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PO SOVIETINIU KEVALU
HUMANITARINIAI MOKSLAI 
LIETUVOJE

(D
Visuomeniniais mokslais paprastai vadi

nami socialiniai mokslai, pirmoje eilėje 
sociologija, socialinė antropologija, etno
grafija, politiniai mokslai arba politologi
ja, be to, dar atskiros, giminingos ekono
mikos sritys ir pan. Sovietų Sąjungoje vi
suomeninių mokslų sąvoka vartojama 
daug platesne prasme. Jais ten vadinama 
maždaug viskas, kas neįeina į gamtos ir 
vadinamųjų griežtųjų mokslų apimtį, at
seit, humanitariai mokslai plačiausiąja to 
žodžio prasme (amer. „liberal arts", angį, 
„moral sciences", vok. „Geisteswissenschaf 
ten“). Taip išplėstinai suprastiems visuo
meniniams mokslams sovietuose priskiria
ma filosofija, kalbotyra, menotyra, teisė, is 
torija, literatūros mokslas ir t.t. Tik Vaka
ruose sparčiai besivystanti empirinė polito 
logija Sovietų Sąjungoje nepripažįstama 
savarankia moksline disciplina. Politinių 
mokslų vietoje ten yra marksizmas - leni
nizmas, kuris sovietuose laikomas ne tik 
ideologija, bet ir mokslu.

Dabar, rusiškuoju pavyzdžiu, Lietuvoje 
visuomeninių mokslų sąvoka naudojama 
išplėstine prasme, nors lygiagrečiai jie va
dinami ir humanitariniais mokslais.

Lietuvos Mokslų akademijos Visuomeni
nių mokslų skyriaus akademikas - sekreto
rius yra Kostas Korsakas. Jis taip pat yra 
akademijai priklausančio Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto direktorius ir, tur 
būt, laikytinas komunistų valdomosios Lie 
tuvos literatūros mokslų „old grand man“.

Besimokydamas Šiaulių gimnazijoje, K. 
Korsakas jau buvo marksistinių įsitikini
mų. Septintos klasės gimnazistas Korsakas 
buvo suimtas ir už draudžiamą politinę 
veiklą nubaustas ketveriems metams ka
lėjimo. Kalėjime pradėjo rašyti ilgesnius 
literatūros kritikos straipsnius, kuriuos 
spausdino „Kultūros" žurnale. Bausmės ne 
atkalėjęs, Korsakas buvo paleistas. Vytau
to D. Universitete studijavo literatūrą, ver 
tesi žurnalistika, buvo faktinuoju „Kultū
ros“ redaktoriumi. Iki sovietinės okupaci
jos išleido keletą vertingų kritikos knygų, 
kuriose atvirai reiškė savo marksistišką 
pažiūrą į literatūrą, bet nenugrimzdo į vul 
garaus socialistinio realizmo žemumas. Jį 
pažinojusieji abejoja, kad jis anuomet jau 
būtų buvęs komunistu. Korsakas rašė ir 
yra išleidęs savo eilėraščių, kurie, nors ir 
sklandus, didelių poetinių aukštumų vis 
dėlto nėra pasiekę. Pastebėtina, kad ir gū
džiausiais stalinistinio prievartavimo me
tais Korsako poezija išsiversdavo be pi
gaus ir trafaretinio Stalino, Lenino ir ki
tokių ikonų garbinimo. Jo literatūriniu są
žiningumu, atrodo, abejoti netenka, nors 
savo ištikimybę komunistinei valdžiai jis 
pastarųjų 26 metų bėgyje neabejotinai taip 
pat yra įrodęs.

Sovietų Sąjungos Mokslų akademijos 
Prezidiumo Visuomeninių mokslų sekcijos 
išvažiuojamoje sesijoje Vilniuje Kostas 
Korsakas skaitė pranešimą tema „Visuo
meninių mokslų būklė ir vystymosi per
spektyvos respublikoje" (t.y. Lietuvoje). 
Pranešimo ištraukas dabar paskelbė Vil
niaus spauda (žr. Tiesa, 1966 m. gruodžio 
9 d.).

Jeigu medicinos, chemijos arba techni
kos srityje atliekami moksliniai darbai yra 
tarptautiniai ir tolygiai gali būti dirbami 
Vilniuje, Maskvoje arba New Yorke, huma 
nitariniai (arba visuomeniniai) mokslai 
yra itin tampriai susiję su tautine kultū
ra. Todėl tiems išeivijos skaitytojams, ku
rie dar visiškai nenugrimzdo savo smul
kiuose asmeniškuose reikalėliuose ir ku
riems dar teberūpi tautinės kultūros puošė 
Įėjimo sąlygos komunistų valdomoje Lietu 
voje, gali būti prasminga ir smalsu susi
domėti, ką Kostas Korsakas apie humanita 
rinių mokslų būklę Lietuvoje papasakojo 
Vilniun suvažiavusiems Maskvos akade
mikams.

Humanitarinių mokslų tiriamasis darbas 
Lietuvoje yra koordinuojamas Lietuvos 
Mokslų akademijos, o atliekamas Ekonomi 
kos, Istorijos, Lietuvių kalbos ir literatū
ros, Pedagoginiame institutuose ir Vil
niaus universitete. Korsakas mini ir Par
tijos istorijos institutą prie LKP CK. Pas
tarasis vis dėlto laikytinas daugiau apolo
getinio pobūdžio įstaiga, nors kartais sa
vo tyrimais iškelia gana įdomių ir vertingų 
detalių naujųjų laikų Lietuvos politinėje ir 
socialinėje istorijoje.

Šiuo metu Lietuvoje dirba 14 humanita
rinių mokslų daktarų ir apie 200 kandida
tų. Pažymėtina, kad sovietinis mokslų dak 
taras laikytinas aukštesniu akademiniu 
laipsniu už Vakaruose įprastą filosofijos 
daktarą; pastarajam apytikriai atitiktų so
vietinis mokslų kandidatas. Pirmu žvilgs
niu aukštų akademinių kvalifikacijų moks 
lininkų skaičius Lietuvoje atrodo nemažas.

LAIKRAŠCIŲ BĖDOS
Kadangi vis daugiau britų laikraščių per 

eina į monopolijų rankas ar yra priversti 
sustoti, speciali komisija tyrinėjo reikalą 
ir priėjo išvados, kad toje srityje dirban
čiųjų atlyginimai dažnai yra per dideli, pa
lyginus su atliekamuoju darbu, profesinės 
sąjungos per daug karingos, o leidėjai per 
lengvai nusileidžia.

PODGORNAS PAS POPIEŽIŲ
Tikimasi, kad popiežius priims Sov. Są

jungos aukščiausiojo sovieto pirmininką - 
prezidentą Podgorną, kai jis šį mėnesį lan
kysis Italijoje.

Tai bus pirmas atsitikimas, kad sovietų 
valstybės galvą priims popiežius.

DJILAS PALEISTAS
Jugošlavija paleido iš kalėjimo Milova- 

ną Djilą, kuris buvo nuteistas 9 metams 
už knygą „Pasikalbėjimai su Stalinu“ ir at 
sėdėjo 4 metus. Anksčiau jis sėdėjo už kny 
gą „Naujoji klasė“.

Djilas savo metu buvo artimas Tito ben
dradarbis, bet jų santykiai nutrūko, kai 
jis pradėjo kritikuoti komunizmą.

ISTORIJOS SU PAMOKYMU
Artėja 50-sios bolševikinio perversmo 

Rusijoje metinės. Kremlius paragino savo 
valdinius sutikti jas ne tik skambiais žo
džiais, bet sunkiu darbu ir įsipareigojimais 
partijai ir valstybei. Turi įsipareigoti visi 
ruošti vadinamąsias socialistines lenkty
nes, išpildyti ir viršyti Maskvos nustatytus 
planus. Kad tai yra labai rimtas reikalas, 
rodo ir zimaninės „Tiesos“ neseniai įsives
tas nuolatinis skyrelis „Didžiojo Spalio 50- 
sias metines sutinkant".

Kremliaus paraginimas aštriu dygliu 
įsmigo ir partiniams propagandininkams. 
Jie šokosi ne tik mokytis, ne tik gal jau 
šimtąjį kartą kalti revoliucijos bei partijos 
istorijas ir kiekvieną Lenino pasakytą bei 
parašytą žodį, bet ir kitus mokyti. Komu
nistiniai propagandininkai, matyt, ne juo
kais užsimojo lietuvius įtikinti, kad jiems 
geriau gyventi sovietinėje okupacijoje, ne
gu laisvėje.

Tas užsimojimas, aišku, yra didelė nesą
monė ir mūsų tautos įžeidimas. Beieškant 
argumentų neįrodomam dalykui įrodyti, 
pripasakojama visokiausių absurdų. Norė
dami visus juos suminėti ir atitiesinti, tu
rėtume kasdien bent keletą valandų kal
bėti. Tad pasitenkinsime tik poros būdin
gesnių istorijėlių priminimu ir jų tikrosios 
vertės paaiškinimu.

Spalio 8 dieną partijos dienraštis išspaus 
dino savo bendradarbio Urnelio keturis epi 
zodus, neva paimtus iš gyvenimo. Pirmasis 
jų pavadintas negilia filosofija. Iš tiesų tas 
pavadinimas labai tiktų visam tų plokščių 
istorijėlių ciklui. Įvykio laikas — nepri
klausoma Lietuva, vieta — Akmenė, Kibu- 
rių dvaras. Jo ponas Morkūnas, neva norė
damas paraginti kerdžiaus Noreikos sūnų 
keturiolikametį vaikinuką Adolfėlį geriau 
melžti karves, pažadėjo, kai užaugs, pa
skirti dvaro prievaizdu. O dabar tas Adol- 
fėlis yra Agluonos tarybinio ūkio direkto
rius, agronomas, nusipelnęs pavergtos Lie-

tuvos žemės ūkio darbuotojas, Lenino ordi
ninkas. Dienraštis sako, jog ne iš pono Mor 
kūno malonės Noreika tapo Agluonos sov- 
chozo direktorium. Aišku, kad ne. Čia ir 
glūdi visa nelaimė. Jam tą riebią vietą su
teikė okupantas ir jo partija. Tuo būdu 
Morkūno pranašystė išsipildė: užaugęs No
reika tapo dvaro prievaizdu. Ir dar dides
nio dvaro, negu Kiburiai buvo. Dabar No
reika, kaip ir anksčiau Morkūnas, nerea
liais pažadais skatina bolševikinio dvaro 
kumečius daugiau dirbti. Tačiau tuo jis 
nesitenkina. Sovietinio dvaro prievaizdas 
naudoja, komunistiniu terminu tariant, ope 
ratyviškesnes arba rezultatyviškesnes ska
tinimo priemones — grasinimus, baudas ir 
prievartavimą. Jis verčia melžėjas ir kiau 
lių šėrėjas visą dieną nuo aušros iki sute
mų sunkiai dirbti ir galvoja, kad jos dar 
daug turi laisvo laiko. Todėl Noreika žada 
tas moteris ir merginas vėlais vakarais ir 
naktimis dar į mokyklos suolą pasodinti. 
Sako, melžėjos darbo dabar nesulyginsi su 
tuo, kas buvo anksčiau.

Žinoma, kad nesulyginsi. Anksčiau mel
žėjoms nereikėjo naktimis kalti jokių par
tijų istorijų, jokių privalomų susirinkimų 
lankyti, jokiose privalomose saviveiklose 
dalyvauti. Ir Noreikos darbo nesulyginsi 
su Morkūno darbu. Pastarasis buvo tikras 
savo žemės šeimininkas, o Noreika yra tik 
prievaizdas. Norėdamas įsiteikti savo po
nams Maskvoje ir jų statytiniams Lietu
voje, jis turi spausti iš darbininkų paskuti
nį prakaito lašą. Tokios yra visų prievaiz
dų pareigos...

Antrame epizodėlyje Urnelis pasakoja 
apie Zarasus. Mirdamas senis Andrijaus
kas įspėjo savo sūnų Boleslovą, kad jis bėg 
tų iš pelkėto ūkio. Sūnus nepaklausė tėvo 
įspėjimo. 1948 metais jis, rizikuodamas gy
vybe, suorganizavo kolchozą ir jam vado
vavo. Kaip gi partija jam už tą patarnavi
mą atsidėkojo?

