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PAVOJUS TIKRAI DIDELIS
Iš Lietuvos ateina susirūpinimu 

persunktos žinios dabar jau nebe tik apie 
krašto kolonizavimą, bet ir apie mobili
zuojamas koincentruotas pastangas rusin
ti tautą. Nebe naujiena, kad kali kuriose 
vietose tų kolonistų tirštai prigrūsta. Jei
gu Vilniuje jie sudaro jau beveik du treč
dalius miešto gyventojų, tai netrūksta jų 
ir kitur, įtik gal dar ne tokiomis gąsdi. 
mančiomis proporcijomis, kaip igostinėje. 
Visos naujosios pramonės Sakos juk ne 
'tik valdomos, bet ir eiliniais darbininkais 
aprūpinamos daugiausia iš rytų. Kad lie
tuviai nešinairuotų (nors jų tas šnairavi
mas Maskvos nebaido), dar ir šioks toks 
pasiteisinimas sugalvojamas: naujos pra
monės saikas kokios ligi tol nebuvo žino
mos Lietuvoje, reikalingos tokį darbą iš
manančių žmonių. Bet didžiųjų brolių ir 
seserų, atrodo, ipasima'ilšo jau ir kolcho
zuose, be abejo, daugiausia ten, kur pri
trūksta darbo rankų. Net ir gabenti juos 
iš kažkur nebūtina, nes tie kariai, kurie 
Lietuvoje atlieka tarnybą, turi teisę čia 
pat ir 'apsigyventi.

Kolonizavimas jeigu vietiniai gyvento
jai masiškai prievarta neiškeldlinami kur 
nors kitur, kaip Sov. Sąjungoje jau yra 
buvę, tegali vykti pakankamai lėtai. Ligi 
šiol dar pusėtinai lėtai, bet sistemingai 
buvo vykdomas ir rusinimas. O iš pogrin
dinės ,,Aušros“ mūsų laikraštyje per
spausdinamasis Lietuvių kalbos gynimo 
iniciatyvinės grupės atsišaukimas aki
vaizdžiai parodo, jog jau nebepaisiitenlki- 
narna tuo, kad vidurinėse mokyklose 
moksleiviai privalo mokytis rusų kalbos, 
disertacijos turi būti rašomos ta kalba, 
įstaigose, parduotuvėse, autobusuose, 
traukiniuose tos svetimos kalbos nemo
kančiam reikia pasinaudoti tarpininku,, ku
ris pavertėjautų.

Kitais 'pogrindžio teidinys, „Perspekty
vos“, pateikia dar smulkesnių instrukci
jų, kaip tas sustiprintas rusinimas turės 
ibū'ta vykdomas (su tomis instrukcijomis 
tikimės supažindinti ir savo skaitytojus).

Taigi pavojus lietuvių kalbai Lietuvo
je didelis ir rimtas, ir jau vargu begalima 
ramintis tuo kad amžiais vis kas nors 
rūpinosi lietuvius nutautinti, bet niekam 
nepasisekė, štai, sakoma, dvarininkija ir 
smulkesnioji bajorija ir iš jos kilusi dva- 
siškija lenkino Lietuvą, paskui, cariniais 
•laikais, valdininkija ir mokykla rusino, o 
tauta išliko lietuviška. Tačiau anų laikų su 
dabartiniais net neįmanoma lyginti. Dva. 
re lenkiškai turėjo mokėti gal prievaiz
das ir kiti dvariokai, kurie dažniau turė
jo reikalų su ponu. Bažnyčioje pamoks
lai galėjo būti sakomi svetima kalba ir po
terius 'verčiama ja mokytis, ibet visa tai 
neapėmė viso žmogaus. Carinių laikų 
mokyklos taip pat retos tebuvo Lietuvoje. 
Tai liaudis taip ir iškliūtojo, gali sakyti, 
nepaliesta, ardama svetimus ar savus lau
kus, nesirūpindama nei laikraščiais, nei 
knyga, nei kokia nors kelione kur nors 
toliau kaip ligi savo parapijos bažnyčios. 
Jeigu poterius ir svetima kalba 'atkalbė
davo, gal ir nesuprantamais žodžiais, au
tomatiškai, 'bet tai negalėjo nulemti lietu
viškumo.

Šiandien, tur būt, nebėra Lietuvoje 
vaiko, kuris nelankytų mokyklos. Matyt, 
nemažai daliai 'tenka priešmokyklinius 
metus praleisti vaikų 'darželiuose, jei in. 
atrakcijose nurodinėjama', kaip jau ir i 
jų dar minkštas galvas pradėtina krauti 
,,didžiojo brolio“ kalbą, o su tuo kartu ir 
dvasią, kad šitaip nuo mažens skiepija
mais išaugtų tarybinis pilietis, be jokių 
lietuviškų ,,nacionalistinių nuodų“. Daug 
yra Vidurinių mokyklų, pakankamai 
aukštųjų, nemažas 'skaičius tokių taukš
tuosius mokslus baigusių, kuriems rūpi 
įsigyti mokslo laipsnius, apsčiai rašto 
žmonių, kurių dalis jau susiviliojia kny
gą pirmiiauisdiaii parašyti rusų kalba. Kny
gų tiražai liudija, kaip yra paplitęs skai
tymais. O jeigu, kaip tvirtinama., bus ma
žinami lietuviškų leidinių tiražai ir tą 
trūkumą bus stengiamasi užpildyti 'rusiš
kiais jau ir dabar vis gausėjančiais knygo. 
mis ir žurnalais, tai Skaityti įpraitusieji 
griebsis tai, kas jiems pasiūloma. Neuž
mirškime dar vieno stambaus veiksnio, 
kuris padeda ir padės rusinti, tad milži
niška radijo ir televizijos įtaka.

(Būdų rusiniti yna daug, ypač šiandien, 
kada lietuvis yra veikiamas per mokyklą, 
spaudą. Net ir plačiai visur naudojamoji 
technika ateina su savo terminologija. O 
spaudimais rusėti taip pat darys poveikį, 
nors savo tautos kalbą ginti pasiryžusieji 
ir kažin kaip stengtųsi priešintis.

Lietuva įprašo ir mus įsijungti į tą

Mūsų garbingam lietuviui 
V. IGNAIČIUI netikėtai mirus, 

vietoje vainiko, gėlių, užuojautos 
giminėms siunčiame 10 svarų 

auką Tautos Fondui ir 10 svarų 
Tautinės Paramos Fondui.

Su liūdesiu O. D. Damauskai

Londonas, 1979 m. rugsėjo 25 d.

DINGO VLADAS ČESIŪNAS norių sargybinių, nes bijomasi dėl jo sau-
Rugpiūčio mėn. atvykęs iš 'Lietuvos ir 

Vak. Vokietijoje paprašęs politinio prie- 
įblobisčiiio, ip|asįižymėjęs sportininkais Vla- 
das Česiūnia's staiga dingo. Ketvirtadienį, 
rugsėjo 13 d. išėjęs į pamokas, vakare 
negrįžo į namus. Namų šeimininkė prane. 
šė policijai, nes manoma, kad pabėgėlį 
pagrobė sovietų agentai.

V. Česiūnas 'buvo atvykęs į Duilsibuirgą 
su 'sovietų sportininkų grupe, kuri daly
vavo varžybose, bet jis pats varžybose 
nedalyvavo. Jis buvo iirklininlkas, laimė
jęs ankstyvesniais metais aukso medalį.

PALEISTAS ŠARŪNAS ŽUKAUSKAS

Buvęs Kauno medicinos instituto stu
dentas 29 m. amžiaus Šarūnas Žukaus
kas, 5 sui puse metų kalintas koncentraci
nėje stovykloje grįžo į Lietuvą.

1974 m. Š. Žukauskas, V. Povilonis, J. 
Rudaitis ir A. Sakalauskas KG® agentų 
buvo pakaltinti, kad vogė meno dirbi- 
niiiuis, įpriklaulsė pogrindžio organizacijoms 
iir leido nelegalų laikraštėlį ,,Naujasis 
Varpais“, š. Žukauskas teisme aiškinosi, 
kad tai 'tik buvo savišvietos pobūdžio or
ganizacija, kuri rūpinosi kraštotyra ir M. 
teraitūros rinkimu, ir stengėsi veikti įsta
tymų rėmuose. Taip pat teisme jis primi
nė Molotovo-Ribbenitropo sutartį ir ‘so
vietinę okupaciją ir nelegalų Liotuivo-s 
įjungimą lį Sov. Sąjungą. Jis buvo nuteis
tas 6 metams koncentracijos stovyklos.

Paleistas truputį anksčiau, manoma, 
dėl to, kad turėjo kalėti dar prieš bylą ar 
dėl nusilpusios sveikatos. „Tėviškės Ži
buriai“ rašo, jog iš Lietuvos gautame 
laiške sakoma kad Šarūnas esąs suny
kęs, vos jį atpažino artimieji, bet mora
liškai tebėra stiprus.

Visi kiti su juo teistieji ir susilaukę 
mažesnių bausmių jau senokai yra laisvi.

BIJOMASI DĖL POPIEŽIAUS 
SAUGUMO

Popiežiaus vizito dienomis Airijoje bus 
sutelkta 7.000 policininkų ir 14.000 sava-

DABAR VISAI KITAIP YRA
Paryžiuje ieidžlilaimofti .Jnjteirtnialtionial 

Herald Tribūne“ (VII. 7) išsispausdino 
Craig R. Whitney reportažą iš Vilniaus, 
pavadintą „Popiežiaus kelionė į .Lenkiją 
sujudino lietuvius“. Ten jis kalbėjosi su 
Bažnyčios atstovais ir su valdžios parei. 
gūnaiis, kurie prižiūri Bažnyčią.

Kun Vaclovas Aliulis jiam pareiškė dėl 
popiežiaus kelionės į Lenkiją: „Tai buvo 
didi misija lenkų tautai, ir mes tikimės, 
kad slaivas popiežius gal mums taip pat 
atneš pagerinimų. Tačiau tai užtruks“. 
Net ir komunistinė valdžia esanti įsitiki
nusi, kad tarp 50 ir 60% gyventojų Lietu
voje dar tebėra tikintys krikščionys net ir 
po 39 metų krašto okupacijos. Santykis 
tamp tikinčiųjų ir netikinčiųjų čia yra la
biausiai panašus i Lenkiją, o ne į Sov. 
Sąjungą, kurioje religingais laikoma 8-10 
procentų.

„Dalinė priežastis dėl to yra Lenkija“, 
patvirtino jam Bažnyčios reikalus Lietu
voje tvarkąs valdžios įgaliotinis Petras 
Anilionis, o jo pavaduotojas Edvardas 
Jubzėnias pridėjęs: „Lenkijos ir Lietuvos 
dvasiškij'a pataiko glaudžius ryšius ir jie 
dar tampresni dabar, kai popiežius yra 
lenkas. Tikintieji atidžiai seka, ką popie
žius sako. Ne taip buvo, kai popiežius bu
vo italas. Visai kitaip yra, kai kalba sla
vas popiežius.“

Reportažo autorius primena, kad be 
Anilionio pritarimo negaili būti paskirtas 
į parapiją kunigas nei priimtas į semina- 

priešiniimosi ir gynimo bylą, kiek tai iš 
tolo 'įmanoma — panaudoti savo balsą 
tarptautinėje arenoje. Tikėkimės, kad 
mūsų organizacijos, kalbėdamos visų 
mūsų vardu, aktyviai kels tą klausimą 
savo kraštų vyriausybėms ir tarptauti
nėms institucijoms, o rašto žmonės, kur 
prieinama, įvairių kraštų spaudoje. Gal 
tam uždaviniui vykdyti ir lėšų prireiks, 
ir mes lEritanijoje, tur būt, jausimės pa
tenkinti, kad lėšoms kaupti buvo įsiteig
tas Tautinės Paramos Fondas. O uždavi
nys giinlti savo kalbos teises didelis, vi
suotinis, nes jei sunyks kalba, tai vargu 
begalima bus kalbėti, kad tauta dar vis 
tiek tebėra.

(m. ž.)

LI ETUVI
XXXIH metai

gumo.
Kai buvo nužudytas lordas Mounltbat- 

tenas, kraštutinieji protestantai pradėjo 
žudyti katalikus. Dubline 'bomba net bu
vo padėta tame viešbutyje, į kurį rinkosi 
lenkai palši ruošti sutikti popiežiaus.

IŠVAŽIUOS, JEIGU IR KITI BUS 
PALEISTI

Ne tik savo krašte, bet ir Vakarų pa
saulyje plačiai žinomas čekų dramatur
gas Vadovas I lavelis yra vienias iš tų de
šimties, kurie nuo gegužės mėn. laikomi 
kalėjime —■ juos ruošiamasi teisti už an. 
tivalstybinę veiklą.

Neseniai jam buvo pasiūlyta išvažiuoti 
metams į JAV, kur statomi; jo veikalai, 
bet Havelils pastatė sąlygą: jei nebus tei
siami įkilti suimtieji.

TARSIS SOV. SĄJUNGA IR KINIJA

Kinija siųs didelę delegaciją į Maskvą 
aiškintis visokių nesusipratimų, kurtė jau 
daug metų palaiko nesantaiką tarp tų 
albiejų kraštų.

Tačiau tvirtinama, kad tie aiškinimai
si nieko gera neduos, nes Kremlius neno
rįs 'taikos.

ĮSPĖTI KUNIGAI A. SVARINSKAS IR 
S. TAMKEVIČIUS

„Tiesoje“ rugsėjo 5 d., o „Valstiečių 
laikraštyje“ rugsėjo 6 d. išspausdintame 
ųEltos“ pranešame rašoma:

„Iškviesti į LTSR prokuratūrą Viduk. 
lės bažnyčios klebonas A. Svarinskas ir 
Kybartų bažnyčios klebonas S. Tamkevi- 
čius buvo oficialiai įspėti už tai, kad jie, 
naudodami bažnyčią ir kulto tarnų padė
tį, skleidžia žinomai melagingus prasima
nymus, šmeižiančius tarybinę valstybinę 
ir visuomeninę santvarką, pažeidinėja re
liginių susivienijamų nuostatus ir tam 
kursto tikinčiuosius.

