įturime, neniai. 
kinlkime pelną mešalnčių vienetų, nes kas 
žino, jei nebūsim atsargūs, tai galim pa
likti ibe nieko.

Tai tokios yra mintys busimosioms di. 
skusijoms, kurio® įvyks spalio 6 d. Man
chesteryje. Tikiu, kad jos per daug ilgai 
neužtruks, nes netolimame Boltone vieta, 
niaii lietuviai nuomotoje, bet gražioje sa
lėje ruošia savo šokius. Būtų malonu, 
kad po diskusijų visi delegatai į boltoni'š. 
kių šokius atvažiuotų ir šauniai su jais 
spalio 6 d1, vakarą praleistų.

Henrikas Vaineikis

LIETUVOJE
LIETUVIAI MASKVOS 

SPARTAKIADOJE
Liepas mėn. Maskvoj vyko 21-oji spor. 

to spartakiada, kurioje dalyvavo užsie
nio kraštų sportininkai, o jų tarpe ir di. 
delis būrys Lietuvos jaunimo. Kaip ilš ‘so
vietinės spaudos matyti, dalis tų sporti
ninkų pagerino savo pasiekimus. Lietu, 
vos rekordų pagerinta net 15, nors ir ne 
visi pasiekė pasaulinio masto rezultatų.

Spartakiadoje dalyvavo ir šuolio į tolį 
pasaulio relkordistė Vilma įBardiaulsIklienė. 
Dejiai, šį sezoną Vilma esanti blogos spor
tinės formos — ją kanki.ua atsinaujinęs 
nugaros negalavimas, bet vistiek ji daly
vavo toje išvenitėje ir užėmė penktą vietą 
6 m 29 cm rezultatu. Pirmoji buvo latvė 
A. Stukanė, nušokusi 6 m ir 66 cm.

Laibai gerai pasirodė 16 metų amžiaus 
Vilniaus dešimtos klasės mokinė 200 m 
krūtine pasaulio rekordistė Lina Kačių, 
šytė. Už 200 m krūtine ji laimėjo sparta
kiados aukso medalį, o 100 m krūtine si
dabro. Olandijoje, Europos Taurės tur. 
nyre, ruigpiūčio 12 d. Lina ir vėl laimėjo 
pirmąją vietą 200 m krūtine (anglų spau
da jos pavardę rašo Lina Kachuschite).

Vilnietis studentas Robertas Žulipa 
plaukime 200 m krūtine taip pat laimėjo 
spartakiados aukso medalį, tuo ipačiu pa
gerindamas Lietuvos ir Sov. Sąjungos re. 
kordą.

Ruigpiūčio 12 d. Londone, Crystal Pa
lace, Europos taurės plaulkiimo turnyre 
tas pats Robertas Žulpa (anglų spauda 
rašo R. Shulpa) 200 m krūtine laimėjo 
pirmąją vietą.

Atrodo, kad langių sporto komenitato- 
riaii nenusilaužta liežuvio ar neišsisuka 
pirišto, rašydami ar tardami tik lauko te. 
misininko Vito Gerulaičio pavardę. Taip 
palt neatrodo, kad kam kada nors būtų 
rūpėję atitaisyti Lietuvos sportininkų iš
kraipytas pavardes Vakarų pasaulio

spaudoje.
Švenčionyse gimęs žinomasis lengvaat

letis A. Antipovas 10.000 m 'bėgime spar, 
takiaidoje užėmė antrą vietą ir gavo si
dabro medalį.

Iš lietuvių lengvaatlečių dar sparta
kiadoje pasižymėjo R. Valiulis 400 m bė. 
giime, finlale buvo Iketvlintas], o vĮil/nietisi 
R. Kazlauskais šuolyje į aukštį peršoko 
2 m 18 cm ir pateko į penktą vietą. Kau
nietis V. Mizgaiilis, buvęs pasaulio jauni
mo imtynių čempionias (100 kg svorio 
kategorijoje), taip pat gerai pasirodė. 
Boksininkais Algirdas Majauskas išsiko. 
vojo spartakiados bronzos medalį.

Kijeve vykusiame rankinio turnyre 
Lietuvos moterų rinktinė laimėjo anltrą 
vietą ir spartakiados sidabro medalį, o 
vyrai sportininkai — trečią vietą ir bron
zos medalį.

Spartakiados krepšinio turnyrais vyks
ta Vitaliuje. Jame Lietuvos ir Latvijos 
rinktinės moterų krepšinio komandos pa
siekė finalą.

DAR APIE LIETUVIUS MASKVOS 
SPARTAKIADOJE

Galutinėje kovoje Vilniuje susitiko 
lietuvių ir latvių moterų krepšinio rinlkti- 
nės komandos, laimėjo latvės 53:49 rezul
tatu. Lietuvos moterų rinktinei teko si
dabro medalis. Latvės dabar yra sparta
kiados čempionės penktą kartą.

Boksininkas Algirdas Jančiauskas lai
mėjo spartakiados aukso medalį, o dėl 
Sov. Sąjungos čempiono vardo turėjo dar 
kautis su Rusijos respublikos čempionu I. 
Novikovu. Nugalėjęs I. Novikovą, Algir. 
das tapo .ir Sov. Sąjungos čempionu.

Kauno limtininkui A. Songailai teko 
spartakiados sidabro medalis.

Taip pat sidabro medalį sklandymo 
varžybose išsikovojo Rima Stašaitytė, o 
sklandymo aukso medalį laimėjo Lietu
vos sklandymo rinktinė.

Bronzos medalis teko dži-udo imitininkui 
iš Kauno P. Ponomariovui.

KAMANŲ PELKĖS — DAR VIENAS 
DRAUSTINIS

Lietuvoje veikia 2 specialūs natūralios 
gamtos rezervai: Žuvtintų ežeras su savo 
gulbėmis ir kitais paukščiais ir Čepkelių 
raistas su saivo -gervėmis ir spanguolėmis. 
O šią vasarą, kaip rašo „Valstiečių laii'k. 
raištis“, nutarta dar ir Kamanų pelikes 
(Akmenės rajone) paskelbti rezervatu 
— -dinaiustiniu.