Septynios DIENOS

bet mokslo daktarų šiuo metu Lietuvoje 
yra proporcingai mažiau, negu bet kurioje 
kitoje sovietinėje respublikoje. Tuo savo 
laiku susirūpino ir patys Lietuvos moks
lininkai, netiesiogiai tai išreiškia ir Korsa
kas, sakydamas, kad „naujų kvalifikuotų 
kadrų rengimas visuomeninių mokslų sri
tyje taip pat turi savo trūkumų“. Visoje ei
lėje disciplinų Lietuvoje vis dar „jaučiama 
aštri stoka kvalifikuotų mokslo darbuoto
jų“-

Be to, „jaučiama aštri stoka“ lėšų huma
nitariniams mokslams, kurios sovietinėje 
santvarkoje tegali ateiti iš valstybės iždo 
ir kuris, kaip žinome, yra valdomas komu
nistų partijos. Korsako žodžiais, „taip pat 
reikėtų žymiai sustiprinti humanitarinio 
pobūdžio mokslinių įstaigų materialinę ba
zę, kad būtų galima pakelti jų veiklos na
šumą“. Tokie pabrėžtini („žymiai pakel
ti“!) reikalavimai iš Korsako lūpų leidžia 
manyti, kad humanitariniams mokslams 
Lietuvoje skiriamos biudžeto sumos iš tie
sų nėra pakankamos. Korsakas juk nėra 
mažas vaikas, kad tokius reikalavimus kel 
tų be pagrindo. Peršasi išvada, kad Lietu
vai iš valstybės (t.y. Sovietų Sąjungos) iž
do skiriama mažiau lėšų humanitariniams 
mokslams, negu proporcingai jai priklausy 
tų. Kitaip sakant, Lietuva skriaudžiama 
kitų sovietinių tautų (tautos?) sąskaita.

(Tąsa sek. nr.)

— R.E. Maziliauskas

DIDELI KIEKIAI REIKALINGI
Nenumatydama gero derliaus, Indija pra 

šo JAV duoti jai 1967 m. 10 mil. tonų grū
dų.

Abejojama, ar JAV galės duoti tokį kie
kį. Kol kas pažadėta tik 900.000 tonų.

BROWNAS SIEKIA TAIKOS
Britanijos užsienių reikalų min. Brow- 

nas kalbina JAV, Pietų ir Šiaurės Vietna
mą sustabdyti karą ir pradėti taikos dery
bas.

Tvirtinama, kad ir Šiaurės Vietnamas 
jau beveik palankus tokioms deryboms.

NEGALIMA ŽEMINTI STALINO
„Pravda“ kritikuoja tuos sovietų kari

nius istorikus, kurie savo raštuose menki
na Stalino vaidmenį kovose dėl Stalingra
do ir Kursko. Jie privalą laikytis „istori
nės tiesos“.

Kad Stalino garsas atgyja, rodąs ir atsi
tikimas su rašytoju Konstantinu Simono- 
vu. Jis „Novy mir“ žurnalui buvo atidavęs 
spausdinti savo karo meto dienoraštį. Iš jo 
buvę pareikalauta išbraukti tas vietas, kur 
kritiškai pasisakoma apie Staliną. Dėl to 
žurnalas porą mėnesių pavėlavo ir išėjo 
visiškai be Simonovo atsiminimų.

ĮSAKYMAS VAŽIUOTI NAMO
Kongo vyriausybė nusavino belgų kasyk 

lų bendrovę Union Miniere.
Bendrovė įsakė grįžti namo visiems sa

vo apie 2000 tarnautojų ir technikų.
Bendrovė iki šiol duodavo didelius pel

nus. Neturėdama patyrusių žmonių, ji, ži
noma, pasidarys nuostolinga.

REVOLIUCIJA RYJA SAVO VAIKUS
Raudonoji gvardija ištempė į gatvę par

tijos propagandos viršininką Tao Ču, kuris 
pagal oficialųjį sąrašą buvo ligi šiol vienas 
iš keturių didžiųjų Kinijos vadų. Jis buvo 
vienas tų, kurie vykdo dabartinę kultūrinę 
revoliuciją.

Dabar Mao Tsetungo asmeninis sekreto
rius Čen Pota pareiškė raud. gvardijai pri 
tarimą, kad ji ėmė persekioti Ču.

KOMUNISTINIAI DERLIAI
Sovietų Sąjunga paskelbė, kad jos grūdų 

derlius šįkart yra pats didžiausias krašto is 
torijoje — 171 mil. tonų. Tai būtų 50 mil. 
tonų daugiau negu 1965 m. ir 36 mil. tonų 
daugiau negu neblogais 1958 m.

Tačiau iš Kanados gal ji ir pirksianti 
grūdų, nes pigiau išeina iš ten atgabenti į 
sovietinius Tolimuosius Rytus, negu atvež
ti iš vakarinių krašto dalių.

Kinijos žinių agentūra skelbia, kad ir 
tas kraštas turėjęs gerą derlių.

Kai viskas aprimo, pasiuntė į kiaulių fer 
mą. Dabar kolchozas paverstas priemiesti
niu Zarasų sovchozu, kuriame tebedirba 
jau septintą dešimtį bebaigiantis senukas 
Andrijauskas, bolševikų pavadintas nusi
pelniusiu pavergtos Lietuvos žemės ūkio 
darbuotoju. O jo gimtosios pelkės vis dar 
nenusausintos. Visi jo keturi vaikai buvo 
gudresni. Jie pasinaudojo mirštančio sene
lio patarimu jų tėvui ir paliko pelkes, šian 
dien jie visi yra baigę aukštąjį mokslą.

Boleslovo Andrijausko namuose kabą ra 
šytojos Žemaitės ir kosmonauto Germano 
Titovo paveikslai. Epizodėlio autorius įtai
goja tokią portretų prasmę. Žemaitė rašė 
apie tuos laikus, kai Andrijausko tėvai ir 
seneliai smilko dūminėje pirkioje. O Tito

GYVENIMAS
Jei aišku, kad 1966 metai Lietuvoje bus 

praėję be apčiuopiamų permainų pavir
šiuje, tai daug sunkiau apčiuopti, vyko ar 
nevyko kokių „poodinių" permainų bei 
naujų reiškinių žmonių mintyse ir nusi
teikimuose.

Praėjusių metų išvakarėse ir jų pradžio
je buvo prasiveržę keletas viešų išsitarimų 
net valdžios kontroliuojamoj spaudoj apie 
lyg vykstančią kokią naują fermentaciją. 
Sakė, kad visuomenėj, ypač jaunojoj kar
toj, ima reikštis „skeptiškumas visokios rū 
šies stabų ir net autoritetų atžvilgiu". Da
bartinis Lietuvos jaunimas esąs didžiai 
margas, diferencijuotas. Naujoji karta, iš
mokusi užsienio kalbų, turinti daugiau ga
limybių pažinti, kaip gyvena visas pasau
lis. Jaunoji karta, sakė, godžiai sekanti da
bar kur kas labiau prieinamą užsienio ša
lių literatūrą ir meną, nekalbant apie visų 
sričių klasiką. Visa tai, esą, formuoja jau
nosios kartos davinius, interesus, požiūrį į 
esminius gyvenimo klausimus.

Atseit, toli gražu ne visas Lietuvos jau
nimas išėjo padaužomis. Bet šie nepadau- 
žiški polinkiai apie „komunizmo statybą“ 
deklamuojančiam režimui galėjo atrodyti 
(ir turėjo būti) žymiai pavojingesni, negu 
abuojausias chuliganizmas.

Neįspėsi iš šalies, ar tie metų išvakarėse 
minėtieji nusiteikimai plėtojosi, ar blėso, 
ar tiesiog tapo užslopinti. Skaudžiausias ir 
įkyriausios padėties vergiškumo požymis 
yra ne atlyginimų menkumas, ne prekių 
trūkumas, ne gyvenamųjų patalpų stoka 
bei ankštumas, o visų pirma visiškas min
ties laisvės ir intelektualinis santykiavimo 
užgniaužimas. Neįmanoma užčiuopti visuo 
menėj vyraujančių nusiteikimų, kai nusi
teikimai, kiek jie nėra komjaunimo bei 
kompartijos šūkių atspindys, yra priversti 
likti individualūs, uždaryti paskirose są
monėse. Mintim pasidalyti, ją bent kiek 
platesnės apimties svarstyti Lietuvoje te
bėra pavojinga: čekistai tebeprimena, kad 
jie tebebudi ne menkiau, kaip „geraisiais 
tėvo ir mokytojo laikais“. Nesant bent apy
laisvių minties apyvartos galimybių, nega
li susidaryti apčiuopiama bendra visuome
nės nuomonė, juo labiau negali būti kalbos 
apie viešąją visuomenės nuomonę.

Buvo praėjusiais metais beprasiveržian- 
ti aikštėn — bent Vilniaus mieste — disku 

SUSIPRATIMAS VEIKSNIUOSE

Nauja Vliko valdyba ir jos pirmininkas 
dr. J.K. Valiūnas susilaukė nuoširdžių svei 
kinimų iš Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
— pasiuntinių ir generalinių konsulų: S. 
Lozoraičio, B.K. Balučio, J. Kajecko,, S. 
Girdvainio, A. Grišono, V. Stašinsko, P. 
Daužvardžio ir J. Žmuidzino. Visi sveikin
tojai didžiai vertina Vliko pirmininko pasi
sakymą už glaudų bendradarbiavimą su 
Lietuvos Diplomatine Tarnyba ir iš savo 
pusės pareiškia nuoširdų norą veikti su
tartinai Lietuvos laisvinimo labui.

Lietuvos Diplomatijos šefas S. Lozorai
tis rašo: „Tamsta ir Tamstos kolegos galite 
būti tikri, jog Lietuvos Diplomatinė Tarny 
ba teikia didžios svarbos bendradarbiavi
mui su Vliku, ypač dabar, pakilus Vakaruo 
se stipriai koegzistencijos su Sovietais ban 
gai, kurioje skęsta tarptautinė moralė ir at 
siminimas apie Sovietų padarytą smurtą“.

J. Kajeckas: „Kiek tai mane liečia, mie
lai padarysiu visa, kad mano bendradar
biavimas su Jumis būtų sklandus ir padė
tų bendrom pastangom priartinti išsiilgtą 
laisvės rytą“.

B.K. Balutis: „Kova yra sunki. Ateityje 
ji gali būti dar sunkesnė. Bet kol kas yra 
tvirtas pasiryžimas visiems bendrai kovoti 
už Lietuvos laisvės atgavimą, nėra ir nega
li būti jokios abejonės tą kovą anksčiau ar 
vėliau laimėti. Tad į bendrą, sėkmingą 
darbą!“

S. Girdvainis: „Pradedant naujuosius 
metus, reikia su apgailestavimu konstatuo 
ti, jog mūsų laukia didelis ir labai sunkus 
darbas. Tiktai bendromis jėgomis mes ga
lėsime atlikti tuos uždavinius, prieš ku
riuos mus pastato okupuotos Lietuvos rei
kalai“. (ELTA)

PLATI KONFERENCIJA

Jau buvusioji Vliko valdyba buvo numa
čiusi kviesti Alto, Diplomatų, Lietuvos 
Laisvės Komiteto, PLB Valdybos ir Vliko 
pasitarimą 1966 metų pabaigoje, bet, Altui 
prašant, atidėjo 1967 metų pradžiai. Nau
joji Vliko valdyba, susipratusi su kitais 
kviečiamaisiais, nusistatė konferenciją 
kviesti sausio 14-15 d. New Yorke. Konfe
rencijos darbotvarkės pagrindiniu klausi
mu bus sutarimas dėl 1968 — Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo jubiliejinių — 
metų minėjimo programos nustatymo ir 
jos vykdymo darbų pasiskirstymas. Be abe 
jo, konferencija svarstys ir Lietuvos lais
vinimo uždavinių konkretizavimą ryšium 
su besikeičiančia tarptautine padėtimi. Sa
vo svarstymų galutinę darbotvarkę nusista 
tys pati konferencija. (E)

— Vėžiu mirė Jack Ruby, kuris nušovė 
prez. Kennedžio žudiką Oswaldą.

vas simbolizuojąs šviesią dabartį. Tokios 
yra „vyresniojo brolio“ ir jo partijos padik 
tuotos įtaigos.

Žymiai realesnis ir lietuviams supranta
mesnis būtų šis aiškinimas. Žemaitė rašė 
apie rusų okupacijos slegiamą Lietuvą. Da
bar istorija kartojasi. Titovas simbolizuoja 
sovietų veržimąsi į tarpplanetinę erdvę, iš 
kur jie mano užvaldyti pasaulį. Ta užma
čia labai brangiai kainuoja. Užtat Sovieti- 
jos gyventojai turi daug ir sunkiai dirbti. 
Jie turi kęsti didelius nepriteklius ir ne
laisvę, kad Kremliaus valdovai galėtų vyk
dyti savo imperialistinius siekimus. Dėl to 
ir Andrijausko gimtosios pelkės tebėra ne
nusausintos...

Augustinas Upėnas

VIS TIEK TVANKUS
sijų klubų mada. Ar pradininkai greit išsi
kvėpė, ar koks „draugiškas įtikinimas“ pa
veikė, bet tų klubų reiškimasis, vos prasi
dėjęs, dingo. Ar bent bus tapęs įtrauktas į 
viešai neminėtinų reiškinių indeksą...