Piliečiams A. Svarinskui ir S. Tamke- 
vičiui 'išaiškinta kad už pakartotiną ta- 

riją klierikais nors valdžios pareigūnai 
sako, kad lEįažnyčia yna atskirta niuo vals
tybės.

O Vitaliaus šv. šv. Petro ir Povilo baž
nyčios klebonas V. Aliulis dar pasakojo, 
jog nemaža Lietuvos katalikų važiavo į 
Lenkijos pasienį kad galėtų iš televizijos 
sėkti plolpieižilaiU'S vizitą ten, nes sovietinė 
televizija Lietuvoje rodė tik šį tą. Lenki
joje popiežius pareiškęs savo solidarumą 
su „dažnai užmirštamomis tautomis“, 
įskaitant komunistų valdomąsias kialtali- 
kiškas Lietuvą ir Čekoslovakiją. Bet kai 
kurie kunigai, kurie birželio mėn. girdė
jo popiežių Lenkijoje kalbant, esą nusi
vylę, kad žodžių neseka darbai. „Norėjo
me, kad ryšium su tuo vizitu būtume ga
vę vyskupą“, pasakęs vienas Vilniaus fcu. 
nligas. „Mums reikalingas vyskupas.“

Kalbantis apie 1958 m. į Žagarę ištrem
tąjį Vilniaus apaStališkąjįį 'administrato
rių 'vysk. J. Steponavičių, P. Anilionis sa
kęs kad vyskupas raginęs tikinčiuosius 
nesjUaiilkytli 'sovietinių įp)batymųj, kuriais 
tvarkomi Bažnyčios reikalai, ir 'agitavęs 
už teisę organizuotai mokyti vaikus kate
kizmo, o Juiozėnais tvirtinęs, kad vysku
pas galėtų grįžti į Vilnių, jei apsimąsty- 
tų, už ką buvo nubaustas, ir elgtųsi kaip 
reikia. „Tačiau“, pridėjęs jis, „daug kas 
.priklausys nuo Lenkijos dvasiškuos įta
kos Lietuvos dvasiškijiai. Po popiežiaus 
vizito birželio mėn. tarp jų žymiai su
stiprėjo ryšiai.“

Pagal C. R. Whitney, Lenkijos Dažny, 
čia yra gerai organizuota, tikras varžo
vas komunistų partijai. O Lietuvoje daug 
žmonių einą j bažnyčią, rodydami savo 
lojalumą istorinėms tradicijoms, kurias 
bando griauti valdžia, ir Bažnyčia esanti 
silpna ir demoralizuota.

Vilniaus katedra yra valdžios uždaryta 
1951 m . ir paverstą meno muziejum; 
Kairine bažnyčia, kuri yra netoli vysk. L. 
Povilionio kurijos įstaigos, paversta kino 
teatru. Vilniuje prieš antrąjį pasaulinį 
karą buvo 40 bažnyčių ir 180.000 gyven
tojų, o dabar 11 bažnyčių ir 418.000 gy
ventojų. Sovietinės valdžios atstovai tvir
tino, kad Lietuvoje yra 712 dvasiškių, o 
semilniarijoje mokosi 72 klierikai. Įšven
tinama kasmet mažiau kaip tuzinas, o 
1978 m. Lietuvoje mirė 23 kunigai. 

rybinių įstatymų pažeidinėjimą jiems ga
li būti taikomos griežtesnės teisinio po
veikio priemonės.“

Kaip iš spaudos žinome, abu tie tani, 
gali yra Tikinčiųjų teisėms gimti komiteto 
nariai.

PRAŠOMA SKUBIAI INFORMUOTI 
PASAULĮ APIE PABALTIEČIŲ 

DEKLARACIJĄ

PLB Valdybos vicepirm. Saulius Kup
rys išsiuntė skubius laiškus visų kraštų 
Bendruomenėms bei centrinėms organi
zacijoms, prašydamas kraštų valdybas ir 
pavienius lietuvius greitai jungtis į ben
drą akciją, informuojant laisvąjį pasau
lį apie 45 palbaltiečių deklaraciją, per
skaitytą rugpiūčio 23 d. Maskvoje vakarų 
spaudos atstovams. Toje deklaracijoje 
reikalaujama 'nepriklausomybės ir apsi
sprendimo teisės Pabaltijo fcraištams. PLB 
atstovas Vašingtone Alg. Gureckas įteikė 
memorandumus tuo reikalu užsienio 
kraštų atstovybėms.

EVANGELIKŲ BAŽNYČIA PRAŠO 
PAGALBOS

„Naujienos“ (Čikaga) rašo, kad Euro, 
pos saugumo ir 'bendradarbiavimo komi
sija JAV išleido 166 psl. 'knygutę, kurio
je rašoma, kad iš Sov. Sąjungos dėl reli
ginių persekiojimų nori išemigruoti 
10.000 evalngelikų.

Knygutėje atspausdinti visų 10.000 pa
vardės, vardai ir adresai, tarp jų įrašy
tos ir 38 pavardės žmonių iš Lietuvos. Ta
čiau lietuviškų pavardžių esą 15 ar 16, o 
kitos rusiškos.

SOV. SĄJUNGA TVIRTINA, KAD 
KUBOJE JI NĖRA GRĖSMĖ JAV

Ilgai tylėjusi, kaio spėjama, svarsčiusi, 
kaip diplomatiškai išsisukti, Sov. Sąjunga 
pagaliau per „Pravdą“ prabilo, kad JAV- 
ėse sukeltasis triukšmas dėl sovietiniu ko
vos 'dalinių Kuboje esąs visiškai nepa
grįstas.

Kuboje nesą tokių sovietinių kovos dū
dinių, kurie grėstų JAV-ėms.

KANDIDATŲ Į STUDENTUS 
DEMONSTRACIJA KINIJOJE

Pekine, Kinijos sostinėje, apie 250 kan
didatų į studentus apie pustrečios valan
dos išlaikė užėmę savivaldybės patalpas, 
vis kartodami šūkį ,,Mes norime mokytis“.

Jie išlaikė įstojamuosius egzaminus į 
universitetą, bet nebuvo priimti ir išsi
skirstė tik tada, kai miesto tarybos narys 
pažadėjo, jog jų reikalas bus persvarsty
tas.

SOVIETINIAI KOVOS DALINIAI 
KUBOJE IR GUANTANAMO BAZĖ

Užsipulta Sov. Sąjungą tvirtina, 'kad 
Kuboje ji neturi kovos dalinių. JAV vals
tybės departamentas tokį išsigynimą lai
ko melu.

Tačiau spėjiama, kad visa istorija nesi
baigs kaltinimais ir 'atsikirtimais ir gal 
įSov. Sąjunga Itų savo dalinių neatitrauks, 
bet datr pareikalaus kad JAV panaikintų

Se/Ąmos DIENOS
— 9 mirė, 23 buvo sužeisti, kai..turisti

niai autobusai sustojo prie Etnos (Italija) 
ugniakalnio kraterio ir keleiviai išlipę 
pradėjo apžiūrinėti, kaip ten kas atrodo, 
o tuo tarpu 'švystelėjo iš vidaus ugnis ir 
karšti akmenys.

—■ Danijoje 18 mėnesių kalėti nuteigtas 
vyrais, kuris Įpykęs nukando savo žmonai 
nosies galiuką.

— Nuvažiavęs gydytis, Maskvoje mirė 
.airtimiausilas Kremliaus draugas ir sąjun
gininkas Afrikoje —■ Angolos prez. Agos. 
tino Neto.

— (Bogotoje (Kolumbija) policija su
griebė daugiau kaip toną kokaino, kurio 
vertė JAV juodojoje narkotikų rinkoje 
galėtų būti alpie 800 mil. dolerių.

— Netoli Bolzano, šiaurės Italijoje, vėl 
pradėję judėti vokiečiai susprogdino Al
pių kariui pastatytąjį marmurinį pa
minklą.

— Prancūzijos vyriausybė nutarė atsi
rinkti 700-800 Pablo Picasso kūrinių, ver
tų apie 71,5 mil. dolerių, kaip paveldėji
mo mokestį, ir tie diarlbai bus 'atiduoti Pi
casso muziejui Paryžiuje.

— JAV pietines valstijas žiauriai nu. 
siaulbė uraganas Frederikas pridaręs di
džiulių nuostolių.

— Ruožą Indonezijos sukrėtė stiprus 
žemės drebėjimas.

— Jugoslavijoje greitasis traukinys už
važiavo anlt prekinio, bent 60 žmonių žu
vo, daugiau kaip 100 sužeista.

— Pekine ('Kinija) įvyko muštynės 
tarp demonstrantų ir karių, kurie buvo 
atsiųsti išsklaidyti apie 3.000 žmonių mi

savo didžiulę bazę Guanltianame, tari 
esanti nukreipta prieš Kubą.

IRANO KURDAI KOVOS IŠ KALNŲ

Irano kariuomenė užėmė 'miestus, ta
niuose buvo įsitvirtinę sukilę kurdai.

Jie pasitraukė į kalnus, ir ten juos 'ap
moko iš kariuomenės pabėgę karininkai. 
Kalnuose jų esą ne mažiau kaip 50.000.

IRANO KONSTITUCIJOS YPATYBĖS

Irano naujojoje konstitucijoje esą rū. 
pinamasi įteisinti ajatolos Chomeinio pa
dėtį kaip valstybės galvos.

Pagal konstitucijos dvasią, sako, aukš
čiausioji valdžia krašte būtų ne preziden
to iar miiniisterio pinntiniinko bet teologų 
rankose.

PENKI MILIJONAI KALĖJIMUOSE

Praeitais metais nuteistasis sovietinis 
disidentas dr. Juris Orlovas į užsienį iš
siųstame pranešime tvirtina, kad sovieti
niuose kalėjimuose ir darbo stovyklose 
dialbar yra laikoma ne mažiau kaip 5 mi
lijonai kalinių — apie 2 procentai visų 
gyventojų.

Bent 3 milijonai būsią kriminalinių nu
sikaltėlių, o visa kita būtų politiniai.

PAGYRIMAS DEŠINIOSIOMS 
PARTIJOMS, KURIOS 

NACIONALIZUOJA PRAMONĘ

Prieš Ipat Švedijos parlamento rinkimus 
(rugsėjo 1'5 d.) 'britų „The Guardian“ iš
sispausdino vedamąjį, kuriame iškėlė 
daug kam negirdėtą reiškinį, būtent, 
,,bent Švedijoje dešiniosios partijos yra 
tos, tartos nacionalizuoja, o kairiosios 
palieka pramonę nepaliestą. Ir tai buvo 
padaryta iš reikalo, ne iš ideologijos, kiad 
buržuazinė koalicija, —- Centro partija, 
liberalai ir konservatoriai, — laimėjusi 
valdžią iš 'socialdemokratų 1976 m., buvo 
priversta investuoti laibai 'didėles sumias 
valstybės pinigų į laivų statybą, medienos 
masės, popieriaus ir inžinerijos pramonę. 
Ne socialistinę valstybę tardama, bet pa
prasčiausiai gelbėdama darbus“, nes šve
dų 'konservatoriai, sako, yra lygiai tokie 
pat konservatoriai, kailp ir kitur Europo
je.

Per dvejis metus 'konservatoriai daug 
veiksmingiau ir masiškiau kišęsd į pra
monę, negu socialdemokratai per 44 me
tus, ir iš įsitikinimo, kad nedarbas yra 
žmogaus sutariamas padaras ir, svar
biausia, nereikalingas.

KVAILYSTĖ PERSEKIOTI 
KOVOJANČIUS UŽ ŽMOGAUS TEISES

^Frankfurter įAllgemeine“ (rugsėjo 3 
d.) papasakojo, ką švedų „Aftonbladet“ 
pasisakė Dubčeko laikais buvęs Čekoslo
vakijos užsienio reikalų minieteris Jiris 
Hajekas.

O 'jis pareiškė, kad Čekoslovakijos val
dantieji daro kvailystę, persekiodami 
tuos, kurie kovoja už žmogaus teises. Sa
ko, jie 'turėtų įtartis, o ne persekioti, nes 
kitaip tik didina kovotojų skaičių.

ndos, susirinkusios pasvarstyti savo kraš
to ateities, žmogaus .teisių ir Mao Cetan- 
go istorinės reikšmės.

— Prie skrodimo dalyvavęs 'gydytojas 
dabar tvirtina, kad 1977 m. mirusį popu
liarųjį dainininką Elvis Presley pri'baigė 
narkotikai, nes jis 'turėjo geraširdį gydy
toją, kuris per paskutiniuosius daininin
ko gyvenamo 7 mėnesius prirašė jam 5.000 
'tablečių, net dešimt rūšių visokių kodei
nų, morfinų, vaisumų nebuitalų, fenobar- 
bitalų, penitobaribitalų ir kt., o sumaišyti, 
'pavyzdžiui tokius kodeiną ir placidylą, 
sako, yra baisiai pavojinga.

— Į Švediją atbėgo sovietų pilietis (jo 
pavardė neskelbiama, nes Maskvoje yra 
motina), ištrūkęs iš karinės Murmansko 
bazės, per 26 dienas pro Suomiją pasiekęs 
neutralų kraštą, sukoręs 2.400 mylių 
daugiausia pėsčias, pakeliui vengdamas 
žmonių maitindamasis uogomis ir gry
bais.

— JAV prez. Carteris praktikuoja da
bar madingą sporto rūšį — bėgimą, bet 
rugsėjo 15 d., atbėgęs 4 mylias Mairylando 
kalnuose, visiškai užduso, o dar ipo pu
sės mylios galutiniai išbaigė jėgas.

— Dvi šeimos (4 suaugusieji ir 4 vai. 
kai) primityviu, iš paklodžių pasigamin
tu 'balionu iš Rytų Vokietijos atskrido į 
Vakarų Vokietiją.

— Afganistano prokomunistinės vy
riausybės kietos linijos ministeris pirmi
ninkas Hafizula Aminas pašalinio prezi
dentą Noorą Mahometą Tanakkį (net spė. 
Įliejama, kad prezidentas buvęs nušau
tas).
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Lietuviai namie ir svetur
„Tėvynės Sargas“ (1979 Nr. 2) išsi

spausdino to žurnalo paties redaktoriaus 
Petro Maldeikio straipsnį „Išeivijos vis
uomenė ir jos ateitis“.

Čia persispausdiname to straipsnio iš
trauką apie sąlygas, kurios formuoja lie
tuvį krašte ir svetur.