Kamanos yra didžiausias šiaurės (Lie
tuvos molinių lygumų pelkių komplek
sas, ir jų ežerėliuose ir -aplinkiniuose 
miškuose išsilaikė retos augalų ir gyvu, 
nų rūšys. Ten auga plačialapė rusvuolė, 
kilnioji glindė, pelkinis pataisas, l'aplan- 
dis, mėlynasis gluosnis ir dar kitokių 
vertingų augalų. Taip pat ten yra ir la
bai retų paukščių: gervių, putpelių, dir. 
vinių sėjikių, juodųjų gandrų, gaidukų, 
didžiųjų kuoliingų. Pelkes tyrinės moks
lininkai.

Tos Kamanų pelkės taip pat buvo 
įtrauktos į Sov. Sąjungos europinės da
lies pelkių sąrašą.

STUMBRAS SUSIGIMINIAVO SU 
TELYČIOMIS

Ukmergės rajono |Leonpol‘io koiūlkytjte 
buvo pastebėtas sukiojantis tarp veisti, 
ndų telyčaičių jaunikis -iš girias — 
stumbrais.

„Iš pradžių tik laikėsi -ganykloje, o 
vėliau pradėjo telyčias palydėti iki Trai- 
nių kaimo fermos, pagaliau ryžosi ir į 
tvartus užsukti“, rašo „Valstiečių laik. 
raištis“.

Tais stumbras pagaliau išmoko naudo
tis -automatine girdykla -ir pasirioanauti 
saiu-ja miltų.

RAMUNĖS APNIKO LAUKUS
Žemdlirlbysltės .mofcsllinli-s bendradarbis 

A. Šalnla „Valstiečių laikraštyje“ -rašo, 
k-ad Lietuvoje reikia visomis išgalėmis 
naikinti ramunes. Šiais metais jos -apni. 
ko -ištisais baltais plotais Suvalkijos 
ūkius, daug jų buvę Žemaitijoje ir šiau
rės Lietuvoje, (mažiau rytinėje Lietuvos 
dalyje.

Skaitytoją taukai

LIETUVIAI MASKVOS OLIMPIADOJE
Pramatoma, kad ateinialnčiaiis metais 

Maskvoje vykstančios oliilmpiadios proga, 
pasirodys ir lietuviai su choru ir tauti
niais įšoktais. Ansamblių vakare pirmą 
kartą koncertuos jungtinis vaikų muzikos 
mokyklų kanklininkų ansamblis.

PRANEŠIMUS DARYTI NE NUODĖMĖ

Nenuostabu, kad Jaunimo Kongreso 
dalyvių lietuviškuose pokalbiuose buvo 
girdėti jų gyvenamųjų kraštų įtaikų ne 
įtik tartyje, o ir idicmiatikoje. Tačiau „E. 
L.“ Nir. 30 (Kalbame lietuviškai) pami
nėtieji tokių kalbinių neva ydų pavyz
džiai kaip tik nėra ta prasme prielkištaiu- 
tiinl.

Klausimas, ar galima lietuviškai da
ryti pranešimą, buvo kilęs jau Lietuvoje 
ir buvo su dr. Pr. Skardžium nagrinėtas 
žurnialistamls skintame kalbos, „semina
re“. Buvo pabrėžta, kad pranešimai esti 
arba tik paskirų žinių ar duomenų paša, 
kymai, arba ištisos vyksmų bei veiksmų 
eilės papasakojimai, apžvalgos, kaip, 
pvz„ draugijos veiklos peržvalga. Tie pa. 
sikirieji dalykai paprastai įtik pranešami 
(ar pasakomi-, paskelbiami), o apsakymai 
apie dalykų eilę, paprastai kruopščiai pa
ruošti, 'Surašyti, išsamiai dėstomi, — esti 
daromi. Tai nėra iš liaudies kalbos kilęs,

o jiaiu naujųjų laikų viešajame -gyvenime 
(pagal kitų kalbų pavyzdžius) prigijęs 
idiomas. Kalbininkai pripažino jį suderi, 
namą su mūsų kalbos būdu ir pripažino 
reikalingą ne vien pranešimų atveju. Tuo 
sutarimu yra leista ir priimta daryti ne 
tik pranešimus, bet ir apžvalgas, istudi. 
jas, tyrimus, o taip pat ir... pertraukas 
■susirinkimuose ibei disputuose. Iš tikrųjų 
tai yra ir akivaizdus skirtumas tarp po
sakių pranešti, apžvelgti, studijuoti, tir
ti ar pertraukti ir — padaryti praneši
mą,padaryti apžvalgą, padaryti studiją, 
padaryti tyrimą, arba padaryti pertrau. 
ką.

Panašus skirtumas yra ir tarp keliavo 
ir atliko kelionę. Keliavimas yra neapi
brėžtas. Tai, gal būt, reiškia daug įvairių 
kelionių, arba gal talk keliavimą vardan 
keliavimo. O kai kelionė yra arba paties 
-keliaujančio užsibrėžtas iar kitų pavestas 
uždavinys, susietas su kokiu kitu, ne pa
ties keliavimo, reikalu (ipvz., savo ar ki
tų vardu vykti lį kongresą), tai tokia ke. 
lionė ne šiaip sau keliaujama, o atlieka-

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje 
atspindinčios krašto ateities vizijos

Dr. A. Štromas

3. Oficiozinės politinės sąmonės padėtis dabartinėje 
Lietuvoje

Taigi, apie jokią vidinę lietuvių tautos kapituliaciją 
Tarybų Sąjungai negali būti nė kalbos. Nacionalinė-ne- 
priklausomybinė tautos politinė sąmonė niekur neišny
ko. Su pilietinio karo pabaiga išnyko tik ta jungiamoji 
grandis, kuri ją darė apčiuopiamu, visuomenės gyveni
me aktyviai besireiškiančiu pradu. Praradusi šią jun
giamąją grandį, nacionalinė - nepriklausomybinė tautos 
politinė sąmonė tarytum susiatomlno ir persikėlė į in
dividualaus Lietuvos žmonių vidinio pasaulio sferą. O 
visą socialinį paviršių nedalomai užvaldė oficiozinė po
litinė -sąmonė, tuo -būdu pasidariusi ir vienintele tiesio
giai pastebima Lietuvos visuomenės idėjine jungiamąja 
grandimi. Aišku, kad tarp socialiniame paviršiuje do
minuojančios oficiozinės -politinės sąmonės ir naciona- 
liškai neprikla-usomybinės -atskirų individų politinės są
monės -atsirado -susvetimėjimo, alienacijos ryšys.