Garsiau, negu pirma, praėjusiais metais 
buvo iškilę Lietuvoje balsų, net valdinėj 
spaudoj, prieš įvairius gamtos ar architek
tūros žalojimus bei vandenų teršimus. Ke
letą tokių bylų atkaklesnieji visuomeninin 
kai - kultūrininkai, bent iš dalies, net ir lai 
mėjo. Pvz., Neringos apsaugos, upių terši
mo, arba ir Vilniaus katedros aikštės nede
ramu pastatu užgriozdinimo reikalais. Tik 
nežinia, koks likimas neviešai kelto pasi
priešinimo prieš Maskvos kėsinimąsi už
nuodyti naftos įmone visą Nemuno žemupį 
ir Kuršių marias, arba chemijos įmone už
teršti Šventosios-Palangos pajūrį. Kovo 
22 d. memorandumas tuo reikalu, pasirašy 
tas įžymių veikėjų ir pareigūnų, pradžioj 
atsimušė kaip žirnis į sieną: buvo atvirai 
rengiamasi vykdyti, kas Maskvos pasaky
ta. Tik-kai tas klausimas tapo žinomas ir 
užsieniuose, — dėl to ar atsitiktinai — Lie
tuvoj viešai apie tuos projektus nebebuvo 
prasitarta nė žodžio. Net ir deputato K. 
Kairio (Šumausko pirmojo pavaduotojo) 
apžvalginėj kalboj Maskvoj vykusiam vy
riausiam soviete tie projektai nebuvo pa
minėti. Tai dar neužtikrina, kad Maskva 
jau būtų pakeitusi savo užsimojimą „pa
dovanoti“ Jurbarkui naftos perdirbimo 
įmonę. Tai gali būti tik taktika: palaukti, 
kol priekaištininkai aprims, o tada staiga 
pradėti sumanymą vykdyti taip, kad būtų 
jau per vėlu besiginčyti...

Lietuvos dailininkai ir kiti kultūrininkai 
praėjusiais metais turėjo vieną kitą progą 
pajusti „šviežio oro“ šūsnelį. O vis dėlto, 
neskaitant poros prasitarimų, — po vieną 
kompozitorių ir dailininkų suvažiavimuose 
— kad būtų gera turėti daugiau sąlyčio su 
užsienio menininkais, visi grįžo prie pasi
žadėjimų uoliai vykdyti didžiuosius parti
jos uždavinius... Dailininkų sąjungos pir
mininko (ir 60 metų sukaktininko) J. Kuz
minsko apžvalginis- programinis praneši
mas suvažiavime buvo lygiai tokio paties 
pilko turinio ir stiliaus, kaip ir Kairio kal
ba Maskvoje apie pramonės, prekybos bei 
kolchozų laimėjimus... Abi kalbos atrodo 
toj pačioj kanceliarijoj parašytos.

Tai dar ne įrodymas, kad visi sugniužo 
po partijos letenos spaudimu. Gyvi liudi
ninkai teigia, kad dažnas įpareigotasis sa
kyti (perskaityti parašytą) viešą kalbą, pa 
reiškia —■ nekreipk dėmesio, ką kalbėsiu: 
taip reikia... Bet tas „taip reikia“ ir reiš
kia, kad gyvenimas Lietuvoj ir 1966 metais 
netapo mažiau tvankus. Sąmoningą žmogų 
tas tvankumas slegia sunkiau, negu visi 
medžiaginiai trūkumai bei nepatogumai.

Minčių apykaitos varžtai Lietuvoj per 
praėjusius metus neatsipalaidavo. Pastan
gos pro juos prasiveržti gyvos, padažnėju
sios, bet nederinamos, varžomos grėsmės, 
taigi ir atsargumo su baime, ir žymesniais 
prasiveržimais dar nepasireiškė. (Elta)
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Poetinis
Mūsų išeiviškoji skaitančioji visuomenė 

labiausiai, tur būt, pažįsta kanauninką My 
kolą Vaitkų, kaip atsiminimų knygų auto
rių. Tų atsiminimų juk kelis tomelius išlei
do Nidos Knygų Klubas, o, be to, tomelis 
jau anksčiau buvo išėjęs apie mokslo me
tus kunigų seminarijoje, o kitas — apie mū 
sų didžiuosius Bažnyčios dignitorius. Be 
abejo, plačiai jis turi ir gali būti žinomas 
savo „Tvano“ romanu, kuris dabar yra iš
leistas ir anglų kalba.

Tačiau kan. M. Vaitkus pirmoje eilėje 
yra poetas. Vienas vyresniosios kartos

KREPŠININKŲ IŠVYKA 
AUSTRALIJON

1964 m. buvo įvykdytas reikšmingas lie
tuviškame sportiniame gyvenime įvykis — 
JAV lietuvių krepšininkų kelionė į Austra
liją.

Tasai žygis, žinoma, didžiausio atgarsio 
turėjo tarp JAV lietuvių, nes jie tą kelionę 
organizavo, ir tarp Australijos lietuvių, ku
riuos tasai Amerikos lietuvių atvažiavimas 
ir sėkmingas pasirodymas, pasakytume, 
dar labiau išgarsino, iškėlė jų vardą, paro
dė lietuvių pajėgumą.

Anuomet visas sujudimas pasibaigė, en
tuziazmas praėjo, ir viskas, atrodo, lyg ir 
istorijon nuėjo. Bet ano viso žygio organi
zatoriai ir vykdytojai panorėjo, kad išliktų 
viso to reikalo gražus dokumentinis prisi
minimas. Dėl to dabar Juozas J. Bachunas 
išleido stambų Jono šoliūno sudarytą lei
dinį anam įvykiui paminėti.

Kai sporto entuziastų tarp lietuvių dar 
vis netrūksta, tai reikia tikėtis, kad tasai 
leidinys galės ir plačiau paplisti, ypač JAV 
ir Australijoje.

Kas gi yra šiame didelio formato dau
giau kaip 150 puslapių leidinyje?

Leidinys gražiai paruoštas, taip pat gra
žiai išleistas, ir jį ruošiant sutelkta gana 
daug bendradarbių iš abiejų žemynų. At
rodo, kad apie tą kelionę iš tikro buvo su
rinkta viskas, kas tik galima. Be to, leidi
nys tirštai aprūpintas fotografijomis ir to
li gražu ne vien būtinai susijusiomis su pa
čiu žaidimu. Tas fotografijų parinkimas 
taip įdomiai atliktas, kad jas ir straipsnius 
turint galvoje pats leidinys daro gerai pa
ruošto sportinio albumo įspūdį.

Šios knygos-albumo kaina 3 doleriai.
K. Abr.

dienoraštis
stambiųjų poetų, tą vardą savo darbais 
jau labai seniai nusipelnęs. Po jo į mūsų 
poeziją atėjo nauji poetai karta po' kartos, 
o jis dar ir šiandien teberašo.

Tai sakydami, turime galvoje naują jo 
eilėraščių rinkinį Dienoraštis, kuris pasi
rodė 1966 m. pabaigoje (išleido JAV Im- 
maculata, 164 puslapiai).

Rinkinyje išspausdinti 1946 metais para
šytieji eilėraščiai. Tie eilėraščiai knygoje 
suskirstyti į keturis skyrius, turinčius vis 
trijų mėnesių pavadinimą. Vadinas, viskas 
surikiuota kalendorine tvarka, kaip kad bū 
na dienoraščiuose. Kadangi prie kiekvieno 
eilėraščio yra pridėta data, kada jis para
šytas, tai dar labiau aiškėja ir pats knygos 
pavadinimas ir eilėraščių kalendorinis su
grupavimas. Poetas eilėraščiais anuomet 
reiškė savo nuotaikas ir mintis.

Daugiausia poetas sustoja ties gamto
vaizdžiu. Tačiau gamtovaizdis pats nėra 
jam tikslas, greičiau būdas, priemonė iš
reikšti savo atitinKamo meto nuotaikoms 
ir jausmams.

K. Abr.

širšė

PAMIRKSĖK AKYTĖM

Jei tu nori meilės—pamirksėk akytėm— 
ir Dievulis geras daug duos tau jaunai: 
ir graži tu būsi, kaip gėlė žydėsi, 
lig mirties žinosi, kam tu gyvenai...

Jei tu nori turto — pamirksėk akytėm, 
paieškok bent vieno pirklio apsukraus, — 
ir tu pamatysi, kad net ir seneliai 
tau perlus po kojų ir karūnas kraus.

Jei garbės norėtum—pamirksėk akytėm 
ir tą godų žvilgsnį palydėk daina — 
tu garbės ir scenoj, ir ant televele, 
ir net Holyvude gausi per gana...

Bet jei nori laimės—tėra vienas trikas, 
ir tiktai jis vienas ten tave nuves: 
tarp garbės ir meilės, ir perlų, ir aukso 
tu, mažyte mano, paieškok savęs...

EUROPOS LIETUVIS

KVARTETO SUKAKTIS

Gruodžio 17 d. Vilniaus Filharmonijoj 
styginis kvartetas atšventė savo 20 metų 
ir 1000-tojo koncerto sukaktį. Kvartetas 
yra pasiekęs aukšto lygio, gerai vertina
mas ne tik Lietuvoje bei Rusijoje, bet yra 
gerai pasireiškęs ir tarptautiniuose festiva 
liuose — Belgijoj ir Vengrijoj. Kvartetą su 
daro E. Paulauskas, K. Kalinauskaitė, J. 
Fledžinskas ir R. Kulikauskas. Tik K. Ka
linauskaitė (Fledžinskienė, II smuikas) ir 
J. Fledžinskas (altas) dalyvauja kvartete 
nuo pat pradžios, nuo 1946 m. rugsėjo mė
nesio, pradėjo būdami dar konservatorijos 
studentai. Pirmuoju smuiku pradžioj gro
jo prof. J. Targonskis, kuris kiek vėliau 
vietą užleido savo mokiniui, dabartiniam 
kvarteto pirmajam smuikininkui E. Pau
lauskui. Pirmasis kvarteto violončelistas 
buvo prof. M. Seidelis, paskui dar trys kiti 
svečiai, kol 1962 metais įsijungė dabarti
nis violončelistas R. Kulikauskas.

P. Vasinausko laikysena
Gruodžio 15 d. Dotnuvoje buvo iškilmin

gai pagerbtas agronomas Petras Vasinaus- 
kas jo 60 metų amžiaus sukakties proga. P. 
Vasinauskas dabar yra docentas, Žemdir
bystės instituto vadovas Dotnuvoje. Buvęs 
vienas „neramiųjų“ Lietuvos nepriklauso
mybės laikų agronomų, dabar uoliai dar
buojasi žemdirbystei tobulinti sukolchozin 
toje Lietuvos žemės ūkio sistemoje. Jis vie
nas iš tų, kurie dabartinėje padėtyje deda 
didžias pastangas „kiek galima daugiau iš
lošti, nors ir blogomis kortomis“.

Pagerbimo aprašyme P. Vasinausko veik 
la apioūdinama tokiu pareiškimu (Tiesa, 
gruodžio 17):

.visuomet buvo grindžiama mokslo ir 
praktikos vienybe. Tvirti įsitikinimai, pa
remti objektyviais mokslo duomenimis ir 
praktine patirtimi, padėjo institutui nepa
siduoti jokiems svyravimams, neteisingom 
įtakom“.

„Neteisingos įtakos“ čia, be abejo, reiš
kia Chruščiovo kukurūzinės ir panašios 
idėjos. Prieš keletą metų Chruščiovas išba
rė ir išjuokė Lietuvos agronomų (kaip tik 
P. Vasinausko, V. Vazalinsko ir kt.) siūly
mus plėsti žalienų plotus pašarams augin
ti. Chruščiovas tada pasiūlė atsiklausti ver 
čiau karvių, o ne „tokių agronomų“ nuomo 
nės... Vasinauskas tada tylėjo, Vazalinskas 
miglotai prisipažino kiek suklydęs. (Vaza-

Sukaktuviniame koncerte kvartetas atli
ko eilę Haydno, Vainiūno, Franko, Caikovs 
kio, Bartoko, šostakovičiaus ir Prokofjevo 
kūrinių. Savas aukšto lygio kvartetas ska
tina lietuvius kompozitorius kurti ir naujų 
šio žanro kūrinių. (E)

„THE BALTIC REVIEW“ 
LIETUVIŠKI DALYKAI

Visų trijų Baltijos tautų atstovų New 
Yorke leidžiamojo žurnalo „Baltic Review“ 
Nr. 3 spausdinamas tęsinys Dr. J. Savojo 
knygos „The War Against God in Lithua
nia“. Alg. Budreckas supažindina anglosak 
sus su Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
su.

Be to, spausdinami memorandumai, ku
riuos Baltijos kraštų jaunimo atstovai už
sienyje yra 1965-66 metais įteikę Jungti
nėms Tautoms dėl sovietinio kolonializmo 
Baltijos kraštuose, o latvio Arnoldo Spek- 
kės straipsnyje aptariamos Baltijos kraštų 
šiandieninės problemos.

linsko karjera po to buvo susvyravusi, bet 
dabar jis vicepremjeras — Šumausko pa
vaduotojas Vilniuje).

Dabar Maskva daugiau leidžia vietiniam 
specialistam spręsti, kaip turėtų būti ūki
ninkaujama, žinoma, neliečiant pačios kol
chozinės sistemos, kuri kompartijos teore
tikų akyse tebėra neliečiama dogma. P. Va 
sinauskas ir jo vadovaujamas institutas ne 
maža prisideda prie kolchozų „veido gel
bėjimo", tad visi kolchozinėn bėdon įklim
pę vadai viltingai žvelgia į Vasinausko pa
galbą ir vienbalsiai reiškia pagarbą jo au
toritetui. Tik jo ir instituto pamokymai per 
dažnai susiduria su „komunizmo statymo“ 
sistemos prigimtinėmis ypatybėmis ir tra
gikomiškai žūsta.