Prasidėjęs Sovietu Sąjungos karas su 
Vokietija laikinai pertraukė Lietuvos bol- 
ševikinimą ir lietuviškosios visuomenės 
naikinimą, bet Lietuva susilaukė naujos 
vokiečių okupacijos., kuri, jei karą būtų 
laimėjusi Vokietija, grėsė Lietuvai taip 
pat 'didelėmis nelaimėmis. Nacionalsocia
listinė Vokietija turėjo planą iš pagrindų 
pakeisti lietuvių tautos kelią ir lietuviš
kosios visuomenės vystymosi kryptį. Dar 
karui tebesitęsiant, pagal vokiečių planus 
turėjo būti sutrukydytas lietuvių tautos 
švtotimasis. Lietuviai turėjo būti išvaryti 
iš savo žemės ir apgyvendinti už Volgos 
prie Azijos ribos, kur 'jie turėjo (būti pa
versti fiziniais darbininkais, gaminam čiais 
tik materialines gėrybes. Jie siekė pakeis
ti Lietuvos visuomenę, padaryti ją men
kavertę, atskirtą nuo kultūrinės kūrybos 
ir dvasinių vertybių.

Vokiečiams karo nelaimint, lietuvių 
tauta išvengė ano vokiečių nacionalsocia. 
listų jai numatyto likimo. Bet grįžęs bol
ševizmas vėl ją naikino fiziškai ir dvasiš
kai. Ir vėl ji buvo verčiama tekėti jai 
svetima srove., buvo pajungta jai sveti
miems tikslams, palenkta kitokiam, i š 
esmės laibai nelogiškam mentalitetui ir 
prievarta formuojama pagal grubiai ma
terialistinius principus, pagal kuriuos 
žmogus yra nužmoginamas ir net sunaiki
namas.
Taip nuo karo pabaigos lietuvių tauta — 
tietk savo žemėje pasilikęs jos branduolys, 
tiek ir gausi jos išeivija — yra blaškoma 
ne nuo jos priklausančių aplinkybių ir at
sidūrė kryžkelėje.

Savo žemėje išlikusios tautos pagrindi
niu bruožu galima laikyti tai, kad ji neturi 
sąlygų spręsti savo likimo, kad nėra 
laisva savarankiškai tvarkytis ir kad ji 
visada yra netikra dėl savo rytojaus, nes 
negali numatyti, kada ir kokia priespauda 
ją dar užgrius. Rusinimui vis stiprėjant, 
visus slegia savo ir savo tautos išlikimo 
rūpestis. Jos likimą ir charakterį labai 
paveikė pergyventi baisūs žmonių nuosto
liai, kada jos energingiausia, kūrybingiau
sia, sąmoningiausia ir pažangiausia dalis 
buvo iš krašto ir lietuviškosios visuome
nės eliminuoti ir buvo arba sunaikinta 
arba koncentracijos stovyklose ir kalėji
muose fiziškai ir dvasiškai nualinta iki 
invalidumo.

Lietuviškoji visuomenė buvo dar ir tuo 
susilpninta, kad ji buvo nuolatinės bolše
vikinės priespaudos bei grasinimo suskal
dyta. Dalis jos prisitaikė prie okupanto, 
tyliai atlieka savo darbą, tuo pratęsdama 
savo egzistenciją, ir paviršutiniškai neva 
pritaria vyraujančiai politikai, nors šir
dyje nekenčia komunizmo. Trečią dalį su
daro sąmoningiausi ir pasiryžę lietuviai, 
kurie nors ir neatvirai kovoja dėl lietu
vybės, religijos ir tikisi sulaukti Lietuvai 
laisvės, nevengdami didžiausio pasiauko
jimo (Romas Kalanta, Viktoras Petkus, 
Nijolė Sadūnaitė, Katalikų Bažnyčios kro
nikos leidėjai ir kt.).

Nedidelė tautos dalis, pasitraukusi nuo 
bolševikų okupacijos į vakarus ir tuo bū
du atskilusi nuo tautos branduolio, su 
išlikusiais senaisiais išeiviais sudaro lie
tuvių išeivių visuomenę. Ji čia turi kito

kias sąlygas, eina kitokiais keliais, ir jos 
prieauglis formuojamas pagal jos gyve
namo krašto (gyvenimą. Palyginti ne tik su 
gyvenimu okupuotoje Lietuvoje, 'bet ir su 
buvusiu gyvenimu nepriklausomoje Lietu
voje, ji gyvena gerai. Jos materialinis pra- 
sigyvenimas pralenkia jos dvasinius polė
kius. Jos naujos kartos vystosi daugiau 
jau nebe pagal anksčiau tautos puoselė
tus idealus bei vertybes. Jos tolimesnė 
ateitis darosi neaiški, nes ji vis labiau 
atitrūksta nuo lietuviškų tradicijų ir ne
besupranta vyresniosios kartos. Vyresnio
ji ir iš dalies vidurinioji karta 'tęsia Lie
tuvos gyvenimo tradicijas, rūpinasi lietu
viškaisiais reikalais ir Lietuvos laisvini
mo galimumais, tačiau jie jau nebežino, 
kas tęs jų darbą ateityje Daugiausia sun
kiai dirbdami, kiek praturtėjo, dauguma 
jų gerai (įsikūrė ir stengiasi savo vaikams 
duoti gerą išsimokslinimą. Bet jie ineįdie- 
gia pakankamai jam tautinio sąmoningu
mo. Po daugelio metų daugelio jų patrio
tizmas paliko daugiau žodinis, negu jis 
remiasi kūrybiškai lietuvišku aktyvumu 
ir parama lietuviškiems reikalams. Ap
skritai dažniau sutinkamas jų džiaugsmas 
dėl gero jų vaikų išsimokslinimo ir įsikū
rimo, negu jų susirūpinimas dėl tų jų 
vaikų nutolimo nuo lietuviškųjų reikalų 
ir net nuo lietuvybės. Tik mažesnė dalis 
pajėgia savo vaikus išauklėti sąmoningais 
ir aktyviais lietuviais, kurie įsijungia į 
lietuvių kultūrinį gyvenimą ir bręsta būti 
lietuvių išeivijos vadais.

Kaip matome, tiek pavergtoji tauta, 
tiek ir išeivijoje esanti jos dalis yra gy
venimo įstatyta į radikaliai skirtingas są
lygas, kurios augina bei brandina jau nuo 
savo praeities bei tradicijų atitrūkstanti 
ir daug kuo nuo ankstesnių kartų skirtin
gą ateities lietuvį ir kuria kitokią lietu
višką ateities visuomenę.

KODĖL IR KAIP MES BĖGOME?

Kun. J. PrunsMs renka atsiminimus 
savo ruošiamai knygai „Kodėl ir kaip mes 
bėgome“.

Atsiminimų jau prisiuntė jam 20 asme
nų.

Jie kais turėtų tokių atsiminimų, kun. J. 
Prunsikio adresais yra: 2606 W. 63rd St., 
Chicago, Ill. 60629.

V. Mykolaitis-Putinas

RUGSĖJIS

Į dirvą pasėto žiemkenčio
Rugio ir kviečio
Prasikalė pirmas daigas, —
Ir štai jau želmuo
Rugsėjy vešliai sužaliavo.
Tai kas, kad jį rudenio šalnos 
Baltu šerkšnu marins naktimis, — 
Tai kas, kad jį gruodas
Sukaustys sustingusioj žemėj, — 
Tai kas, kari jį speigas ir pūgos 
Užklos patalais balto sniego!

Pakilus pavasario saulei, 
Pakils ir rugsėjo želmuo 
Ir vasarą bręstančiom varpom 
Kaip jūra plačiai subanguos. 
Bus duonos, 
Juodos kasdieninės, 
Bus šventėms 
Balto pyrago.

Jaunimo kongreso atgarsiai
Britaniją padeda pasiekti kitų žemynų 

lietuvių spauda su jaunimo kongreso ap
rašymų nuotrupomis.

Štai Australijos „Mūsų Pastogėje“ ra
šoma, kad australietis K. Prašmunitas įgė
rę josi kongreso (koncertu ir stebėjosi 
įspūdingomis eitynėmis Londono gatvė
mis, taip pat jaunimo aktyvumu ir draus
mingumu. Violeta Malksvytytė taip pat 
žavisi kongresu ir rašo: „Kaip malonu 
kalbėti lietuviškai!“

J. Vilčindkas iš 'Londono tame pat laik
raštyje išspausdintame laiške, (be kita 
ko, ir šitaip rašo: „...liepos 15 d. pamal
dos įBrompton oratorijoje. Tokių gražių 
pamaldų su tiek daug jaunimo niekad 
nesu matęs ir girdėjęs. Vargonais grojo 
prof. dr. Vyt. Vasyliūnas ir giedojo „Vo. 
lunges“ iš Kanados. Giedant ,,Lietuva 
brangi“, daugelis verkė, ir aš negalėjau 
susilaikyti nesij'audinęs“.

„Tėviškės Žiburiuose“ (Kanada) Dan
guolė Juozapavičiūtė rašo, kad kongrese 
dalyvavusieji paskaitininkai ir jaunimo 
atstovai susitikdavo pasišnekėjimuose o 
vakarais, susiskirstę į mažas grupes, dis
kutuodavo paskaitininkų mintis, svarsty
dami ateities Lietuvos, politinio sąmonin
gumo ugdymo išeivijoje, okupuotos Lietu
vos ir kitokius klausimus. Po tokių disku
sijų būreliai surašė savo siūlymus, ku
riuose jaunimais pasisakė už palaikymą 
ryšių su Lietuva ir už .politinio sąmonin
gumo ugdymą išeivijoje, taip pat buvo 
pasiūlyti konkretūs planai jaunimo sąjun
gai.

Laimia Beržinytė item, pat raišo, kaip 32 
kongreso atstovai rugpjūčio 1 d. lankėsi 
pas popiežių Joną.Paulių II:

„...iškabinęs Lietuvos vėliavą šv. Pet
ro bazilikos 'aikštėje, nekantriai laukė šv. 
Tėvo atvykimo. Mums paskirta vieta bu
vo priekyje, tik keliolika metrų nuo šv. 
Tėvo sosto. Kai šv. Tėvas priėjo, mus tuoj 
atpažino ir net sustojo trumpai pasikal
bėti su tais, kuriems teko garbė jam 
įteikti Pasaulio Lietuvių jiaiuniimo (kongre
so dovanas. Jam trumpai paaiškinome, 
kad ši delegacija yra atvykusi iš jaunimo 
kongreso. Ji įteikė dovanas, (kurių tainpe 
buvo (trispalve apsiūtas IV P’LJ kongreso 
sveikinimas su visų (kraštų atstovų para
šais. Taip pat įteikėme audiniu apsiūtus 
visų IV (PLJ kongreso dalyvių parašus. 
Paltį gražiausia dovana buvo didžiulė va
rinė lietuviškos kūrybos lėkštė, kurioje 
buvo įrašyta: „Pasaulio lietuvių jauni
mas sveikina Jus, Šventasis Tėve“.

Popiežius susirinkusiai miniai anlglų 
kalba pasakė, kad jų tarpe yra atvažia
vusi lietuvių jaunimo delegacija iš viso 
pasaulio, ir palaimino juos ir visus lietu, 
vius. Tada sujaudintas jaunimas iškėlė 
aukštai vėliavą ir sugiedojo Tautos him
ną.

Kum. A. Saulaitis rašo, jog kongreso 
atidarymo metu „jaunimais laba i plojo 
Anglijos tūkstantininkui J. Liūdžiu!, ku
ris pile garbės stalo simboliškai atstova
vo visiems aukotojams“. Ten palt maišoma, 
kad iš kongreso kasdien telefonu buivo 
perduotos žinios, pasikalbėjimai (bei mag
netofoniniai įrašai „Amerikos Balsui“, 
„Laisvės radijui“ ir Vatikano radijui, ir 
visa tali buvo siunčiama į Lietuvą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
LAIVAS, 1979 m. Nr. 3. Religinio ir tau. 

tinto 'gyvenimo mėnesinis žurnalais. Lei
džia 'Marijonų vienuolija: 4545 West 63rd 
St., Chicago, Ill. 60629. Kaina metams: 
Amerikoje ir Kanadoje 4 dol., kitur 5 dol. 
24 psl.

^^SiiHohipkiis
./PASAULYJE-

KNYGUTĖ VAIKAMS APIE 
PETELIŠKIŲ SALĄ

Lietuviška leidykla „Pasakų Fondas“ 
(leidyklos adresas: 6540 So. Campbell 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA) išleido 
Mildos Kvietytės pasakų ir vaizdelių vai
kams knygutę, pavadintą „Peteliškių sa. 
la“ (64 didesnio formato puslapiai, kai
na 4 dol.). Knygutėje išspausdinta daug 
Ados Korsakaitės-Sutkuvienės iliustraci
jų-

Iš viso tų pasakų ir vaizdelių yra as
tuoni.

Vaizdeliai turi pamokamosios tenden
cijos: vaikai skatinami neužmiršti apdo
vanoti tėvų, vienišų žmonių, skaityti kmy. 
gas. O tie kūrinėliai, kuriems galėtų bū
ti priskirtas pasakos pavadinimas lyg ir 
primena stebuklines pasakas. Vienoje su 
berniuku staiga pradeda kalbėtis šuo ir 
pasakotis savo kelionės vargus. Kitoje 
nepažįstamas berniukas atneša mergaitei 
palaikyti kiškutį, kuris, tiesa, nekalba, 
bet vistiek įvyksta stebuklas: pražysta 
rožė, ligi tol nekrovusi žiedų. Trečioje 
kryklė antis ne tik pasikalba su berniu
ku, 'beit dar sulakstė į Sibirą ir parneša 
jam žinių apie ten vargstantį dėdę. Kny
gutė baigiama pasaka apie peteliškių sa
lą, į (kurią buvo patekęs 'berniukas Uosis.

