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Beglobiai archyvai ir
bibliotekos
Skaitydami Jungtinių Amerikos Vals
tybių lietuviškus laikraščius, dažniai už
tinkame pranešimus, kad šd ar ita organi
zacija baigė savo dienias ir visi jos archy
vai buvo išvežti ij šiukšlynus. Ne tik su
ongainizaioijlų -palikimu šitaip ĮaltSiitinlkla,
bet ir įsu žymiųjų veikėjų ilgais metais
rinktais dlokumenitads ir bibliotekomis.
Kol jie buvo gyvi, visa tai jiems buvo
brangu, jie gerai suprato, kokios reikš
mės turi visas tas pinigais nevertinamas
jų itiurtias. O įpėdiniai, jei tolkių ir būna,
dažnai į visa tai žiūri kaip į nereikalingą
makulatūrą, už kurios išvežamą diar, be
abejo, reiklia sumokėta. Su rūpesčiu į ši.
taip žūstantį lietuvio palikimą gain žiūrė
ti tik lietuvis ir dar toks, kuriam aišku,
kad tuo būdu J 'šiukšlynus išgabenama
didelė dalis mūsų pačių — mūsų istori
jos, kultūros istorijos. Išmetama, dr nie
kas nebesuigrąžins, ir liks 'Spraga, dėl ku
rios Ikadia nors ateityje sielosis istorikai
ir keiksnos mus, visus tuos, kurie leido
tokiems dalykams įvykti, laiku nepasirū
pino padėti ten, kur visa tai gailėtų būti
išsaugota.

Amerikoje, kur jau nuo seno buvo daug
lietuvių, galybė organizacijų ir vyko gy
va veikla, tokie reiškiniai, kad tie archy
viniai turtai išmetami, gal ne kasdieni
niai, bet vis tiek labai dažni. Porą atšilti,
kimų liluidijias štai, ir įprof. Jono Puzino
šitame pat Laikraščio puslapyje spausdi
namoji pasakojimo ištrauka. Kiek žino
me, panašus tragiškas likimas ištiko ir
žymaus Amerikos Lietuvių veikėjo ir bu
vusio Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininko Juozo Biačiūno per visą ilgą
amžių kauptus dokumentus, susirašinėji
mą. Kartu su jo archyvu, altrodo, bute bu
vę išmesti ir buvusio Lietuvos mini steni o
-B. K. ©alučio dienoraščiai, apie kuriuos
įkartais dar vis parašoma laikraščiuose
žmonių, kurie tikisi, kad jie netrukus tu
rės būti išleisti. (Kas domisi J. Ehčiūno
įainchyvų likimu, .galės „Dešimtojoje pra
dalgėje“ pasiskaityti Bronio Railos aiški
namus su jiam ta tema Valdo Adamkaus
rašytuoju laišku).
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nei kitų šalpos organizacijų, kadangi Va
karų kraštai nėra pripažinę tos vyriausy
bės. Spėjama, kad iki metų pabaigos -tu
rės išmirti ne mažiau kaip milijonais.
Kraštą ūkiškai nugyveno buvusi komu
nistinė vyriausybė, kuri bičiuliavosi su
Kinija (dabartinę remia Sov. Sąjunga,
bet neaprūpina maistu).

Kur dingo Vladas Česiūnas?
Kelios mūsų laikraščio redakcijoje gau
tos Vokietijos laikraščių iškarpos tvirtina,
kad vokiečių kriminalinė policija stengia
si išsiaiškinti, kas rugsėjo 13 d. atsitiko su
1972 m. olimpiadoje aukso medalį gavusiu
Vladu Česiūnu, kuris į Dui-sburgą buvo
atvykęs kaip sovietinių sportininkų paly
dovas ir rugpiūčio 17 d. pasiprašė prie
globsčio.
Draugui tarpininkaujant, jis buvo ap
gyvendamas Altenoje, o Iserlohno Goethės
vardo institute lankydavo vokiečių kalbos
pamokas, bet rugsėjo 13 d. nebegrįžo na
mo. Visuotinė nuomonė yra ta, kad' jis bu
vo pagrobtas sovietinių agentų. Kaip
,,Bild - Zeitung“ rašo, V. Česiūnas ruošę
sis rašyti knygą apie sovietinį sportą, o
tai galėję kelti rusams baimę. Ta baimė
galėjusi duoti pagrindo pagrobti jį, nes

Vladas česiūnas

DŽENGISCHANAS — MONGOLŲ
TAUTOS DIDVYRIS

JUNGTINĖS TAUTOS — KGB VEIKLOS nebus vėl Įsakyta išplauti .gyvulių. Kad
taip nelniuma'toma daryti, rodytų Lietuvos
CENTRAS

Arkadijus Ševčenka, buvęs Jungtinėse
Tautose generalinio sekretoriaus pava
duotojas politiniams reikalams, o pernai
pasitraukęs iš tos vietos ir pasitikęs JAVbėse, dabar pasikalbėjime su BBC itelevi.
zijos reporterių atskleidė, kaip toje tarp
tautinėje institucijoje veikia KGB.
Jis pats apsisprendęs pasišalinti, nuolat
KGB spaudžiamas, kad jo įstaiga būtų
paversta šnipinėjimo veiklos centru. Vaši
J. T. dirbantieji sovietiniai pareigūnai
privalo kasdien praneišinėtd savo misijai,
ką jie kur Užgirdo. O J. T. administracijoje ir vertėjais dirba apie 300 sovietinių
paliečių. Pačioje misijoje esą KGIB| parei
gūnų, taip pat jų agentų tarp žurnalistų.
J. Tautas KGB, sako, laiko vienintele
tokia viletia, (kurioje geriausiai galima pri
sirinkti žinių apie kitus kraštus. Pvz., Ki
nijoje neįmanoma daug ką sužinoti apie
tą kraštą, o J. Tautose reikia tik pasi
stengti. čia verbuojami diplomatai teikti
žinių. Čia ’susitinkama su diplomatais to.
kių kraštų, kuriuos Sov. Sąjunga laiko
savo priešais (pvz... Izraelio). Jei sovieti
niai pareigūnai tiesiogiai1 dr -nesusitinka,
tai žinių pasirenka iš savo užverbuotų
talkininkų.
Jeigu J. Tautose dirbantieji sovietiniai
pareigūnai atsisako bendradarbiauti su
KGB, tai jiems grasinama, kad bus at
šaukti. Generalinis sekretorius nuolat
spaudžiamas, kad Į .atsakingas vietas bū
tų 'įsileidžiami sovietų piliečiai. Tokio
spaudimo dėka Ženevoje asmeninio sky
riaus viršininku buvęs paskirtas Gelis
Dnieprovskis, ta vieta labai reikšminga
sovietinei žvalgybai žinioms rinkti.

atvirai parašyta knyga būtų labai nesma
gi, ypač artėjant Maskvos olimpiadai.
Sutikdama, kad jis galėjo būti pagrob
tas, kriminalinė policija taip pat neišieidži-anti iš akių galimybės, kad V. Česiū
nas patįs apsisprendė grįžti. Tokią galimy
bę visiškai atmeta jo draugai vokiečiai:
MILIJONAI TONŲ' GRŪDŲ, KURIE
sako, būtų ką nors prasitaręs .mums.
Europos kraštuose po Laiko graužti nia.
REIKALINGI SOV. SĄJUNGAI
V. česiūnas yra 39 m. amžiaus. Lietu
gus rečiau tetenka, nes čia mažiau lietu voje pas jo tėvus buvo likęs jo 14 m. am
Skaičiuojama, kad šiais metais JAV-ėSe
vių ir jų organizacijos daugiausia dar vis žiaus sūnus.
bus prikulta 285 mil. tonų grūdų. Geras
jiaunbs, (tik kelis dešimtmečius tesidairbavusios, tai ir archyvams į šiukšlynus
Vokiečių „Express“ rugsėjo 21 d. prie buvo derlius, nors .tuo tarpu kitur nepa
išvežti gal retai kur tereikės samdyti reportažo išsispausdino ir jo fotografiją, lankūs orai pakenkė. Sov. Sąjungoje vis
sunkvežimius... Tačiau itai dar vis ateities tik ne tą, kurią čia pateikiame savo Skai ką sujaukė šalčiai ir Mietus, Indijoje saus
ra, Kinijoje ir Kanadoje ne laiku, užėję
reikalas, nors kai kuriais atvejais gal ir tytoj ams.
lietūs. Dėl to grūdų iš viso pasaulyje bus
netolimos. Bet ir čia jau yra buvę labai
4,5 procento -arba 63 'mil. tonų mažiau ne
apgailėtinų atvejų, štai Prancūzijoje gy
gu pernai. Ir jie jau spėjo smarkiai pa
veno rašytojas ir buvęs ilgametis Lietu
brangti. Pernai už bušelį mokėtą viduti,
vos diplomatais Jurgis Savickis. Nėra nė
VYSKUPAI NORI, KAD VALSTYBĖ
mažiausios abejonės, kad! jis paliko daug BENDRADARBIAUTŲ SU BAŽNYČIA niškai 2,75 d'ol., o šįmet jau reikalaujama
4,,68 dėl. Neturtingieji kraštai tokiomis
popierinio turto. O kas buvo išgelbė
Remdamasis Reuterio agentūros prane kainomis neįveiks įpirkti, nors tarptauti
tai? Niekas. Švedijoje jau iš seno buvo
.įsikūręs kitas rašytojas ir diplomatas — šimu, Vokietijos „Sueddeutsche Zeitung“ nėse 'konferencijose ibūnia prisakoma idlaulg
Ignas šeinius. Kals išgelbėjo nors vieną rugsėjo 8 d. rašė, kad Lenkijos vyskupų gražių žodžių, kad jiems turėtų būti paraplanką dš jo archyvo? Taip pat niekiais. konferencija nutarė prašyti vyriausybę davinėįjlama pastoviomis gemomis kaino
Vienintelis džiaugsmas, kad buvo sutarta bendradarbiauti su lElaižniyčia labiau negu mis.
Kas gal pajėgs įpirkti, tai Sov. Sąjun
atpirkti ir Amerikoje padėti Šveicarijoje ligi šiol.
Norima, kad būtų tariamasi dėl santy ga, bet jos aukso saugyklas turės smar
gyvenusio trečio diplomato — Jurgio
kiai pratūštinti grūdų nepritekliai, jeigu
Šaulio — .archyvą, kuris yra tikra ir reta kių .pagerinimo.
brangenybė, turtingiausias šaltinis istori
kams, kultūros ir literatūros istorikams.
Juo naudojantis jau yra parašyti keli vei
kalai., ir tyrinėtojai, tur būt, dar negreit
išsemis viską, kas ten yna.
Tų rūpesčių labai daug daug yra. Su orkestro uniformos visokios. Aš dar savo
Šitas lyg ir koks padejavimas nėra mūsų archyvais, su mūsų žmonių biblio lauku, kai domėjausi Philaidelphijos lie
skirtas vien apgailėti tam, kas ligi šiol at. tekomis. Neturime, nežinome, kur jas tuvių istorija, buvau pasiskolinęs tuos
siltiko. Kas jau atsitiko, tai''atsitiko, ir reikėtų padėti. Visokios archyvinės me protokolus ir išsirašiau
pagrindinius
joks gailėjimasis nieko nebepadės. Rei džiaigos visur pilna. Mūsų pasiuntinybėse daiktus, kokie klausimai buvo įkilę toje
kėtų susirūpinti, kad ateityje, kais vertin ir konsulatuose, paskiau visokiose įstai draugijoje, kas buvo svarstoma, kas buvo
ga, nebepaltekitų į šiukšlyną. Nekalbant gose. Kald ir tas pats Vlikas ar Laisvės įvykdyta. Paskiau dabar, žiūriu: kai re
apie organizacijas, kurių daugumas dar komitetas. Visur dlaug labai vertingos montavo klubą, visą tą archyvą išmetė.
nė nesiruošia mirti, ne paslaptis, kad ne medžiagos. Kur dabar ją padėti? Galvota,
Daug kas nyksta, o reikia tam kelią
maža Visokio .archyvinio turto yna su norėta ir šen ir ten, visokių nuomonių kaip nors užkirsti. Tais mūsų visas biblio
krauta ir kai kurių .privačių lietuvių na buvo. Reikėtų Vienoj vietoj, bet nesaugu. tekas kur nors sukoncentruoti. Žinoma,
muose, Vieniems teko dirbti diplomatinį, Galima būtų išskirstyti keliose vietose. geriausiai ne vienoj vietoj, o keliose, kad
įkiltiems politinį tretiems visuomenini ar Gal ir geriausia būtų. Dabar yra daug nežūtų, kad kaip nors išliktų. Dar gerai,
plunksnos darbą, o šitaip net ir netyčia, žmonių, intelektualų, specialybių žmo kad toks Pensilvanijos universitetas yra.
nių, rašytojų, kurie turi gerų bibliotekų. Tai jis yra nupirkęs Šaulio archyvą. Di.
be jokio specialaus užsimojimo, susikau Irgi reikėtų kur nors sudėti. Reikia spręs delis archyvas. Prasideda šeimos doku
pia krūvos laiškų ir dokumentų, kurie ti, nes kitaip žūsta. Toj pačioj Philadel- mentais, Švėkšnos ir apylinkių istorija,
kada nors įgalėtų atskleisti, kaip vyko tam phijoj ne taip labai seniai, 1943 m., kai ’bet yra ir Nepriklausomybės pradžios
tikri reikalai, kokių idėjų kas turėjo. mirė kunigas Milukas, jis turėjo ,,žvaigž nuorašai visokių raštų, protokolų, susira
Šiandien kai kas gal dar dr per anksti dės“ archyvą. Tenai buvo jo ikoresponden- šinėjimų. Iš vėlesnių laikų — Šveicarijos,
Skelbti, bet reikėtų susirūpinti, kad ir po dencįjos iš spaudos draudimo laikotar Berlyno pasiuntinybių .bylos, dokumen
pio, ,susirašinėjimų ir su Basanavičium, tai. Gera, kad tas viskas labai rūpestin
dėšimtmečių ta medžiaga tebebūtų. Kai ir su Šliūpu, ir su visa eile kitų ano meto gai saugoma, galima tą medžiagą naudo
visi po truputį senstame ir nesame suda veikėjų, paiskum buvo labai turtinga bib. ti. Paskiau ir knygynas labai turtingais li
rę jokių sutarčių su mintimi, kad štai dar lioteka. Kai jis mirė, tai atvažiavo išve tuanistinės medžiagos. Dabar, kai toje
vis gyvensime ir gyvensime būtinai iki žė ir į šiukšlyną išmetė. Absoliučiai viską bibliotekoje dirba Maciūnais, jisai renka
rankraščius ir ‘kitų. Krėvės daug Laiškų.
tokios ir tokios dienos, labai verta būtų iš išmetė.
TOkilų dalykų labai daug yra. Čia man Surado Žemaitės daug laiškų.
anksto apsižiūrėti ir laiku savo archyvus
Tai dedam, dedam, ir aš pats... To pa
atiduoti, kur jie gali būti saugiai išlaiky vieniais pasakojo: „Einu EiroOMyno gatve, ties S. Kairio keli šimtai laiškų: padary
žiūriu, knyga išmesta. Žiūriu, kad apda
ti.
rai kokie senoviški. Pasižiūriu arčiau, ogi tos foto kopijos, ir nežus. O kiti irgi dlaug
— „Aušra“. O kiti dalykai dingsta. Toje turi. Vieni laiko, kiti nelaiko. Aš tai lai.
Kas pasakyta apie archyvus, tinka taip .pačioje Phliladelphijoje buvo Dainos cho kau. Tokių bylų prikrauta, nežinau kiek.
pat ir bibliotekoms. Joms taip pat reikė, ras. Jis turėjo gerą archyvą. Įsteigtas bu Gal keli metrai.
vo seniai, net Šimkus vadovavo tam cho
tų paieškoti tinkamos vietos.
rui 1915 m. Buvo ir gaidų, dr protokolai, (Iš prof. Jono Puzino pasakojimo rašyto
programos. Jie turėjo ir orkestrą, tali ir jui Jurgiui Jankui. Aidai, 1979 Nr, 5)
(k. b.)