Oficiozinė politinė sąmonė išorėje priimama kaip
tam tikra konvencionali socialinio elgesio forma (tai ir
yra prisitaikymas), tačiau jokio poveikio žmogaus vidi
niam pasauliui, jo veiksmų įmotivacijiai ji neturi. Ogi
svarbiausia, tur būt, yra tai, Ikad šis idėjinio susvetimė
jimo arba alienacijos -reiškinys po pilietinio karo pabai
gos tapo visuotiniu ir absoliučiu. Mat, jei anksčiau su 
oficiozinė -politine sąmone savo individualią politinę są
monę dar galėjo identifikuoti -nors tam tikri Lietuvos
visuomenės elementai, tai dabar tokių elementų jau ne
beliko. Paradoksalu, bet faktas: totalinė oficiozinės poli
tikos sąmonės pergalė Lietuvos visuomenės paviršiuje

ilgainiui išsiliejo į tokį -patį totalinį jos žlugimą individu
alioje Lietuvos žmonių politinėje sąmonėje. Čia mes ir 
grįžtame atgal prie jau iminėto takių žmonių kaip Vla
das Grybas -ar Justinas Marcinkevičius idėjinės evoliu
cijos reiškinio.

Gyvenimo patyrimas, -tur būt, yra geriausias politi
nis mokytojas, ypač tiems žmonėm, kurie vadovaujasi 
ne tiek asmeninės naudos, kiek asmeninių -dvasinių ver
tybių diktuojamais sumetimais. Tie idealai, tie lūkes
čiai, kuriuos Lietuvos komunistinių įsitikinimų žmonės 
siejo su naująja santvarka, visiškai nepasiteisino. Lais
vės liko mažiau, neteisybės — daugiau; upės kraujo 
buvo pralietos, pasirodo, tik tam, kad į valdžios iteikia- 
mąsia privilegijuotas pozicijas būtų pasodinta saujelė 
komunistinių aparatininkų ir pasiryžusių jiems besąly
giškai tarnauti „parvenue“, kurie tiesiogine -prasme ,,iš 
purvo iškilo į kunigaikščius“ (iz griazi v kniazi“, kaip 
rusai -sako). Jie neabejotų lieti kraujo upes ir toliau, 
k-a-d tik atgal į tą purvą nebegrįžtų; o ir tie patys apa- 
ratininkai bei jų pakalikai irgi atsidūrė svetimųjų kont
rolėje bei priežiūroje, be jokios savarankiškos valios ar 
teisės parodyti kokią nors savo iniciatyvą.

Tautinio bei asmeninio beteisiškumo sąlygose, ku
rių jau negalima 'buvo pateisinti nei karo, nei klasių 
kovos, nei kitomis ypatingomis -aplinkybėmis, netgi ir 
komunistinių įsdtikinmų žmonės pradėjo labai -greitai 
blaivėti. Štai ir nusišovė Vladais Grybas. Tačiau kam vėl 
minėti jau- kartą panaudotą pavyzdį, jei turime auto
riaus dlš Lietuvos, pasirašusio T. Ženlklio slapyvardžiu, 
liudijimą apie patį amžiną atilsį Lieuvos komiun-istų 
daugiameti vadą Antaną Sniečkų?

Parašytame iš karto po Sniečkaus mirties straipsny
je — nekrologe T. ženklys, kuris, matyti, Sniečkų gana 
intymiai pažinojo, rašo, Ikad per pastaruosius 20-25 me
tus Sniečkus irgi neatpažįstamai pasikeitė. „Ilš pradžių 
Maskva ir svajoti negalėjo apie uolesnį jos valios įgy
vendintoją Lietuvoje“, rašo T. ženklys. Tačiau „ko to
liau, to laibiau Sniečkaus veikloje pastebima tautinė 
orientacija, piartikuli-arių Lietuvos interesų gynyba, pa
stangos pirmoje eilėje rūpintis Lietuvos, kiaip krašto, 
plėtote, jos gyventojų gerbūvio kėlimu“ („Akiračiai“, 
1974, Nr. 3 (57), ipsl. 7). Taigi, dvasinė evoliucija, nusi
vylimas tarybine santvarka ir praregėjimas, kad ne 
tiems tarnauja, liečia net patį fanatiškiausią Lietuvos 
komunistą, ką jau čia kalbėti apie kiltus.

O pažiūrėkime į mudu su Tomu! Ar mes nebuvome 
-komjaunuoliai, ar -netikėjome šventai į marksizmo-leni
nizmo tiesą, į šviesų komunistinį mūsų šalies rytojų? 
O ar koks nors Jurašas daug kuo skyrėsi nuo mūsų? Tai 
netgi charakteringa-, kad tie, kurie žiūrėjo į tarybinę 
santvarką, kaip į savo nuosavą sistemą, kurie ja tikėjo, 
o ne šiaip sau iš patogumo prie jos prisitaikė, — ja nu
sivylė ir pirmieji stojo jos kritikuoti.

Tradicinė nacionalinė opozicija buvo šiuo atsitikimu 
kur kas išmintingesnė, o todėl ir tylesnė, nepastebimes- 
nė. Todėl aš kaip tik ir teigiu, kad Vlado Grybo 1954 
metais sau į kaktą paleistasis šūvis buvo lyg simbolinis 
paskutinio idėjinio Lietuvos komunistų susidorojimas su 
pačiu savimi. Po jo Lietuvoje tur būt, nebeliko nė vieno 
lietuvio ar net ir nelietuvio, bet susijusio -su tradicine 
Lietuvos visuomene asmens, kuris idėjiniais sumetimais 
remtų egzistuojančią Lietuvoje politinę santvarką ar ti
kėtų į tarybų valdžios ’bei komunizmo idealus.