Knygutė parašyta nelabai įgudusia 
ranka, bet kai dabar nelabai kas tais vai
kais rūpinasi, tai gal ir šios pasakaitės 
išleis į gera tiems, kurie dar priprašomi 
liejtUvIi'Skali paska|i|tylti. išriifltais parinktas 

Europos Lietuvių Bendruomenės pirmininkų suvažiavimas Belgijoje 1979 liepos 21 
d. dalyviai. Iš kairės pirmoje eilėje: Lietuvos Diplomatinės Tarnybos atstovas dr. 
jur. Albertas Gerutis, PLB pirmininkas inž. Vytautas Kamantas, Belgijos LB pirm. 
Stasė Baltus, Šveicarijos LB pirm. dr. A. Kušlys; antroje eilėje: Kanados LB pirm. 
Jonas Simanavičius, PLB vicepirmininkas ir „Pasaulio Lietuvio“ redaktorius R. Sa- 
kadolskis, Prancūzijos LB pirm, kun. J. Petrošius, D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos vicepirni. Rimantas Šova, V. Vokieti jos LB reikalų vedėjas Justinas Lukošius 
ir D. Britanijos Lietuviu Sąjungos pirmininkas Jaras Alkis.

didelis, ir vaiko dėmesį turėtų patraukti 
iliustracijos.

(k. abr.)

ĮSPŪDINGA DEMONSTRACIJA 
TORONTE

Toronte, Kanadoje, lietuvių jaunimo 
iniciatyva buvo suruošta sibirinių trėmi
mų demonstracija prie rusų .ambasados. 
Jaunimas dalijo praeiviams lapelius, rei
kalaujančius Lietuvai ir politiniams kal
iniams laisvės. Vienas takių lapelių buvo 
,,An appeal from Siberia“ su B. Gajausko 
ir V. Petkaus nuotraukomis ir aprašy
mais. Taip pat buvo pasisakyta prieš nau
jąjį sovietų pilietybės įstatymą, pagal ku
rį būtų pasisavinta 30.000 Kanados lie
tuvių.

Demonstraciją baigiant, buvusi Sibiro 
kalinė ir jaunimo atstovė pro geležinę ru
sų ambasados tvorą prakišo V. Petkui į 
Sibirą pasiųsti skintą siuntinį. Tame 
siuntiny je-šv. Raštas ir rožinis. Imta 
skambinti ambasadai telefonu, bet nie
kas neatsiliepė.

Demonstracijoje dalyvavo ir basi jau. 
nuoliai, apsirengę kalinių drabužiais su 
stambiais užrašais ant krūtinių “Viktoras 
Petkus“, „Balys Gajauskas, „Nijolė Sa- 
dūnaitė“.

Niekas iš sov. ambasados nepasirodė, 
tik po kurio laiko kažkas išvažiuodamas 
iš jos pasakęs „Go home“.

Vietinė spauda, radijas ir televizija tą 
įvykį gražiai atžymėjo.

Žvilgsnis i ateities Lietuvą
Kokie bus valstybės santykiai su Baž

nyčia? Bažnyčia turės būti atskirta nuo 
valstybės. Po I pasaulinio karo didžioji 
Lietuvos gyventojų dalis buvo tikintys. 
Bažnyčios įtialka liautos 'gyvenime buvo 
didžiulė. Bažnyčia nebuvo atskirta nuo 
valstybės. Tuo (tarpu po keliasdešimties 
tarybinio gyvenimo metų, kada tautą vei
kė stipri ateistinė propaganda, nemaža 
lietuvių dalis tapo ateistais arba abejin
gais religijai todėl reikalavimas versti 
juos, kad vaikai būtų krikštijami ir pri
verstinai mokyklose mokomi religijos, 
kad būtų tuokiamasi bažnyčiose, priešta
raus demokratiniams principams. Valsty
bė turi labai glaudžiai bendradarbiauti įsu 
Katalikų Bažnyčia, kaip auklėjiančia, to
bulinančia tautą institucija. Reikia viso
keriopai remti katalikišką spaudą, o Baž
nyčiai suteikti galimybių naudotis radi
ju, televizija ir kitomis komunikacijos 
priemonėmis, nes tik Bažnyčios padedami 
galėsime nugalėti tą neigiamą tarybinę 
įtaiką, įsišaknijusią per visus vergijos 
metus.

Pabaltijo tautos — mažos tautos. Jų (at
kurtos valstybės buvo mažytės. Aplinkui 
galingesni kaimynai... Tad ar nevertėtų 
visoms trims valstybėms, pagyvenus me
tus kitus atskirai, susijungti į vieną fe
deratyvinę valstybę, ši didėja; visose trijo
se respublikose turės nemaža Šalininkų. 
Iškėlus šį klausimą ir apsvarsčius visus 
už ir prieš, reikėtų pravesti referendumą, 
o balsų dauguma patvirtinus tą ketinimą, 
pradėti jungtis.

Federatyvinėse respulikose viena kuri 
tauta paima viršų ir pradeda kitas tautas 

stelbti: didinti savo įtaką, piršti papro
čius. Pabaltijo tautos yra daugmaž vieno
do dydžio, o skirtumus (kompensuoja kiti 
faktoriai, pavyzdžiui: estai yra mažiausia 
iš trijų tautų, (bet (kultūringiausia. Tad 
mintis, kad jie patelks, sakysime, latvių 
įtakon, neturi jokio pagrindo. Buvo lai. 
kaj, kad Skirtumas tarp trijų tautų buvo 
didžiulis: lietuviai, veikiami lenkų ir ru
sų buvo gerokai atsilikę, o estai ir lat
viai, veikiami vokiečių bei skandinavų 
kultūrų, toli pažengę į priekį. Bet dabar 
po II pasaulinio karo mūsų tautos beveik 
susilygino, ir kultūrinio skirtumo dabar 
beveik neliko. Pakėlę vienodas likimo ne
gandas, kartu netekę laisvės, kartu ją at
gavę, jos galėtų gyventi vienoje šeimoje. 
Teritorinių pretenzijų vieni (kitiems ne
turime o bijoti, kad vieni pradės stelbti 
kitus, nėra ko. Nėra pagrindo baimintis, 
kad, pavyzdžiui, latviai pradės lietuvėli, 
arba estai — latvėti. Federacija suvieny
tų mūsų šalių finansus, susisiekimą, 
(ginkluotąsias pajėgas, iš dalies — ekono
miką. Tuo tarpu kultūrinis gyvenimas 
vyktų atskiras, nesikišant į kitų reikalus.

Atsiras ir gana nelengvų problemų. Ko
kia bus bendravalstybinė kalba? Iš pra. 
džios tiktų rusų kalba, nes mes visi ją 
mokame. (Efeit ją palikti visam laikui 
reikštų, kad mes pasiduodame 'nuolatinei 
rusiškai įtakai, kuri ir taip mums įsiėdė 
iki gyvo kaulo. Priimsime vokiečių kalbą 
— pernelyg iškils vokiečių įtaka. Dėl tos 
pačios priežasties nepriimtina ir anglų 
kalba, jiau nekalbant 'apie jos tarimo ir 
rašybos sunkumą. Reikia neutralios kal
bos, kuri neprimestų jokios įtakos. Tad 

kodėl nepriėmus bendravalstybinė kalba, 
pavyzdžiui, esperanto kalbos? Ji — Skam
bi, atitinka beveik visiems gyvosios kal
bos reikalavimams, labiausiai ilš visų 
dirbtinių kalbų paplitusi pasaulyje ir 
svarbiausia — visiškai neutrali ir beveik 
dešimt kartų lengviau (išmokstama, negu 
bet kuri gyvoji kalba. Ši kalba turi nema
žai priešų, bet kur kas daugiau — šali
ninkų. Be to, Pabaltijyje jau senokai yra 
įleidusi šaknis.

Kita problema — jungtinės valstybės 
pavadinimas. Pabaltijo federatyvinė res
publika —■ per ilgas pavadinimas; Baltija 
— lietuviams bei latviams kaip baltams 
tiktų, (bet juk estai — ne baltai, o ugro- 
suomiai. Tad galutinai1 šį klausimą turėtų 
išspręsti mūsų trijų tautų atstovai, o 
sprendimą vise's tautos patvirtintų refe
rendumu.

Ekonomika
Lietuva — žemės ūkio kraštas, neturim, 

tis beveik jokių žemės turtų. Todėl žemės 
ūkiu ir reikėtų pirmiausia rūpintis. Ši 
ūkio šalka tari ne tik išmaitinti respubli
kos gyventojus 'bet ir pateikti pakanka
mai gaminių eksportui. O kad mūsų že
mė gali šią užduotį atlikti, liudija Nepri
klausomybės metų patirtis. Pirkti maisto 
iš JAV ir Kanados, kaip 'tarybiniu laiko
tarpiu, jau tikrai nereikės.

Ką dalrysime su kolūkiais ir tarybiniais 
ūkiais? 'Daugeliui darbščių žemdirbių są
voka „kolūkis“ asocijuojasi su sąvoka 
„vergija“, „baudžiava“. Todėl žmonės, 
ypač vyresnio amžiaus, jau seniai svajo
ja gauti savo žemės gabalą ir dirbti tik 
sau. Nors mes žinome, kad kolūkio našu
mas dėl nepakankamos kolūkiečių inicia. 
tyvos yra labai žemas, (bet nedideli priva
tūs ūkeliai — kita kraštutinybė. Juk (to

kio ūkelio nelabai mechanizuosi. O įtei
sinsi stambius privačius ūkius ir juose 
dirbančius darbininkus — vadinasi, įtei
sinsi dvarinitlkus arba buožes ir kume
čius. Kokią rasti išeitį, kad žemdirbystė 
būtų naši maišesnė už kolūkių, kad že
mės ūkyje nebūtų išnaudotojų ir išnau
dojamųjų?

Siūlyčiau tokį variantą, šeimoms, no
rinčiomis ūkininkauti, valstybė pasikirsto 
ūkius. Ūkiai neturi būti laibai maži ir la
ibai dideli. Kiekviena šeima turėtų gauti 
žemės tiek, kad ji galėtų ją (apdirbti. Bet 
darbas su plūgu ar .akėčiomis — ne dar
bas. Tad 5-6, o gal ir daugiau ūkių jung
sis i arteles, grandis ar dar kaip nors ki
taip vadinamus vienetus. Ši 'artelė gaus 
iš valstybės paskolą ir žemės ūkio maši
nų: traktorių, sėjiatnisjų ir Jot. Su laiku tie 
pavieniai ūkiai sustiprės ir patys įsigis po 
'traktorių, sėjamąją ar dar 'vieną kitą ma
šiną. Artelės žinioje lilks tik labai stam
bios mašinos: kombainai, kuliamosios, 
malūnai.

|EĮe pavienių ūkių, dar tarės būti stei
giami ir valstybiniai ūkiai. Tai bus kaž. 
kas panašaus į tarybinius ūkius, žmonės 
ten dirbs (kaip įmonėje ir gaus atlygini
mą pinigais. Bet jeigu koks nors pavienis 
ūkis nenašus, gauna mažai produkcijos o 
gal net tampa 'nuostolingas, valstybė tu
rės teisę (šį ūkį nusavinti (žinoma, su (tam 
tikra kompensacija) ir jiį perduoti darbš- 
tesniaim ar apsukresniam žemdirbiui. Ši
taip buvo elgiamasi Vokietijoje. Toks lik
viduotas ūkininkas perkeliamas į valsty
binį ūkį. Juk dažniai būna, kad ūkininkas 
labai darbštus, (bet nesumanus (ne laiku 
pasėja nuplauna ir pan.), todėl turi di
delių nuostolių. Bet vadovaujamas prity
rusio specialisto, jis gali (kalnus nuvers, 
ii.

Minėtos artelės galingą techniką: kom
bainus, traktorius — pačios savo jėgomis 
suremontuoti negalės, tad visuose rajo
nuose turės būti įsteigtos remonto dirb
tuvės. O (kad nesilkartotų tarybinio gyve
nimo praktika, kai mašinai vos už vartų 
išvažiavus jau ratai nukrenta, tarp tų 
dirbtuvių turi būti Skatinama konkuren
cija. Blogai suremontavai man traktorių, 
kitą (tartą aš remontuosiu ne pas tave, o 
pas tavo kaimyną — konkurentą...

Bet krašto ekonomikoje dominuojant 
žemės ūkiui, negalima pamiršti ir pramo- 
nės. Lietuva 'beveik neturi iškasenų. Tad 
pirmiausia reikės susirūptaiti maisto pro
duktų perdirbimo ir cemento pramone, 
įmones žaliavomis aprūpins žemės ūkis, 
o cemento (pramonei žaliavos turime šiau
rės Lietuvoje.

Tarybiniu laikotarpiu Lietuvoje įauga 
Pramonės šakos, nereilkalaiujiančtios daug 
žaliavos, bet kuriose didelis darbo imlu, 
mas. Panašia kryptimi reikėtų eiti ir atei
ties Lietuvoje. Reikia visokeriopai plėsti 
radijo tiksliųjų (staklių, skaičiavimo ma
sinti, įvairių tiksliųjų prietaisų pramonę, 
nes tarybiniu laikotarpiu išaugo gana ge
rų šių šalkų specialistų. Vertėtų pagalvo
ti apie laikrodžių ir optinių prietaisų ga
mybą.

Stambios įmonės priklausys valstybei. 
Čia reikėtų prisiminti Jugoslavijos ga
myklų darbininkų tarybų patyrimą. Įmo
nę valdo darbininkų taryba. Ji išrenka iš 
savo tarpo direktorių ir kitus gamybos 
vadovus, sprendžia, ką gaminti, kaip ga
minti, taip pat produkcijos realizacijos 
problemas. Valstybė į įmonių vidaus nei. 
įkalus nesikiša, iji tik bendradarbiauja su 
jomis.

(Bus daugiau)

2



v
1979 m. rugsėjo 25 d. Nr. 37 (1477) EUROPOS LIETUVIS

Didysis rusinimo pavojus
KREIPIMASIS Į VISUS

Broliai ir sesės!
Jau beveik 40 įmetu nešame sunkų ne

laisvės jungą. Tragiški šio laikotarpio 
.vykiai, palietę mūsų tautą, nusinešė šim. 
tus ittūkstančių gyvybių, padarė jai neap- 
sikaičiuojamų dvasinių ir materialinių 
nuostolių, atėmė ne tik nepriklausomybę, 
politinį savarankiškumą, bet ir teisę 
spręsti bet kuriuos krašto kultūrinius ir 
ekonominius klausimus.