Pavyzdžiui, kad „visuomeniniai“ paršiu
kai greičiau augtų, patariama duoti jiems 
„kombinuotų, vitaminizuotų, įvairiausiais 
stimuliatoriais įdarinėtų“ pašarų. Tačiau, 
štai gruodžio 21 d. rašo Tiesa, taip moks
liškai pašerti paršiukai dvesia. Gamykla 
pridėjusi į tuos pašarus per daug druskos. 
Gamykla ir veterinarijos laboratorija ne
susitaria, koks druskos nuošimtis leisti
nas. O „tuo tarpu, kol mokslas ir gamyklų 
valdyba įrodinėja dvi teisybes, paršeliai 
dvesia ir kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se, nuostolių niekas nepadengia, šėrėjos 
kremtasi, pirmininkai širsta“... (ELTA)
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POPIEŽIAUS JONO MINTYS
Kai Jonas XXIII suteikė audienciją 

„Pravdos“ redaktoriui Aleksiejui Adžubė- 
jui, Chruščiovo žentui, ir jo žmonai, svei
kindamasis kreipėsi į pastarąją ir paklausė 
jos vaikų vardų.

— Nikita, Aleksiejus ir Ivanas, — ne
drąsiai atsakė.

— Trys tikrai gražūs vardai! — sušuko 
popiežius, neužmiršdamas priminti, kad 
Ivanas atitinka jo paties vardą — Giovan
ni.

Toliau jis pridūrė:
— Kai grįšite namo, jautriai paglosty- 

kite savo vaikų, o ypač Ivano galvas. Kiti 
neturėtų užsigauti dėl šio tariamojo favo- 
rizmo.

Kalbėdamasis su Adžubėju, Mgr. Capo- 
villa tvirtinimu, popiežius Jonas priminęs 
šv. Rašto ištrauką apie pasaulio sukūrimą 
ir pridūręs:

— Pirmasis laikotarpis buvo šviesos: 
fiat lux. šiuo metu mes gyvename šį pirmą 
jį šviesos laikotarpį: mano akių šviesa su
sidūrė su jūsų akių šviesa. Tegu Viešpats 
laimina gėrio pažangą, jei tai Jam patinka.

*
Kun. A.Z. Serrand rašė, kad popiežiaus 

Jono charakterio bruožai — švelnumas ir 
kantrybė — sudarė įspūdį, jog jis didžia
dvasiškai nurydavo jam taikomuosius įžei
dimus. Ilgo gyvenimo bėgyje dažnai buvo 
klaidingai suprantamas, įtariamas ir pašie 
piamas. Paprastai tuos dalykus nesiskųsda 
mas priimdavo, netgi rasdamas visa tai 
normalu ir naudinga: nusižeminimo kelyje, 
tyliai nešant savo kryžių.

„Ne, manęs neskaudina tai, kas apie ma 
ne rašoma ar kalbama“, skaitome jo die
noraštyje. „Tai yra labai maža, kai mes pa 
lyginame su Jėzaus, Dievo Sūnaus, kančio
mis, iškentėtomis gyvenant ar mirštant ant 
kryžiaus“.

„Esu pasiryžęs ir toliau tylėti nepykda- 
mas, būdamas tikras, kad vieną dieną šis 
apsimarinimas pasitarnaus kaip iškilus pa 
vyzdys“.

Parengė J. K.
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MŪSŲ JAUNIMAS LIETUVOS LAISVĖS SUTEMŲ LAIKAIS

SENOJI IR JAUNOJI KARTOS
RAŠO DR. J. PUZINAS

(Straipsnis spausdintas „Dirvoje" ir J. J. Bachuno išleistas atskira brošiūra)

(2)

Nepriklausomoje Lietuvoje jaunimas 
buvo gražiai susiorganizavęs. Kaime veikė 
pavasarininkai, jaunalietuviai, Jaunųjų 
ūkininkų rateliai, gimnazijose — ateitinin 
kai, skautai, Kultūros būreliai, varpinin
kai, Jaunoji Lietuva. Tik 1930 švietimo mi 
nisterija uždraudė ideologinių organizacijų 
veiklą visose vidurinėse ir aukštesnėse mo 
kyklose, te.eisdama veikti skautams. Uni
versitete ir kitose aukštosiose mokyklose 
buvo įsikūrusios įvairios studentų organi
zacijos: ideologinės, savišalpinės, fakulte- 
tinės, tautinių mažumų ir kt. Mano studijų 
metu Lietuvos Universitete Kaune 1925-29 
metais veikė net 50 studentų draugijų ir 
korporacijų. Ideologinių organizacijų tar
pe neišvengta ir tam tikro trynimosi, ypač 
renkant Studentų Atstovybę. Šiaip santy
kiai yra buvę korektiški, ir prireikus stu
dentai solidariai veikdavo kartu. Studen
tai reaguodavo ir į (politinius įvykius. 1921 
metais demonstravo prieš Hymanso pro
jektą, kur norėta Lietuvą surišti su Lenki
ja tam tikrais politiniais, kariniais ir eko
nominiais ryšiais. 1925 metais protestavo 
prieš Vatikano sudarytą konkordatą su 
Lenkija, kur nebuvo atsižvelgta į lietuvių 
teises Vilniaus krašte. 1926 m. ateitinin
kai, neolituanai ir kitų tautinių organiza
cijų studentai aktyviai dalyvavo gruodžio 
17 d. perversme. Reaguota ir į kitus svar
besnius įvykius, palietusius Lietuvos rei
kalus. Šiaip jaunimas brendo tautiškai, 
siekė mokslo, o kai kurie, užieidę savo stu 
dijas, ir karjeros. Iš tokių ir vėliau maža 
būta naudos Lietuvai, o emigracijoje — 
lietuvybei.

Jaunimas, brendęs savame krašte, ėjęs 
mokslus savose mokyklose, veikiamas at
sikuriančios Lietuvos kultūrinių ir ūkinių 
laimėjimų, išaugo sąmoningais lietuviais. 
Todėl Lietuvos okupacijų laikais didžiulė 
jaunimo dalis, ypač studentija, įsijungė į 
rezistencinį sąjūdį, apėmusį visą kraštą. 
Kai reikėjo, stvėrėsi ir ginklo. Minėtinos 
1941 m. birželio 22-26 dienos, kada, iš Lie
tuvos traukiantis bolševikams ir veržian
tis vokiečių armijai, jaunimas, daugiausia 
studentai, ginklu ruošė dirvą Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti.

Lietuvių Aktyvistų Frontas Kaune su

organizavo štabą, užėmė įvairias įstaigas, 
birželio 23 d. per radiją paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą ir pranešė 
apie sudarytą laikinąją vyriausybę, vado
vaujamą Juozo Ambrozevičiaus. Iš Kauno 
sukilimas persimetė į Vilnių, Šiaulius, Pa 
nevėžį, Uteną, Prienus ir kitas Lietuvos 
vietas. Daugumoj vietų sukilėliai perėmė 
administraciją į savo rankas. Apskaičiuo
jama, kad iš viso yra buvę apie 100.000 su
kilėlių. Sukilimas pareikalavo stambių 
aukų: žuvo 4083 sukilėliai, sužeista 8000. 
Deja, 1941 m. rugpjūčio 5 d. Laikinoji vy
riausybė vokiečių buvo priversta nutrauk 
ti savo darbą. Vėl jaunimas su savo vyrės 
niaisiaig vadais pereina rezistencijon, pla 
tina pogrindžio spaudą, neina į vokiečių 
organizuojamus smogiamuosius būrius ar 
į statybos batalionus. Iš tada vokiečių pla
nuotų paimti 100.000 jaunų darbininkų, iš 
Lietuv.os tesugaudyta ir išvežta darbams 
tik apie 8000. Tai vis pogrindžio veiklos 
vaisiai. Lietuvos Laisvės Armija, Lietuvių 
Laisvės Kovotojai ir Lietuvių Frontas, va 
dovaujamos pogrindžio organizacijos, ap
ėmė visą kraštą. Tačiau 1944 metų vasarą 
vokiečių - sovietų fronto linija perskėlė po 
grindžio organizaciją į dvi dalis: vieni bu 
vo priversti trauktis į Vakarus, kiti pasi
liko Lietuvoje. 1945 metų pradžioje lietu
vių rezistencija susiorganizavo į karinius 
vienetus ir prasidėjo didvyriška partiza
nų kova su bolševikais beveik visoje Lie
tuvoje. Be pagalbos iš šalies partizanai te 
galėjo išsilaikyti iki 1952 metų, nes jiems 
teko kovoti ne tik su bolševikų policinin
kais, bet ir su reguliaria kariuomene. 
Daug padaryta nuostolių bolševikams, bet 
ir partizanai neteko daugiau 30.000 kovo
tojų. Vietomis kovojančios partizanų gru
pės išsilaikė net iki 1959 metų. Partizanų 
kova, kad ir nepasiekė nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo, buvo labai prasminga, 
laisvės kovotojų žygiai ir aukos amžiams 
liks heroizmo pavyzdžiu mūsų jaunosioms 
kartoms, jos ilgai palaikys tautos laisvės 
dvasią gyvą.

Visai skirtingose sąlygose bręsta jauni
mas tautiškai išeivijoje. Lankstus ir liau
nas jaunasis žmogus, lengvai pasukamas 
vienon ar kiton pusėn, lengviau patenka 
geron ar blogon įtakon.

Išeivijoje mes turime reikalo su trimis 

jaunosios kartos grupėmis: 1. jaunoji vidų 
rinioji karta, Lietuvoje pradėjusi moks
lus ir baigusi Vokietijoje ar Amerikoje; 
2. gimę Lietuvoj ar tremtyje II pas. karo 
metu ir čia Amerikoje išėję mokslą ir 3. 
gimę Amerikoje. Aiškiai skirtinga tų gru
pių galvosena. Pirmosios grupės atstovai 
jau yra subrendę, savarankiški, gerai kal
ba ir rašo lietuviškai, dalis jų bendradar
biauja Lietuvių Enciklopedijoje, sudaro 
redakcinio kolektyvo branduouus Litua- 
nus, Metmenų, Ateities, Skautų Aido, ak
tyviai dalyvauja studijų dienose, suvažia
vimuose, bendruomeniniame ir net politi
niame gyvenime. Kai kur jau perima parei 
gas ir iš vyresniosios kartos atstovų. Jų 
pažiūros kai kuriais lietuviškais klausi
mais išsiskiria nuo vyresniosios kartos, bet 
daugeliu atvejų ir sutampa. Antroji jau
nosios kartos grupė, jau Amerikoje ėjusi 
mokslus, yra žymiai daugiau paveikta ame 
rikinio gyvenimo. Ji sunkiau įsijungia i 
lietuvišką veikią, retai dalyvauja lietuvis 
kuos parengimuose, jei tik normaliai nėra 
lankę lituanistinės mokyklos, jų lietuvių 
kalba labai šlubuoja, atsiranda ir lietuvių 
kaibos beraščių, nepakankamai domima
si savo tėvų krašto praeitimi, lietuvių lite
ratūra ir apskritai lietuviškais reikalais, 
susvyruojama net dėl lietuvybės išlaikymo 
prasmės, svarstoma, ar įsidėti į amerikinį 
gyvenimą, ar išlikti lietuviais, ir t.t. Stu
dentų suvažiavimuose jie daugiausia tėra 
stebėtojais, vengia aktyviau dalyvauti dis 
kusijose, o jei ir dalyvauja, tai svarsto
mais klausimais dar neparodo aiškesnio 
nusistatymo. Pagauti įtakos iš šalies, palei 
džia ir kontroversinių frazių ar šūkių; 
kaip štai plačiai nuaidėjusi „Alabama ar 
Dainava“. Savaime aišku, kad vyresniųjų 
tarpe kilo nerimo. Vyresnieji jaudinasi, 
o jaunesnieji paberia jiems visokių prie
kaištų ir ima atsiriboti nuo vyresniųjų va
dovavimo ir galvojimo. Nebūčiau linkęs 
teigti, kad tai bendras reiškinys daugumai 
mūsų jaunimo. Jaunimas lieka jaunimu, 
jį labiau pagauna visokios naujos idėjos, 
negu daugiau ar mažiau nusistovėjusį se- 
nimą.Taip yra buvę visais laikais, taip bus 
ir ateityje. Tai perpetum mobile.