„Aušra“ Brooklyn© gatvėje

Mongolų vadas Džengischanas kadaise
nusiaubė Kiniją, o dabar to krašto isto
rikai jiau vadina jį mongolų tautos did
vyriu. Jis paškui valdė šiaurės Kiniją, o
jo vaikaitis Kulbla-i Chanas 1271 m. pra
dėjo Kinijos valdovų Juanų dinastiją.
Ligi šiol jis buvo vaidinamas kraujo
trokštančia pabaisa arba liaudies hero
jum. Toks nuomonės pakeitimas rodąs,
kaip Kinija keičia -savo politiką tautinių
mažumų atžvilgiu. Ji -turi -apie 50 tauty
bių, Ikuriių daugumas gyvena pasienio sri
tyse.

spauda, kaip ten rūpinamasi pasiruošti
pakankamai pašaro. Kol kas Sov. Sąjun
gos Volgos slėnyje ir Kazachstane javai
dar tebestovi nepjauti, iš viso apie 50 mil.
akrų, nes vėjai suguldė viską.
Sov. Sąjunga pernai pirko užsieniuose
15,6 mil. tonų. Šįmelt jai gali trūkti net
32,5 mil. tonų, ir tai kailiniuos apie 5 rni.
lijairdus 250 mil. dolerių, arba 14 mil. un
cijų aukso.
Kai kurie JAV konigresmanai' jau kelia
ballisą, kad grūdų reikalą reikia panaudoti,
JAPONIŠKOS SAVIŽUDYBĖS
kaip priemonę paspausti Sov. Sąjungai
Nusižudymų
būna visur, ibet Japonija
diplomatiškai. Kol kas tokie balsai -netu
garsėja
tuo,
kad
ten tėvai išžudo savo šei.
ri didesnio pritarimo.
mas ir tada patys nusižudo.
Daugumą žudytis paskatina baimė, kad
ŠAUKIAMI TARTIS VARŠUVOS PAKTO
nepajėgs
išbristi -iš Skolų. Dėl to jau- šiais
VADAI
metais nusižudė bent 140.
Brežnevas specialiam pasitarimui šau
IE|e kilta ko, Japonijoje už paskolas rei
kia Varšuvos pakto valstybių vadų pasi kia mokėti -tarp 60 ir 109 procentų palū
tarimus.
kanų.
’Manoma, kad bus tariamasi dėl šiek
tiek įtemptų santykių su JAV ir dėl gink
VYSK. P. MARCINKUS LYDĖS
lavimosi .apribojimų sutarties, kurios ne.
POPIEŽIŲ Į JAV
nori tvirtinti JAV senatas.
„Cicero Life“ (JAV) laikraštis skelbia,
kad .popiežių Joną Paulių II spalio mėn.
NENORI MATYTI SAVO UOSTUOSE
kelionėje Į Ameriką iydėsiąs amerikietis
SOVIETINIŲ LAIVŲ
lietuviškos kilmės vysk. P. Marcinkus.
Sov. Sąjunga buvo pasiūliusi pietryčių
Popiežius tenai aplankys New Yoiką,
Azijos keturiems kraštams su dviem ka. Filadelfiją, Čikagą, Vašingtoną, susitiks
reniais laivais aplankyti jų .uostus.
su JAV vyriausybės atstovais ir savo ItauVienas po kito atsisakė Tailandas, Fi tiečia'is lenkais.
lipinai, Indonezija ir Malezija. Singapūrui jau nebebuvę nė siūlyta.
LIKVIDUOTAS ,,POISKI“ LEIDINYS

KAMPUČIJA NELEIDŽIA
BADAUJANČIŲ APRŪPINTI

Tvirtinama, kad Kampučijoje (taip da
bar vadinama Kamibodija) -apie du mili
jonai gyventojų badauja ir yra apnikti li
gų, bet Vietnamo ten sudarytoji vyriau
sybė neįsileidžia nei Raudonojo kryžiaus,

SeįitiįnioS
— Centrinės Afrikos imperatorius Bokassa nužudęs 40 žmonių, kurie davė pa
rodymus, kad jo Įsakymu neseniai įbuivo
išskersta daug vaikų.
— Los Angeles (JAV) pabėgo dar du
sovietinio Bolšoi baleto šokėjai — Valen
tina ir 'Leonidas Kozlovai, gavo teisę į po
litinę globą ir, kaip spėjama, su kitais
anksčiau pabėgusiais sudarys jau nema
žą grupę Amerikos baleto .teatre.
— Hipnotistas Ronaldas M-arkhamas
s-usilygo, kad jis ir užrištomis akimis įga
lės vairuoti, bet, pavaręs automobilį .tik
30 pėdų, -atsitrenkė -į ten pastatytą polici
jos .automobilį (britų televizijoje jis pa.
sirodo iRomark vaidu.
— lElritanijai turi -apie pusę milijono
globoti ir gydyti reikalingų alkoholikų.
— Į Vakarus perbėgo Rytų Vokietijos
plaukimo čempionė Renate Vogel-Heinrich.
— Tos dvi šeimos, kurios balionu atbė
go iš -Ryltų Vokietijos, susilaukė nepa
prastai malonaus priėmimo: jų balioną
ruošiamasi padėti į muziejų, -atidarytos
bankuose keturios sąskaitos aukoms
jiems rinkti, dovanų jie gavo apsčiai, vie
tinės parduotuvės už dyką pasisiūlė visus
aprengti, vaikai gavo džinsus, o savival
dybė (tuoj -aprūpins naujais namais.
— Prie Fossalta di Piave Italijoje pa.
statytas paminklas amerikiečių rašytojui
Ernestui Hemingwajui, kuris pirmojo pa
saulinio karo metu ten buvo sužeistas.
— Švedijoje parlamento rinkimus vie
no atstovo persvara laimėjo nesocialistinas trijų partijų blokas.
— Neapolio (Italija) katedroje rugsėjo
19 d. suskystėjo keturioliktojo amžiaus
kankinio šv. Januarijaus kraujas, o jei
jis kuriais nore metais nesuškystėtų, tai
miestą galinti ištikti nelaimė.
— Afganistano prezidentas Tarrakis,
pasirodo, po mūšio buvo pašalintas, o da
bar jo portretai plėšomi nuo sienų ir min
džiojami.
— šachui išbėgus, išskubėjo iš Irano
visa aukStuomenė, kiuri turėjo ką nors
bendra su juo, o dabar, nematydamas
šviesesnės ateities, skuba .bėgti ir vidurį,
nioji klasė, kuri džiaugėsi, kad šachas
pašalintas, ir tolkių esą gal koks 100.000.

Maskvoje saugumais sulikvidavo po
grindinį „Poiskii“ leidinį — konfiskavo .
atspausdintą laikraštį, rankraščius ir vi
sas spausdinimo priemones.
-Leidėjai kreipėsi -į laisvojo pasaulio
žurnalistus, spaustuvininlkius ir Ikultūriniibkus kad protestuotų dėl tokio ,.naiki
namojo karo“.

DIENOS
— Ryšium su busimuoju popiežiaus vi
zitu JAV-ėse sujudo anltipopiežininkai,
vieni grasindami teismu savivaldybėms,
jei jos darys koksas nors -išlaidas sutiki
mui, kiti keldami balsą, kad popiežius ne
turi teisės laikyti pamaldų viešose vieto
se — tik bažnyčiomis turį būti apsiribo
ta.
— Centrinės Afrikos imperatorius Bo.
kassa pagaliau po 13 metų buvo nuvers
tas, o naujoji valdžia dar pasikvietė
Prancūzijos karinių dalinių tvarkai pa
laikyti (prancūzai ir perversmą suruošti
padėję).
— Hamburge (Vokietija) senoje chemi
kalų įmonėje buvo rasta tiek nuodingų
dujų, kibk -užtektų išnuodyti ne įtik itam
miestui, -bet ir dar milijonams gyventojų
kituose (vienas kaLogramas išmarintų
200.000, o ten buvo šimtai tonų, išlikę nuo
kalro -meto).
— Umbrijoje (Italija) drebėjo žemė.
— Mirė 1968-1975 m. buvęs Čekoslova
kijos prezidentas Liudvikas Svoboda,
1948 m. kaip krašto apsaugos ministeris
neleidęs kariuomenei ginti Benešo vy
riausybės, kai -bolševikai perėmė valdžią,
ir dėl mokėjimo prisitaikyti ir išsisukti
dar buvęs vadinamas kareiviu Šveiku.
— Popiežius paprašė savo patarėjus iš.
siaiškinti, kiek yra pagrįsti Vatikano ci
vilinių tarnautojų (jų yra apie 1.700) rei
kalavimai pakelti atlyginimus ir ką rei
kia daryti.
— Iš ’Ugandos sostinės Kampalos bėga
gyventojai, nes ten siautėja žudikai, ku
rių vieni apiplėšę išžudo žmones, o kiti
vien žudo neapipiėšdami, norėdami
Skleisti terorą, keršydami, kad buvo pa
šalintas prezidentas Lulė.
— Garsi sovietinių čiuožėjų pora, Liud
mila -Belousova ir Olegas Protopopovas,
1964 ir 1968 m. olimpiadose laimėję aukso
medalius dr dar pelnę už savo sportą Iki.
tokių atžymėjimų, mėnesį paviešėję Vo
kietijoje ir Šveicarijoje, pagaliau apsi
sprendė nebegrįžti namo — pasiprašė
šveicarus politinio prieglobsčio (būdinga,
kad jie -buvo išleisti su dešimčia lagami
nų, atsivežė net ir videorekordėrį ir siuvarriąją malšiną).