1940-1941 ir 1944-1953 metais Lietuvoje 
vykdyta genocido politika skaudžiai nu
siaubė miestus ir kaimus, neaplenkdama 
(beveik nė vienos šeimos. Daugelis net ir 
šiandien dar nežino kur jų artimieji su
rado amžino poilsio vietą: speiguotoje 
Vorkutoje, baltuose Karelijos miškuose, 
Sibiro taigoje ar sausringame Kazaksta- 
ne. Ne ką daugiau žinome, kur ilsisi tie, 
kurie čia, Lietuvos miškuose, stojo į ne. 
lygią kovą ir -garbingai žuvo didvyrių 
mirtimi. Tiems, kas matė Lietuvos mies
tų ir miestelių aikštėse jų išniekintus kū
nus, iki palt gyvenimo pabaigos neišnyks 
siaubingi šios dramos vaizdai.

Tūkstančiai gerų žmonių ir puikių spe
cialistų, gelbėdami slavo gyvybę, turėjo 
pasitraukti svetur kur ir šiandien įgyve
na ar jau mirė, taip ir nesulaukę grįžimo 
į gimtąjį kraštą dienos.

Pasaulio įvykių raida ir okupantams 
iškilusi grėsmė visiškai sužlugdyti savo 
ekonomiką bei -atsilikti nuo mokslo ir 
technikos pažangos privertė juos įvykdy
ti kai kurias reformas. Tačiau Lietuvos 
padėtis ir po vadinamojo asmenybės (kul
to ,,'demaskavimo“ iš esmės niekuo nepa
sikeitė. Liko ta patli okupantų strategija, 
kurios galutinis tikslas — visiškas Lietu
vos nutautinimas ir jos dvasinių vertybių 
sunaikinimas. Atsisakyta taikyti fizinį 
genocidą tautos daugumai: įvairūs prie, 
vartos ir smurto metodai naudojami tik 
prieš dvasiškai pajėgias asmenybes. Vyk
dant naująjį kursą, nuo 1959 metų pra
dėtas masinis Lietuvos kolonizavimas. 
Prisidengus krašto industrializavimu im
ta statyti menkavertės, nerentabilios, 
dažniai visai nesusijusios su Lietuvos 
ūkiu, o kartais net ir žalingos įmonės ir 
iš įvairių Rusijos užkampių tiekti joms 
darbo jėgą — daugiausia apatišką, amo
ralų ir menkos kvalifikacijos, kai kuriais 
atvejais iir kirimlin-alinį (Mažeikiai (Aly
tus) elementą. 1960-1961 metais vien į 
Vilnių buvo atvežama kas mėnesį vos ne 
po tūkstantį kolonistų. Kolonizavimo po
litikos rezultatai šiandien jau akivaizdūs: 
masinis girtavimas, patys didžiausi są
jungoje nusikaltimų rodikliai, menkas 
darbo n-aišumas ir bloga darbų kokybė.

XXV TSKP suvažiavimas numatė dar 
laibiau suintensyvinti Pabaltijo ir kitų 
raudonosios imperijos tautų rusinimą. 
Apie okupantų 'kėslus pastaruoju metu 
nemažai buvo kalbama ir pūkštau jauna 
Lietuvos iinlteligentijois sluoksniuose, šie 
būkšt-avimai jau pasitvirtino.

(Broliai ir -sesės! Paskutiniųjų savaičių 
įvykiai rodo, kad okupantai nusprendė 
smogti mūsų tautai patį -Skaudžiausią 
smūgį — atimti ir sunaikinti jos bran, 
giauisią turtą — gimtąją kalbą.

1978 m. gruodžio pradžioje Lietuvos 
Švietimo ministerijos kolegija ėmėsi kon
krečiai įgyvendinti TSKP XXV suvažia
vimo direktyvas Ir priėmė nutarimą, ku
riuo nuo 1980 m. Lietuvos mokyklose įve
damas sustiprintas ir išplėstas rusų kal
bos mokymo kursas. Pagausės rusų kal
bos pamokų. Ji bus dėstoma mokyklose 
nuo pat pirmosios klasės, taip pat ir iki
mokyklinio -auklėjimo įstaigose — vaikų 
darželiuose. Be to, nemažiau kaiiip dvi 
disciplinos (istorija, geografija ir biolo
gija) tikrusų kalba visose klasėse. Aišku, 
kad ir aukštosiose mokyklose šių mokslų 
fakultetai turės būti rusiški. Minėtame

PASAULIO LIETUVIUS

koilegjos posėdy buvo daug kalbėta apie 
būtinumą pasinaudoti kažkokia įteigia
ma“ ašken-to .^patirtimi“. Švietimo mi
nistro A. Rimkaus paskirta Lietuvos pe
dagogų grupė nedelsiant išvyko susipa
žinti su uzbekų rusinimo ,,patirtimi“.

Vis daugiau lietuvių kalbos ignoravi
mo faktų išgirstame per Vilniaus radiją 
ir televiziją. Štai televizijos laidose, pa
vadintose jMūsų kalba“, karftkartėmis 
pasirodo rusų kalbos specialistai, aiškina 
rusų kalbos dalykus, stilistikos trūkumus 
ir panašiai. Taigi ir į ,,mūsų kalbos“ są
voką jau įspraudžiama ir rusų kalba. 
Taip (įgyvendinama dvikalbystė, kurią 
vėliau pakeis vienkalbystė t. y. lietuvių 
kalbos viėtą viešajame gyvenime užims 
,,vyresniojo įbrolio“ kalba.

Praėjusiais metais Lietuvos mokykloms 
rusų kalbos propagavimo tikslais pradė
tas leisti žurnalas ^Ruskij jazik v škole“. 
Šio leidinio tiražais beveik du kartus 'di
desnis už lietuvių kalbą puoselėjančių 
leidinėlių — ,,Kalbos kultūra“ ir „Musų 
kalba“ — tiražą. Be to, lietuviškų leidi
nėlių autoriams už straipsnius nemoka
ma jokio honoraro, neturi jie ir apmoka, 
mų r<d akt orių. Rusiškasis leidinys išlenn-a 
-periodiškai, turi etatinius (apmokamus) 
redaktorius, už straipsnius mokamas ne
mažas honoraras. Reikia pridurti, kad 
nuo 1978 m. liepas mėn. Vilniuje pradėtas 
leisti literatūrinis žurnalas rusų kalba 
„Litva literatumaja“. Šio leidinio paskir
tis — pamažu pripratinti Lietuvos rašy
tojus dalyvauti rusiškoje spaudoje ibed 
bandyti raižyti rusiškai. Pagunda iš tik
rųjų didelė, nes vienintelis Lietuvoje li
teratūrinis žurnalas „Pergalė“ gali iš
spausdinti tik labai mažą dalį rašytojų 
kūrybos. ,,Litva literatumaja“ geriau 
meniškai apipavidalintas, geresnis jai 
skiriamas ir popierius.

Pastaruoju metu Lietuvos aukštieji pa
reigūnai, kalbėdami mitinguose, susirin
kimuose -ar kitokiuose sambūriuose, į <sa. 
vo kalbas įterpia rusiškų frazių ar net 
dalį kalbos pasako rusiškai. Tai daroma 
ne (šiaip sau, o laikantis naujųjų neoficia
lių instrukcijų, propaguojančių dvikal- 
bystę.

Kaip jau visiems žinoma, disertacijos 
rašomos ir ginamos tik rusų kalba.

Beje, svarstomas ir kai kurių lietuviš
kų žurnalų likvidavimas, sujungimas bei 
apimties sumažinimo klausimas.

Čia išvardyti faktai rodo, okupantų pa
stangas pakirsti mūsų tautos egzistenci
jos šaknis — susiaurintu gimtosios kalbos 
vartojimą, o vėliau ją visai išstumti iš 
viešojo gyvenimo. Netekdami gimtosios 
kalbos, netenkame galimybės išlikti kaip 
tauta, išsaugoti kultūrą, savitą dvasinį 
veidą. Mes Stovime prie duobės, niuo ku. 
rios mus gali išgelbėti tik 'bendras visų 
mūsų pasiaukojimas, nuoširdi laisvųjų 
tautų bėi pasaulinių visuomeninių insti
tucijų pagalba. Trauktis nebėra kur, nes 
bet koks atsitraukimas — mūsų dvasinė 
žūtis. Mes turime auginti kalbą, tą, pasak 
mūsų bendrinės kalbos pradininką J. 
Jablonskį, didįjį tautos, jos pačios pasi
statytąjį, paminklą, šimtmečiais kovoda
mi su pavergėjais, mes galėjome išlikti 
tik dėl to, kad išsaugojome ir -apgynėme 
savo gimtąją kalbą. Tai mums patvirtina 
ir šie S. Nėries -žodžiai:

Karžygiu mes Donelaitį šiandien 
minim, 

Kurs laimėjo didžią -kovą mums. 
Priešas kirto kumštim geležinėm, 
O jisai kalbos gimtosios gražumu.

Broliai ir Sesės! Nepamirškime, kad 
mūsų kalbos likimas — tai mūsų tautos 
likimas. Jei mes Ineatremsime (šiandien 
mums likimo mesto iššūkio, Lietuva gali 
būti galutiniai išbraukta iš tolesnės isto
rijos raidos. Padarykime viską, kas -ima-

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios 
krašto ateities vizijos Dr. A, Štromas

tinė) santvarka“, kažkam nepatikau ir priekaištų ga
vau. Sako, klystąs -tasai jaunuolis, klystu, klaidinu ir aš. 
Lietuva rusų ir lietuvių bolševikų užvaldyta. Praktikoje 
tu neatskirsi santvarkos nuo Lietuvos. Reikia be jokių 
kompromisų kovoti kartu prieš abi. Mu'škimės -už pilną 
išlaisvinimą“ (1977, birželis, Nr. 6 (90), psl. 12).

Abidvi šios kraštutinės pažiūros prieštarauja fak
tams, kuriuos bandžiau anksčiau čia išdėstyti, ir yra 
dėl to neteisingos; ir ne tik dėl to, o taip pat ir dėl savo 
kraštutinumo — kraštutinės pažiūros niekada nebūna 
teisingos; teisybė, kaip tai jau žinojo romėnų Horacijus, 
visada yra centre, viduryje. Tuo labiau yra neteisingos 
tos išvados, kurios daromos iš šių pažiūrų.

Pirmoji pažiūra ignoruoja faktus, taip ryškiai iš
dėstytus R.M. inicialais pasirašytoje korespondencijoje 
,,Neue Zuercher Zeitung“., t.y. ignoruoja politinio lauko 
reliatyvų silpnumą Lietuvos žmonių sąmonėje. Per tokį 
ignoravimą ateiname prie gana patogios išvados, kad iš
eivijai krašto politine sąmone nėra ko labai rūpintis. 
Gal ir patogu taip samprotauti, bet kaip klaidinga! Net 
jeigu su individualia politine sąmone krašte ir būtų vi
siška -tvarka (bet taip nėra), tai kokia gi ten padėtis su 
visuomenine politine sąmone? Juk aišku visiems, kad 
padėtis nekokia. Jau vien dėl stokos krašte tos jungia
mosios grandies, tari leistų individualiai politinei są

M-an nevisai aišku, ar šitie faktai gerai suvokiami 
išeivijoje. Iš vienos pusės tenka susidurti su pažiūra, 
kad gyva politinė sąmonė krašte yra išlikusi 'beveik ly
giai tokia -pati, 'kokia buvo prieš 1944 metus, ir todėl po
litinei išeivijai reikia apsiriboti tuo, kad ji tai sąmonei 
atstovautų užsienyje; kai dėl krašto, tai jis, palankiom 
sąlygom atsiradus, savo paties jėgomis išspręs savo 
problemas, atgims -iŠ pelenų, kaip tas paukštis fe
niksas, todėl išeivijos vaidmuo krašto gyvenime vyks
tančiuose procesuose nėra ir net neturi būti labai dide
lis ar reikšmingas. Iš kitos pusės, susidūriau ir su visiš
kai priešinga (tačia-Uį kaip ne keista, prie panašių išva
dų vedančia) pažiūra, pagal kurią bolševikams vienokiu 
ar kitokiu laipsniu pavyko lietuvius indoktrinuoti ir 
juos paversti ištikimais krašte viešpataujančios politi
nės sistemos nariais. Iš čia nepasitikėjimas krašto žmo
nėmis, siekimas išsaugoti tautines vertybes bei tautinę 
ideologiją išeivijoje, izoliuoti nuo krašto, tačiau su vil
timi bei noru jas kraštui grąžinti tada, kai jis vėl taps 
laisvas (kaip? prieš savo paties valią?). Manau, kad pa
staroji pažiūra gana tiksliai atsispindėjo įvykyje, kurį 
įdomiai aprašo „Akiračiuose“ Bronys Raila: ,,Kai praė
jusią žiemą (žr. 1977 m. sausio mėn. ,,Akiračius“) pa
citavau Lietuvą aplankusio Bostono jaunuolio gilų pa
jutimą, kad dabar jam ,,Lietuva — tai ne (jos komunis-

LIETUVOJE
VILNIAUS UNIVERSITETO VARDAS 

KALNO VIRŠŪNĖJE

Vado-vaujami umivlersiteto darbuotojo 
J. Daugvilos, universiteto absolventai A. 
Mozuraitytė ir K. Karčiauskas ir ,,Moks. 
Jo“ klubo -atstovai P. Koncė ir V. Šedui
kis liepas 24 d. įkopė sovietinėje Kirgizi
jos respublikoje į 4.740 m aukštumo 
Tian-šanio kalno viršūnę ir pavadino ją 
Vilniaus universiteto vardu. Šalia esančią 
kiėk žemėlesnę viršūnę jie pavadino M. 
Mažvydo vardu.

Kita alpinistų grupė — R. Augunas, I. 
Migla, J. Mulioli-s, V. Paplauskas ir L. 
Zakarevičius, vadovaujami instrukto
riaus V. Bitino, įkopė į 4.650 m aukštumo 
viršūnę Ala Tau kalnyne Kirgizijos šiau
rėje ir pavadino ją Nemuno vardu. Taip 
pat buvo įkopta į jau seniau nugalėtą ir 
Žalgirio vardu pavadintą viršūnę Aksu 
sienos briaunoj, tik šįkart iš kitos pusės. 
Kopimas buvęs pats sunkiausias ir tru
kęs 8 dienas. Sunkiuoju kopimu susivi
liojo ir veteranai Tian-šanio alpinistai, 
prieš 10 metų ten kopusios pirmosios eks. 
pedicijos dalyviai V. Viršilas, A. Briedis, 
A. Gučas, R. Augūnas ir (tat. Ekspedicijos 
vadovas Vitalius Stepulis ,.Tiesoje“ rašo: 
„Šiame žygyje alpinistai parodė didelę 
ištvermę, sugebėjimą gerai orientuotis 
-kalnuose, taip pat gerą psichologinį pasi
ruošimą“. Ekspedicija pasibaigė sėkmin
gai.