Tiesa, negerovių esama nemaža, jaučia 
jas ir pats jaunimas. Bet prieš imantis jau 
nimą gydyti, pirmiausia reikia paieškoti 
ir priežasčių ypač mums visiems rūpimu 
klausimu: kodėl tolstamą nuo lietuvybės? 
Kodėl jaunimas yra pasimetęs ir dar nėra 
radęs aiškaus lietuviško kelio? O tų prie
žasčių esama gana daug. Veikia, dažnai ir 
neigiamai, amerikinė mokykla bei gyvena 
moji aplinka. Nemačiusiam savo krašto, 
tėvynės sąvoka darosi abstrakti. Čia turė
tų prisiimti nemaža kaltės ir tėvai, nesuge 
bėję ar net ir nesistengę iš mažumės ne- 
atlaidžiai mokyti savo vaikus gimtosios 

kalbos ir leisti jų į šeštadienines mokyk
las nuo pirmosios klasės iki pat galo. Kai 
kur kaltės dalis priklauso ir šeštadieninėm 
mokyklom, kuriose mokytojai gal nepajė
gė pakankamai sudominti mokinių Lietu
vos praeitimi, jos kultūra, lietuvių litera
tūra ir kita. Tai pasitaiko dėl to, kad kva
lifikuoti mokytojai labai dažnai atsisako 
dirbti ir mokytojo darbo būna priversti 
imtis geros valios žmonės, niekada mokyk 
loję nedirbę. Nėra be kaltės ir bendruome 
nės apylinkių vadovybės, negalinčios ar ne 
sugebančios suruošti jaunimui patraukles 
nių parengimų.

Tad prieš gydant jaunimą, reikia patik
rinti ir tėvų sveikatą, nes daug kur ir pa
tys tėvai, deja, neduoda gero pavyzdžio sa 
vo vaikams. Lietuvoje buvę uolūs patrio
tai, ten ėję atsakingas pareigas ir turėję 
gerą duoną, čia dingsta iš lietuvių tarpo 
ir tesirūpina savo kasdieniniais reikalė
liais.

Pačios jauniausios kartos likimas yra tė
vų ir lituanistinių mokyklų rankose. Tie, 
kurie reguliariai lanko šeštadienines mo
kyklas, jau įsijungia į lietuviškas mokslei 
vių organizacijas, dalyvauja tautinių šokių 
trupėse ir reiškiasi moxykios rengiamose 
programose. Jie nusižiūrės ir į savo vyrės 
niuosius brolius bei seseris.

Čia suminėjau pasitaikančias negero
ves ir vyresniosios kartos rūpesčius 
ne tam, kad pakaitinčiau jaunimą ar pada 
ryčiau jiems priekaištų, bet tik iškeldamas 
tas problemas, kurios turėtų būti nuošir
džiai svarstomos, tiek jaunimo, tik ir se
nimo tarpe. Jau nėra taip ir bloga, kaip iš 
pirmos pažiūros atrodo. Yra nemaža ir la
bai šviesių reiškinių lietuviškame jauno
sios kartos gyvenime. Jaunimas, daugu
moj tėvų remiamas, eina aukštuosius moks 
lūs, didžiuliai jų kiekiai yra jau baigę. Tik 
nereikia sustoti pusiaukelėje, reikia siekti 
magistro ir net daktaro laipsnio. Didžioji 
jaunimo dalis yra susitelkusi moksleivių 
ir studentų organizacijose: ateitininkuose, 
neolituanuose, Šviesos - Santaros federaci
joje, skautuose. Jaunimas stovyklauja, ren 
gia studijų dienas ar savaites, suvažiavi
mus. Ten išklauso visą eilę paskaitų ir 
svarsto visiems rūpimus klausimus. Tik, 
deja, programos būna perkrautos, todėl 
daugybės iškeltų klausimų nespėjama kaip 
reikiant apsvarstyti. Tarpusavinis bendra
vimas turi labai daug reikšmės: savybėje 
stiprėja draugiškumas, noras vienas ki
tam padėti, ugdomas ir lietuviškumas. Ma
lonus reiškinys ir tas, kad įvairių lietuviš
kų organizacijų studentai savo tarpe žy
miai geriau sutaria, negu vyresniosios kar 
tos žmonės, labiau užsidarę ir lindį savo 
grupiniame kiaute. Tik Lietuvių Bendruo
menė suveda įvairių ideologijų ir politinių 
nusistatymų žmones į bendrą darbą ir pa 

mažu aplygina kampuotumus.
Didžiausios svarbos darbu tenka laiky

ti Lituanus leidimą, žurnalus Metmenis, 
Ateitį, Skautų Aidą. Čia savo indėliu pri
sideda ir vyresnioji kaita. Reikšmingu įvy 
kiu tenka laikyti 1965 m. gegužės 15 d. žy
gį į Vašingtoną, gėrimės ir gražiai suorga
nizuota, sėkminga jaunimo manifestacija 
lapkričio 13 dieną New Yorke.

Būdingas ir to organizacinio vieneto pa 
vadinimas — Komitetas Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti. Vardą komitetui 
pasirinko patys organizatoriai, be jokios 
vyresniųjų įtakos iš šalies. Komitetas su
darytas iš senųjų ir naujųjų ateivių jauni 
mo. Tai nepaprastos reikšmės dalykas, 
kai Lietuvos laisvės reikalu ima rūpintis 
net Lietuvos nematęs jaunimas. Žygį rė
mė ne tik naujieji ateiviai, kurie ne per 
seniai patys išgyveno Lietuvos okupacijas 
ir turėjo trauktis iš savo krašto dėl bolše
vikinės grėsmės, bet ir senosios išeivijos 
lietuviai, gimę Lietuvoje ir jau čia Ameri
koje. Nemaža dalis to žygio rėmėjų jau ir 
lietuviškai nebemoka arba silpnai susi
kalba. Tai ir vėl labai reikšminga. Nepasi
piktiname, jei Vyčiai savo susirinkimuo
se tik angliškai bekalba, bet jie telkiasi į 
tą lietuvišką organizaciją. Reikia su jais 
ir kitais jau lietuviškai nebekalbančiais 
megzti ryšį, nes jie tebesijaučią besą lie
tuviais ir jiems teberūpi Lietuvos laisvės 
ir gerovės reikalai. 1965.X.8-10 d.d. Toron 
te įvyko Kanados Lietuvių Jaunimo kong 
resas. Tuo kongresu ir pradėti Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Metai, kurie 1966 me
tais birželio 30 - liepos 3 d. išsiskleis Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kongresu Chica- 
goje. Būdingas ir Pasaulio Lietuvių Jauni 
mo Metų šūkis — Mūsų jėgos, mūsų ži
nios laisvai Lietuvai tėvynei! Keliamas šū 
kis rodo, kad mūsų organizuotam jauni
mui rūpi savo tėvų žemės ateitis. O Lietu
vos laisvės bylai jaunimas gali labai daug 
padėti, nes jam labiau prieinami Amerikos 
vadovaują mokslo ir politikos žmonės. Jau 
nimas veržiasi veikti savarankiškai, tai 
kelią jiems! Bet prireikus, mielas jaunime, 
neatsisakykite išklausyti ir vyresniųjų pa
tarimo. Vyresnieji, turėdami daugiau gy
venimo patirties, savo žodžiu gali būti la
bai naudingi jaunesniesiems, kurie netru
kus perims vadovybę iš jų.

Jaunimas, geriau suprasdamas naują 
laiko dvasią, naujais metodais galės sėk
mingai tęsti vyresniųjų darbą. Jaunojoje 
kartoje bręsta visas būrys šviesių asmeny
bių, kurios jau iškyla mūsų lietuviškam gy 
venime. Jaunieji turi peraugti vyremun- 
sius, kad lietuviška kultūra dar stipriau 
suklestėtų. Išeivijos lietuvybės išlaiky
mas ir pavergtosios tėvynės rūpestis yra 
tik jaunimo rankose. Tat neiškrypkite iš 
lietuviško kelio!

2



Nr. 2(944). 1967. L 10 EUROPOS LIETUVIS

BIMBA
Jau keantas mėnuo po Lietuvą švaistosi 

brukiinmes Laisves reoastonus et. Bimoa, 
tenai apskelbtas istorijos moKslų garbės 
daktaru. Keta buvo išKnme, retas specia
listų, mMsbnimtų ar menminKų susirin
kimas, reta danes paroda, Kurioje šią va
sarą nebūtų buvęs palodytas ir Bimba. Vi 
sur ir po piasa.oą sake, kaip tvKias auto
ritetas visose srityse.

„Spalinių" išKilmių proga ir per Valstie
čių laikraštį A. Bimba teikėsi paaiškinti 
Lietuvos koichozininkams, kaip jie dabar 
gyvena, tai yra, kad nebėra lauKų „rėžiais 
rėželiais, ežiom eze.ėm" susaaldytų, kad 
vietoj „kaimų su žemėn susmegusiom 
medinėm trobelėmis, iš moiio drėbtais tvar 
tentais" dabar „moderniški gyvulininkys
tės termų pastatai'-...

PapasaKojo, kad Amerikoj esą reakcio
nierių, kurie tokius gyrėjus „užsipuola, 
girdi, jus nuvežė ten, kur viskas iš anksto 
paruošta, žmonės išmokyti kalbėti-'... 
Tiems užsipuolimams atremti A. Bimba 
pasakoja — ne Amerikoj, o ten, Valstie
čių Laikrašty: — „Štai, niekam nepasakę, 
niekieno nelaukiami užgriuvome į Kapsu
ko rajono „Šešupės" kolūkį. Nieko neatsi
klausę, užsukome į kiaulių fermą. Radome 
tik vieną moteriškę, budinčią prie parša
vedžių. Kaip tvarkingas tvartas, kokie 
gražūs gyvuliai. Moterėlė su tokiu rūpes
čiu saugo mažuosius paršelius, taip nuo-

GIRIA
širdžiai pasakoja apie savo daibą. AišKiai 
matai, jai ir į gaivą nebeatema ioki.i min
tis, kad kiaulės ne jos, o kolūkio, kad ne
būtina darbui atiduoti visą širdį. Nebėia 
pas jus tokių minčių, užtat ir kolūkiai, ir 
jūsų pačių gyvenimas taip turtėja'-.

Truputį ir papeikęs, kad gyvulininkys
tės ir kitų ūkinių pastatų aplinka nesu
tvarkyta — „Klampoja žmonės purvą, 
vaitoja sutMVczimiai, masinos-, — a. iz..n 
ba „pažangiųjų lietuvių išeivių" vardu pa 
reišKė priekaištą Lietuvos žemdirbiams, 
kam „Giminės, gyvenantys užsienyje, dar 
gauna laiškų su prašymais paremti, at
siųsti siuntinių". Esą, „Ir jums, ir mums 
aišKU, kad ne dėl skurdo, ne dėl nepritek
lių tokie prašymai... Matyt, neapsiriksiu 
sakydamas, kad tai tik gobšuolių ir spe
kuliantų biznis. O reakcionieriai nuo to 
tik džiūgauja: žiūrėkite, ten žmonės skurs 
ta, prispausti, nelaimingi. Man rodos, la
bai negražu šmeižti savo šalį, savo gyveni
mą“.

...A. Bimba, kaip anksčiau ir jo padėjė
jas R. Mizara, ten atostogavo naudodama
sis jam išmokamais rubliais, paskirtais už 
rašinėjimą nusiskundimų, kaip Amerikoje 
bioga gyventi. (Rusų valdžia tų rublių ne
leidžia siųsti Amerikon). Todėl jis toks pa
našus į senų laikų dvarininko svečią, mo
kantį baudžiauninkus džiaugtis savo gyve
nimu ir savo pono gerumu. (ELTA)

ŽINIA APIE NELAIMĘ

Gruodžio 20 d. Tiesa, pačiame paskuti
niojo puslapio gale įdėjo tokią žinią: „Skau 
di nelaimė. Gruodžio 18 dieną 13 vai. 30 mi 
nučių Telšių ATK priklausantis autobu
sas KAG-3 Nr. 76-82 LIK, kurį vairavo ant 
ros klasės šoferis Algis Miknevičius, važia 
vo maršrutu Telšiai - kolūkis „Vienybė“ 
(Medingėnų - Zalepūgų apyl. E.). Autobu
sas įvažiavo į griovį, apvirto ir užsidegė. 
Gaisro metu žuvo 19 keleivių, 6 sužeisti, 
įvykis tiriamas“.

Berods, daugiau kaip 20 metų Lietuvoje 
nematytas atsitikimas, kad žinia apie to
kios rūšies nelaimę pasirodytų laikraštyje 
ne po keleto mėnesių (jei iš viso pasirodo), 
ne po keleto savaičių, o maždaug po pus
antros paros, nors ir nukišta į pačią nema- 
tomiausią vietą.

Ir savo turiniu ši „Tiesos informacija“ 
(taip pranešimas pasirašytas) yra būdin
gas liudijimas, kaip ta Tiesa, kuri nuolat 
deklamuoja šūkį „visas dėmesys žmogui“, 
praktikoj domisi žmogum. Pateikia šoferio 
vardą, pavardę ir laipsnį, autobuso markę 
ir net numerį, bet nė vieno žodžio, kas tie 
žuvę bei sužeisti žmonės: tik skaičiai — 19 
ir 6... (E)

SMULKMENOS
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PATS VIENAS IŠMOKO LIETUVIŠKAI

Prancūzijos kaime, Igny-Comblizy (Mar 
ne), tolokai nuo didesnių miestų, gyvena 
Michel Deųueker, kuris nuo vaikystės do
mėjosi svetimomis kalbomis ir lietuviškai 
išmoko nepažinodamas nė vieno lietuvio. 
„Lietuvių kalbos mokymasis man patiko ir 
nebuvo toks sunkus, kaip daugelis prieta
ruose paskendusių žmonių mano“, rašo jis 
ir tęsia toliau: „Mano dėmesį ypač patrau-

1924 m. spalio 16 d. Lietuvos Universite
te įsisteigė Studentų Skautų Draugovė. 
Tai buvo bene pirmas pasaulyje bandymas 
skautybę įvesti į universiteto rūmus. Vė
liau S.S.D. persiorganizavo į dvi savaran
kiškas organizacijas: Studenčių Skaučių 
Draugovę ir Studentų Skautų Korporaciją 
„Vytį“. Skautai akademikai, plačiai talki
ninkaudami skautų veiklai, buvo nusistatę 
ryškinti lietuviškąją skautišką ideologiją 
ir ją saugoti nuo galimų žalojančių įtakų. 
Ruošė skautiškam judėjimui vadovus ir 
tuo pačiu augino Lietuvai gerų piliečių 
kadrus.