1

2
EUROPOS LIETUVIS

1979 m. spalio 2 d. Nr. 38 (1478)________

Jaunimo kongreso atgarsiai
Išklausęs įvairių kraštų jaunimo atsto lizavęs vietinio krašto Siekimus, ieškant
vų pranešimus Jaunimo kongrese apie jų naujovių, nepažeidžiant savų tradicijų.
sąjungų veiklą, Australijos „Mūsų Pasto
P. Ganvytas dalijasi įspūdžiais ir iš
gėje“ V. Jagaudas, atstovas iš Sydney, šeštadieni suruoštojo baliaus (Kensingrašo:
tono Town Hali, ’Londone). Iš pradžių šo
,,Su tais pranešimais susipažinus, mo kių kapela gana mechaniškai linksminu
mentais širdis džiaugsmu trykšta, mo si baliaus dalyvius, bet staiga scenoje at
mentais ašaros temdo akis. Kiekviename sirado šviesiaplaukis jaunuolis iš Veniekrašte sąlygos skirtingos, ibet iš praneši cuelos, kurtis praeitais metais lankė Va
mų matosi ir jungties gysla“.
sario 16 gimnaziją, jis pasiskolinęs iš ka
Atstovė Violeta Maksvytytė ten pat iš pelos muzikanto gitarą ir pradėjęs dai
spausdintame reportaže „Mano išgyveni nuoti lietuviškas liaudies dainas. Jam į
mai Jaunimo kongrese“ rašo, kad ten pa pagalbą atskubėjęs kitas jaunuolis, ir jie
grindinės kalbos buvusios apie (lietuvybę įpynę į lietuviškas melodijas modernių
ir laisvę, o konkrečias idėjas iškėlė tie, Šokių ritmą. Salėje jaunimas spontanaš.
kurie neperseniausiai atvyko iš Lietuvos: kai sujudęs šokti ir vis reikalavęs dau
Izraelyje ‘gyvenantis rašytojas I. Meras, giau ir daugiau. Ir taip tie 2 jaunuoliai
dainelėmis
2 vaikinai, kurie dabar gyvena V. Euro paprastomis lietuviškomis
poje, poetas Tarnas Venclova (JAV), ki kaip „Suk, suk raitelį“ ar „Buvo gera įgaslti disidentai ir St. Lozoraitis jun. iš Ita padinė“, dar įjungę porą ispaniškų dainų,
lijos. O kiti, esą, moka tik gražiai kalbėti linksminę kongreso jaunimą anti pusva
ir siūlo visokias teorijas, kurios gražiai landžio.
atrodo popieriuje, beit yra tik tušti žo
„Tėviškės Žiburiuose“ išspausdintuose
įspūdžiuose „Didžiavomės esą lietuviai*
džiai.
Toliau ji rašo, kad ’kituose kraštuose Gabija Juozapavičiūtė, buvusi PLJS pir
yra stiprios Jaunimo sąjungos, o apie mininkė, rašydama apie Monitrealio „Gin
Australijos jlaiuiniimą ji 'turi laibai (liūdną taro“ ansamblio koncertą, kuris „domino
nuomonę. Tų jaunuolių nedaug tesą, o ir publiką lietuviškais inlStrumentais: rage
tie valsai nesidomi „(tokiais dalykais, kaip liais, kanklėmis ,skudučiais ir kt., lietu
lietuvybė, laisvės problemomis, konkre. viška daina, dekflamącijomis ir tautiniais
čiais ryšiais su Lietuva, nesirūpina akty šokiais“, įsako, kad yra ko didžiuotis.
viai susiorganizuoti, jungtis su visuome Koncertas buvęs <aulkšto lygio, ir jį įgalė
tų žiūrėti (bet kuri tarptautinė publika.
ne, poditika, kultūra“.
„Kdniųertlo plairulošlmu rūpinos#’ Aleksio
Svarstymuose, kur rengti V FLJ kon Vilčinsko žmona latvė Mara“, rašo ji.
gresą, ji siūliiulsi Australiją, bet kilti 6 (at
G. Juozapavičiūtė smulkmeniškiau ap.
stovai nebuvo idėl to tvirtai nusistatę. Dėl raišo ir eitynių tvarką Londono gatvėmis
to ji susijaudinusi ir vos neverkusi ir no į Cenopathą. Priekyje ėję tautiniais dra
rėjusi altisfctoti iir pasakyti, kad toks kon bužiais pasipuošę Anglijos jaunimas ir
gresais gailėtų išjudinti iš letargo miego Toronto „Volungės“ nariai, nešdami Lie
Australijos jaunimą, Balsuojant pasiūly tuvos ir Anglijos vėliavas ir plakatą,
mus, Did. Britanijos jaunimo atstovai so Skelbiantį, kad čia žygiuoja Pasaulio lie
lidarizavo su Australijos jaunimu,. prisi tuvių jaunimo kongresas. Po jų sekė
dėjo dar Vokietijos jaunimas ir keli vysk. A. Deksinys, Lietuvos atstovas V.
amerikiečiai, bet vis tiek buvo nubalsuo Babickas su ponia, PLB pirm. V. Kaman
ta V FLJ kongresą rengti Amerikoje.
tais, PLJS pirm. G. Juozapavičiūtė, IV
„Drauge“ (Čikaga) Emilija SakadolsPLJK pirm. A. Šmitas, Kanados LE| pirm.
kienė apie stovyklą Londone rašo, kad vi
J. Simanavičius, DBLS ir LB valdybų na
sur pastebėjusi nepaprastą švarą ir tvar riai, o po jų jaunimais, išsirikiavęs po ke
ką, o atvykstančius stovyklautojus pasi turis, su savo kraštų vėliavomis. G. Juo
tikusias uniformuotos prižiūrėtojos.
zapavičiūtė mananti, tad eitynėse daly
Apvaikščiojusi Londono istorines jįlžįyi- vavo a|pie 2.000 žmonių, jais sekę tūkstan.
mybes, ji visiškai pritarė garsiajam ang čiai turistų, kurie viską fotografavo, ypač
lų 'rašytojui: „Kai žmogui nusibosta Lon tautiniais rūbais mergihais. „Daug kam
donas, jam nusibosta gyvenimas“.
ir vėl ištryško ašaros — verkė ne tik vy
Tame pat laikraštyje P. Ganvytas, pri resnieji, bet ir jaunimas, kuris tikrai pa
simindamas kongreso dienų koncertą juto garbę priklausyti lietuvių tautai“,
Londono Queen Elizabeth salėje, rašo, raišo Gabija Juozapavičiūtė.
kad , koncertą pradedant į susirinkusius ■Po eitynių Anglijos lietuviai svečiams
elegantiška angliška tarsena ir santūriu rodę įdomesnes Londono vietas. G. Juo
žodžiu prabilo J. Vilčinskas (turėjo būti zapavičiūtė taip palt mini tuos du jaunuo
Aleksais. Bed..), Anglijos kongreso įpirmi- lius, kurie taip šauniai sujudino jaunimą
niinlkas“. Jo kalbos visiškai užtekę, ir nie šokiuose. Tas su gitara buvęs iš Venecuekas kitų kalbų daugiau ir nepasilgedę.
los, o kiltas su būgnu iš Anglijos.
Pasakodamas laplie Monitrlealio pGimtaro“ ansamblio šokėjas, P. Ganvytas rašo,
kad ,)taida, kai jos „pradėjo savo abrusėSKAUTIŠKI SVEIKINIMAI
lį“, nejučiomis — ir kartu staigiai — pa
jutome, kad mes nebe žiūrovai, bet di
Iš JAV gautas dabar sveikinamasis ad
dinsiąs lietuviškos šventės dalyviai“.
Taip pat jis stebisi ir Tylos eitynėmis resas su 24 parašais ir tokiu tėkštu:
„Siunčiame skautiškus sveikinimus iš
prie Cenopath (Londonas), kad 15 minu
čių buvo sustabdytas judėjimas to ruožo Ketvirtojo pasaulio lietuvių jaunimo kon.
.gatvėse, o ,,Elobbies“ (policininkai), sa greso. Susirinkome čia — taip arti prie
ko, lydėję,' maloniai palsišnekučiodami įsu Lietuvos — iš Kengūrų žemės, Pietų Kry
žiaus padangės, Romuvos, Rambyno bei
eitynių dalyviais.
Bromiptono Oratorijoje Europos vysku Rako stovyklų laužų, ir skamba mūs dai
po A. Dekanato pamokslas buvęs trumpas, na — „Dievui, tau, tėvyne, ir žmonijai...“
Laiško data: 1979 m. Europa.
bet reikšmingas savo mintimis, jis simbo.

Žvilgsnis i ateities Lietuva
Daug ko reikia pasimokyti i® Vakarų
įmonių. Daug padės reemiigrantai iš Va
karų visų pirma, iš JAV. Svarbiausia —
skatinti visų dirbančiųjų iniciatyvą, bet
ne taip, kaip dabar daroma (garbės rais
tais, garbės lentomis ir pan.), o sudaryti
tokias sąlygas, kad darbininkas žinotų:
jei daugiau padarys, daugiau ir gaus, be
baimės, kad bus pakeltos išdirbio nor
mos.
‘Smulkios įmonės ir įvairios dirbtuvės
galėtų priklausyti privatiems asmenims,
kad pakeltų gaminių (kokybę, tarp įmo
nių Skatintų sveiką konkurenciją.
Didžiulę reikšmę reikės skirti profesi
nėms sąjungoms. Jos neturi (būti vyriau
sybės Ir valdančios partijos įrankis, kaip
TSRS („komunizmo mokykla“), ibet sa
vistovūs organai, ginantys darbininkų ir
■tarnautojų interesus ir pateikiantys vy
riausybei savus reikalavimus. Iškilus
rimtiems nesutarimams, darbininkai tu.
rėš teisę demonstruoti ir streikuoti. Strei
kai — galingas darbininkų ginklas. Jais
reikia naudotis tik tada, kai nenukenčia
valstybės interesai. Tuo tarpu Vakarų pa
saulyje daug pavyzdžių, kai šalyje, prasi
dėjus ekonominei krizei, visi gyventojų
sluoksniai ‘stengiasi „suveržti diržus“, o
darbininkai pradeda streikuoti reikalau
ti padidinti atlyginimus. Tad profsąjun
goms turi vadovauti protingi ir išmanan
tys žmonės, tikri 'Lietuvos patriotai. Vy
riausybė turi visą laiką juos informuo
ti apie šalies ekonomikos padėtį.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, po
dviejų trijų dešimtmečių mūsų Tėvynė
pasieks Vakarų Europos ekonomikos ly.
gį. Kad tai ne tušti žodžiai, liudija praei
tis. Lietuvos nepriklausomybė buvo pa
skelbta karo nuniokotoje šalyje. 1920
metais, kai baigėsi visi karai ir prasidėjo

taikus kuriamasis darbas, Lietuva turėjo
tik kelias dirbtuves ir kelis malūnus. Jo
kias pramonės nebuvo. Praėjo 20 metų.
Lietuva per |tą dvidešimtmetį spėjo Su
kurti įtiek kiek kita Šalis sukuria per ke
liskart ilgesnį laiką. lEblševikai, 1940 m.
įsiveržę į Lietuvą, rado nemažai stam
bių gamyklų, klestintį žemės ūkį , spar
čiai pažengusią gyventojų kultūrą. Ne
velltuii irusati tuo metu Lietuvą vadino
,,Mažąja Amerika“. O juk niekas iš Šalies
mums nepadėjo. Vienintelis veiksnys, nu
lėmęs mūsų (krašto iškilimą, krašto, ku.
ris labai neturtingas žemės turtais, yra
nepaprastas, tiesiog fantastiškas lietuvio
darbštumas. Kur gyventų lietuvis, — ar
tėviškėje, ar Amerikoje, ar Sibiro trem
tyje, — jis dirba iki devinto prakaito, koi
susikuria .tinkamas gyvento sąlygas. Lie
tuvis nenori ir nemoka gyventi blogai.
Tai liudija ir trisdešimtųjų metų krizė,
palietusi ir Lietuvą: beveik visos Euro
pos valstybės buvo priverstos devalvuoti
savo valiutas, o litas liko nepakitęs. Tad
neabejokime, kad lietuvio, kuriam teko
pakelti ant savo pečių tiek sunkumų, var
go ir persekiojimų, darbštumas, sumanu
mas ir sugebėjimas sunkiausiomis sąlygo
mis išlikti žmogumi iškels mūsų kraštą į
vieną iš pirmaujančių Europoje.
Kultūra

Svarbiausias kultūrinės veiklos ‘ateities
uždavinys — atsikratyti rusiškos įtakos.
Ne visa, ką mes gavome iš rusų, yra nei
giama. Būkime sąžiningi: nemokamas
mokslas, nemokamas gydymas Lietuvoje
pirmą kairią įgyvendinti įtik tarybiniais
metais. To palties mes turime siekti ir -at
gavę nepriklausomybę.
Tačiau mes turėsime daug tokio paliki,
mo, kurįuo kuo greičiau reikės atsikraty
ti: biurokratizmu, balsiu, jokiom priemo

Su Plotumlis
pasaulyje
MIRĖ DAIL. H. ŠALKAUSKAS

jo medalius.
„Mūsų Lietuvoje“ rašoma, kad žaidė
jus lydėjo labai gražus ir triukšmingas
lietuvių pulkas su Lietuvos vėliava ir
skatino tautiečius laimėti. Žiūrovai buvo
tuo sužavėti.

Sydnejuje (Australija) širdies smūgio
ištiktas mirė 54 metų dali. Henrikas šalkauškas.
Mokslus jis ėjo Freiburg o universitete
ir meno mokykloje. Persikėlęs į Austrai! iją, ilgainiui išaugo į didelę, talentingą
Australijos meno pasaulio asmenybę. Pra
dėjęs grafika, vėliau perėjo į tapybą ir
akvarelę.
Jo darbų yra įsigijusias visos Australi
jos valstybinės ir dauguma privačių me
no galerijų.Jis, kaip rašoma „Mūšų Pa
stogėje“, įėjo į Australijos meno istoriją.
Taip pat dail. H. Šalkauskas saivo lietuviBka dvasia buvo tikras Lietuvos am.
basadorius Australijoje.

,,Laisvojoje Lietuvoje“ rašoma, kad St.
Peterslburge, Floridoje (JAV), vietiniai
lietuviai pagerbė Viktoriją Jakobsan,
gimusią ir augusią Amerikoje, bet labai
jautrią lietuviškiems reikalams.
Turėdama daug pažinčių tarp ameri
kiečių, ji išrūpino gubernatoriaus parašą,
kad Lietuvių diena būtų švenčiama visoje
Floridoje.