Lietuvoje alpinizmas buvo -pradėtas 
XIX ia., kai Sibiro kalnus tyrinėjo A. 
Kašarau-skas, j 'Pamyrą -ir Tian-šanį ko
pinėjo K. Aris, 1932-34 m. į Himalajus, 
Ka-rakorumą, Kunlūną — A. Poška. 1958 
m. į Elbrusą buvo įkopę 28 lietuviai al
pinistai, o 1959 m., kopdami Kaukazo kal
nynuose į Dychtau -viršūnę (5.203 m), 
patėko į -sniego griūtį ir žuvo organizato
riai Gediminas Akstinas, Feliksas Mie. 
liaurtcas ir Vytautas Vosylius. 1959 m. 
Kirgizijos ir Lietuvos alpinistai, įkopę -į 
dvi kalnų viršūnes, pavadino jais žuvusių
jų vardais. 1964 m. Pamyro kalnynų vir
šūnes lietuviai 'alpinistai pavadino Čiur
lionio, Donelaičio ir Lietuvos vardais.

Lietuvos alpinistai buvo įkopę Tian-Ša- 
nyje ir iį labai sunkiai pasiekiamą Džigi- 

noma, gimtajai kalbai apginti. Visais 
įmanomais būdais ignoruokime naująsias 
rusinimo priemones. Tegul mūsų šeimos 
virsta gimtosios kalbos puoselėjimo židi
niais.

Tautiečiai, gyvenantys svetur, infor
muokite laisvąsias pasaulio tautas, visas 
pasaulio politines ir kultūrines instituci
jas, kokia skaudi drama šiandien vyksta 
Lietuvoje, kaip kėsinamasi į švenčiausią 
ir brangiausią -tautos turtą — jos gimtą
ją kalbą. Kvieskite į šią Išvemtą kovą žy
miuosius pasaulio intelektualus. Tegul 
mūsų skriaudas sužino ir 'SNO. Tegu 1979 
metai būna ne vien Namibijos, bet ir Lie
tuvos -metai. Išdrįskime pasakyti karčios 
tiesos žodžius Rytų Europos tautų engė
jams.

Mūsų -tėvai ir seneliai sužlugdė carinės 
Rusijos užmačias paversti Lietuvą ,.Šiau
rės vakarų kraštu“. Nuo mūsų kartos at- 
kakluimo ir pasiryžimo priklausys dabar, 
tin-ių Rusijos carų kėslų sužlugdymas.

Tad stokime kovon už savo gimtąją 
kalbą, kuri:

Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta, 
Su perregima gintaro šviesa.
Ji — motinos baudžiauninkės

lopšinėse, 
Ji — Pirčiupio smėlynų raudose...

LIETUVIŲ KALBOS GYNIMO 
INICIATYVINĖ GRUPĖ

(Aušra, 15/55) 

to viršūnę. Iki šiol iš viso yra 13 lietuviš
kais vardais pavadintų kalnų. 1937 me
tais Lietuvoje -buvo 300 alpinistų.

PYRAGAMS IR DUONAI KEPTI 
SUNAUDOJAMA NE KILOGRAMAIS, 

BET TŪKSTANČIAIS TONŲ CUKRAUS

,,Tiesa“ išsispausdino Vilniaus univer
siteto medicinos fakulteto profesorės D. 
Mikalauskaitės ir maisto pramonės mi. 
misterijos duonos-pyrago gaminių labora
torijos vedėjos E. Ungurienės pasirašytą 
straipsnį ,,Ar neprarandame saiko?“, ku
riame autorės iškelia labai didelio cuk
raus suvartojimo faktus ir sveikatai ža
lingas pasėkas. Jos rašo:

,,Perkame mėgstamą bandelę, turinčią 
8,8 procento cukraus o bandelės sumuš
tiniams turi 2,4 procento cukraus, jų iš 
išvaizdos neatskirsi, ir kaina ta pati. 
Valgome saldžius ir riebius tortus, sau
sainius o „Klaipėdos“ duonos (panaši re
ceptūra, kaip ,.Palangos“ duona, tik be 
cukraus) kepama mažai. Nebematome 
prekyboje tokio vertingo dietinio pro. 
dulkto, kaip pasukos.

Lietuvos TSR maisto pramonės minis
terijos išleidžiamiems duonois-pyrago ga
miniams 1978 metais sunaudota 2.310 to. 
nų cukraus. Vidutiniškai tai sudaro apie
l, 5 procento cukraus kiekvienam gami
niui. Pyraguose, bandelėse, riestainiuose, 
pagerintuose džiūvėsiuose cukraus yra 
nuo 3,1 iki 12,4 procento. Be cukraus 1978
m. buvo pagaminta labai nedaug: iš 24 
•tūkstančių tonų pyrago gaminių -be cuk
raus iškepta tik 0,8 tūkstančio tonų.“

Dėl to, sako, daug žmonių tunka, cuk
raus perteklius skatina vystytis 'atero
sklerozę, širdies infarktą, cukraligę.

TONOS ANTIENOS

Daugų žuvininkystės (Alytaus ra j.) 
antyne laikoma 10 tūkst. veislinių 'ančių.

Šiemet būsią pagaminta 600 tonų an
tienos, o vėliau kasmet po apie 1.000 (to
nų.

K. DINEIKOS KNYGA LATVIŲ KALBA

Latvijos „Zvaigzne“ leidykla 80.000 
egzempliorių tiražu išleido K. Dineikos 
knygą „Moters grožis ir sveikata“.

DARŽOVĖS KEPINASI SAULĖJE
Grįžę iš -Lietuvos, ekskursantai, ką ma

tę ar nematę, dažnas vis prasitaria, kad 
kažkaip išliko vaizdas parduotuvės pre- 
kylangyje išstatytos kopūsto galvos. Kas 
yra, ko nėra, o kopūstų yra.

O ir tie kopūstai, pasirodo kenčia pre- 
kylanigiuose. Štai ,,Literatūros ir meno“ 
Septynių dienų Skilties autorius, pakal
bėjęs apie visokius kažko priraizgytus 
kvitus, 'kuriuos išduoda batų, laikrodžių 
ir kitokių daiilkitų remontininkai, rašo:

„Bet su kvitu nesusidursi kasdien. O su 
tokia vasaros gėrybe, kaip daržovė, ma
tysies -nuolatos. Nuo ryto ligi vakaro ją 
regėsi eksponuojamą plačiuose vaisių ir

Skaitytoju CaiSfiai
NORĖTUME INFORMACIJŲ APIE 
TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS, 

KURIOSE ATSTOVAUJAMA
LIETUVIAMS

Kartais „Europos Lietuvyje“, kartais 
DBLS suvažiavimuose iš politinių prane
šimų sužinome, jog pavieniai lietuviai, o 
dažniausiai DIEįLS valdybų pirmininkai 
ar jų nariai atstovauja lietuviams įvai
riose tarptautinėse organizacijose. Kar
tais "taip pat sužinome, kad kuri nors tų 
organizacijų pradingsta, o jos -vietoje iš
kyla kita. Bet mūsų visuomenė vis įtiek 
nėra pakankamai ir išsamiai painformuo- 

monei visuomeniškai reikštis, išeivijai turėtų kilti teisė
tas ir gilus susirūpinimas. Ir ar nenatūralus jos atsaky
mas į tokį susirūpinimą būtų koncentruotos pastangos 
paversti pačią save, t.y. politinę Lietuvos išeiviją, kaip 
tik tokia -gyvos krašto politinės sąmonės jungiamąja 
grandimi visos lietuviškos visuomenės mastu? O priedo 
ir pats politinio lauko silpnumas individualios krašto 
žmonių sąmonės struktūroje primygtinai reikalauja iš 
politinės išeivijos nuolatinės, kasdieninės į kraštą nu
kreiptos veiklos tam politiniam laukui kiek įmanoma 
stiprinti. Stiprinti visais galimais šviečiamosios veiklos 
būdais, t.y. per radiją, per spaudą (kurią visais prieina
mais ir net neprieinamais keliais reikia gabenti į kraš
tą), per asmeninius kontaktus abiejose geležinės uždan
gos pusėse ir t.t.; ir ne tik šviečiamaisiais, bet ir įvai
riais kitais būdais, pavyzdžiui, savo pačios politiniais 
veiksmais, tame tarpe diplomatinėm akcijom, laisvės 
maršais, gyvom reakcijom į politinius įvykius krašte ir 
t.t. ( į krašto problemas nukreipti išeivijos politiniai 
veiksmai patys savaime be galo stiprina Lietuvos žmo
nių sąmonėje -politinį lauką, nes jie koncentruoja jų dė
mesį į politinį veiksmą, mažina desperaciją, politinio 
vienišumo jausmą, teikia naujų laisvės vilčių, rodo, kad 
,,tautiečiai užsienyje mūsų neužmiršta, veikia mūsų la
bui“ ir tuo juos pačius skatina: ,,o todėl ir mes turime 
kažką veikti čia1); visa savo veikla, skirta ir užsieniui 
ir kraštui aplamai.

(Bus daugiau)

dalržovių parduotuvių languose. Iš pra
džių šviežią ir smagią, vėliau nukeipusią 
ir išglebusią. Šių eilučių autorius tokį 
vaizdą kasdien mato vilniškėje J. Basa
navičiaus įgaitvėje, kalti — kitur... Anksty, 
vą -pavasarį saulėkaitoje kepė svogūnlaiš- 
kiai, salotos,' ridikėliai, dabar — agur
kai, pomidorai, kopūstai, ištvermingai 
laikosi bulvės. Tikras daržovių pliažas.

Kadangi dar gyvos mūsų senolių palik
tos daržovių gerbimo ir saugojimo tradi
cijos, kyla vienas kitas klausimas. Ar tai 
gerina miesto estetinį vaizdą? Ar tai hi
gieniška? Ar nenuostolinga, nekenksmin
ga? Juk ne visa, ką dedam ant stalo val
gomajame, įtinka kimšti į parduotuvių 
langus, vitrinas.“

PASKENDO DAUGIAU KAIP 400

,,Valstiečių laikraštyje“ rugpiūčio 14 
d. rašoma, kad Lietuvoje šiais metais pa. 
skendo daugiau kaip 400 žmonių.

lEJeveik pusė suaugusių, kurie pasken
do, buvo neblaivūs.

LENKTYNIŲ BUTELIAI, TONOS IR 
INDELIAI

,,Tiesoj e“ išspausdintoje (Eltos žinioje 
skelbiama, kad Lietuvos maisto pramonė 
esanti šių metų pirmojo pusmečio „socia
listinio lenktyniavimo“ nugalėtoja. Už 
tai paskirta pereinamoji raudonoji vėlia
va.

Ministerijai priklausančios įmonės 
virš plano pagaminusios produkcijos dau. 
giau kaip už 6 mil. rublių — beveik mili
joną butelių mineralinio vandens, 3.400 
tonų cukraus, 540 įtūk-stančių indelių kon
servų ir kita.

NAUJI MOKYKLŲ PASTATAI

„Tiesoje“ rašoma, kad Lietuvoje šiais 
metais atiduota naudoti 45 naujos ben
drojo laiviniimo mokyklos ir priestatai, iš 
jų 29 kaimuose . Jose galėsią sutilpti 25 
tūkst. mokinių. 10 tų mokyklų pastatyta 
iš ūkių lėšų.

Vievyje pastatytas vidurinei mokyklai 
trijų aukštų pastatas su mokymo kabine
tais klasėmis, laboratorijomis, -aktų ir 
sparto salė ir valgykla-. Ten galėsią mo
kytis 1.284 mokiniai.

KETURIOLIKTOJI VIDURINĖ 
MOKYKLA PANEVĖŽYJE

V. Bielskytė „Tiesoje“ rašo, kad (Pane
vėžyje pastatyta keturioliktoji miesto vi. 
dūrinė mokykla su lingafoniniaiis kabine
tais, astronomijos laboratorija, muzikos 
kabinetu su aktų sale, kurioje buls -gali
ma rengti parodas.

Mokykla sutalpinsianti 1.284 mokinius.

CUKRAUS GAMYBOS SEZONAS

Panevėžio cukraus fabrikas tuoj pradė
siąs darbo sezoną. Būsią perdirbta 165 
tūkst. tonų cukrinių runkelių.

ta apie tas organizacijas, kuriose Did. 
Britanijos lietuviai yra laitstovaujami. 
Kartais net tarp palčių politika besido
minčių lietuvių esu -girdėjęs dėl jų skir
tingų nuomonių: vienam dėl Šio ar to 
viena tų organizacijų atrodo nepriimtina, 
kitam dėl ko nors kita. Taigi visuomenei, 
tari tose organizacijose yra atstovauja
ma lietuvių, būtų labai pravartu- -iš tų 
atstovų išgirsti, kada ir kas jas sukūrė, 
-kas jų daroma ir kokie jų tikslai.

Pavyzdžiui, kartais minima tokia Eu
ropos Liaison Group. Kita net ir tam tik. 
rais veiksmais pasireiškia, tai Vidurio Eu
ropos federalistų organizacija. Kai neseniai 
britų ,,The Observer“ išsispausdino Va
tikaną kritikuojantį vedamąjį, kartu su 
lenkais ir kitais tų federalistų vardu pro
testą pasirašė ir DBLS centro valdybos 
narys K. Tamošiūnas. Li'alson Group gal 
ir 'be didesnių aiškinimų galima suprasti 
— norima palaikyti ryšį ir kartu veikti. 
O su kuo gi, Anglijoje sėdėdami, lietu
viai norėtų susifederuoti ar sėdi įsusife- 
derarvę, iš tikro be galo -būtų įdomu su
žinoti Lietuvos pogrindinėje spaudoje, 
mačiau keliama mintis, kad susifedenuo- 
ti reikėtų Lietuvai, -Latvijai ir Estijai. 
Tur būt, jų baisą dėl federacijos reikėtų 
laikyti reikšmingesniu ir jam teikti pir
menybę. Bet gera būtų viešai išgirsti taip 
pat ir mums, lietuviams, atstovaujančių 
lietuvių tose tarptautinėse orgainizadjio- 
se idėjas apie svetur rengiamą ar jau -pa. 
rengtą federaciją.