Vokietijoje abi draugovės vėl susijungė 
ir sudarė Akademinį Skautų Sąjūdį. Sky
riai susiorganizavo daugelyje Vokietijos 
universitetų, kurie tęsė nepriklausomybės 
laikų gražias skautų tradicijas.

Išemigravus iš Vokietijos, ASS skyriai 
pradėjo steigtis užjūryje. Ir dabar sąjūdžio 
vyriausias tikslas yra kova už Lietuvos ne
priklausomybę. Jie daug talkininkavo pa
ruošiant ir išleidžiant kaltinamąjį aktą 
Lietuvos grobikams — „Genocide“ knygą.

Kauno „Aušros“ gimnazijos moksleivis 
Dovydaitis žuvo 1920 m. spalio 19 d. Valki
ninkuose, kovoje su lenkais. Jis buvo len
kų apsuptas prie bažnyčios sienos, vienas 
narsiai gynėsi ir ten nukautas.

Moksleivis Jasaitis žuvo 1923 m. sausio 
16 d. ties Klaipėda, Althofo kautynėse. Jis 
slinko, norėdamas numalšinti daug žalos 
darantį priešų kulkosvaidį, ir paaukojo sa
vo gyvybę.

Moksleivis Staniulis dalyvavo kovose su 
lenkais ir Klaipėdos sukilime, bet mirė ne 
kovos lauke. Kauno apylinkėse eidamas 
šaulišką tarnybą, susižeidė ir mirė 1925 m. 
gegužės 1 d. Visi trys buvo gabūs mokslei
viai ir jau mokėsi aukštesnėse klasėse.

1930 m. buvo įsteigtas Vytauto Didžiojo 
ordinas, kuriuo buvo apdovanoti visa eilė 
asmenų už ypatingus nuopelnus Lietuvai. 
Tais metais Respublikos Prezidentas apdo
vanojo ordinais ar medaliais šiuos 9 pėst. 
L.K. Vytenio pulko karius: 5-jo laipsnio 
ordinais — kpt. Motiejų Naujoką ir kpt. 
Miką Urniežių.

Už uolią ir sąžiningą tarnybą 3-jo laips
nio medaliais apdovanojo: viršilas —Jurgį 
Uksą, Juozą Sisą, Vladą Puškorių, Vaclo
vą Rakauską, Antaną Jacikevičių, Vladą 
Petrauską, Vincą Cinkų, Antaną Koverą, 
Viktorą Grabauską ir sanit. viršilą Teofilių 
Černių; vyr. puskarininkius — Juozą Kaz
lauską, Povilą Giržadą, Joną Štreimikį, 
Juozą Matulaitį, Karolį Kamandulį, Kleopą 
Stasiūnaitį, Alfonsą Žibaitį ir Antaną Ei- 
duką.

Tuo pat laiku D. Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino 5-jo laipsnio ordinu apdovanoti 
vyr. Itn. Stasys Baniulis ir vyr. Itn. Juozas 
Pūrelis.

1930 m. birželio 13 d. Šiauliuose, Rėky- 
vos ežere, įvyko karo lėktuvo avarija, ku
rioje tragiškai žuvo 1-mos oro eskadrilės 
lakūnas viršila Antanas Kairaitis. Jam bu
vo duotas uždavinys iš kulkosvaidžio ap
šaudyti judomą taikinį — ežero paviršiuje 
atsispindėjusi ir greit slenkantį viršuj jo 
skridusio lėktuvo šešėlį. Iš 200 metrų dide
liu greičiu ir beveik stačiu kampu skren
dant žemyn, lėktuvas staiga pasinėrė į van 
denį ir kartu su savim nusinešė drąsųjį 
lakūną. Tenka priminti, kad būnant ore 
gana sunku tiksliai nuspręsti atstumą ligi 
vandens, nes blizgančio vandens pavir
šiuje, lyg veidrodyje, atsispindi visas dan

gus. Ir tas vaizdas dažnai suklaidina la
kūną.

Velionis buvo gimęs 1904 m. Paravių 
dvare, Veliuonos valse. į kariuomenę buvo 
pašauktas 1925 m. lapkričio 1 d. Baigęs pri 
valomąją karo tarnybą, pasiliko liktiniu 
puskarininkiu ir vėliau baigė puskarinin
kių lakūnų mokyklą. Buvo sumanus ir drą
sus lakūnas, vienas geriausių šaudytojų ir 
didelis sporto mėgėjas.

1937 m. lapkričio 26 d. mirė prityręs ir 
garbingas karys, buvęs Lietuvos kariuome 
nės vadas gen. Silvestras Žukauskas. Mirė 
širdies smūgiu savo ūkyje, Dovalgonyse, 
netoli Kauno. Velionis buvo gimęs 1865 m. 
gruodžio 31 d. Deveikonių km., Panevėžio 
apskr. Mokėsi Vilniaus karo mokykloje, 
kurią baigė 1886 m. gegužės 15 d., ir buvo 
pakeltas į pirmąjį karininko laipsnį. Tar
navo Vilniaus karo apygardoje ir 1905 m. 
dalyvavo rusų-japonų kare. Prasidėjus Pir 
majam karui, ėjo pulko vado pareigas. 
1915 m. pakeltas į generalmajoro laipsnį ir 
paskirtas brigados vadu. Karo metu buvo 
keletą kartų sužeistas ir už narsumą apdo
vanotas rusų kariuomenės ordinais. 1918 
m. atvyko į Vilnių ir neilgai trukus buvo 
paskirtas Lietuvos kariuomenės vadu. Už 
narsumą Amerikos lietuviai jį apdovanojo 
aukso kardu, kuris buvo laikomas Karo 
Muziejuje.

Velionis buvo pašarvotas Karo Muzieju
je, ir prie jo palaikų stovėjo karininkų gar 
bės sargyba, kol atsisveikino minios žmo
nių. Palaidotas lapkričio 28 d. Kauno evan
gelikų kapinėse.

1937 m. lapkričio 4 d. Seimas priėmė V. 
D. Universiteto statuto pakeitimo projektą. 
Naujasis statutas numatė, kad studentų 
organizacijoms steigti reikia ne mažiau 
kaip 25 asmenų. Klausyti paskaitas ir at
likti praktikos darbus galima ne ilgiau 
kaip 1,5 karto, kiek fakulteto nustatyta, 
įvesta privaloma akademinė ligonių kasa. 
Įsteigta nauja karinio parengimo katedra, 
numatytos ir kūno kultūros katedros. Iki 
tam laikui veikę Kūno Kultūros kursai pa
naikinti. Naujasis statutas truputį palietė 
ir Teologijos-Filosofijos fakultetą.

Prof. K. Pakšto paskelbtomis žiniomis 
(„Pasaulio Lietuvis“, 1937 m. Nr. 1), apie 
tą laiką už tėvynės ribų apytikriai gyveno 
lietuvių: JAV — apie 650.000, Sovietų Ru
sijoje daugiau kaip 40.000, Vokietijoje — 
apie 40.000, Brazilijoje — apie 35.000, Lat 
vijoje — apie 30.000, Argentinoje — apie 
30.000, D. Britanijoje — apie 20.000, Kana
doje— daugiau kaip 10.000, Urugvajuje— 
apie 10.000, Vakarų Europoje (Prancūzijo
je ir kitur) — 5.000, Australijoje — apie 
1.000, Pietų Afrikoje — apie 400, Kuboje ir 
Meksikoje — apie 400, Mandžiūrijoje, Ki
nijoje — 200.

kė tokios kalbos, kuriomis kiti mažiausiai 
domisi, jas laikydami „mažomis“, „nenau
dingomis“. Būčiau labai patenkintas, jeigu 
mano pavyzdys galėtų paskatinti jaunus 
lietuvius branginti savo kalbą. Visų kalbų, 
ypač vadinamų „mažų“ kalbų, išlaikymas 
ir apgynimas nuo kultūrinio suvienodini
mo man yra labai brangus dalykas. Kova 
už kalbą yra visur kova už laisvę!“

ATŽYMĖTAS LIETUVIS

Viktoras Kamantauskas, Anacostia aukš 
tesniosios mokyklos abiturientas ir Valsty 
bės Apsaugos armijos kariūnas (gimęs Ve- 
nezueloj, 17 m. amžiaus), apdovanotas Le
gion of Valor Bronzos Kryžium už Pasieką 
(Legion of Valor yra Kongreso Garbės Me
daliais ir aukščiausiais tarnybiniais žyme
nimis apdovanotųjų organizacija). Šiuo ap
dovanojimu V. Kamantauskas atžymėtas, 
kaip iškiliausias Valstybės Apsaugos Pir
mosios Armijos kariūnas. Pirmosios Armi
jos apygarda apima 15 rytinių valstybių. 
Aygardoj yra 7700 V.A. I Armijos kariūnų, 
apmokamų keturiolikoj mokyklų. Iš kiek
vienos tos mokyklos buvo šiam apdovanoji 
mui atrinkta po vieną kandidatą, iš kurių 
buvo atrinktas vienas —V. Kamantauskas.

The Washington Post pranešime apie ap
dovanojimo apeigas pažymėjo, kad pagerb 
tasis kariūnas laisvai kalba lietuviškai ir 
ispaniškai, mokosi ir rusų kalbos, tikisi tap 
ti chemijos inžinierium, gal būt, Armijos 
Chemijos Korpe. Taip pat pažymėjo, kad 
Viktoro tėvas pasitraukęs iš Lietuvos nuo 
rusų okupacijos, gyvenęs su šeima Venezu- 
eloj, atvykęs į JAV 1962 metais, dabar dir
bąs kaip medicinos technikas Veteranų Ad 
ministracijos ligoninėje. (E)

Mielas Redaktoriau,
Kalėdos buvo maždaug toks laikas, kada 

geros valios žmones turi apimti ramybė. 
Dėl to net ir Vietname buvo aprimę bom
bardavimai ir šaudymasis, ir tai būtų lyg 
ir šioks toks įrodymas, kad geros valios ga
li būti net ir frontuose, žudynėse, mirtinoj 
kovoj.

Visos žinios rodytų, kad ir mūsų lietuviš 
ka kolonija Kalėdas praleido ramiai. Jokių 
muštynių ar peštynių, taigi ir mus yra ap
ėmusi kalėdinė ramybė, o tai savo ruožtu 
būtų liudijimas, kad esame geros valios 
žmonės. Net ir Vlikas, truputį apsiskaldęs, 
dar prieš šventes suspėjo vėl išsirinkti val
džias. * * *

Ramybė, aišku, geras dalykas. Ji niekam 
negadina nervų. Mes juk nuolat prisimena 
me seną šūkį: užmirškime, kas mus skiria, 
gyvenkime tuo, kas mus jungia! Karališ
kas šūkis! Karališkas ypač tiems atvejams, 
kai pradedame dėl pačių niekų vieni prie 
kitų kabinėtis, del to pasKęstame dėmesio 
nevertose smulkmenose ir nebeturime nei 
laiko, nei energijos dirbti rimtam darbui. 
Bet ar iš tiesų ramybė esminiuose dalykuo
se neturėtų būti paliekama tik Kalėdų me
tui?

Ramybė švenčių metu, šalia savo simbo
likos, turi reikšti ir pasiryžimą pailsėti, at
sipūsti, sukaupti naujų jėgų, kad paskui 
galėtum kupinas energijos šokti į darbą. 
O kai ilsiesi, tai ramybė reiškia ir snaudu
lį, palinkimą miegoti, neveiklumą. Ar mes 
būtumėm palinkę snūduriuoti, atidėję į ša
lį savo lietuviškus darbus?

* * *
Maironio žodžiais tariant, nedaug čia mū 

sų ir liko. Kitiems žemynams atidavėme 
daug lietuviškų sielų. Toksai jau mūsų li
kimas: vis daugiau kitiems atiduoti ir tuo 
gerą savo širdį rodyti, o ne iš kitų imti. Bet 
ką gi, dėl to, žinoma, susėdę neraudosime. 
Svarbu, kad likusieji būtų gyvi, judrūs, 
kad nepasiduotų visiškai ramybei.

Deja, man atrodo, kad ta ramybė vis 
stipriau ir stipriau apima mus. Prabun
dam, sujudam, ir vėl snaudulys ima merkti 
akis.