'Taigi, diar kartą kartoju: oficiozinė politinė sąmonė 
egzistuoja šiuo metu Lietuvoje pilno susvetimėjimo, pil
nos alienacijos sąlygose. Ji neturi nieko bendro su gy
vąja tautos politine sąmone; ji prarado su jąja net ir tą 
menką saitelį, kuris kadaise, kaip aš bandžiau parodyti, 
vis dėlto egzistavo. (Bus daugiau)

ma, kaip ir kokia kita pareiga ar užsi
mojimas (-arba1 kaip rodė vaidinime ar 
kompozicijia koncerte).

Žinoma, pranešimus galima ir Skaityti, 
pasakyti, paskelbti ar pateikti (įtik ne pa
tiekti), bet ir daryti ne nuodėmė. Tiesa, 
referatų susirinkimuose kažkodėl nedia. 
rome, o tik skaitome, prakalbas 'tik sa
kome, o paskaitas — arba skaitome, arba 
net laikome, kaip mišias! Kalbos prakti
koje logika savotiška...

V. Rastenis

DĖL STASIO KASPARO NULIO
Savo laiške pasisakydamas dėl dr. S. 

Kuzminsko iškeltosios minties, koks ne
turėtų būti Bažnyčios vaidmuo ateities 
Lidtuvojie, -Sltasys Kasparas, mian rodos, 
nučiuožė labai paviršium, tur būt, nė n-e- 
-morėdlamalsi gilintis. Tokf paviršutinišku, 
mą rodytų ir jo pasakymas: „Nejaugi S. 
Kuzminskas nori, kad Lietuvos valdyme 
tedalyvautų etninės mažumos, kurios 
daugiausia yra nekatalikiškos“. Iš kur čia 
tos mažumos, kai kalbama apie Bažny
čią ir v-a-lstybę? Be kita ko, lenkiškoji 
mažumia juk katalikiška, jeigu kalm rei
kia smulkmenų.

Tačiau man tikrai šypseną ištraukė 
tasai S. Kasparo pakalbėjimias, kad S. 
■Kuzfminislko fižlsiimenamasftst ltaultinliis pna. 
dais esąs susijęs su h-umanistiškai aiteis- 
tišku lįsiitilkfinimu ir „ibe 'Dievo yra lygus 
nuUiui“. S. Kasparais, tur būt, nepyks, 
jei pasakysiu, kad tokie jo teigimai yra 
arba nulis, arba prastos rūšies demago
gija, kaip lygiai ir šnekos, kad -S. Kuz. 
miinškals norėtų Lietuvą perduoti vaidyti 
etninėms mažumoms. Nežinau, kaip jis 
tą nulį įsivaizduoja, tur 'būt, kaip ir aš: 
apskritimu -apibrėžtą tuščią vietą, į ku
rią, truputį atgręžę savo alkis į praeitį, 
turėtume sudėti Joną Baisana-vičių, Joną 
Šliūpą, Vincą Kudirką, Kazį Grinių, Ju
liją (Žymantienę.Žemaitę, Joiną lESlIiūną, 
Gabrielę Petkeyičaiitę-Biltę, Povilą Vi
šinskį, Steponą Kairį ir kitus ir kitus. Ir 
žinote, kas atsitiktų? Nulils ta-d-a ne -tik 
nebebūtų tuščia vieta-, bet visi į jį nebe, 
sutilptų, įtektų jo rėmus labai išplėsti. 
Bij-au, kad taidla iš nulio galėtų net bega
lybė išeiti. O, mielas Stasy, pasakyk, J 
kurį -gi iš tų Išvardytųjų išdrįstum mes
ti akmenį ar bent pasakyti: 'tu Lietuvai 
buvai nulis!? Aš neišdrįsčiau. Tur būt, 
nė vienas mūsų neišdrįstų, nes niekais ne
norėtų pasirodyti neišmanėlis. Jie visi 
juk ir -buvo tokie humanistai, bet tikrai 
ne nuliai.

Vesti čia didesnio ginčo su S. Kasparu 
dėl visų jo pabertųjų minčių nėra ko. 
Jeigu, pagal jį, tokie nuliški lietuviai įsi
jungtų į ateities Lietuvos tvarkymą, tai 
i-r tos Lietuvos „niekados ir nebus, -nes 
jie yra visiškai bejėgiai ką nors -didingo 
ir kūrybingo atsiekti“, tai koks begalėtų 
būti rimtesnis pasikeitimais nuomonėmis?

S. Kasparas, įgyvendamas krašte, kur 
užtenka vietos ir valstybei ir Bažnyčiai, 
iŠ viso neturėtų Skelbti kažkokių, -įipr-ais- 
itads Iterminais šhekant, viduramžiškų 
idėjų. Pats kažkaip vis jaučiu, jog mes 
tarytum lyg ir išgyvenome jau visas ma. 
ni-jas, kad jeigu kitas galvoja a-r tiki ne 
tai-p, kaip aš, tai jis būtinai tėra tik mu
lls. Pasirodo, kad ne visi -išgyvenome.

K. Barėnas
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Mokytojui Viktorui Ignaičiui mirus, 
vietoj vainiko ir užuojautos jo broliams 
siunčiame 25 svarus Tautinės Paramos 
Fondui.

A. ir R. Giedraičiai

PRANEŠIMUS PRAŠOM SIŲSTI KO 
ANKSČIAUSIAI

Skiaitytoj-ai nori, 'kad1 laikraščio spaus
dinimas ir išsiuntinėjimas nebūtų mudel- 
siamas. Tą pageidavimą stengiamasi vyk. 
dytii.

Tuirint tai galvoje, prašom ko anks
čiausiai atsiųsti reikalingus paskelbti 
pranešimus apie busimuosius -susiiriinlki- 
mus ir įvairius renginius, kad jie galėtų 
pialtekitii į artimiausią ,.Europos 'Lietuvio“ 
numerį. Tais Skubumas reikalingas -dar ir 
dėl -to, kad laiškai dabar dažnai ilgiau 
keliauja negu oficialiai Skelbiama.

Kas gaunama -vėliau kaip ipenktadie. 
niio rytą, negalės patelkti į artimiausią 
laikraščio numerį.