BRAZILUOS IMIGRANTŲ
OLIMPIADOS MEDALIAI LIETUVIAMS

AGRONOMŲ SĄJUNGOS VEIKLA

Brazilijoje Ibuvo suruošta IV imigrantų
olimpiada, kurioje dalyvavo 34 imigrantų
kolonijos. Jau pirmąją dieną Eduardas
Saban avaitis judo varžybose laimėjo ant
rą vietą ir sidabro medalį, o itdečią vietą
ir bronzas medalį ■— Salės futbolo ko
manda.
Tad pirmas kartas, kad lietuviai laimė

Lietuvoje baigę Žemės ūkio akademiją
agronomai, pokario metais emigravę į
Ameriką ir ten susibūrę į Lietuvos agro
nomų sąjungą, kaip „Draugas“ rašo, su
tartinai dirbdami, yra daug nuveikę.
Sąjunga išleido Vyt. Alanto romaną
apie nepriklausomos Lietuvos ūkininko
gyvenimą - „Liepkalnio sodybą“. Br. Po-

PAGERBĖ VIKTORIJĄ JAKOBSON

PO PIETŲ KRYŽIUMI
AVA SAŪDARGIENĖ

vilaitis parašė sąjungos užsakytą knygą
„Žemės ūkio akademijos istorija“, kuri
spalio 13 d. Čikagoje jau bus pristatyta
visuomenei. Kas metai sąjunga parenka
studentą, kuris gauna 500 dol. stipendiją.
Stipendiją išmoka Lietuvių Fondas.
Sąjunga turi 60 narių, ir jos pirmininkė
šiuo metu yra Salomėja Janulaitienė.
ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ

Rugpiūčio mėn. lietuvių slidininkų tra
dicinis žiemos sporto šventės turnyras
Perisher Valley kaimuose, Australijoje,
laibai gerai pavykęs. Varžybose dalyvavo
43 lietuviai slidininkai iš Sydnejaus, Mel
bourne ir Canlberros.
MEDALIS VILNIAUS UNIVERSITETO
SUKAKČIAI

Skulptorius Vytautas Kalšulba (JAV)
sukūrė medalį Vilniaus universiteto 400
metų sukakčiai paminėta.
•Ele kita ko, jis yra sukūręs taip pat ir
mūsų karaliaus Mindaugo ir didžiųjų ku.
nigailkščių medalius.
VILNIAUS UNIVERSITETO MINĖJIMAS
MELBOURNE

Melbourne (Australija) paminėta Vil
niaus universiteto 400 metu sukaktis.
Akademinė dalis buvo pravesta Mel
bourne universiteto salėje. Šventėje da
lyvavo to universiteto rektorius, visa ei
lė profesorių, keletas parlamento narių
ir kitų tautybių atstovai. Šventėje dalyva.
vo apie 400 žmonių. Pagrindinę kalbą pa
sakė prof. Zigmas Budrikis.
Meninę dalį sudarė dainos ir tautiniai
šakiai.
Ta 'proga 'buvo platinami 2 anglų ir lie
tuvių kalbomis leidinėliai, ‘Skirti susipa
žinti su Vilniaus universitetu, kuriuos
paruošė Albertas Zubras.
APIE BRITANIJOS LIETUVIUS

Išėjo Henrikas tyliai, niekam ’nieko ne
sakęs. Nebesugrąžino jo šauksmas siel
vartu apimtos motinos ir draugų.
Širdžiai nustojus plakti, savo lovoje už
migo. Užgeso kaip žvakė, kaip švyturys,
ilgai (švietęs Sydnejaus padangėje. Visi
miegojo nakties miegu, ir niekas jo man.
kos nelaikė Niekiais nenujautė, kad Hen
rikas išėjo į anapus, į mintinį pasaulį, ir
užėmė vietą vėlių suolelyje.
Sukrėtė staigus jo išvykimas. Žiūrėjau
į mano kambary kabantį jo paveikslą,
abstraktiška)! reiškiantį buitį. Balti juodi
brūkšniai įkalbėjo gyvenimo spalvomis.
Jo sąmojo ir juoko pilni namai.
Henrikais gimęs Lietuvoje. Palinkęs į
meną, Kaune pradėjęs Studijuoti, o karo
metu tęsė studijas Freiburge; susipažino
su grafika ir meno istorija. 1949 m. su
motina Ona Šalkauskiene apsigyvenęs
Sydnejuje, atsidėjo menui. Nuo pirmųjų
emigracijos metų suėjo į artimą ryšį su
Contemporary Art Society of Australia.
Laimėjo aukštą pripažinimą ir visų drau
giškumą. Buvo vienas iš steigėjų Sydney
Printmakers ’Society. Kūrybingi ipolėkiai
reiškėsi konkrečiais darbais, tai lilno ir
medžio italižiniaii, mtonotipai, plėšiniai, ak
varelė, tempera. Jo kūriniai pasižymi
santūrumu, ’nėra nieko, kas atitrauktų

dėmesį nuo pagrindinės minities. Dalyva
vo įvairiose parodose Australijoje ir ke
liose tamptaiutimėse. Laimėjo ketiiąs ver
tingas premijas. Henriko dambų yra įsi
giję visos Australijos valstybinės gateri,
jos ir menininkai. Nemažai paveikslų
puošia artimų bičiulių namų sienas.
Ryšys su lietuviška bendruomene, jo
veržlumas prisidėjimas prie kiekvieno
lietuviško reikalo laimėjo jam daugybę
draugų; jis buvo vis dėmesio centre. To
dėl jo mirties sukrėtė Sydnejaus lietu
vius, su kuriais taip artimai [bendravo.
Paskutinė Henriko kelionė buvo trum
pai, ir ne jis vairavo. Paskutinė stotis —
krematoriumas.
Henrika motinos Onos Šalkauskienės
pageidavimu, laidotuves organizavo iir
pravedė Genovaitė Kazokienė. Lietuviška
.poezija, prisiminimai ir aitsisveilkinimai,
sujungti lietuviška muzika, nukėlė į Lie
tuvą, kurią Henrikas mylėjo. Nemunėlis
šaukė, ir tas šauksmas nuvedė į Lietuvos
pabalius, į imlilškus ir šventais alkus, skir
tus amžinam poilsiui. Varpai Skambėjo,
.prasivėrė vėlių varteliai, Henriko siela,
senų lietuvių mistikos lydima, nuėjo į vė
lių kalnelį.
Praskrido kaip kometa, atžymėjo švie
sų taką mėlynoje padangėje. Ašarų pa
kalnėje paliko Skausmo palaužta, ’vieniša
motina, artimieji ir bičiuliai. Praturtinę
žmoniją ir Lietuvą, kūriniai išaugo į di.
džiuiį paminklą Henrikui šafllkauškui.

>New Yoifco Simo Kudirkos šaulių kuo
pa išleidžia dr. A. Budreckio parašytą
stambų veikalą ®pie didįjį Lietuvos kuni.
gailklštį Algirdą.

nėm neįveikiamu popierizmu, kuris šaliai
kainuoja ne tik kalnus popieriaus, bet ir
daugybės žmoniii nervų, sveikatos ir...
puspadžių, bevaikštant iš vienos įstaigos
į kitą. O kaip tas popierizmas stabdo
pramonės, žemės ūkio ir kultūros augi
mą! Turime išnaikinti visokį „blatą“,
protekcijas, įmonių produkcijos ir turto
grobstymą, kuris jau seniai nelaikomas
nei vagyste, nei nuodėme. Turime išguiti
tarybinį formalizmą ir dogmatizmą, besi
reiškiantį sprendžiant svarbiausius gyve
nimo (klausimus ir kainuojantį milžiniš
kas sumas. Mūsų laukią neįsivaizduoja
mai sunikus daubas. Juk (kalba eina apie
kelių kartų perauklėjimą! Jei mes viso to
purvo nenugalėsime, jei neatgaivinsime
įgimtojo lietuvio darbštumo ir sąžiningu
mo, nė vienas užmojis nebus įgyvendin.
tas!
Be to, mūsų tautą dar reikia gydyti
nuo baisaus alkoholizmo. Kaip su juo ko
voti — sunku net įsivaizduoti. „Sausas
įstatymais“ čia nepadės — pradės veikti
įvairūs pogrindiniai bnavarai, suklestės
kontrabanda. Reikia pasinaudoti patriotiniu pakilimu, kuris visada sustiprėja, at
gavus laisvę. Visur skelbti, kad girtuok
liavimais — taryblškumo pasireiškimas,
o girtuoklis — Tarybų šalininkais ir lais
vos Lietuvos priešas. Čia daug galėtų pa
dėti mokyklos, o ypač Katalikų Bažnyčia.
Daug reikės padirbėti ir kovojant su
amoralumu ir šeimų nepatvarumu. Jei
šeima galės pragyventi tik iš vyro atlygi
nimo, žmonos nebus priverstos dirbti —
galės daugiau skirti ‘dėmesio vaikų auk.
Įėjimui, šeimos turi auginti daugiau vai
kų ir būti patvaresnės.
Bet neturime pamiršti ir Vakarų nei
giamos įtakos. Susidarius galimybei lais
vai keliauti į užsienį, į mūšų kraštą pra
dės Skverbtis Vakarų visuomenės ydos:
pornografija,
narkotikai,
šaunamieji
ginklai...
Reikės daug lėšų, jėgų ir žmonių au

koti tautos švietimui. Tarybinis režimas,
atnešęs mums daug blogio, lietuviams
atnešė ir visuotinį raštingumą ir bevelk
visuotinį vidurinį mokslą. To 'mes ir (to
liau turime ištekti. Tik išsilavinę, išpru
sę valstybės piliečiai įbuis tikri Tėvynės
patriotai, ir suniktu šaliai momentu jų ne
reikės raginiti, kad stotų ją ginti, štai pa.
vyzdys — 1919 metų nepriklausomybės
kovos. Lietuvoje, kuri iš visų Pabaltijo
tautų turėjo daugiausia gyventojų, į sa
vanorius išėjo 17 tūkst. vyrų. Tuo tarpu
Latvijoje ir Estijoje, nors ten gyventojų
buvo mažiau, — beveik po 70 tūlkst. Ko
dėl taip atsitiko? Lietuviai kultūriniu
atžvilgiu buvo gerokai atsilikę nuo latvių
ir estų.
Pažangus žemės ūkis ir pramonė taip
palt pareikalaus daugybės išsilavinusių
specialistų. ■
Lietuvos 'sostinė turėtų likti Vilnius.
Kai kas dėl patogios geografinės padėties
siūlo Kauną. 'Pirmenybė Vilniui turi bū
ti teikiamla ne vien todėl, kad tai istori
nė Lietuvos sostinė, bet ir todėl, kad Vil
niaus apylinkės ir pats kraštas smarkiai
aplenkėjęs. Jei Lietuvoje suklestės moks
las ir kultūra, tai ir viso krašto centras
Vilnius, tapęs lietuviškumo židiniu, darys
didelę įtaką Ir jo apylinkėms. Galima ti
kėtis, kad po kurio laiko ir Vilnija taps
lietuviška. Juk prteš I pasaulinį karą ir
Kaunas buvo lenkiškumo centras, ibet
praėjo tik 20 laisvo 'gyvenimo metų, ir
šis miestas bei jo apylinkės sulidbuivėjo.
Tur būt,i niekur pasaulyje nerasime to
kių pasipūtusių, tokių neprieinamų ir to
limų liaudžiai vadovų, kaip Tarybų Są
jungoje. Jų atsiribojimas nuo liaudies,
jų liaudies baimė sukelia tik panieką ir
neapykantą. Tad norėčiau kad mūsų ibūsimiegi vadovai, patys kilę iš liaudies, ne
sišalintų saivo liaudies. Tenebiijo jie iš
eiti į miesto gatves Ibe palydovų, tenesinaudoja specialiu transportu (išskyrus
ypatingus atvejus), o į darbą važinėja

tais pačiais autobusais, kaip ir (kilti pilie
čiai tesinaudoja tomis pačiomis gydymo
įstaigomis, telanko tuos pačius liaudies
susibūrimus Ir pasilinksminimo rengi
nius, ir tesėdi ten tarp kitų piliečių, o ne
prezidiumuose ar vyriausybinėse ložėse.
Visa tai, ką siūlau, nėra pigaus populia
rumo medžiojimas, bet pasitikėjimo savo
tauta, savo liaudimi požymis. Ir tauta
jiems už tai atsilygins meile ir pasitikę,
j imu.
Sparčiai kuriant pramonę, rūpintis ap
linkos švara. Gana liūdną palikimą gavę
iš tarybų: beveik negyvas upes, neprotin
gai numelioruotus vandens telkinius, rei
kės daug darbo, kad į upes ir ežerus vėl
grįžtų gyvybė, kad fabrikų kaminai ne
grėstų mūsų sveikatai. Šiuos reikalavi
mus sąmoningai priskyriau prie (kultūri
nės krašto veiklos, nes gamtos apsauga —
krašto ir jo visuomenės kultūrinigumo
požymis. O švari gamta leis plačiai išvys
tyti Lietuvoje tarptautinį turizmą ir poil.
siavietes. Tai bus gana svarus pajamų
šaltinis. Nors mūsuose ir nėra aukštų kainų, milžiniškų upių, didingų krioklių, ibet
mūsų gamta turi tai, kuo nedaugelis kai
mynų gali pasigirti: ramybę ir neliestos
gamtos grožį, kuris taip žavi didmiesčių
gyvenltopUs. (Pr|oitinlglai prižiūrint taktas
vietas, statant nedidelius spalvingus pen
sionus, mes turėsime daug užsienio poil
siautojų, išgarsins mūsų kraštą, pakels
gerovę.
Nė viena valstybė neapsaugota nuo vie
nos ar kitos negandos. Gali tekti ir paail'kti ir pavargti, ir pakovoti, bet niekuo,
met nereikta užmiršt savo tikslo — švie
sios laisvos Tėvynės ateities. Tik visi' vie
ningai dirbdami nugalėsime visas kliūtis
ir pastatysime didingą laisvės rūmą!
Svajonės, svajonės... Ach, jei jos išsi
pildytų, kaip įkibtume į darbą, atiduotu
me viską dėl Tėvynės! O, Viešpatie tiek
iškentėję, tiek išvargę nejaugi nenusipel
nėme laisvės?
Dieve, duok mums laisvę!