Dar atsimenu, pavyzdžiui, kaip 1957 m. 
iš visur ėjo gandas ko iškilmingiau pami
nėti DBLS dešimtmetį. Skyriai vienas po 
kito telkė jėgas ir minėjo. Taip, pats DBLS 
įkūrimo ir gyvavimo faktas labai reikš
mingas ir ne vien tik mūsų skyriams. DB
LS juk išaugino Lietuvių Namų Akc. Bend 
rovę su visais priklausiniais, be kita ko, ir 
su knygomis, kurios, nors ir nedideliais 
kiekiais, eina per platųjį lietuvišką pasaulį 
(tik, žinoma, nenueina į Lietuvą).

Ar DBLS 20 metų sukaktis taip ir praeis 
pusiau tylom?

Yra ir kitų dalykų, kuriuos būtų pras
mės kelti. Deja, romėnai sakydavo, kad

vardų minėjimas yra pavojingas. Sutinku 
su tais gudragalviais romėnais.

* * »

Bet, tur būt, nėra ko bijotis kalbėti apie 
reikalus, kurie jau buvo visu rimtumu iš
kelti. Man rodos, du dalykai buvo jau ši
taip pajudinti: vienas — Sodybos klausi
mas, kitas — DBLS persitvarkymo. Kurie 
tuos klausimus kėlė, šaukėsi visuomenės 
nuomonės, prašė svarstyti juos, kad atėjus 
atitinkamai dienai būtų galima spręsti.

Kaip matome, nė vienu tų klausimų nie
kas ligi šiol nepasisakė. Vadinas, kaip sau 
norite, taip ir darykite — visuomenė visiš
kai abejinga.

O juk buvo metas, kai lietuviai visu griež 
tumu užstojo Sodybą. Tada buvo nusista
tyta parduoti ją, norint atsikratyti pavojin 
gų skolų.

Kur gi dingo visi tie, kurie turėjo nuo
monę?

• * *

Nors vedėjas mums išaiškino, kad Sody
bai nėra ateities, šiuo metu esu už tai, kad 
ji nebūtų parduodama. Tegu sau stovi, kol 
ji pati dar valgyti neprašo ir net pelną ne
ša. Jeigu anam rajone bus plečiami mies
tai, tai jos vertė negali kristi. Priešingai, 
juo ilgiau ji bus išlaikyta, juo brangiau 
bus galima parduoti.

O seneliams pensininkams gyventi ko
kios nors specialios vietos klausimas, ro
dos, savaime atkrinta. Jeigu jau kitatau
čius senelius reikia priimti, tai reiškia, kad 
lietuvių pakankamai nėra.

Painesnis klausimas būtų pasisaklnėti 
dėl DBLS pertvarkymo. Jeigu toks klausi
mas kilo, tai reikėtų pirma žinoti, kokių per 
tvarkymų nori tie, kurie jį kelia. Jeigu to
kie pertvarkymai yra stipriai pagrįsti — 
gerai, svarstysime juos, o jei ne — nušvilp
sime.

Tavo Jonas

VIENINTELĖ KOLONIJINĖ VALSTYBĖ

US News and World Report žurnalas 
gruodžio 12 d. numery, straipsnyje „Užpuo 
limas, kurs perdirbo pasaulį“ (25 m. sukak 
ties nuo Pearl Harbor užpuolimo), rašo:

„Afrika, kolonijų kontinentas prieš Ant
rajam Pasauliniam karui prasidedant, da
bar yra 39 nepriklausomų valstybių konti
nentas.

„Šiandien tik Rusija gali būti apibūdin
ta, kaip imperialistinė ir kolonijinė valsty
bė, naudojanti savo armijas palaikyti savo 
valioj Lenkiją, Rumuniją, Bulgariją, Čeko
slovakiją, Vengriją ir Rytų Vokietiją. Be 
to, rusai godžiai prarijo kadaise nepriklau
somas Lietuvos, Latvijos ir Estijos valsty
bes“. (E)

(2)

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS

JUOKTIS SVEIKA

PREKYBOS NAMAI BE PARDAVĖJŲ
Bremeno mieste atidaryti pirmieji pre

kybos namai be pardavėjų. Jie tvarkomi 
elektroniškai. Tuo tarpu ten parduodama 
500 prekių rūšių, pradedant maisto produk 
tais ir baigiant knygomis, patefono plokš
telėmis ir filmais. Pardavimo halėje stovi 
dešimt elektroninių automatų, kuriuose, 
pasukus atitinkamą numerį, užsakomos 
prekės. Automatas patikrina įmetamus pi
nigus, ir netikros monetos iškrinta atgal. 
Kai kaina apmokėta teisingai, pirkėjas ma 
to per stiklą, kaip užsakytosios prekės ke
liauja iš sandėlio prie lifto, o iš ten į išda
vimo taurę, iš kurios jas atsiima pirkėjai.

Mirė žmogus. Krematoriume sudegino jo 
kūną ir padavė darbininkui unrą su pele
nais nunešti į kapus. Benešant kilo didelis 
vėjas ir išblaškė pelenus į visas puses. Nu
sigandęs darbininkas skubiai pribėgo prie 
pelenų duobės, pasisėmė rieškutes ir nu
skubėjo į kapus. Prie vartų pasitiko našlė. 
Kai pažvelgė į unrą, pravirko nesavu bal
su, sakydama:

— Iš tokio stipraus ir sumanaus vyro 
tik truputis pelenų ir keli kiaušinio keva
lai beliko...

* *
Buhalteris Jurkus visą valandą pavėla

vo į darbą. Viršininkas smarkiai išbarė jį. 
Šis atsiprašė sakydamas:

— Mano žmona praeitą naktį turėjo sun 
kų gimdymą.

Tai išgirdęs, viršininkas atsiprašė jį ir 
įteikė jam dovanų.

Po dviejų savaičių vėl tas pats. Jurkus 
ir vėl kaltina sunkų gimdymą.

— Koks tamsta melagis ir užuomarša! 
Už tai atleidžiu iš darbo!

Darbo teisme Jurkus teisėjui paaiškino, 
kad jo žmona akušerė.

— Mielas daktare, — sako vieno mote
ris, — mano vyras pro nosį žiedus pučia.

— Visi rūkoriai taip daro, gerbiamoji!
— Tai ir blogiausia, daktare, kad mano 

vyras yra nerūkorius!

Ign. Šmig.

(1) Ji bus Dievo karalystė todėl, kad 
dangiškasis Tėvas yra didysis Karalius, ir 
dėl to, kad visas išgelbėjimo planas, kuris 
bus įvykdytas Tūkstantmetiniu karaliavi
mu, yra jo sumanytas ir prirengtas. Ji bus 
jo karalystė dėl to, kad bus įsteigta ir pa
laikoma jo galybe (1 Korint. 15:24-26). Ji 
bus Dievo karalystė dar dėl to, kad jis bus 
laikomas aukščiausiuoju valdovu ir jo įsta 
tymai bei jo meilė ir malonė pasirodys per 
jo paskirtąjį Tarpininką.

(2) Ji bus taip pat ir Kristaus karalystė 
— Dievo brangiausiojo Sūnaus karalystė, 
todėl, kad Kristus, naujosios sandoros Tar
pininkas, bus teisėtasis Tėvo atstovas pa
naikinti piktam ir nuodėmes ir įvesti visų 
atpirktųjų į pilną ir nuoširdų paklusnumą 
dangiškajam Tėvui ir jo įstatymams ir į 
visišką atsteigimą į dieviškąjį panašumą ir 
malonę ir į amžinąjį gyvenimą.

(3) Ji bus taip pat ir šventųjų karalystė 
ta prasme, kad jie, kaip „karališkoji kuni
gystė“ (Apreišk. 5:10), karaliaus, teis ir lai 
mins pasaulį bendrai su jų Viešpačiu Jėzu
mi. — Romiečiams 8:17, 18.

Pačią karalystės klasę sudarys mūsų 
Viešpats ir jo „išrinktieji“ Evangelijos am
žiaus bėgyje, nes jiems jis yra pasakęs: 
„Nebijok, mažoji kaimene, nes jūsų Tėvui 
patiko duoti jums karalystę“. Apie juos 
Viešpats yra kalbėjęs per pranašą Danie
lių: „Tuomet viešpatavimas ir valdžia ir ka 
ralystės didybė, kuri yra po visu dangu
mi, bus atiduota Aukščiausiojo šventųjų 
tautai; jos karalystė yra amžina karalystė, 
ir visi karaliai tarnaus jam ir bus paklus
nūs“. — Danielio 7:27.

Bet reikia atsiminti, kad šita klasė bus 
„perkeista“ pirmame prisikėlime (Apreišk. 
20:4, 6; 1 Korint. 15:42-46, 50-54; Jono 3:5, 
8), ir po to jau nebebus žmogiškosios esy
bės, bet „dieviškosios prigimties dalininkai 
ir žmonių nebematomi, taip kaip Dievas ir

angelai yra nematomi. Pagarbintoji bažny
čia turės santykius su tais, kuriuos ji teis 
ir kels aukštyn iš nuodėmės ir mirties. Pra 
eityje dvasinės esybės susisiekdavo su žmo 
nėmis, pasidarydamos sau žmoginius kū
nus. Tokiu būdu jie pasikalbėdavo su kai 
kuriais žmonėmis apie Dievo patvarkymus. 
Taip angelai pasirodė Abraomui ir Sarai, 
Lotui ir Gideonui, Danieliui, Jėzaus moti
nai Marijai ir kitiems. Tokiu pat būdu mū
sų Viešpats pasikalbėdavo su apaštalais po 
jo prisikėlimo dvasine esybe. Mat, jie tu
rėjo gauti kai kurių nurodymų, kol dar 
„šventoji dvasia nebuvo duota, nes Jėzus 
dar nebuvo pagarbintas“ — Jono 7:39.

Bet mes nemanome, kad šitoks susisieki
mo būdas tarp dvasinių valdovų ir jų val
dinių bus naudojamas Tūkstantmetyje. 
Dievas yra parengęs tam reikalui žmones, 
kuriuos jis pripažino vertus padaryti tobu 
lais ir apdovanoti amžinuoju gyvenimu, ir 
šitie senovės šventieji Tūkstantmetiniame 
amžiuje tarnaus kaip tarpininkai tarp dva
sinės karalystės, t.y. Evangelijos amžiaus 
šventųjų, ir jų valdinių — žmonijos.

(4) Šitie tarpininkai, nors jie tikra žo
džio prasme nebus pati karalystė, tačiau 
bus tokie atsižymėjusieji jos atstovai, kad 
žmonės pripažins juos kaip karalystę; mat, 
jie bus vieninteliai matomi jos atstovai. 
Todėl mes pavadinome juos „žemiškoji ka
ralystės vaizdomaina“, kuri bus žmonėms 
matoma. — Luke 13:28.

(Bus daugiau)

Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui 
spaudos šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd. Street,

Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.

— Apmokamo skelbimo teisėm —
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LONDONAS
PASILIKITE LAISVĄ TĄ ŠEŠTADIENI!

Jau paaiškėjo, kada šįmet bus Spaudos 
balius. Jis bus sausio 28 d., šeštadienį.

Visi prašomi pasilikti tą šeštadienį lais
vą, kad galėtumėte pasižmonėti Spaudos 
baliuje ir čia susitikti su bičiuliais ir seniai 
nebematytais pažįstamais.

METINIAI LIET. PARAPIJOS ŠOKIAI

Kaip anksčiau jau skelbta, jie bus vasa
rio 10 d., penktadienį, 7.30 vai. Be anksčiau 
jau minėtojo Londono Tarybos vicepirmi
ninko John Branagan, šokiuose dalyvaus 
burmistras Tarybos narys John Orwell su 
ponia.

Šiems šokiams platinami bilietai iš anks 
to, ir juos galima gauti klebonijoje, pas 
Komiteto narius ir Lietuvių Namuose, kur 
A. Žukauskas mielai sutiko platinti.

SVEČIAI KLEBONIJOJE

Kalėdų metu kun. Jonas Duoba, MIC, 
vykdamas iš JAV perimti naujų pareigų 
Romoje, buvo apsistojęs susipažinti su Lon 
donų ir jo lietuviais. Iš Londono išvyko į 
Lenkiją, o iš ten vyks Romon.

Tomas Janingas iš JAV, dabar esąs JAV 
armijos tarnyboje Frankfurte, praleido Ka 
ledų šventes pas kleboną kun. J. Budzei- 
ką, MIC.

SEKMADIENIO MOKYKLA PRADEDA 
DARBĄ

Sausio 15 d., tuojau po pamaldų, mokyk
la pradeda darbą. Tėvai prašomi leisti vai
kus į mokyklą.

Tuo pačiu laiku bus_ tėvų susirinkimas 
tėvų globos komitetui išsirinkti.

VISIEMS „ATEITIES“ IR 
„PASAULIO LIETUVIO“ 

SKAITYTOJAMS

Skaitytojai prašomi atnaujinti savo pre
numeratas ir už jas atsilyginti. „Ateitis“ — 
metams 21 šil., „Pasaulio Lietuvis“ — 15 š. 
Jų atstovas: S. Kasparas, 32, Puteaux Hou
se, London, E.2.