Parašyti šį laišką mane, be kita ko, 
-paskatino vienas didžiųjų Britanijos laik- 
raiščių ,,The Guardian“. Rugsėjo 2 d. ja
me buvo išspausdintas reportažas iš Var
šuvos, o rugsėjo 3 d. kilto bendradarbio 
kartojimas tos pat minties, kad Vilnius 
yra senas Lenkijos miestas, dabar par
imtas Sov. Sąjungos. Tas Vilniaus pri
skyrimas Lenkijai nėra vienkartinis at
vejis, taip buvo rašoma šiame ir kituose 
Anglijos laikraščiuose, kiek žinau, nuo 
1947 metų. O niekados neteko skaityti, 
kad būtų pareiškę protestą kokia nors 
tarptautinė organizacija, nei jokie fede- 

I ralistai, nors lietuvių atstovas po protes
tu dėl „The Observer“ vedamojo padėjo 
savo parašą, solidarizuodamas su lenkais.

Manchesterio lietuvis
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DBLS TARYBOS POSĖDIS

Spalio 6 d., 'šeštadienį, 12 vai., Manches
terio Lietuvių Socialiniame Klube, 121 
Middleton Road, įvyks DBLS Tarybos po
sėdis - suvažiavimas. Laukiame atstovų iš 
-visų Didž. Britanijos lietuvių organizaci
jų, draugijų, klubų, grupių ir pavienių as
menų.

Tarybos tikslas yra palaikyti ryšį tarp 
joje susibūrusių vienetų ir juos stiprinti. 
Nesant kitos organizacijos, kuri būtų paro 
džiusi iniciatyvos šaukti vienetų atstovus 
pasitarimams, DBLS Taryba yra vienin
telis organas, per kurį išreiškiamos Didž. 
Brit. lietuvių pažiūros, jų siekimai, per ją 
derinama veikla tarp įvairių vienetų, da
roma įtaka į stipriausią lietuvių organi
zaciją Šioje saloje — DBLS. Tik suvažiuo
jant ir pareiškiant savo nuomones, disku
tuojant problemas, keliant naujas idėjas 
ir ieškant būdų plėsti mūsų lietuviškai 
veiklai ir bendradarbiavimui, galima vie- 
Iningai siekti mūsų visų tikslų. Todėl bent 
kartą metuose renkamės į DBLS Tarybos 
posėdį.

DBLS Tarybos Prezidiumas

Londonas
ARCH. K. TAMOŠIŪNAS SVEIKSTA

Po sėkmingos operacijos Londono 
Middlesex ligoninėje airch. K. Tamošiūnas 
sveiksta ir tikisi po savaitės grįžti į na
mus.

RUDENS BALIUS
Londono Lietuvių Moterų šv. Onos 

draugija ruošia rudens balių, kuris įvyks 
spalio 20 d., šeštadienį, 345A Victoria 
Park Rd., London E9.

Bailius prasidės 8 vai. ir tęsis ilki 12 
vali. Įėjimas 1 svaras.

A. Kraučiūnienė

Bradfordas
YPATINGA VAKARONĖ

Rugsėjo 29 d., šeštadienį, 6 v.v. Vyties 
klubo salėje rengiama ypatinga vakaronė, 
pristatant

A. BUČIO (EILĖRAŠČIU RINKINĮ
Programoje: kun. J. Kuzmickis supažin

dins su A. Bučio poezija; E. Navickienė ir 
L. Šilingaitė skaitys savo eilėraščius; R. 
Adomonis padeklamuos mūsų poeto eilė
raščius; Rom. Rimonis su savo mokiniais 
pašoks baletą.

Kviečiame visus vietos ir apylinkių lie
tuvius dalyvauti šioje vakaronėje, pa
gerbiant mūsų poetą ir įvertinant jaunimo 
gražias pastangas.

Rengėjai

PATRIOTO PALIKIMAS
Britanijos lietuvių žinomas veikėjas 

Viktoras Ignaitis, miręs Bradforde rug- 
ipiūčlo 26 d., visą savo turtą pagal testa, 
mantą paliko trims organizacijoms: Ka
nados Lietuvių Fondui, Lietuvių Katali
kų Šalpai ir Tautos Fondui.

Kiekviena organizacija gaus maždaug 
po 3.000 svarų.

Rudens Balius
Londono Lietuvių Moterų ,,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 .

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.

J. IR M. ŽALIŲ SUKAKTIS
Rugsėjo 8 d. ilgamečiai Bradfordo lie

tuviškos veiklos rėmėjai Jonas ir Marija 
Žaliai gražiai atšventė 20 metų moterys
tės sukaktį.

Iškilmės 'buvo pradėtos šv. Mišių auka 
šv. Onos bažnyčioje. Vargonais grojo ir 
solo giesmes giedojo T. I. Dickinson. Kun. 
kapelionas iškėlė moterystės reikšmę Baž
nyčios ir Tautos tvirtinimui, pabrėžęs su
kaktuvininkų gyvenimo kelius.

Vėliau Vyties klubo salėje prie gėlėmis 
ir žvakėmis papuoštų stalų susėdo apie 
40 svetelių. Vaišių vadovui A. Traška! pa
prašius kun. kapelioną palaiminti vaišė
mis apkrautus stalus ir visiems užkandus, 
buvo perskaityta 16 sveikinimų įteikta 
dovanų, žodžiu sveikino klubo pirm. V. 
Gurevičius, padėkojęs už visokeriopą tal
ką. M. Grybienė pasidžiaugė sukaktuvi
ninkų draugiškumu. Svečias iš Kanados 
V. Ignaitis padėkojo už jaunimo suprati
mą, pabrėžęs, kad šalia vyro—galvos yra 
moteris —■ šeimos 'širdis ir kaklas. J. Bliū- 
džius pasveikino savo ir Škotijos organi
zacijų vardu, apgailestavęs a.a. Vik. Ig- 
naičio mirtį. Sukaktuvininkų nuoširdumą 
ir pareigingumą pažymėjo V. Banaitis. 
Po nuoširdžių J. Adomonio ir A. Bučio 
sveikinimų jumoristiškai prabilo anglas 
detektyvas, pranešęs, kad ,,Yorkshire Ri- 
pperio“ vardas esąs ,,žinomas“: tais esąs 
Jack... Kun. J. Kuzmickis pasidžiaugė, 
kad šviesi J. ir M. Žalių sukaktis pra
sklaidė dažnų mirčių miglas. P. Vasys, 
pasveikinęs seksteto vardu, nuotaiką pakė
lė sutartinių dainų pyne. Griausmingai 
suskambo „Ilgiausių metų“ linkėjimai.

Pabaigoje Jonas Žalys padėkojo visiems 
už sveikinimus bei dovanas, vaišes pa
rengusiems Irenai ir Algiui Gerdžiūnams 
už lietuviškus patiekalus ir ragino nenu
siminti, neprarasti veiklos dvasios, nepa
siduoti apatijai ir būti moraliai stipriems.

Dar ilgai ūturiavo sveteliai, gardžiuo- 
damiesi įvairiais patiekalais. Ilgiausių, 
gražiausių metų sukaktuvininkams! J. Ks.

Balionas
METINIAI ŠOKIAI

Rugsėjo 9 d. Boltono lietuviai įbuvo su
sirinkę aptarti paskutinių klausimų ry
šium su rengiamais metiniais šokiais. Bu
vo pasiskirstyta pareigomis, aptarti mais
to parengimo klausimai. Skyriaus kasi
ninkė M. Paiuliukonienė ragino platinti 
daugiau bilietų, o H. Stilus padarė prane. 
Šimą apie orkestrą.

Po -susirinkimo visi išsiskirstė pasiry
žę padaryti šiuos (šokius dar geresnius ne
gu praeitais metais, ir visi lietuviai lir jų 
draugai mlalamiali įprašomi juose dalyvau
ti. Šokiai įvyks spalio 6 d., 7.30 vai. vak., 
Ukrainiečių salėje, 99 Castle St., 'Bolton.

Notlingliamas
TAUTOS ŠVENTĖ PAMINĖTA

Jau daugiau kaip penketas su puse šim
to metų, kaip minime rugsėjo 8d. Tuo 
metu ši diena buvo Skaudi Lietuvai, nes 
tą dieną Vytautas Didysis turėjo būti ap
vainikuotas Lietuvos karaliumi. Deja, tai 
neįvyko, ir jis jam siųstosios karūnos nie
kada nematė, nes lenkai klastingai ją pa
grobė. Jeigu jis būtų buvęs karūnuotas, 
gal net visa Lietuvos istorija būtų pakry
pusi kita linkme. Nors ir skaudi ‘kaip is
torinė ta diena, tačiau džiugi, kad net po 
500 metų neužmiršome jos vertės.

Ir štai vėl susirinkome praleisti kelių 
jaukių valandų tarp savųjų, pajausti tą 

ryšį, kuris mus visus jungia, šis minėji
mas yra nottinghamiškiams reikšmingas 
tuo, kad pirmą kartą turėjome jaunesnio
sios kartos paskaitininką, kurio tas pir
masis bandymas sukėlė didesnio susido
mėjimo tarp jaunesniųjų ir vilties vy
resniųjų gretose. Gražus bandymas paro
dyti. kad ir jaunieji sugeba tęsti tą mūsų 
kovą toliau. Tai mūsų buvęs Jaunimo 
kongreso atstovas R. Juozelskis, kuris, K. 
Bivainiui atidarius minėjimą, padarė ga
na platų ir išsamų pranešimą apie Jau
nimo kongresą ir planus ateičiai.

Tuoj po paskaitos dr. S. Kuzminskas 
apeliavo į salę kuo dosniau paremti ką tik 
įsteigtąjį Tautinės Paramos Fondą.

Programa buvo gana įvairi. Vietinis vy
rų choras, vedamas V. Gasperienės, nors 
dar labai neseniai įsteigtas, sparčiai žen
gia pirmyn. Entuziazmo ir dainos meilės 
vedami, sukelia ūpą ir kitiems prie šio 
darbo prisidėti.

N. Vainoriūtės vedama moterų dainų 
grupė, kuri specializuojasi daugiau lyri
nio pobūdžio dainomis, yra įsisavinusi 
tuos charakteringus šių dienų bruožus ir 
vis daugiau suranda negirdėtų, bet labai 
melodingų lietuviškų dainų.

Turėjome svečių iš Wolverhamptono. 
Tai jau smarkiai garsėjanti G. Ivanaus
kienės vadovaujama tautinių šokių grupė, 
kuri paįvairino dainas judesiu ir tautinių 
šokių gyvumu. Pradėjusi darbą gana 
sunkiose sąlygose, ši grupė jau pasiekė la
bai aukšto lygio ir gali lygintis su geriau
siomis.

Pagaliau turime neužmiršti ir mažųjų 
Rimutės ii’ Algiuko Gasperų, kurie švaria 
lietuvių kalba padeklamavo .„Mūsų vėlia
vą“.

Baigdamas šį taip jaukiai praėjusį 
minėjimą, K. Bivainis pabrėžė, kad visas 
lietuvybės veiklos pagrindas buvo ir yra 
lietuvė motina, nurodydamas kaip pavyz
džius E. Vainorienę ir G. Ivanauskienę 
čia pat salėje, kurios ir pačios dirba ir jų 
jau sekanti karta tęsia tą darbą.

Sekančią dieną, sekmadienį, buvo Ži
dinyje atlaikytos mišios Lietuvių intencija, 
kurių metų giedojo moterų grupė, vargon- 
iais pritariant N. Vainoriūtei. Solistė V. 
Gasperienė sugiedojo Sibire parašytą 
giesmę ,,Marijos malda“.

Mišiose dalyvavo daug vietinių lietuvių, 
taip pat svečių iš Londono, Mančesterio 
ir kitur.

Manchesteris
FILATELISTŲ (DRAUGIJA į,VILNIUS“

Rugsėjo 18 d. Manchesterio lietuvių 
klube įvyko trečiasis šiais metais draugi
jos susirinkimas. Draugijos pirmininkui 
L. Puru i sergant, susirinkimą pravedė 
sekretorius. Filatelistai apgailestavo, kad 
pirmininkas negalėjo dalyvauti jau ant
rame draugijos susirinkime, ir palinkėjo 
jam greitai pasitaisyti.

Buvo aptartos dabartinės D. Britanijos 
pašto ženklių laidos, ir susirinkimo pirmi
ninkas patarė nariams įsigyti visas išlei
džiamąsias Britų p. ženklų serijas — dėl 
jų spausdinimo ir pristatymo į paštus 
sunkumų ir dėl pašto tarifų pakėlimo... 
kai kurie dabartiniai ženklai gali būti iš
leidžiami mažesniais tiražais, ir jų vertė 
gali greitai pakilti.

Buvo pasidalyta Pirmos Išleidimo Die
nos vokais ir aptartos filatedistinės nau
jienos.

Kitas draugijos susirinkimas įvyks spa
lio 13 d., 5 vai., Manchesterio lietuvių 
klube. R. Popikienė prižadėjo parodyti da
lį savo Isle of Man pašto ženklų rinkinio.

LEEDS

A. SILNICKAS BAIGĖ CHEMIJOS 
MOKSLUS

Algis Silniekas, kurio tėveliai gyvena 
Leeds mieste, pavasarį Cambridge uni
versitete baigė chemijos mokslus, savo 
darbą apvainikuodamas bachelor of 'arts 
pirmos klasės laipsniu.

Algis taip pat dalyvavo IV Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso stovykloje ir stu
dijų dienose.

Jis pasiryžęs dar tęsti studijas ir siek
ti aukštesnio savo srities mokslų laips
nio.

(S. K.)

Liet. Sodyba
DVIGUBAS MINĖJIMAS SODYBOJE

Išmaningas yra tais mūsų kunigas Ge. 
ryba.