PRO MEMORIA
HENRIKUI ŠALKAUSKUI

„Lietuvių Dienos“ (JAV) birželio mėn.
paiskyrė visą puslapį Bradforde gyvenan
čio poeto Aniceto lEJučio kūriniams iš jo
knygos „Eilėraščiai“.
„Pasaulio Lietuvis“ Nr. 7 išsispausdino
IV PLJK Pagalbinio komiteto Did. Brita
nijoje nuotrauką, papasakojo apie vysk.
A. Deksnio atsilankymą ir kitus vasaros
mieto įvykius, o apie K. Balėno knygą
„Britanijos lietuviai“ parašė taip:
,,Gražu s reprezentacinis leidinys, ku
riame suregistruoti Britanijos lietuvių
gyvenimo duomenys, įvyktai ir žmonės.
IBte šios 359 puslapių knygos nebeapseis
joks istorikas, besidiomįs išeivijos lietu
viais“.
ANTRAS KRONIKŲ LEIDINYS
PORTUGALŲ KALBA

Brazilijos Lietuvių kunigų vienybės
iniciatyva išleistas antrasis 36 psl. dydžio
Lietuvos Bažnyčios Kronikų leidinys por
tugalų kalba.
Jis išsiuntinėtas 230 lElrazilijos vysku
pų, 98 svarbiausiems laikraščiams, 69
svetimų valstybių ambasadoms.
VEIKALAS APIE KUNIGAIKŠTĮ
ALGIRDĄ
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Kas domisi „Index on Censorship“?
„Aidų“ žumallas Nr. 4 (1979) išsispaus
dino Marijos Matulevičiūtės pasikalbėji
mą su Londone nuo 1972 m. leidžiamojo
žurnalo ,,Index on Censorship“ (Cenzū
ros linideksias) redaktorium Michaelio
Scammellliu.
Persispausdiname to pasikalbėjimo bai
giamąją pusę, kurioje redaktorius nu
šviečia, kas žurnale rašoma ir kas tą žur
nalą prenumeruoja, o taip pat padnfor.
muoja, kas daroma Pabaltijo kraštų ir
Lietuvos reikalu.
Kadangi pasikalbėjimas jau metų senu
mo, tau žinios apie T. Venclovą ir J- Jura
šą mūsų įskaitytoj ams Jau nebe naujiena,
tačiau 'jos čia įdomios kaip liudijimas,
kad žurnalui konkrečiai rūpi ir mlū'stĮ
kraštas.
*♦
M. Air jūsų žurnalas 'telkia dėmesiį į ko
kius ypatingus kraštus?
S. Mes tiriame cenzūrą pasauliniu mas
tu. Tačiau nors mes ir stengiamės būti
■bešališki, mes neišvengiamai kreipiame
daugiau dėmesio j šalis, kuriose kultūros
laisvė yra ypatingai pažeidžiama. Todėl
mes taip daug rašome 'apie Sovietų Są
jungą apie Rytų Europą. Mus pasiekia vis
daugiau informacijos iš Pietų Amerikos
ir Afrikos, ypač Pietų Afrikos, o taip pat
iš tokių kraštų, kaip Indonezija ir Viet
namas. Pastaruoju metu mes gauname
vis daugiau žinių iš Kinijos.
M. Ar kartais 'susilaukiat priekaištų,
kad jūsų žurnalas per mažai .rašo apie kai
kurias šalis?
S. Taip, ibet reikia suprasti, kad mūsų
žurnalo turinys ribojasi tuo, ką mes 'ga
lime sužinoti. Geriausias pavyzdys Euro
poje yra Albanija. Kodėl „Cenzūros In.
deltose“ taip mažai rašoma apie Albaniją?
Ne todėl, kad mes manytumėm, jog Alba
nijoje viskas tvarkoje, bet kadlangi mes
nesugebame .apie ją nieko patirti. Pana
šiai yra ir su Siaurės Korėj'a. Vakarų pus
rutulyje ta pati problema su Haiti, apie
kurią mūsų žurnale labai mažai rašyta.
M. O kaip su mažesniais kraštais iš vi
so? Ar jiems visada skiriate pakankamai
dėmesio?
S. Kiek tai .įmanoma'. Kartais galime
pasiteisinti, sakydami, kad cenzūros savi
valė ir išraiškos (laisvės užgniaužimas tu
ri didesnės simbolinės reikšmės didelėje
valstybėje. lEtet kai mes nedaug praneša
me apie mažas šalis, tai dažniausiai kalta
informacijos stoka.
M. Kals Skaito jūsų žurnalą?
S. Nelengvas klausimas. Mes parduo
dame apie 4.000 egzempliorių, kurių ket
virtadalis patenka į bibliotekas ir viso
kias ištaigas. „Cenzūros indeksas“ prenu
meruojamas visuose penkiuose kontinen
tuose.
M. Ir Rytų Europoje?
S. Taip, mūsų žurnalas partenka ir į Ry
tų Europą, kur j j prenumeruoja valdžios
■įstaigos.
M. Jūsų redaguojamas žurnalas, „Index
of Censorship“, per penkerius savo gyvevimo metus virto gama 'svarbiu tarptauti
niu veiksniu. Kuo jis išsiskiria aš kitų
žurnalų?
S. Jį prenumeruoja beveik visos užsie
nio reikalų ministerijos ir žvalgybos
įstaigos. Be to, „Cenzūros indeksas“ yra
vienintelis žurnalas Londone, kuris nuo.
lalt gauna neužsakytų straipsnių ir žinių
iš Papujos, Naujosios Gvinėjos ir pana
šių egzotiškų vietų. 'Bet ypač juo domisi
rašytojai ir intelektualai nelaisvose išaily-

se.
M. O cenzoriai — ar jie skaito „Cenzū
ros indeksą“? Ar jūsų žurnalas kiek pa
veikė juos ir jų darbdavius?
S. Redaktoriui nelengva tvirtinti, kad
jo jaunas žurnalas jau turėjo poveikio.
Paprastai įtariant, mes stengiamės infor
muoti publiką ir paveikti viešąją nuomo
nę. Tai pasaulinio masto rungtynės, ku
riose dalyvauja daugelis varžovų. Mes
Stengiamės paveikti (skaityttojus propa
guodami išraiškos laisvę. Savo žurnalo
puslapiuose sugretindami
informaciją
apie cenzūrą 'iš visų pasaulio kampų, mes
norime padrąsinti rašytojus, gyvenančius
priespaudoje ar sėdinčius kalėjimuose.
Jei žurnalas pateks i jų rankas, jie ma.
tys, kiek daug žmonių pasaulyje yra pa
našioje padėtyje ir kas daroma jų padė
čiai palengvinti. Mes taip pat tikimės,
kad jie gailės pasimokyti vienas iš kito.
Sakykim, Čilės intelektualą!, susipažinę
su „Einamųjų įvykių 'kronika“, gali pa
mėginti išleisti panašų leidinį. Arba lie
tuviai', matydami, kaip lenlkai dabar sten
giasi spręsti savo problemas, gali pasi
naudoti kai kuriais savo kaimynių meto
dais. Bet reikia pridurti, kad yra ar kita
medalio pusė.
M. Būtent?
S. Kadangi mes išsamiai aprašome cen
zorių metodus, cenzoriai, paskaitę mūsų
žurnalą, gali pasakyti: tai gera idėja, ko.
dėl man jos nepabandžius. Aš buvau 'tik
rai nustebintas, kai mums vos tik pradė
jus leisti žurnalą, pirmosios prenumera
tos atėjo aš įvairių Išaliių karo mokyklų ir
žvalgybos įstaigų.
M. Tai (dilema, kurios jums neįmanoma
išvengti. O sakykit, ar jūsų žurnalas seka
cenzūros poreiškius Lietuvoje, Latvijoje
ir Estijoje.
S. Taip, bet ir čia iškyla problema, šiuo
metu mes gaunam tiek daug informacijų
'apie cenzūrą Sovietų Sąjungoje, įskaitant
ir Pabaltijį}, kad mums fiziškai neįmano
ma jos visos išspausdinti. O mūsų Skaity
toj ai nori būti informuoti apie visas pa
saulio šalis ir tikisi, kad mes būsime dau
giau air mažiau bešališki. Tai jokiu būdu
nereiškia, kad mes nekreipiame dėmesio
į represijas Pabaltijo valstybėse. IBiet mes
nesugebame paskelbti visų smulkmenų.
M. Kaip jūsų žurnalas žada traktuoti
Pabaltijį ateityje?
S. Mes esame įsipareiigoję savo žurnalo
puslapiuose pateikti kiek galint pilnesnį
cenzūros vaizdą, todėl stengsimės ko išsa
miau aprašyti įvykius Lietuvoje, Latvijoje
bei Estijoje. Aišku, mes tikimės, kad re.
prerijos tenai sumažės. Tačiau, jeigu jos
tęsis ir toliau, mes lauksime informaci
jos. Spausdindami tą informaciją, mes
sugebėsime šiiek tiek paveikti (pasaulio
nuomonę.
M. Ką jūsų žurnalas pastaruoju metu
rašė apie Lietuvą?
S. įvykiai Lietuvoje, jos savitaidinė
spauda trumpai aprašomi (kiekvieno nu
merio 'apžvalginiame skyriuje. 1978 metų
liepos-nugpiūoio numeryje išspausdinome
ištrauką iš ilgo Tomo Venclovos straips
nio apie cenzūrą Lietuvoje ir Sovietų Są
jungoje. Prieš keletą metų mes paskelbė
me buvusio Kauno dramos teatro vyriau
siojo režisieriaus, Jono Jurašo, atvirą
laišką, protestuojantį prieš cenzūrą. Tuo
mietu Jurašas dar buvo Lietuvoje.
M. Išvykęs iš Lietuvos, Jonas Jurašas
paminėjo, kad jo laiško išspausdinimas
jūsų žurnale jam padėjo. Tai rodo, kad
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LIETUVIAI SOV. SĄJUNGOS
RINKTINĖSE

sinosi blogomis sąlygomis, seniais mecha kienė kiekvieną mėnesį viršija 70% iš
nizmais, tvarkos nežiūrėjimu.
dirbio normą ir vykdo 1981 m. rugpiūčio
Kombinato direktorius B. ILivanas bu mėnesiui numatytą planą.
vo atleistas iš pareigų.
KĘSTUTIS IR VYTAUTAS GAL NET
ŽAIDĖ ŠACHMATAIS

Prie Galvės ežero, Trakų pilies 'apylin
kėje, geologai surado šachmatų figūras,
'kuriomis buvo žaidžiama XIII-XIV šimt
metyje.
Gali ibūtii, kad kunigaikščiai Kęstutis ir
Vytautais Didysis laisvalaikiu Trakų pi.
lyje žaidė šachmatais.

Meksikoje žaidžiančios Sov. Sąjungos
krepšininkų rinktinės komandoje yra trys
HileltU'vi'aii: A. Pavilonis, S. Jovaiša ir V.
Chomičius, o pasaulio jaunių krepšinio
turnyre jBiraeįilijoje rinktinės komaindolj'e
yra du lietuviai: R. Kurtinaitis ir R. Valikonis.
MAŽOSIOS SKULPTŪROS IR MEDALIŲ
Momtrealio lengvosios atletikos turnyre
PARODA
tarp Sov. Sąjungos lengvaatlečių dalyva
Vilniaus dailės parodų rūmuose rugsė
vo A. Antipovas 10.000 įbėgime ir R.Vajo mėn. atidaryta pirmoji mažosios skulp
liulis 4x400 m. vyrų estafetėje.
tūros ir medalių paroda. Parodoje daly
vavo 60 dailininkų su 300 darbų.
LIETUVIŲ KALBA KNYGOS
Tikimasi, kad ateityje bus galima tų
JUODOJOJE RINKOJE?
kūrinių nusipirkti ir eiliniams gyvento
„Literatūros ir'meno“ skaitytojas And jams.
rius Alūzas skundžiasi, kad Šiaulių cen
triniame knygyne galima nusipirkti tik
LIETUVOS LAKŪNŲ LAIMĖJIMAI
kitų respublikų knygų, bet „lietuvių kal
SPARTAKIADOJE
ba grožinės literatūros praktiškai nėra,
VII Sov. Sąjungos spartakiados aukšto
todėl nenuostabu, kad knyga tampa spe
jo pilotažo Lietuvos Jalkūnų rinktinė 'ko
kuliacijos objektu“.
Jis siūlo lietuviškas knygas spaiusdliniti manda, nugalėjusi sov. rusų respublikos
anlt prastesnio popieriaus ir įrišti minkš. varžovus, laimėjo pirmąją vietą. Tai yra
tais viršeliais, nes išleidimas atpigtų ir pirmas karias, kada Lietuvos akrobatikos
komandos pilotai išsikovojo pereinamąjį
tiražas tada galėtų būti didesnis.
prizą.
Sustiprėjusi materialinė pagalba tai
IŠEIVIJOS RAŠYTOJAI LIETUVOJE
sporto šakai padėjo atsiekti Šią aukštą
„Pergalės“ žurnalo rugpiūčio mėn. nu pergalę, kaip rašo „Tiesa“.
„Laisvos kūrybos komplekse“ 'toji ko
meryje Vyt. Kazakevičius rašo kad Lie
tuvoje jiau po kelis kartus lankėsi visa ei manda užėmė visas tris prizines vietas, o
lė išeivijos rašytojų: Kazys Almenas, Vi absoliučiu spartakiados čempionu tapo S.
talija lEįogutaitė-Keblienė, Kęstutis Kab Airtdškevičius, kuris išsikovojo vieną auk
lys, Eduardas Cinzais, Bronius Vaškelis, so Iir du sidabro medalius. Visi įkilti taip
Balys Rukša, Sonė Tomiarienė, Juozas pat pasiekė aukštus rezultatus.
Rinktinės lakūnai: L. Jonys, R. Faksas,
Kraldkauiskais (iir kt.
„Nors laikas daugelį vis labiau tolina J. Kairys, S. Artiškevičius, V. Gedminai.
nuo tos dienos, kai jie apleido Lietuvą, tis. Jų treneris A. UnikaiuSkas.
nors jų kelyje į tėviškę daug 'įvairių kliū
čių, tačiau gimtojo krašto trauka IbllaiTIKROS SPARTUOLĖS!
vesnlils žvilgsnis į mūsų nūdieną ir kultu,
Kauno trikotažo „Audimo“ fabrike E.
rinius ryšius padeda vis naujiems išeivių
SpiliauSkienės vadovaujama 27 siuvėjų
literatams ryžtis kelionei į Vilnių“, raišo
brigada nėr pamainą pasiuva 360 vyriškų
Vyt. Kazakevičius.
ir vaikiškų sportinių kostiumų, ir daugu.
Šių metų birželio mėn. Vilniuje lankėsi ma jų yra atžymėti aukštos kokybės
rašytojas Vytautas Janavičius iš Austra
ženklais.
lijos, o Vilniuje, Kaune ir 'gimtajame Vil
Raiti sparčiausia siuvėja, kaip „Tiesa“
kaviškio 'apskrityje svečiavosi rašytojas informuoja, yra E. 'Milkušauskienė, kuri
Antanais Vaičiulaitis.
j.au birželio pradžioje įvykdė 1981 me
šiame „Pergailės“ žurnalo numeryje >ait- tams numatytą gamybinį planą.
apausd'initi Amerikoje gyvenančio V. K.
O Rokiškio siuvėja Taitjalnia Jankaus
Jonyno 5 meno darbai (vienais jų spalvo
tas).
NELABAI SKANI LIETUVOS DUONELĖ

Pakruojo rajono liaudies kontrolierius,
kaip rašo „Valstiečių laikraštis“, įgavo
nusiskundimų, kad. parduotuvėse pardavinėjiama dažnai pusžalė, suzmekusi duo
na. Patikrinus paaiškėjo, kad iŠ vieną
dieną keptų 4.600 kg duonos gaminių 46%
buvo su broku. Kaune iš 1.500 kg atmesta
beveik pusė trečdalis Lietuviškos duonos
gaminio, taip palt didelė dalis Palangos ir
Aukštaičių dluonOs. Išbrokuotos duonos
kepalai neatitiko svorio, buvo netinkamos
formos ir neiškepę.
Duonos kepimo kombinato vadovai itea-

A.