VLADAS ČESIŪNAS PASILIKO 
V. VOKIETIJOJE

Papildomomis žiniomis, irklininlkias pa. 
saulinis čempionas Vladas Česiūnias rug
pjūčio 18 d. Duisburge, Vakarų Vokieti
joje, pasiprašė politinio prieglloibsčio.

Tame mieste tuo metu vyko sportinės 
varžybos. Jose V. Česiūnas buvo prista
tytas kaip turistas, o ne kaip varžybų da
lyvis.

Varžybų metu, ibe kita ko, Rytų Vokie
tija pareiškė protestą, kad čempionato 
organizacinis komitetas 'kalbinąs jos at. 
lėtus pasilikti V. Vokietijoje. Protestas 
■buvo atmestais, kaip nepagrįstas, nes 
niekas nebandęs megzti ryšio su- tais at
letais.

Londonas
MIRĖ JONAS PARULIS

Mirtis pasiėmė vėl vieną auką — mirė 
Jonas Parulis, visuomenininkas, kuris il
gus metus yra dirbęs Londono lietuvių 
parapijos ir lietuvių klubo valdybose. 
Taip pat Londone ir -kitose krašto -vietose 
ne kartą renginiuose yra džiuginęs lietu
vius kaip muzikantas, pasirodydamas 
dažniausiai su sūnum, vienas meistriškai 
grodamas smuikų, o kitas akordeonu.

Mirė įgrįžęs iiš ekskursijos į Lietuvą. 
Jam teko vadovaujamas vaidmuo toje 
ekskursijoje.

S. BOSIKIS JAU DIRBA

Šiek tiek pagerėjus sveikatai, Nidos 
-spaustuvės vedėjas Stasys Bosikis -grįžo 
į darbą ir dėkoj-a visiems, kurie palinkė
jo j-am greičiau pasveikti.

Sirgimais jam sutrukdė atostogas, nes 
dabar reikia Skubėti surinkti kol kas -tik 
įpusėtą kalendorių ir atspausdinti, kad 
laiku pasiektų prenumeratorius. Taip pat 
laukia eigos spaustuvėje dėl visokių ne. 
priteklių -užsigulėjusi jau surinkta ,.De
šimtoj i pradalgė“.

RUDENS BALIUS

Londono Lietuvių Moterų Šv. Onos 
draugija ruošia rudens balių, kuris įvyks 
spalio 20 d., šeštadienį, 345iA Victoria 
Park Rd., London E9.

Balius prasidės 8 vai. ir tęsis iki 12 
vai. Įėjimas 1 svaras.

A. Kraučiūnienė

I Rudens Balins 1
Londono Lietuvių iMoterų ,,Dainavos“ 

sambūris maloniai kviečia visus šešta, 
dienį, rugsėjo 29 d., į

TRADICINĮ RUDENS BALIŲ

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, 
W11.

Pradžia 8 vai. Gros puikus orkestras. 
Turtingas bufetas, loterija ir kitos staig
menos. Įėjimas 1 sv. Staliukus užsisaky
ti iš anksto tel: 727 2470,

S3

Valdyba

!

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
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.

VIEŠNIA Iš AUSTRALIJOS

Suspėjusi pamatyti žymiuosius Jauni
mo kongreso renginius Londone, -paskui 
dalyvavusi Studijų Savaitėjle .Belgliįjloje 
-ir dar Jauinimo kongrese Vokietijoje, ap
lankiusi trumpai Lietuvą, pro Paryžių 
dar grįžusi -į Londoną ir čia keletą dlienų 
paviešėjusi, nuolat Australijoje gyvenan. 
ti poetė Didi-jia Šimku-tė-Pocienė Ibai-gė to
se kelionėse ilgokas savo atostogas ir iš. 
škirido namo.

Praeitų metų pabaigoje A. Mackaus 
-knygų leidimo fondas yra išleidęs jos ei
lėraščių rinkinį, pavadintą ,,Antrasis il
gesys“.

Bradfordas
EKSKURSIJA Į PAJŪRĮ

Rugsėjo 22 d., šefitlaldienį, rengiama 
ekskursija

į pajūrį (Blackpool ar Bridlington).
Klubo nariams, rėmėjams ir jų šei. 

miamis kelionė nemokama.
Išvykimo laikas. 9.30 vai. ryto.
Užsirašyti klube iki rugsėjo 9 dienos.

Vyčio klubo valdyba

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Rugpii-učio 12 d. boltoniškiai buvo susi
rinkę latvių klube -aptarti savo einamųjų 
reikalų. Skyriaus pirmininkas padarė 
trumpą pranešimą -apie Pasaulio lietuvių 
Jaunimo Kongresą,, skautų -jlubUieljliinę 
stovyklą Sodyboje ir Tautinės Paramos 
Fon-dą. Pranešimas sukėlė ilgokas diskusi
jas.

Pirmininkas -taip pat priminė, kad bol- 
toniškių rengiami- tradiciniai šokiai,kurie 
įvyks spalio 6 d., jau greitai artėja, o 
skyriaus kasininkė M. Pauliukonienė vis
us ragino pradėti platinti šokių bilietus. 
Visi lietuviai ir jų draugai maloniai -kvie
čiami šiuose šokiuose dalyvauti. Apylin
kės lietuvių skyriai bus specialiai pa
kviesti.

Tas sekmadienio vakaras, kaip ir kiti 
Boltono lietuvių vakarai, praėjo labai 
linksmoj ir draugiškoj nuotaikoj.

Sekantis bolitoniškių -susirinkimas įvyks 
sėkma-dienį, rugsėjo 9 d., 7 vai. vak., Bol
tono latvių klube.

Derby
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, 7 vai. vaka
ro, DBLS Derby skyrius rengia Tautos 
šventės minėjimą, kuris įvyks Crown 
Inn patalpose, Curzon St.

Paskaita J. Maria-usko.
Maioni-aii kviečiami dalyvauti visi Der

by ir -apylinkės lietuviai.
Skyriaus Valdyba

Gloucesleris
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

-Rugsėjo 8 d. (šeštadienį, DE|LS Glo-u. 
cesterio-Stroudo skyrius rengia Tautos 
'šventės minėjimą, kuris įvyks ukrainie
čių klubo -patalpose (37 Midland Rd.).