Kelerius metus Sodyboje buvo minimas 
Vytauto Didžiojo krikščioniškas yarda- 
dienii-s — Aleksandrinės. Galvojome, ko
dėl toks neįprastas minėjimas, kol susi- 
gaudėme, kad kun. Gerylbos krikščioniš
kas vardas yra...

Taigi šiais metais tas judrus DBLS So
dybos skyrius nutarė padaryti kitaip, ge
riau pasakius, daryti taip, kaip visur yra 
daroma, t. y. Tautos šventę minėti rugsė
jo 8 d. Tai jau nebus Aleksrindrinės.

Bet kas vėl atsitiko? Susivokta, kad tuo 
laiku kun. Aleksandrais Geryba mini sa
vo kunigystės sidabrinį jubiliejų. Skyrius 
ir vėl jjpralaimėjo“.

Taip maždaug buvo jubiliatas prisbaty. 
tas gausiai į vaišes susirinkusiems sky
riaus mariams, Sodybos pensininkams ir 
svečiams iš toli ir arti. Sodybos (šeimi
ninkė (Etennadeta įteikė jubiliatui sveiki- 
nimą-linkėjiimus ir gausią piniginę dova-

SU SKOTUOS LIETUVIAIS
Mūsų lietuviško gyvenimo paskutinieji 

įvytkiai Europoje ryšium su Jaunimo 
Kongresu ir Europos Bendruomenių pir
mininkų pasitarimais Belgijoje iškėlė 
naujų uždavinių ir seniai laukiamo arti
mesnio bendravimo pageidavimų iš visų 
kraštų.

Mūsų Škotijos lietuvius visi tie įvykiai 
lyg ir aplenkė, nors žinome, kad jų bend
ruomenė visuomet buvo ir yra stipri savo 
veikla ir tradicijomis, >kurios yra seniau
sios iš visų vakarų Europoje esamų bend
ruomenių, o mums, Anglijos lietuviams, 
juk jie ir yra artimiausi broliai.

Vienybės ir glaudesnio bendradarbiavi
mo skatinami, DBLS Centro Vaidybos 
pirm. J, Alkis, DBLS Tarybos pirm. E. Šo
va ir Bradfordo Skyriaus pirm. A. Bučys 
rugsėjo 15-16 dienomis lankėsi. Bellshilil 
liet, kolonijoje, kur naujose Socialinio 
Klubo patalpose turėjo susitikimą ir pasi
tarimus su Škotijos lietuvių veikėjais.

Dalyvavo apie 30 asmenų, tarp jų ir vie
tinių orgainizacijų atstovai, kaip DBLB 
Tarybos pirm. prel. J. Gutauskas, Šv. Ka
zimiero parapijos pirm. J. Kašponis, Glas- 
govo Moterų draugijos pirm. J. Sarafinai- 
tė, Bellshill Moterų draug. pirm. E. Jova- 
rienė, Blaivybės draug. pirm. P. Puodžius, 
Šv. Cecilijos choro pirm. VI. Paškauska-s, 
jaunimo atstovas A. Paterson ir pats šei
mininkas — Klubo pirm. J. Bliūdžius.

Susirinkusius sveikino prel. J. Gutaus
kas, J .Bliūdžius ir J. Alkis, ir sveikinan
čiųjų mintyse buvo jaučiamas nuoširdu

ną, prie kurios prisidėjo ne vien lietu
viai, -bet ir daug kitų tautybių asmenų. 
Kun. Geryba. reziduojantis Sodybos ka
pelionas, visiems gražiai padėkojo ir per
plovė masyvinį jo garbei iškeptą tortą.

Po vaišių salėje grojo disko muzika. 
Buvo gražiai pasisvečiuota ir pasišokta.

Pats jubiliatas turėjo anksti išvažiuoti 
į Londoną, kur jis sekmadienį atlaikė 
dvejais mišias šv. Kazimiero bažnyčioje 
ir, kaip aš dalyvių buvo girdėta, pasakė 
puikų pamokslą. Trečias mišias -atlaikė 
grįžęs į Sodybą.

Tautos šventė buvo paminėta anksčiau. 
Skyriaus pirmininkas J. Navickas atida
rė minėjimą ir pakvietė M. Bajoriną pa
skaitai. Pirmiausia prelegentas anigliSkai 
paaiškino Tautos (šventės reikšmę 'Lietu
vai. Trumpoje kalboje lietuviams nurodė 
Vytauto Didžiojo ir su juo susietos gar
bingos -Lietuvos praeities svarbą dabarti
niams laikams, kada mums ypač -reikalin
ga semtis stiprybės iš praeities. Taipgi 
svarbu 'bendrauti su -tautiečiais krašte, 
kad, vieni kitiems padėdami, -išliktume 
gerais lietuviais, nes kol bus lietuvių, tol 
bus ir 'Lietuva ir tol bus vilties -atgauti 
laisvę.

Tautos šventės minėjimą ir kun. Gery
bes sidabrinį jubiliejų suruošė veiklusis 
DBLS -Sodybos Skyrius, kuris -turi dau
giau kaip 100 apsimokėjusių narių. Ar 
yra -skyrių, kurie -turėtų daugiau apsimo
kėjusių narių?

Dalyvis

Vokietija
KETVIRTASIS EVANGELIKŲ 

LIUTERONŲ KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas įvyko rugpiūčio 15-19 d. 
d. Pabaltilečių krikščionių studentų są
jungos namuose, Annalbengo rūmuose. 
Suvažiavo septyni evangelikai kunigai:
A. Gelžinius iš IBIraunsehweigo, Martynas 
Klumbys iš Bensheimo su žmonia, K. Fel- 
gendreheris iš Hamlburg-Altonia, R. Vy- 
mėris iš Bad Oeynhausen-Bergkirchen, V. 
Banžėrius ® Korschenbroich ir Fr. Skė
rys iš iMann-heimo. Dalyvavo dr -palts šei
mininkas vicesenj. kun. Juozas Urdzė su 
žmona. Dėl įvairių priežasčių tarti kvies, 
tieji šį kartą negalėjo dalyvauti. Suva
žiavimą raštu sveikino Lietuvių evangeli
kų liuteronų vyriausios bažnyčios Tary
bos pirm, senjoras kun. (A. Keleris iš Bre
meno, sen. kun. A. Trakis Tėviškės bažny
čios vardu Čikagoje, vysk. Jonas K-aflva- 
tn.as iš Tauragės, (kun. Roga iš tėviškės, 
ikiun. Mikas -Klumbys iš Blomberg, refor- 
-miaitų kun. F. Barnelis iš Hofheim/Taiu- 
-nus, kun. dr. G. Wiagneris iš Wietze, kun.
B. Landig iš (Eįottrop, kum. -M. Bamibullis 
iš Hattersheim, dekanas J. Gunga iš Lipp- 
stad't-’Benriinghaius'eini, metodistų kum-. R. 
Lupas iš Leer/Ositfriesland, Mari'j-a Kilie- 
nė, Fr. šlemteris ir kiti.

Per visas penkias dienas dalyvavo per 
50 žmonių. Didžiausią grupę sudarė Le- 
benstedtas: visi lietuvių evangelikų liute
ronų Bažnyčios tarybos nariai iš Leben- 
stedto buvo atvykę. Šį įkartą išskirtinai 
dalyvavo daug klaipėdiškių. Užsiregistra
vusių buvo apie šimtą, bet daliai turėjo 
tan. Urdzė atsakyti dėl vietos stokos.

Vakarines pamaldėles laikė kunigai V. 
Banžėrius, Fr. Skėrys, R. Vymeris ir J. 
Urdzė. Suvažiavimas atidarytas rugpiūčio 
15 d. po vakarienės. Kitą d'ieną (ESbli'jos 
studiją (pravedė 'kun. J. Urdzė, penktadie
nį Biblijos valandėlę taip pait kun. J. Ur
dzė, šeštadienį Biblijos dambą kum. M. 
Klumbys. Darbą ,,Lietuvių evangelikų 
liuteronų veiklios apžvalga“ (paruošė bu. 
vęs mūsų Bažnyčios ilgametis reikalų ve
dėjas ir buhalteris Fr. šlenteris iš Breme
no, perskaitė kunigas Fr. Skėrys. Jame 
išdėstytas mūsų Elažnyčios darbas išeivi
joje nuo antrojo -pasaulinio karo pabaigos 

mas ir pageidavimas palaikyti ryšius, kam 
pritarė ir visi kiti dalyviai.

Pasitarimas praėjo draugiškoje nuotai
koje. Jame buvo paliestos įvairių mūsų 
veiklos šakų problemos — kultūrinės, so
cialinės ir jaunimo organizavimo sričių, 
ir ieškota būdų, kaip 'išvystyti artimesnius 
santykius, padedant vieni kitiems ir daly
vaujant įvairiuose parengimuose ir suva
žiavimuose.

Škotijos organizacijų atstovai priėmė 
DBLS Tarybos pirmininko kvietimą daly
vauti Tarybos ir DBLS metiniuose suva
žiavimuose, o Sąjungos atstovai bus kvie
čiami ir laukiami Škotijos lietuvių orga
nizacijų .suvažiavimuose. Kiek sąlygos leis, 
abiejų bendruomenių meninėms pajėgoms 
bus teikiamos progos ir parama dalyvauti 
įvairiuose svarbesniuose parengimuose, ir 
DBLS Centro Valdyba sutiko paremti mo
raliai ir materialiai besibūriantį Bellshill 
kolonijos jaunimą.

Apskritai paėmus, pasitarimas buvo la
bai naudingas ir prasmingas. Tekių reikės 
ir daugiau, nes tai yra savotiški tiltai tarp 
mūsų kolonijų, kurie padės ateities bend
radarbiavimui.

Didelė padėka Bellshill Socialiniam 
klubui ir jo pirmininkui J. Bliūdžiui už 
pasitarimų globą ir pravedimą, o Škotijos 
lietuviams už tokį labai malonų priėmi
mą.

Ačiū visiems, ir iki pasimatymo.

J. Alkis

(1-945 m.) iki šiai dienai.
Kun. J. Urdzė darė pranešimą apie da

bartines Bažnyčias Pabaltijyje. Ketvirta
dienį vakare įvyko trumpas literatūros 
vakaras. Įvadą padarė pats suvažiavimo 
rengėjas, ištraukas iš -įvairių autorių pa
skaitė Kdtkytė iš Achimo prie Bremeno. 
Labai aukšto lygio paskaitą laikė kun. 
Karolis Felgendreheris tema „Evangelikų 
Bažnyčių srovės“.

Penktadienį po pietų aplankėme Bun- 
desgartenschau Bonnoje — Vokietijos dar
žininkystės parodą.

Garbės sen j. kun. A. Gelžinius skaitė 
paskaitą „Mysų It-lažnyčios įsikūrimo lai. 
kotarpis“ — nušvietė mūsų Bažnyčios 
istoriją nuo 13 šimtmečio iki 1941 m. Tai 
buvo labai gerai paruošta paskaita.

Sekmadienį įvyko pamaldos su šventa 
Vakariene, kurias laikė mūsų garbės 
sen j. kun. A. -Gelžinius.

Po pamaldų įvyko 'suvažiavimo -apžval
ga — įvertinimais ir pabaiga. Pageidauta, 
kad kitais mietais toks suvažiavimas būtų 
vėl suruoštas. Kum. J. Urd-zė siūlė vieną 
tokį suvažiavimą kartą į metus suruošti 
prie Baltijos 'jūros, vieną pas jį ir dlar ki
tą pietų Vokietijoje, žmonėms nereikėtų 
tiek daug kelionpinigių išleisti. Annalber- 
ge per -maža vietos: čia galima tik 40-50 
asmenų patalpinti.

Sekmadienį po pietų išsiskirstėme, 
nuoširdžiai padėkoję kun. J. Urdzei už su
organizavimą ir ponioms Verai Urdzienei 
ir Bertulaiftienei iš Wuippertalio už paso
tinimą. Šis suvažiavimas sutraukė -dau
giau žmonių negu -anksčiau. Užmezgėm 
naujų pažinčių -su tais žmonėmis, kurie 
pirmą kartą lankėsi Anniaberge, ypač su 
tais, kurie naujai -atvykę iš Lietuvos.

Kunigas Fr. Skėrys

SOVIETINIS KOSMONAUTAS 
TELEGRAMA JAUDINA LIETUVOS 

PIRMŪNĄ

Sovietinis lakūnas kosmonautas gen. 
majoras P. Klimukas atsiuntė Kėdainių 
rajono „Tiesas“ kolūkio pirmūnui kom
bainininkui Mykolui Ardavičiui 'telegra
mą, sveikinančią, kad iš 110 ha ploto 
-kombainu ,,Niva“ jis prikūlęs 356 tonas 
grūdų, ir -palinkėjo pasiekti naujų laimė
jimų Lenino darbo sargyboje.

M. Ard'avičius kombainu dirba 22 me. 
lūs, yra komunistas ir už gerą darbą anks
čiau -buvo apdovanotas garbės ženklo or
dinu. ,,Tiesa“ rašo, kad (šiemet tame ūky
je iš ha gaunama po 32 centnerius grūdų 
(pernai beveik po 46 centnerius).

Atsakydamas į kosmon-auto telegramą, 
M. Ardaviičiuis pasižadėjo dirbti dar na
šiau ir kokybiškiau.

STUDENTAI DIRBA IŠSIJUOSĘ
Antano Sniečkaus vardo Kauno poli

technikos instituto 40 studentų trečiojo 
semestro mėtų pastatė „-Pirmūno“ kol
ūkiui 3.000 tonų talpos grūdų sandėlį, pa
ruošė pamatus bulvių sandėliui, išmūrijo 
automatinę stotį iir atliko kapitalinį re
montą.

,,Tiesoje“ rašoma, kad šią vasarą Lie
tuvoje ir Sov. Sąjungoje dirbo 1.900 Lie
tuvos inžinerijos studentų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTERYJE — rugsėjo 30 d.. 12- 
30 vai.
NOTTIN-GHAME — rugsėjo 30 d., 11.15 

vai., Židinyje.
CORBYJE — -rugsėjo 30 d., 14 vai., St. 

Patrick's.
NOTTINGHAME — spalio 7 d., 11.15 vai., 

židinyje.
LEICESTERYJE — spalio 7 d., 14 vai., 

Švč. Širdies bažnyčioje.
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