Nfeigiama oficiozinės politinės sąmonės monopolinės
padėties įtaka gyvajai krašto žmonių politinei sąmonei
pasireiškia, deja, ne vien tiktai politinio lauko pačioje
žmonių sąmonės struktūroje susilpninimu, pernelyg
aukštu apolitiškumo bei socialinio autizmo (o absoliu
čiai politizuotoje visuomenėje tuo pačiu ir moralinio' ci
nizmo) išsivystymo laipsniu. Ji, ta monopolinė oficiozi
nės politinės sąmonės padėtis visuomenėje, sukelia ir
dvi kitas gana svarbias pasekmes gyvoje krašto politinė
je sąmonėje. Aš pavadinčiau tas dvi pasekmes: a) bu
kinamuoju efektu ir b) amtagonizuoj ančių efektu.
B. BUKINAMASIS EFEKTAS

Bukinamiis efektas yra bene labiausiai tiesioginis
oficiozinės (politinės sąmonės monopolinės padėties pada
rinys, Visa politinė, istorinė bei kultūrinė informacija,
kuri per laisvai visam kraštui prieinamas masinės ko
munikacijos priemones pasiekia žmones, yra aiškiai pa
jungta oficiozinei politinei sąmonei, jos įdiegimo užda
viniams. Pagal šių uždavinių reikalavimus informacija
yra dalinai nuslepiama, dalinai iškreipiama, dalinai su
falsifikuota; o visi alternatyvūs informacijas šaltiniai
yra rūpestingai blokuojami. Išskaičiavimas čia papras
tas. Ne kiekvienas žmogus eis i archyvus, bibliotekas,
stengdamasis nustatyti tikrąją reikalų padėtį. O ir tuose
archyvuose bei 'bibliotekose kontroversinės medžiagos
jis negaus; ji visa po užraktu, speefonduose, o kartais
jos ir visai tenai nėra (ypač užsieninės). Atskirtas nuo
objektyvios informacijos šaltinių, Lietuvos žmogus, kad
ir nepriimdamas oficiozinės politinės sąmonės, instink
tyviai atstumdamas per jos filtrus teikiamąsias žinias,

AUTOAVARIJŲ AUKOS

„Tiesa“ rašo, kad per liepos mėn. Lie
tuvoje 26 'tūksit. kairių buvo pažeistos eis
mo taisykles, įvyko 709 autoavarijos, žu.
vo 91 žmogus, o sužeista 515.
Tragiškiausios 'avarijos vyko prie ke
lių sankryžių, susikirtimų, nes vairuoto
jai nekreipią dėmesio ir lekią dideliu
greičiu. Kelios avarijos įvyko ir geležin
kelio pervažose. Dalis avarijų įvyko dėl
neblaivių vairuotojų kaltės.
LIETUVIAI DARBININKAI BAIKALOAMŪRO SRITYJE

Lietuvos pramoninės statybos 'specialis
tai paruošė gyvenvietės planą Uojaniui,
kuris yra miškingoje Baikalo-Amūro sri
tyje.
Į Uoj'aną išvažiavo pirmieji lietuviai
darbininkai, kurie ir statys tą gyvenvie
tę.
VAKARŲ BERLYNO FESTIVALYJE

I tradicinį meno, muzikos, iteaitro, kino
ir literatūros festivalį Vakarų Berlyne iš
Kauno buvo išsiųsti 36 M. K. Čiurlionio
kūriniai, tarp jų „Jūros sonata“, „'Pava
saris“, „Zodiakas“, triptikas „Raigar
das“, „Rex“, „Karalių pasaka“ ir kt. Tai
pirmas kartas, kai rodoma šio dailininko
didesnis darbų iškaičius užsienyje.
Taip pat festivalyje dalyvauja S. Son
deckio vadovaujamas meno mokyklos
styginis orkestras bei M. K. Čiurlionio
kvartetas.
NEVĖŽIO PATVARKYMAI
PANEVĖŽYJE

Panevėžio miesto rytinėje dalyje me
lioracijos statybos darbuotojai sulaikė
Nevėžį, ir vanduo išsiliejo 84 ha plote.
IHĮaiguis darbus, vanduo pakils šešiais
metrais.
MEDALIAI FOTOGRAFAMS

Pnancūziijbte Orleane 'surengtoje foto
grafijų parodoje lileltuvis A. Macijauskas
už darbų seriją „Veterinarijos klinikose“
gavo sidabro medalį.
Reimso tarptautinėje parodoje K. Miz.
giris už fotografijų ciklą . „Kopos“ gavo
aukso medalį. Reimso miesto medalis pa
skirtas vilniečiui K. Kostiuikui.

Skaitytoją laiškai
JIE VISUR SUSPĖJA

Vartydami lietuviškos spaudies pusla
pius, visur užtinkame mūsų dvasiškuos
aktyvią veiklą tremties gyvenime. Turė
dami daugiau progų susitikti su žmonė
mis, jie susidaro plačiais pažintis, ir jų
nuopelnas visiškai suprantamas.
Čia tenoriu pasidžiaugti mūsų lietuviais
dvasiškiais IBIritų salose. Jie čia ir ipaškaiitininkali, dažni kalbėtojai parengimuose,
laikraščius Ir knygas leidžia arba recen
zijomis literaitūros lobynus vertima, o sa
jūsų pastangos neina veltui.
S. Taip, aš susirašinėjau su Jonu Jura vo (kūryba jau žymiai papildė spaudos
šu ir turėjau malonumo įsu juo susitikti. mylėtojų lentynas.
Šalia savo pastoracinės tarnybos jie at
Tai komplimentas spaudos galybei, kuria
lieka dar kitus vertingus darbūs. Susitik
mes tebetikime.

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios
Dr.
Štromas
krašto ateities vizijos
Antroji pažiūra yra tiek 'akivaizdžiai klaidinga, tiek
aiškiai prieštarauja faktams, kad jos ir griauti specia
liai nereikia. Tos pažiūros besilaikantiems norėčiau tik
pasakyti: „Nustokite, susimildami! Ar nematote, kad
bolševikai Lietuvoje (ir ne tik Lietuvoje ir TSRS apla
mai) yra absoliutūs idėjiniai bankrotai impotentai, jau
nebesugebantys nieko 'apvaisinti ar indOkitrinuoti? Ar
nematote, kad jie bijo jūsų, bijo kaip to mirties angelo,
o kad jums jų visai nėra ko bijoti? Juk jūs ofenzyvoje,
jūs puolate, o tegu jie jau ginasi, kaip moka. Ar nesu
prantate, kad savo pažiūra į krašto padėtį jūs reiškiate
Okupantui niekuo jo neužsitamautus komplimentus ir
faktiškai 'atiduodate Tėvynę jos priešams? Kraštas žiūri
į jus su viltimi, laukia jūsų paramos, ieško su jumis
ryšio, tiki jumis. Nejaugi jūs atsisuksite nuo krašto ir
ir tą jo viltį, tą tikėjimą jumis taip lengvai palaidosite?“
Išvada gi iš visos šios ilgokos tirados paprasta: oficiozinė politinė sąmonė neturi krašte jokios rimtesnės bazės
ar nuoširdesnės paramos, todėl išeivija savo pažiūrose į
kraštą turi griežtai skirti tautą nuo politinės krašto siste
mos, turi matyti tautoje, kaip visumoje, priešpriešą, an
tipodą 'tai sistemai. Jei šią išvadą priimsime, tai vėlgi
neišvengiamai turėsime priimti tokią savo politinės
veiklos programą, (kurios dėmesio centre 'bus kraštas, jo
problemos, visi itie uždaviniai, kuriuos bandžiau paformuluoti, kritikuodamas pirmąją pažiūrą. Ir, žinoma, ry
šiai su kraštu visokeriopai skatinami, visokeriopai puo
selėjami tam, kad išeivija ir kraštas galėtų tapti vienin
ga jėga, veikiančia krašto laisvinimo kryptimi (su iš
eivija, atliekančia individualiame lygyje vis teberuse
nančios gyvosios politinės Lietuvos sąmonės visuomeni
nės jungiamosios grandies funkciją).
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dami su žmonėmis ne tik bažnyčioje, bet
iir lanikydamii jų namus įvairiomis su pas.
toracija susijusiomis progomis, dažnai
taria žodį, įžiebdami 'tėvynės meilės ug
nelę priaugančiam atžalynui arba pata
ria 'teisingą kelią suabejojančiam išei
viui..
Vidurinės Anglijos lietuvių dvasios va
das kuto. Steponas 'Matulis, kurio „para
pija“ nusitęsia net per (keturias grafys
tes, kas sekmadienį laiko pamaldas net
trijose lietuvių kolonijose, esančiose ga
na 'tolokai viena nuo kitos. Iš viso savo
parapijoj j’is turi aplankyti su pamaldo
mis keturiolika vietovių. Ten, be pamal.
dų, susitinka su mokyklinio amžiaus vai
tais, prirengdamas juos pirmajai komu
nijai ar sutvirtinimui, o su parapijiečiais
aptaria įvairius kitus reikalus.
■Be to, jis tvaiko Lietuvių Katalikų
Bendlruomenės centrą Židinį Nottinghame, leidžia puikų žurnalą „šaltinį“, da
lyvauja visose lietuvių organizacijose,
yra DBLKB-jos sekretorius ir „Gintaro“
vyrų choro dainininkais. Taip pat randa
laiko aplankyti ligonius ir prireikus pa
dėti kiekvienam, įkais pas jį kreipiasi.
Turėdamas nuosavą spaustuvę, be „šal
tinio“, (dar yra išleidęs nemaža knygų ir
ruošiasi dar daugiau jų išleisti.
Paprastai mūsų dvasiškiai yra kuklūs
ir pagyrų nelaukia, 'bet 'tikiu, kad lietu
viškoji bendruomenė norėtų juos patiltam,
'ti, kad mes juos suprantame ir įvertina
me, ir palinkėti jiems sveikatos ir ištver
mės.

vis tiek lieka dezinformuotas, suklaidintas, dezorientuo
tas. Jam dažniausiai trūksta teisingos nuovokos apie pa
dėtį savo paties respublikoje ir Tarybų Sąjungoje apla
mai (užsienio radiją klauso visi, bet ne visada sistematiškai, o ir tos pačios radijo informacijos nepakanka, per
daug ji lakoniška ir praskiesta 'antraeilės reikšmės pra
nešimais); trūksta elementarių žinių >apie savo tautos
istoriją bei tradicijas, ypač tų žinių, kurias valdžia nuo
jo specialiai slepia; pagaliau trūksta jam orientacijos
dėl šalies 'bei pasaulio politinės situacijos. Politinio lau
ko žmonių sąmonėje silpnumas mažina susidomėjimą vi
sais tais klausimais, o tai dar labiau stiprina nurodytąjį
bukinamąjį efektą. Žinoma, kai kam informacijos nepa
kankamumas yra įtik akstinas tos informacijos visur ieš
koti (o kas ieško, tas ir randa). Dėl to yra Lietuvoje ne
Kazys Leonas
didelis skaičius la'bai gerai (įkartais net daug geriau už
laisvus vakariečius) informuotų žmonių, kurių bukina
masis efektas kaip ir nepalietė. Bet tai elitas, o masė
AR SUNKU BŪTI LIETUVIU?
Lietuvos žmonių yra gana žymiu mastu praradusi realy
Išeivijos laikraščiuose dažnai paskaito
bę atitinkančią nuovoką ir tautos, ir šalies, ir pasaulio
me Skundų, kaip iš tikro dėl įvairiausių
politikos, istorijos bei kultūros reikalais.
priežasčių sunku jaunuoliams išlikti lie
Ryšium su tuo aktualus išeivijos uždavinys yra silp tuviais svetimuose kraštuose. O štai į
ninti tą bukinamąjį efektą visom įmanomom priemonėm „Ateities“ (Čikaga) žurnalo lankėtos klau
simą ,,Ar tavo krašte sunku 'būti lietu
bei būdais. Ir šiuokart ne tik per spaudą, radiją ir asme viu?“ D. Juozapavičiūtė atsako:
ninius kontaktus, nors ir per juos taip pat. Išeivijai rei
,;Kaniadoje veikia lietuviškos organiza
kia dar labiau sukoncentruoti savo intelektualias bei cijos, meniniai vienetai bei lietuviškos
'kultūrines pajėgas rimtam krašto politinių, socialinių ir mokyklos. Valdžia net duoda piniginę pa
ekonominių problemų nagrinėjimui, objektyviom jo is raudą etninei veiklai, šaltinis yra, įtik nei
kia pasisemti.“
torijos studijom, tautos literatūrinio ir aplamai kultūri
R. Kulbiliūtė:
nio palikimo bei proceso tyrimui, šio darbo vaisiai turi
„Ne. JAV esi „įdomybė“, jei esi kita
būti platinami ne tik išeivių tarpe, bet pirmoje eilėje tautis, gryno kraujo ir moki svetimą kal
pačiame krašte. Reikia tvirtai suprasti ir įsisąmoninti, bą.“
N. Lenkausfcaitė:
kad pati tauta krašte, veikiama bukinamojo efekto, sa
vo dvasines funkcijas atlikti gali tik labai ribotai, todėl „Kartais atrodo, kad per lengva JAV
gyvenančiam jaunimui būti lietuviais ir
išeivijai šioje srityje priklauso labai svarbus vaidmuo. todėl ta ,privilegija“ nepakankamai įver
tinama“.
Na, o ką atsakytų Britanijos jaunimais?
(Bus daugiau)

■
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limų. Dėkime pastangas, kad mūsų dar
bas prisidėtų prie to, idant ateityje mūsų
kraštuose viešpatautų krikščioniški Idea
lai ir kad tarp mūsų tautų ibendradanbia.
vimas po išsilaisvinimo įgautų geriausias
formas. Dirbkime kiek galimybės leidžia
visų tautų, prievarta įbruktų Sovietų im
perijon, išlaisvinimo naudai.“
jtDziennik PolSki“ paminėjo, kad kon
gresą sveikino Vid. ir Rytų Europos tautų
atstovai, o tarp jų lietuvių atstovas Z. Ju
ras. Kaimyninių kraštų svečiai, kaip pa
žymėjo lenkų laikraštis, pabrėžė tamp
resnio 'bendradarbiavimo būtinumą ir
lenkų išeivijos didesnes galimybes šioje
srityje.
D. B.