© 
©

Jaunimo kongresas ir mes
Rašydamas prieš Kongresą ir -dėkoda

mas tautiečiams už gausias aukas, žadė
jau po Kongreso paskelbti piniginę apy
skaitą. Deja, tai dar užtruks kurį laiką, 
nes sąskaitų suvedimas yra gana kompli
kuotas reikalas. Pinigai plaukė ne vien 
iš čia, bet ir iš kitų kraštų. Kai kurias 
sąskaitas apmoka Centrinis Jaunimo Są
jungos Komitetas Amerikoje, tad dar ne. 
aišku, kokias sąskaitas turėsime -mes ap
mokėti. O susirašinėjimas su Amerika 
pareikalauja laiko. Vien-a j-a-u dPbia-r aiš
ku: (pinigų ne tik netrūks, -bet dar atliks 
mūsų jaunimo tolimesnei veiklai parem. 
ti.

Mūsų visų karštas -troškimas yna, kad 
jia-unlimas, kolngrfeSo paskanintas, sujStori- 
gain-izuotų ir -įsteigtų čia Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos skyrių. Ypač Ikon, 
-grėsė dalyvavę j|aiuniuoKiai-|jlauinuolės tuį- 
rėtų imtis iniciatyvos -kad nebūtų -apvil. 
ti vyresnieji, ‘kurie taip uoliai parėmė 
juos ir kongresą.

lAr kongresas pasisekė? Tokį klausimą 
kėlėme Pagalbinio Komiteto paskutinia
me (posėdyje, kiuris buvo sukviestas kaip 
įtik tam reikalui aptarti ir pasimokyti iš 
klaidų, jeigu tokių buvo.

Tekios rūšies ir tokio dydžio renginys 
šiame krašte -buvo pirmutinis. Taid -ne
turėjome iš ko mokytis.

Buvo nusislkuindimų iš turistų, ibet iišsi- 
aiškinus išryškėjo, ika-d daugiausia patys 
turistai ar jų organizacijos buvo kalti. 
Sako, apsimokėję Amerikoje, o.įmes nie
ko -apie tai nežinome. Į ekskursiją užsi
rašo 30 asmenų, o -atvyksta tik 15 (pra. 
-miegojome). O -už autobusą reikia mokė
ti pilną sutartą kainą.

'Buvo nusiskundimas, kad vainiko prie

-Programoje pasirodys vietinis jauni
mas „Baltija“, veiks loterija, -baras, bus 
užkandžių, šokiai, gros vietiniai muzi. 
kantai. Pradžia 6.30 vai., pabaiga 11.30 
vai.

Prašom iš -toli ir arti atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

Manchesteris
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DjEiLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugsėjo 15 d., 6 vai. vakare, Mancheste
rio Lietuvių Klubo patalpose ruošia

Tautos šventės minėjimą.
Palsk-aitą Skaitys DBLS Boltono skyr. 

pirm. H. Vaines.
Manchesterio ir apylinkės iieltuivliuis 

kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir pra
leisti keletą valandų Lietuvių -klube. Vie
tos užteiks tiek ij-aiun-iem-s, tiek seniems.

Skyriaus Valdyba

Nollinghamas
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 8 d., 6.30 vai., Išešta-dienį, uk
rainiečių klubo salėje (30 iBenitindk Rd.) 
rengiamas Tautos šventės minėjimas.

Bus paskaita.
Meninė dalis 'bus įvairi ir įdomi — pa

sirodys garsioji WoHverhamptono šokių 
grupė ,Vienybė“, ir vietinis ,,Gintaras“ 
ruošiasi, -repetuoja.

Programai pasibaigus, bus šokiai su 
gera muzika. Vakaras tęsis iki vid-umalk. 
čio.

Kviečiame visus vietos -ir -tolimų apy
linkių lietuvius gausiai atsilankyti — 
tilpsdime visi, ir nesigailėsite atsilankę.

Skyriaus Valdyba

NETEKOME TAUTIEČIŲ

Čia rugpiūčio 29 d. palaidotas Juozas 
Janeliūnas, ruigp. 30 Adolfas Kariamas ir 
rugip. 31 Stefanija -Matuškienė.

Stoke-on-Trenl
JONAS GEDIMINAS 

ANDRUŠKEVICIUS NUSILEIDO 
PARAŠIUTU

šios apylinkės anglų jaunuolių -grupė 
ryžosi sudaryti pinigų labdarai. -Norima 
padėti protiškai nepilnai išsi vysčiusiems 
vaikams. -Kad butų -surinkta pinigų, rei
kėjo 40 jaunuolių, sutinkančių šokti iš 
lėktuvo ipairašiutu. Tarp savanorių buvo 
ir vietos lietuvis — 22 m. amžiaus Jona-s 
Gediminas Andruškevičius.

Rugpiūčio 19 d. lėktuvas iškėlė juos 
iki 2.500 įpėdų aukščio ir išmetė. Visi lai. 
miingai -pasiekė žemę. -Paklaustas, ar ne
buvo baisu, Joinas Gediminas atsakė, kad 
nėra tokio žmogaus, kuris nebijotų pir
mą kantą leistis iš lėktuvo į -dausas. |Elet 
šokti buvo verta, nes tokį reginį ir tokį 
jausmą kitaip vangu ar -patirsi.

Tą proga labdaros reikalui buvo -su. 
rinkta -apie 4.000 svarų.

V.

Liet. Sodyba
TAUTOS ŠVENTĖS IR KUN.

A. GERYBOS SUKAKTIES MINĖJIMAS

Tautos šventės minėjimas ir kun. A. 
Gerybes 25 metų kunigystės pagerbimas 
rengiamas rugsėjo 8 d., šeštadienį, 6.-30 
val.-va/ka-ro.

įBus M. lElajorino paskaita ir disko šo
kiai.

Cenotapho padėti turėjo būti -pakviestas 
kitas asmuo, o ne tos -tautiniais rūbais 
jaunos mergaitės, kurios nešė vainiką iš 
koncerto salės ir pačios jį padėjo. Taip 
pat šokių metu -nebuvo rezervuotas sta
las garbės svečiams, Neaipn'žiūrėj'.'m.as! 
Tai buvo greitai atitaisyta. Per -mišias 
klebonas pritrūko vieno kieliko, beit, lai. 
mei, jis greitai buvo surastas.

Na, ir dar tai, kad vyriausiasis Jauni
mo Kongreso Komitetas įteikė garbės 
lakštus didesniems aukotojams, organiza
cijoms ir asmenims, (pasidarbavusiems 
Jaunimo Kongresui. Tokį lakštą gavo ir 
Pagalbinis Komitetas, bet, labai gaila, 
kad negavo didžiausias aukotojas (300 
sv.) — šv. Kazimiero parapijos svotai, 
nės klubas, kuris, be to, dar globojo ir 
Pagalbinį Komitetą visų jo posėdžių me
tu. Tai -gal irgi neapsižiūrėjimas, kuris, 
tikimės, bus atitaisytais.

Taigi, po šių pastabų kartoju- pagrin
dinį klausimą: ar kongresas pasisekė? 
Labai gerai -pasisekė. Taip sakė visi, ypač 
iš kitur atvažiavę. D. Britanijos lietuviai 
išlaikė egzaminus. Jie ne tik kad gaus-ia-i 
parėmė kongresą pinigais, Ibet ir dlalyva. 
vo Kongreso svarbiausiuose renginiuose 
(koncerte, šokiuose, pamaldose), užpildy
dami tuščias vietas, kurias buvo žadėję 
užpildyti turistai iš užjūrio. Niekur ne
trūko žmonių, o mišios buvo tikrai į-spū. 
dingos. Vargonų muzika ir ,,Volungės“ 
choro giesmės kėlė mus į aukštybes, ei
lės jlaunaimo rikiavosi prie komunijos, o 
kai vargonai, choras ir visi dalyviai už
traukė „Lietuva, tėvyne mūsų“, — gar. 
sa-s tikriausiai pasiekė ir mūsų -gimtąjį 
kraštą.

M. Bajorinas

Prašome visus skyriaus narius ir sve
čius dalyvauti šioje šventėje.

Skyriaus Valdyba

Vokietija
MIRĖ INŽ. EMILIS SKEBERDIS

Rugpiūčio 16 d. Muen-chene mirė inž. 
Emilis Skeberdis, gimęs 1933. II. 28 Kau
ne, 1952 m. baigęs -gimnaziją Biržuose, 
1952.1957 m. studijavęs -Leningrado van
denis transporto ir uostų statybos inžine
rijos institute, 1957-1958 m. dirbęs Rus. 
nėję, 1958-1959 m. Vilniuje statęs namus, 
o nuo 1959 m. Vokietijoje -vadovavęs til. 
tų, hidroelektrinių, užtvankų šliužų (sta
tyboms.

Visada lankydavosi lietuviškuose ren
giniuose. Keletą metų yna buvęs Muien. 
cheno apylinkės valdybos nariu.

Palaidotas Nondfriedhofo kapinėse.

ŠVEICARIJA APRŪPINTA 
ENCIKLOPEDIJA

Šveicarijos Lietuvių 'bendruomenė ap
rūpino įvairiuose miestuose ipenkias 
krašto -mokslų -įstaigų bibliotekas ir a-r. 
chyvus ,,Encyclopedia Lituanica“ kom
plektais.

Tai laikoma ypač reikšmingu dalyku, 
nes esanti ruošiama ir sovietinė enciklo
pedija anglų kalba užsienio kraštams.

JAPONIJOS JUNKAI RENRAKU IR 
KOBAN

Japonijoje visokiausių nusikaltimų taip 
pat daug, kaip ir kituose kraštuose. Ta
čiau japonams vis dėlto kai kur pasiseka 
nusikaltimų skaičių mažinti. Sa-ko, dabar 
j-au Tokijo mieste daug saugiau naktį ilš- 
eitiį gatvę, negu New Yorke ar Londone. 
Nužudymų ir ginkluotų apiplėšimų skai
čių praeitais metais jiems pasisekė suma
žinti 8 procentais, o išprievartavimų 2. 
Per pastaruosius -dešimt metų JAV nužu
dymų padaugėjo L9 proc., Britanijoje — 
1.7 proc., o Japonijoje sumažėjo 30 pro
centų, Jie ir policijos turi mažiau negu 
kiti pramoniniai kraštai. Kai JAV vienam 
policininkui tenka 390 gyventojų, Brita
nijoje 420, tai Japonijoje net 574. Bet jos 
policija kitaip organizuoja savo darbą.

Pvz., Tokijo miesto strateginėse kryž
kelėse stori cementinės būdelės su pora 
didelių langų. Kiekvienoje jų sėdi polici
ninkas ir stebi praeivius. Kitas prie tos 
būdelės -priskirtas policininkas dviračiu 
važinėja -šaligat-viiiais ir savo rajone lanko 
■butus ii- namus ir krautuves, tikrindamas, 
kur kas gyvena. Gyventojai j-a-u buvo pa
prašyti užpildyti korteles — surašyti, -kur 
kas dirba ar mokosi, ar turi nuomininkų, 
ar įkas nors naudojasi automobiliu. Nuolat 
patikrinama, ar nebuvo kokių nors pasi
keitimų, ar nesiimaišė kokie nors nepažįs
tami. Tas tikrinimas vadinamas junlkai 
renraku.

Tos policijos būdelės vadinamos koban. 
Jų yra kidkivienaime Japonijos mieste, 
Kiekviena policijos nuovada turi -apie 
dvylika būdelių.

Be abejo, tos priemonės padeda kovoti 
su nusikaltimais.. Policija, be to, turi dar 
tarp gyventojų ir -tokių, kurie jai teikia 
informacijų apie į kaimynystę atsikėlu
sius naujus žmones ar įtartinus nepažįs
tamus.

E. KANIAVA — LIAUDIES ARTISTAS
L. Brežnevo pasirašytu įsaku (1979.VII. 

9), ,,už didelius laimėjimus ugdant tary
binį meną“, Lietuvos -valstybės operos so
listui Edvardui Kaniavai suteiktas TSRS 
liaudies artisto garbės vardas.