Birminghamas
ŽUVO S. ŽEMAITIS

Kronika
DBLS TARYBOS POSĖDIS

*

Spalio 6 d., šeštadienį, 12 vai., Manchesterio 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 siekiniai, per ją
derinama veikia 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
ningai siekti mūsų visų tikslų. Todėl bent
kartą metuose renkamės į DBLS Tarybos
posėdį.

Birrniinghamo Skyriaus valdyba ir visi
to miesto lietuviai apgailestaujame, nete
kę savo tautiečio ir skyriaus nario Salia,
A. A. KAZYS SENKUS
mono Žemaičio.
Nelaimė ištiko, kai jis grįždamas iš dar
Kazys 'Senkus mirė rugsėjo 1 d., būda bo ėjo Skersai kelio ir pateko po sunkve
mas tik 56 im. amžiaus. Gyveno jis Štoke žimiu. Mirė pakeliui į ligoninę. Palaido
Newington.
tas rugsėjo 26 d. Wittono kapinėse.
Sudegintas rugsėjo 12 d. Laidotuvių
Skyriaus valdyba
apeigas atliko kun. Aleksandras Gerylba.
S. K.
A. A.

VIKTORIJA SIRVIDIENĖ

Viktorija mirė rugsėjo 8 d., sulaukusi
85 m. amžiaus. Palaidota šv. Patriko ka
pinėse, vyro kape, rugsėjo 17 d. iš Londo
no Lietuvių šv. Kazimiero šventovės, ku.
rios ji su savo vynu Benediktu buvo vie
na statytojų.
Sirvidų šeima buvo gausi. Vienas sūnus
gyvena Australijoje. Petras, Marija, Ele
na, Julija visi yra vedę ar ištekėjusios,
visi sudarę lietuviškas šeimas. Viktorija
paliko net 16 anūkų, kurie kalba lietuviš
kai ir dalyvauja lietuviškoje bendruome
nės veikloje.
Laidotuvėse dalyvavo labai daug žmo
nių. Patriotinė Sirvidų šeima visuomet
remdavo lietuvišką bažnyčią ir organiza
DBLS Tarybos Prezidiumas cijas ir katalikišką spaudą.
S. K.

AUKOS SPAUDOS REIKALAMS

KARDINOLO MINDSZENTY

Lankydamasis 'Lietuvių Namuose, Ško
BIOGRAFIJA ANGLŲ KALBA
tijoje gyvenąs K. Savoms spaudos reika
lams paiaulkojo 20 svarų.
Mgr. dr. Jozsef Koezi.Honvath yra pa
Tam pačiam reikalui aukų taip pat pri rašęs kardinolo Mindszenty biografiją,
siuntė V. Lisius 3 sv. ir K. Mendidkas 1 kuri buvo išleista vokiečių ir prancūzų
sv.
kalbomis. Anglų kalba šią knygą ^Cardi
nal iMindszenty — Confessor and (Martyr
DR. A. ŠTROMAS AMERIKOS ŽEMYNE of our Times“ dabar išleido Aid to the
Church in Need kartu su Augustine Pu
Salfordo universitete profesoriaująs dr. blishing Co.
Aleksandras Štromas rugsėjo 29 d. lišvaKnyga Ibuvo pristatyta anglų kritikams
žlaivo 'į JAV.
St. lElride's Church muzikos salėje. Daly
Ten jis dalyvaus AAASS (American vavo visų didžiųjų anglų laikraščių kriti
Association for Advancement of Slavic kai.
Studies) konferencijoje, o, be to, skaitys
Knygą pristatyti turėjo paits autorius,
paskaitas New Yoifco, Columfoijos, Pen bet jis įgyvena Vienoje (Austrija) ir ke
silvanijos, Georgetown© ir Toronto uni lionėje užtruko. Jį pavadavo vengrų sie
versitetuose. Toronte „Anapilis“ rengia jo lovados vedėjas .Mgr. Belą Ispaufci.
paskaitą ir vietos lietuviams.
Į pristatymą buvo pakviesti ir etninių
Grįš į Britaniją apie spalio 15 d.
grupių atstovai. Lietuviams atstovavo
Londono lietuvių parapijos klebonas kun.
dr. Jonas Sakevičius, MIC, ir Stasys
Kasparas.

Londonas

RUDENS BALIUS

Londono Lietuvių Moterų šv. Onos
LENKŲ KONGRESO NUTARIMAI
draugija ruošia rudens balių, kuris įvyks
Rugsėjo 1-2 d. d. Londone posėdžiavęs
spalio 20 d., šeštadienį, 345A Victoria
Pasaulio lenkų kongresas, kurio šūkis
Park Rd., Ixxndon E9.
Balius prasidės 8 vai. ir tęsis iki 12 buvo ..išeivijos vienybė su kovojiatačiu
kraštu“, išklausęs referatus ir išdliskulta.
vai. Įėjimas 1 svaras.
vęs rūpimus klausimus, priėmė tris rezoA. Kraučiūnienė
iiucijials. Jos yra dėi Žmogaus ir lenkų
tautos teisių gynimo, tarptautinės padė
VIEŠNIA Iš SYDNEJAUS
ties ir lenkų išeivijos uždavinių. Tų rezo
Lietuvių Namuose lankėsi Australijos liucijų pilnas tekstas, išspausdintas smul
lietuvė Valerija Laukaitienė, atvykusi į kiu šriftu Londono lenkų dienraštyje
Tarptautinį Potalogijos kongresą, kuris „Dziennik Polski“ (1979. IX. 15), užima
rugsėjo 14.17 d. d. posėdžiavo Queen Eli pusantro puslapio.
zabeth Halil rūmuose Londone.
Pirmuoju klausimu kongresas nutarė
V. Laukaitienė yra .įsigijusi chlropodis- įsteigti ,,Laisvojo žodžio fondą", iš kurio
tės diplomą ir sėkmingai dirba Sydnejaus bus teikiama finansinė pagalba Lenkijoje
Standish Medical Centre.
leidžiamai .pogrindžio spaudai. Kongreso
(Potalogiją reikia skirti nuo patologi dalyviai tuoj pat suaukojo tam fondui per
jos, kuri yra medicinos mokslo dalis).
1.500 svarų.
Tarptautiniai padėčiai aptarti skirtoje
rezoliucijoje kongresas pasisakė dėl san
PADĖKA
tykių įsu Vokietija, Rusija, Kinija, tre
Malonu buvo matyt senų ir naujų pa čiuoju pasauliu ir dėl santykių su Vid1. ir
žįstamų veidus, kuriuos palikau prieš 12 Rytų Europos tautomis. Lietuvius gali dt>metų. Dėkojame kun. J. Kuzmickiui, p. V. milnita tos rezoliucijos 9-tas paragrafais,
Gurevičiui, p. A. Bučiui, p. M. S. Gry kuriame sakoma:
,;Mūsų kaimyninės tautos: lietuviai,
bams, visiems komiteto bei klubo nariams
ir svečiams už draugišką mūsų priėmimą, baltarusiai ir ukrainiečiai, su kuriomfe
dovanas ir puikias išleistuves. Taip pat p. mus susiejo bendras istorinius likimas, o
Kalpokams, atvykusioms iš Porthsmouth. šiandien sieja bendra kova dėl laisvės, —
turi teisę i nepriklausomybę. Atmetus
Širdingaii dėkojame
Jaltą, karštai remiame tuos jų natūra,
Jurgis ir Patricija
liūs ir pilniai pagrįstus siekimus. Išeivija
Šergaliai
neseniausia esanti įgalinta siūlyti savo
Weston
Kanada
sprendimus kaimynų santykiuose ginčy
tiniems klausimams spręsti. Tikimės, kad
laisvos lenkų, lietuvių, baltarusių ir uk
rainiečių tautos sugebės išspręsti tuos
PADĖKA
klausimus Jungtinės Europos draugiško
Reiškiu viešą nuoširdžią padėką kUn. bendradarviavimo dvasioje.“
S. Matuliui už pasitamavimą dėl miru
Rezoliucijoje apie lenkų išeivijos užda
sios mano žmonos, atlaikymą šv. Mišių ir vinius tarp (kitko pasakyta (8 paragra
už pašventinimą velionės antkapio ir ta fas):
proga už sveikinimą man 83 metų sukak
„Lenkų kilmės žmonės gyvena laisvojo
ties proga.
pasaulio kraštuose kartu su žmonėmis,
Dėkoju ir tiems ketteringiškiams ir cor- kilusiais iš Vid. ir Rytų Europos kraštų,
biškiams lietuviams, kurie atsilankė į pa Sovietų imperijos tiek pat ar net daugiau
maldas ir į velionės antkapio pašventini engiamų, negu lenkų tauta. Pasistenkime
mą, taip pat ir tiems, 'kurie sveikino maine, kuo arčiau juos pažinti, suprasti vieni gi
asmeniškai.
ltus, bendradarbiauti bendroje kovoje dėl
vilsų mūsų tautų laisvės ir ginti laisvąjį
J. Liobė
pasaulį nuo sovietų infiltracijos bei puo

Manchesteris
KLUBO NARIŲ METINIS POBŪVIS

Manchesterio Lietuvių socialinis klubas
spalio 13 d., šeštadienį, 6 vai. vak., rengia
metinį narių pobūvį.

Norintieji dalyvauti užsirašo pas klubo
sekretorių.

Vokietija
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
LUEBECKE

VLB Ludbeako apylinkės vaidybos ir
ten gyvenančių lietuvių pastangomis rug
sėjo 9 d. surengtas šventės minėjimas
praėjo, kaip retai kada anksčiau, su gau.
siu dalyvių Skaičium ir labai sėkmingai.
Dalyvavo per 40 žmonių.
Minėjimas pradėtas pamaldomis Švč.
Jėzaus Širdies bažnyčios kryptoje. Iškil
mingas šv. Mišias atnašavo kun. dekanas
Vaclovas šarka iš Hamburgo. Krypta bu
vo pilnutėlė lietuvių, lenkų, vokiečių ir
kitų tautybių tikinčiųjų. Pamaldų metu
buvo giedamos lietuviškos ir lenkiškos
giesmės. Kun. V. šarka pasakė dienai pri
taikytą pamokslą lietuviškai.
Po pamaldų lietuviai ir jų bičiuliai su
sirinko ii „Haus Simeon“ prieglaudos na
mų salę, skirtą užsieniečiams katalikams.
VLB Luėbecko apylinkės valdybos pirm.
Pranais Kotkis paprašė svečius užimti vie
tas prie gausiai maisto patiekalais pa
ruoštų stalų, kur jau nuo -ankstyvau s ry
to darbavosi Ida Klausutienė, labai sko
ningai viską sutvarkydama. Vaišių metu
paskaitą skaitė kum. dek. V. Šarka. Prele
gentas šį kartą daugiausia apsistojo ties
mūsų priaugančiu jaunimu ir jam gre
siančiu nutautimiu, ragino tėvelius saugo
ti savo vaikus nuo jam didelib pavojaus
— lietuvybės praradimo, kalbos neteki
mo, tikybos pamiršimo. Po to buvo sugie
dotas Tautos Himnas.
Taipgi kum. V. Šarka nuoširdžiai pa
sveikino 1979 m. rugpiūčio 11 d. naujai
atvykusią iš Lietuvos šeimą — Klaudimalnitą, Konstanciją ir jų dukrytę Ingridą
Poviliauskuis. Laibai retas atsitikimas,
kad šeima', tikri lietuviai, jauni, sveiki,
gavo leidimą išvykti į Fed. Vokietiją nuo
lat 'apsigyventi pas Kliaudlimanto motiną
ir patėvį Manšus. .Motina yra dėjusi daug
pastangų, kad savo sūnų su šeima galėtų
altsikviestii pas save. Manšai taip pat tik
prieš 7 metus yra atvykę iš Lietuvos .į Va.
karų Vokietiją pagal Vemerio Manšo tu
rimą vokišką kilmę.
Antras 'atsitikimas dar romantiškesnis.
1979 m. rugpjūčio 23 d. nuo sovietinio lai
vo Luėbecke pasišalino Vytautas Macke
vičius, kuris pasiprašė vokiečius politi
nės globos. V. 'Mackevičius yra 30 metų
amžiaus, jūros studentas, vedęs, laisvai
kalbąs angliškai.
Su Vytautu Mackevičium yna buvus to
kia istorija. Kai jis pasišalino nuo laivo
ir atbėgo į jūrininkų namus, jį atsivijo
trys jūrininkai ir norėjo bėglį jėga sugrą
žinti >atgal. Įvyko muštynės, beit tuoj buvo
iššaukta vandenų policija, įkurti sutrukdė
jėga 'bėglį grąžinti. Iššaukta kriminalinė
policiją V. Mackevičių perėmė įsavo glo
bom. Dar buvo atvykęs iš Hamburgo so
vietų konsulato pareigūnas, kuris norėjo
perkalbėt®, kad jis grįžtų. Po to laivas iš.
plaukė iš Luebecko Sibiro kryptimi. Apie
šį pabėgimą rugpjūčio 25 d. rašė ir „Lueibeoker Nachrichten“ dienraštis. Tuo tar
pu V. Mackevičiaus byla yra dar tebeve
dama vokiečių saugumo policijos.
Poviliauškų (šeima ir V. Mackevičius
pirmukart savo gyvenime dalyvavo lais
vuose Vakaruose gyvenančių lietuvių su
ruoštoje Tautos šventėje. Kun. V. Šarka
visus juos gausiai apdovanojo pinigais.
Elena Tesnau neperseniai viešėjo Lie
tuvoje, .tai parsivežė įvairiiauisių skanės
tų, — puikios dešros, džiovinto sūrio ir
kitokių gėrybių, — ir jais pavaišino šven
tės dalyvius.
Vaišių metu padainuota lietuviškų dai.
nų, gražias pabendrauta dr .po 9 vai. (su
.pamaldomis) užtrukusio parengimo, ma
loniai išsiskirstyta į namus.
J. Pyragas