PREKYBA GINKLAIS

J-au -prieš porą metų prez. Carteris šau
kėsi, kad būtų sumažintas ginklų parda
vinėjimas. Tačiau kai JAV mažinančios 
ginklų tiekimą, tai tą spragą norinčios už
pildyti Vakarų Europos pramoninės vals
tybės, didindamos savo tos rūšies gaminių 
eksportą į vadinamojo trečiojo pasaulio 
kraštus.

Kaip tik neseniai Paryžiuje buvo su
rengta didžiulė ginklų paroda, kurioje sa
vo gaminius buvo i'šstačiusios 25 valsty
bės, tarp jų JAV ir Sov. Sąjunga. Be eili
nių žiūrovų, į ją buvo suplaukę taip pat 
Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos kraš
tų pirkliai, kuriems rūpėjo, ką galima bū
tų įsigyti.

Ta proga rašoma, (kad Ecuadorą kovos 
lėktuvais aprūpino Prancūzija, kai JAV 
atsisakė parduoti savus. Indija nusipirko 
200 britų - prancūzų gamintų kovos lėktu
vų - bombonešių, kai JAV pareikalavo, 
kad Švedija neparduotų jai savų, kurių 
gamybai panaudotos amerikiečių gamin
tos -dalys. Kai JAV uždraudė Argentiną 
aprūpinti ginklais, ji iš Prancūzijos prisi
pirko helikopterių, o iš Vakarų Vokieti
jos povandeninių laivų.

Pasikeitus ’valdžioms, Iranas atsisakė 
-pirkti ginklus, kurių JAV-ėse buvo užsa- 
tyta už milijardus dolerių. Bet Vakarų 
Europos pramonininkai džiaugiasi, kad 
jiems ateina užsakymai iš Kinijos, Vidu
riniųjų Rytų ir kitur. štai (prancūzai taria
si su Saudžio Arabija, kuri pagal sutartį 
norės gauti bent už -milijardą dolerių 
ginklų, ir su Iraku, kurį aprūpindavo Sov. 
Sąjunga, bet jis nebenorėtų vien jos gink
lais remtis.

JAV PARDUOS SOV. SĄJUNGAI 
PAPILDOMAI 10 MIL. TONŲ GRŪDŲ

Pa-gal 1976 m. susitarimą Sov. Sąjunga 
kasmet gali pirkti iš JAV tarp 6 ir 8 mil. 
tonų grūdų. Bet dabar sutarta tą normą 
padidinti 10-čia anil, tonų, o spalio mėn., 
kai paaiškės Sov. Sąjungos derliaus duo
menys, Susitarimas bus peržiūrėtas iš nau
jo.

Kviečių kaina JAV jau pakilo doleriu 
už bušelį. Amerikos ūkininkams ligi šiol 
buvo nustatytos normos, kiek jie gali sėti 
grūdinių — nenorėta užsiversti grūdais ir 
numušti jų kainą. Dabar bus leidžiama 
sėti, kiek tik kas nori ir gali.

KIEK TANZANIJAI KAINAVO ... 
UGANDOS KARAS?

P-aiti Uganda kažin ar būtų kada nors 
niuvertusi baisiu teroru kraštą valdžiusį 
savo prezidentą Aminą, jei ne Tanzanijos 
didžiulės ir ryžtingos pastangos.

Tanzanijos prez. J. Nyerere dabar nu
tarė atitraukti namo 40.000 savo karių, 
Kai nėra susisiekimo priemonių, k-ai ku
riems daliniams teks pėsčiomis žygiuoti 
apie 300 mylių, Ikol jie pasieks savo kraš
tą. Karo metu žuvo apie 2.000 tanzanie- 
čių karių. Dėl -.to karo Tanzanija prisidarė 
daugiau kaip 500 mil. svarų skolų, todėl 
i-r armiją skuba atitraukti. Iš Ugandos ji 
gauna labai maža paramos, nes tas kraš
tas jau ligi karo pradžios ūkiškai buvo 
la-bai susmu-kdytas, o karas pribaigė.

Ugandoje lilks dar apie 2.000 tanzanie- 
čių karių, kurie padės suorganizuoti ir 
apmokyti naujai kuriamąją Ugandos ka
riuomenę .

Be kita ko, prez. Nyerere -nutarė grą
žinti Libijai 56 belaisvius, kurie Ugando
je pateko į ta-nza-niečių kariuomenės ran
kas, nors ėjo gandai, kad už kiekvieną 
belaisvį -būsią reikalaujama iš Libijos 
prezidento Gadafio po milijoną svarų iš
pirkų. Gadafis buvo atsiuntęs į Ugandą 
apie 1.500 - 3.000 karių gelbėti prez. Ami
no, bet išsigabeno juos namo, kai gelbėji
mo reikalas pasidarė beviltiškas.

DVI (MYLIOS KNYGŲ LENTYNŲ 
KAS METAI

Britų Muziejus -turi didžiausią bibliote
ką krašte. Kadangi jis turimųjų knygų 
kiekių jau seniai negali sutalpinti ten, kur 
yra Muziejaus pastatas ir skaitykla, tai 
jos kraunamos kitur.

Įdomu, kad kasmet jam reikalinga dvie
jų mylių ilgumo lentynų naujoms kny
goms sudėti. Sako, per trisdešimt metų, 
jeigu ištiestam tas lentynas į -vieną išil
ginę liniją, tai jos nuo Londono pradėtos, 
pasiektų Oksfordą.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugsėjo 8 d., 12.15 v., 
minint Jono ir Marijos Žalių vedybų 
sukaktį.

LEEDSE — rugsėjo 9 d., 3 vai. p.p,. Ros
ary bažn.

BRADFORDE — rugsėjo 16 d., 12.30 vai, 
NOTTINGHAME — rugsėjo 9 d., 11.15 

vali., Lietuvių židin-yje, Šiluvos Ma
rijos ir Tautos šventės proga.

PETERBOROUGH — rugsėjo 9 d., 14 
vai., AU Souls. Po pamaldų a. a. S. 
Žibiko paminklo šventinimas.

NOTTINGHAME — rugsėjo 16 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

DERBYJE — rugsėjo 16 d., 14 vai., Brid
ge -Gate.

WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 16 d., 
17 vai., SS. Peter.Paiul, North Street.
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