SUSIRŪPINIMAS VASARIO 16
GIMNAZIJA

Vasario 16 gimnaziją Huettenfelde, Vo
kietijoje, liepos 29 d. aplankė PLB pirmi
ninkas Vytautais Kamantus ir Kanados
LB pirmininkas Jonas Simanavičius. Su
gimnazijos kuratorijos (pirmininku tėvu
kun. Alf. Bernatonių ir gimnazijos direk
toriumi V. Natkevičiumi pasikalbėta apie
Vasario 16 gimnazijos praeitį, dabartinę
padėtį, problemas ir apie ateities planus.
Gimnazijos vadovybei perduotas šiau
rės Amerikos lietuvių susirūpinimais gitai,
naziijos reikalais ir mokinių auklėjimu.
Prašyta, kad gimnazijoje būtų sustiprin
tas tautinis auklėjimas, Skatinama jauni
mo organizacinė veikla, pagerinta ben
drabučio priežiūra.
Už gimnazijos mokslą dr auklėjimą yra
atsakingas įgimmazijos direktorius. Gim
nazijos teisinį savininkė yra gimnazijos
kuratorija, kurią šiuo metu sudaro 12 na
rių ir kuri tiesiogiai niekam nepriklauso.
Iki šiol PLH neturėjo ir neturi jokių
tiesioginių teisinių ryšių su gimnazija, to
dėl ji nėra tiesiogiai atsakinga už pačią
gimnaziją ir jos ateitį. Tačiau gimnazijos
gerovė visada rūpėjo ir rūpės PLB dar
buotojams. Europos LB pirmininkų suivažiiavimo metu PLB pirm. Vytautas Ka.
mantas perdavė per Vokietijos LB kraš
to valdybos reikalų vedėją Justiną Luko
šių 1.000 dol. čekį, skirtą Vasario 16 gim
nazijai, gautą aš Lietuvių Fondo, kad bū
tų sustiprintas tautinis auklėjimas gim
nazijoje.
PLB vicepirmininkas švietimo reika
lams kun. Antanas Saulaitis pasirūpino,
kad į gimnaziją įstotų šiems mokslo me
tams 4 mokinės liš Brazilijos ir 1 mokinė
aš Venecuelos. PLB Valdyba pažadėjo fi
nansinę paramą visoms 5-lkioms moki
nėms.
MIRĖ HERMANAS SEPTYNIUS

Hermanas Septyniius, gimęs 1901 m.
rugsėjo 23 d. Pageldyniuose, Klaipėdos
krašte, mirė 1979 m. rugpiūčio 2 d., plau
čių vėžio ligos pakirstas, Hanau 'miesto Ii.
goninėje.
Pradžios mokyklą baigė tėviškėj, spartesniąją Klaipėdoje ir baigė Tauragės
mokytojų seminariją 1927 m.Iki 1939 m.
mokytojavo Klaipėdos krašte, po Klaipė
dos prijungimo prie hitlerinės Vokietijos
Gerviškėmiių kaime prie Gumbinės, Rytų
Prūsijoje. 1941 m. rudenį paimtas į vo
kiečių kariuomenę, Danijoj sulaukė Ikaro
pabaigos. 1945 m. rudenį pateko į DP sto
vyklą Bremene, o stovyklas bekilnojant
— į Haniaiu miesto kareivines. 1947 m.
pradėjo savo profesijos darbą Hilgershiausene, 1950 m. persikėlė į Hanau, beit dirbo
ilki pensijos jau kaip tarnautojas.
lEluvo geras bičiulis ir susipratęs evan
gelikas, įrėmė finansiškai evangelikų
spaudą ir knygų leidimą. Kaip Hanau lic
itavau evangelikų liuteronų parapijos pdr.
mininkials, buvo darbštus, rūpestingas
pareigingais ir draugiškas. Įvairiomis pro
gomis paremdavo ir kitais lietuviškus ren
ginius aukomis. Priklausė Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės Hanau apylinkei.
Laidojimo apeigas Han.au pagrindinėje
miesto kapinių koplyčioje rugpiūčio 8 d.
atliko vietos kunigas Happelt ir kunigas
Fr Skėrys iš Mannheimo. Po apeigų lavo
nas buvo išvežtas į .miesto krematoriumą
sudeginti. Koplyčioje apie 70 žmonių at
sisveikino įsu velioniu. Po laidojimo apei
gų visi dalyviai buvo pakviesta į kavinę.
Žmonai, dukroms, sūnui ir kitiems gi
mtinėmis reiškiu Lietuvių Evangelikų Uluteronų Bažnyčios išeivijoje vardu savo
galiausią užuojautą ir kartu isui jais (liū
džiu neteikęs gero draugo klaipėdiškio.
Kun. Fr. Skėrys

MIRĖ A. ANNIS, ,,NEMUNO KRAŠTO“
REDAKTORIUS

nės straipsnio antraštės: ,,Rusai, susirū
pinę anitilsovietinėmis lietuvių disidentų
nuotaikomis, bando intensyvinti propa
gandą, ypač jaunimo tarpe“, „Mokyklinės
brigados“ iš tikro yra tik „juodoji darbo
rinka“, „Lietuviai gina religines 'tradici
jas“.
V. Vokietijos dienraštis ,jDie Well“ lie
pos 23 d. aprašė Maskvos spartakiadą, be
kita ko, pažymėdamas, kad joje lietuviai
sportininkai išsiskyrę iš kitų savo rudai
žalia uniforma. Jie, laisvu žingsniu ir
smagiais rankų mostais, su lotynišku rai
džių įrašais „'Lietuva“ ant treningų nu
garų, labai demonstratyviai paradavo laitidarymo iškilmių metų. Tad pastebėjo ir
kilta laisvojo pasaulio spauda. Taip pat ir
Estijos sportininkai turėję ant treningų
lotynų raidėmis Estii. Kiltų įrašai buvę
kirilica.
Spartakiadoje dalyvavę daugiau kaip
500 Lietuvos spontiniinkų.
•
Iš LENKIJOS LIETUVIŲ VEIKLOS

iDiėtuvįų visuomenės (kųMtūijos draugi
jos (LKIVD) centro valdybos. organas
„Aušra“ ('Lenkija) rašo, kad Varšuvos
ratelio veikla per paskutiniuosius kele
rius metus pagyvėjo. Ratelio vadovybė
Skyrė daugiausia dėmesio kultūriniams
vakarams, paskaitoms, diskusijoms ir kt.
Per vienerius metus įvyko 21 susirinki
mas su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais
Lenkijoje fiir Lietuvoje. Varšuvos lietu
viai paldledia ir Punsko lietuviams studen
tams, atvykusiems studijuoti į Varšuvos
aukštąsias mokyklas. Be to, per vienerius
metus buvo išleisti 2 .numeriai vidlnioorganizaciriio pobūdžio biuletenio „Var
šuvos lietuvis“.
LVKD Slupsko ratelis taip pat leidžia
biuletenį, įkuriame rašoma, kad Gdansko
ratelio globai buvo perduoti Pucke dvie
jų kalinių kapai, ant kurių lietuvių pa
stangomis pastatytas paminklas.
Gdansko ratelio nariai praeitų metų
lapkričio 1 d., Vėlinėse, aplankė Štuthofe
nukankintų lietuvių kapus Pucke dr ant
jų užžiebė žvakutes.
Pagal tradiciją į Gdansko ratelio susi
rinkimus suvažiuoja viso Lenkijos Pabal.
tijo lietuviai.
JEI BŪTŲ DAUGIAU VERTINTA
LIETUVIŲ KALBA

„Draugo“ dienraštyje spausdinamuose
atsiminimuose Jonas Matonis šitaip pa
svarsto praeities ir dabarties reikalus:
„lEįevergaujant svetimiems,
lietuvių
tauta ne tik neaugo, bet net smarkiai
Skaičiumi smuiko. Prieš Lietuvos-LenM.
jos padalijamą lietuvių ibuvo tiek pat,
kiėk Ituo metu anglų. Per mūsų vergavi
mo laikotarpį anglų kalba išsiplatino
daugiau' kaip 250.000.000 žmonių tarpe,
įskaitant svetimtaučius, šią kalbą pasisa
vinusius, o lietuvių liko tik apie 3.000.000,
ir vien tik lietuvių'. Iš kitataučių mūsų
kalbą žinojo tik keletas mokslininkų ir
ribotas Skaičius mūsų kaimynų, nes mes
visuomet stengdavomės prakalbinti jo
(kalba, ką mūsiškiai ir 'iki šiol daro tėvy
nėje.
MaSkvinių rusų tuo metu buvo ne ką
daugiau negu lietuvių, bet jų kalba išsi
platino taip 150.000.000 žmonių, įskaitant
gudus, ukrainiečius ir nuotrupas aš kiltų
tautų, kurios buvo prarytos rusų tautos.
Jei nebūtų prarasta istorinė Lietuvos ne.
priklausomybė dr jei mūsų bajorija,
užuot nutautusi, būtų daugiau vertinusi
savo kalbą, greičiausia vietoje rusų kal
bos aname plote būtų vyravusi lietuvių
kalba, o vietoj Rusijos — Lietuva. Bet
įvyko taip, kaip mūsų liaudies daina nu
sako: „Pragėriau žirgelį ir kamanėles ir
savo jaunąsias gražias dieneles“.
Gyvendami svetimame krašte, lietuviai
visai natūraliu, pradeda vartoti tos šalies
kalbą. Taip daro ne vien lietuviai. Iš tik
ro Lietuvoje būdavo kažkaip (kitaip: lie
tuviai stengdavosi svetimšalius įkalbinti
rusiškai ar lenkiškai. Įdomu, kad ir išei
vijoje praktikuojama su lenku tuoj ban
dyti lenkiškai, su latviu — latviškai kal
bėti, taip pat dažnu atveju latvis ar len
kas prakalbina savąja kalba.

Eliinigerodėje, Vakarų Vokietijoje, rug
pjūčio 9 d. mirė Klaipėdoje gimęs Alber
tas Anys-Anniles, prosovietinio žurnalo
,,Nemuno kiralštas'1 redaktorius.
Nepriklausomybės laitais bendiraritarbiavęs ,,Ryte“, ,,Keleivyje“ bei vokiška
jame ,J3altischer Beobachter“.
Pagal ,,Gimtąjį kraštą“, A. Annies „Ne KLINIKA GIRTUOKLĖMS MOTERIMS
GYDYTI LATVIJOJE
muno kraštu“ stengėsi vienyti po pasau
lį išsisklaidžiusius įvairių pažiūrų lietu
Rygos spauda pranešė, kad Liepojoje
vius.
(Latvijai) įrengta pirmoji klinika gydyti
moterims chroniškoms girtuoklėms. Į tą
kliniką Siunčiama teisėju sprendimu vieLIETUVA IR LIETUVIAI VAKARŲ
neriems ar dvejiems metams.
SPAUDOJE
Girtavimas Latvijoje yra paplitęs ne
Birželio mėn. amerikiečių
žurnale tik tarp vyrų, ibet ir tarp moterų.
„Newsweek“ buvo išspausdintas Vilniuje
apsilankiusio žurnalisto F. Coleman
Straipsnis „Underground Church“ apie
Kazimiero Barėno knyga
kenčiančią Lietuvos Bažnyčią. F. OoleBritanijos Lietuviai
mian pastebėjęs, kad popiežiaus Jono.Pauliaus II lankymasis Lenkijoje palikęs lie gaunama Nidos leidykloje 2 Ladbroke
tuviuose nemažą įspūdį. Taip pat rašoma, Gardens, Landon, Wil, 2PT. Knyga ilius
kad sekmadieniais bažnyčios esančios pil truota, 360 psl. Kaina 7,50 sv. su persiun
nos įvairaus amžiaus žmonių, jose pui timu.
kiau gieda chorai, procesijose nešami
šventųjų paveikslai ir vėliavos, o per pus
valandį pamalęs, kaip buvo sutuoktos 3
poros, kieviena su 20 jaunų žmonių paly LIETUVIŠKOS PAMALDOS
da.
F. Coleman taip pat išsamiai supažin NOTTINGHAME — spalio 7 d„ 11-15 vai.,
židinyje.
dina su sunkumais, su kuriais susiduria
Bažnyčia, dabar savo gyvybingumui iš LEICESTERYJE — spalio 7 d., 14 vai.,
Švč. Širdies bažnyčioje.
laikyti perėjusi į „katakombinę Bažny
BRADFORDE
— spalio 7 d„ 12.30 vai.,
čią“.
atsimenant M. Žalienės tėvus.
Plačiai Skaitomas Romos dienraštis
„II Tempo“ liepos 25 d. laidoje išsispauS. HUDDERSlFIELDE — spalio 14 d., 1 vai.
p. p., St. Joseph's bažn.
dino didėlį straipsnį ,,Kai Kremlius ieško
pretekstų“ apie Lietuvos vangus. Antri BRADFORDE — spalio 21 d., 12.30 vai.

i