CENTRINIO SKYRIAUS RINKIMAI

Vasario antrojoje pusėje C.S. Valdyba 
praves rinkimus į Valdybą, revizijos komi
siją ir atstovų į visuotinį DBLS suvažiavi
mą. Rinkimai bus vykdomi korespondenci- 
niu būdu.

Visi Centrinio Skyriaus nariai prašomi 
siūlyti kandidatus į tuos C.S. vykdomuo
sius organus ir pranešti juos C.S. Valdybai 
iki sausio 21 d. šiuo adresu: C. Sk. Valdy
bai, 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

Centrinio Skyriaus Valdyba

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Sausio 12 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Uk
rainiečių klube (80 Molesworth St.) šau
kiamas DBLS Rochdalės skyriaus narių 
metinis susirinkimas.

Skyriaus narius, N. B-vės akcininkus ir 
visus prijaučiančius prašome gausiai daly
vauti.

Skyriaus Valdyba

BOLTONAS

ŠOKIŲ VAKARAS

DBLS Boltono skyr. lietuviai kartu su 
ukrainiečiais ruošia šokių vakarą — sma
gų pasišokimą — sausio 21 d., šeštadienį. 
Veiks bufetas su stipriais gėrimais ir ska
niais užkandžiais.

Gros gera kapela, bus loterija.
Pradžia 7 vai. vak., pabaiga 11 vai. nak

ties.
Adresas: Smitills & Heaton Conservative 

Club, Chorley Old Road, Bolton.

*★★★ k* A A ★★Ak**^* A ***'fc>x A*

Tradicinis
SPAUDOS BALIUS

LIETUVIŲ NAMUOSE LONDONE, 1 LADBROKE GARDENS, W.ll, 
RUOŠIAMAS SAUSIO 28 D., ŠEŠTADIENĮ. Pradžia 7 vai.

ŠOKIAMS GROS PUIKI KAPELA.
Veiks lietuviškai skandinaviškas bufetas.

Rengiama loterija ir kitokių įdomybių. Bilietai prie įėjimo.
Staliukai užsisakomi iš anksto telefonu PARk 2470.

FILOSOFUOS DAKTARAS RAMŪNAS
VALTERIS IŠSKRIDO Į JAV

Chemijos inžinierius Ramūnas Valteris 
pastaruosius trejus metus dirbo mokslinį 
darbą Birminghamo universitete ir parašė 
disertaciją tema Vapour Phase Extraction. 
1966 m. gruodžio 30 d. jis apgynė savo di
sertaciją ir gavo Filosfijos Daktaro laipsnį 
(PhD.), o po dviejų dienų — sausio 1 d. — 
išskrido į JAV, kur jau senokai jo laukė 
tarnyba vienoj didžiausių Amerikos chemi
jos įmonių — E.I. Du Pont de Nemours & 
Co.

NOTTINQHAMAS
DAINOS SUKAKČIAI

Liet. Skautų Anglijos rajono dvidešimt
mečio sukakčiai paminėti Jaunimo Židiny
je visai Midlando liet, skautijai pradeda
mos naujų dainų repeticijos. Jas praves 
muz. T. Burokas iš Bradfordo.

BRADFORDAS
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

DBLS Bradfordo skyrius gruodžio 17 d. 
turėjo susirinkimą. Jame išrinkta nauja 
valdyba, kuri pareigomis pasiskirstė ši
taip: pirm. A. Dičpetris, kasin. J. Adamo- 
nis, sekr. V. Ignaitis.

DERBY
N. METŲ SUTIKIMAS

N. Metų išvakarėse DBLS Derby sky
riaus nariai ir svečiai susirinko naujojoj 
salėj atšvęsti sutikimo prie gražiai išpuoš
to bendro stalo ne tik gėlėmis, bet ir ska
niais valgiais, kuriuos pagamino skyr. šal
pos komiteto vadovės S. Sarapinienė ir M. 
Raulinaitienė. Pietų metu sk. pirm. P. Sa- 
rapinas pareiškė nuoširdžius linkėjimus, 
kviesdamas ateinančiais metais būti dar 
vieningesniems, dar labiau suglausti gre
tas. J. Levinskas angliškai kalbantiems sve 
čiams perdavė linkėjimus anglų kalba.

J. Levinskas paskaitė N. Metų linkėji
mus - kupletus derbiečiams.

A. Valantinui akordionu grojant ir J. Le 
vinsko parinktai plokštelių muzikai pro
tarpiais jį pavaduojant, linksmai pasišok
ta, pasipuošus įdomiomis kaukėmis. Kau
kių konkursą laimėjo J. Levinskas (vel
nias) ir Sarapinienė (čigonė).

Veikė skrajojamasis paštas, šalpos k-tas 
suruošė turtingą loteriją. Sulaukus 12 vai., 
N. Metai sutikti Tautos himnu. P.S.

LEIQH
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Leigh Skyriaus ruoštoji vaikams 
Kalėdų eglutė 1966 m. gruodžio 17 d. pra
ėjo su gražiu pasisekimu. Dalyvavo 65 vai
kučiai. Jie buvo E. Ūsienės, Narbutienės ir 
R. Steponavičienės pavaišinti užkandžiais 
ir arbatėle. Kalėdų senelis R. Dielininkai- 
tis mažuosius apdovanojo. Suaugusieji gra 
žiai praleido laiką šnekučiuodamiesi. Daug 
tautiečių dalyvavo iš plačios apylinkės — 
iš Leigh, Ascton, Golborn, Wigan ir kitų 
vietų.

Kalėdų eglutę organizuojant daug darbo 
įdėjo E.S. Ūsai, Narbutai, R. Steponavičie
nė, A. Bruzgys ir A. Dilijonas.

Eglutei rengti aukojo J. Vasiliauskas 15 
šil., M.M. Swift 10 šil. ir P. Gudonis 10 šil. 
Loterijai, kuri davė gražaus pelno, aukojo 
P. Laurikietis šery bonką, B. Alekna 50 ci
garečių, K. Narbutas 50 cigarečių, A. Bruz
gys 50 cigarečių, E. Ūsienė dėžę šokolado, 
R. Steponavičienė dėžę šokolado ir M. 
Swift priejuostę.

Visiems rengėjams, aukotojams ir vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie pa 
rengimo ir dalyvavusiems Skyriaus Valdy 
ba taria nuoširdžiausią padėką.

D. S.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

CORBY — sausio 15 d., 12 vai., šv. Patriko 
bažn. Iš vakaro parapijiečių lankymas.

DERBY — sausio 15 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAM — sausio 15 d., 11 vai., L. 
Jaunimo Židinyje.

LEICESTER — sausio 22 d., 12 vai., Mere 
Road.

WOLVERHAMPTON — sausio 22 d., 11 v., 
St. John's Square. Iš vakaro ir sekmadie 
nį parapijiečių lankymas.

NOTTINGHAM — sausio 22 d., 11 vai., L. 
Jaunimo Židinyje.

ROCHDALE — sausio 22 d., 12 vai.
LEEDS — sausio 29 d., 3 vai. p.p., Holy Ro

sary bažnyčioje.
BRADFORD — sausio 15 d., 12.30 vai.

LIET. SODYBA
— Lietuvių Sodybos gyventojai nuošir

džiai dėkoja p.p. Varkalams, Liet. Moterų 
Sambūriui Dainavai, Manchesterio Soc. 
Klubui, J. Štarui ir p.p. Giedraičiams už 
aukas ir dovanas Kūčių - Kalėdų proga. 
Taip pat dėkoja visiems tiems, kurie pri
siuntė kalėdinius sveikinimus.

— Sodybos Klubas pirmą kartą šiais me 
tais suruošė N. Metų sutikimą, kuriame da 
lyvavo gana gausus apylinkės gyventojų - 
klubo narių skaičius.

— Laikraščiai pilni skelbimų apie vasa
ros atostogas. Siūlomi įvairūs receptai, 
kaip užsienyje išsiversti su 50 svarų, nes 
daugiau pinigų išvežti neleidžiama. Mūsų 
receptas visai paprastas: vasarokite šiais 
metais Sodyboje. Nebus jokių rūpesčių ar 
suvaržymų, vykstant į savo mažąją Lietu
vą. Jau dabar laikas užsisakyti kamba
rius.

PRANCŪZIJA
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS

Po antrojo pasaulinio karo, dideliam mū
sų tautiečių skaičiui atsidūrus tremtyje, 
Prancūzijoje lietuviškasis jaunimas pradė
jo organizuotis jau 1945 metais. Tų metų 
gruodžio 28 d. Paryžiuje buvo įsteigta Pran 
cūzijos Lietuvių Studentų Draugija — pa
našiai, kaip kad nuo 1922 m. iki karo pra
džios veikusi to paties vardo draugija.

Įsteigtosios draugijos tikslas buvo teikti 
nariams materialinę, moralinę ir mokslinę 
paramą. Kai 1947 m. Lietuvių Šalpos D-jai 
Prancūzijoje buvo duotas oficialus leidi
mas veikti, Paryžiaus lietuviai studentai 
prie šios d-jos prisijungė kaip atskira sek
cija su savo vidaus veiklos reguliaminu.

Lietuvių Studentų Sekcija Paryžiuj ener 
gingai veikė, palaikydama tamprius ryšius 
su lietuviška visuomene, rūpindamasi stu
dentų gerove, dalyvaudama lietuviškame 
kultūriniame gyvenime, prisidėdama prie 
Paryžiaus lietuvių kolonijos minėjimų bei 
švenčių parengimų, ruošdama paskaitas ir 
kita.

Lietuvių Studentų Sekcijos iniciatyva, 
1948 m. įsteigta Paryžiaus lietuvių tautinių 
šokių grupė (organizatorė to meto sekci
jos pirmininkė Aldona Šlepetytė), kuri lie
tuvių ir prancūzų visuomenei ir tarptauti
niuose folkloro festivaliuose sėkmingai pa
sirodo dar ir dabar, po 18 metų.

1948-49 metais gražiai lietuviškomis dai
nomis pasireikšdavo lietuvių studentų vy
rų oktetas (vadovaujamas N. Rastenio).

Buvo bendradarbiaujama su Lietuvių Stu 
dentų Centr. Atstovybe Vokietijoje ir lietu
viais studentais JAV-se. Palaikyti ryšiai 
su Prancūzų katalikų studentų organizaci
jomis Paryžiuje, su YMCA, su egzilų stu
dentų organizacijomis ir 1.1. 1949-52 m. 
veikta drauge su bendro likimo jaunimu 
Pabaltiečių Studentų Sąjungoje.

1953 m. Prancūzijos Lietuvių Šalpos D- 
jai persiorganizavus į Pr. Lietuvių Bend
ruomenę, Lietuvių Studentų Sekcija savo 
veiklos tikslus suderino su Bendruomenės 
uždaviniais bei siekiais, savo veiklos pa- 
grindan imdama Lietuvių Chartą.

Nuo 1953 m. iki šiol Paryžiaus lietuvių 
jaunimas turi nuolatinius savo atstovus Vi 
dūrio ir Rytų Europos Laisvojo Jaunimo 
Taryboje (A. Venskus ir R. Bačkis). Daly
vaujama šios tarybos kongresuose ir suva
žiavimuose.

Taip pat veikiama eilėje kitų tarptauti
nių organizacijų, nuolat keliant Vakarų pa 
šaulyje pavergtosios Lietuvos problemas, 
jos teisę į laisvą, nepriklausomą gyvenimą.

Nuo 1963 metų Paryžiaus lietuvių jauni
mas įtrauktas į bendrą veiklą Pr. Liet. B- 
nės Jaunimo Komisijoje. Šioji komisija yra 
vieningai subūrusi Paryžiaus lietuvių jau
nimą bendram darbui. Organizuojamos pa
skaitos bei pasikalbėjimai lituanistiniais 
klausimais, ruošiami lietuvių kalbos kur
sai, dalyvaujama Pr. Liet. B-nės ruošiamų 
minėjimų programose, Paryžiaus lietuvių 
tautinių šokių grupėje, bendradarbiauja
ma lietuviškoje spaudoje, kaip „Prancūzi 
jos Lietuvių Žiniose“ ir kt. Palaikomi drau 
giški ryšiai su atvykstančiu studijoms į 
Prancūziją lietuvišku jaunimu iš užjūrio.

Dabartinę Pr. Liet. B-nės Jaunimo Ko
misijos vadovybę sudaro: Eglė Liutkutė — 
pirmininkė, Petras Klimas ir Donas Vaicie 
kauskas — nariai. Prancūzijos lietuvių jau 
nimas, paskutinių metų bėgyje daug kam

išemigravus į užjūrį, nėra gausus. Tačiau 
jis yra veiklus, sąmoningas dėl savo tau
tinių uždavinių ir jautrus savo pavergto
sios Tėvynės rūpesčiams. B. V.

(„Pr. Liet. Žinios“)

PRANCŪZĖ STUDIJUOJA LIET. KALBĄ

Marie-Jose Igolen jau antri metai Aix- 
en-Provence universitete studijuoja lietu
vių kalbą. Gavusi vidurinių mokyklų mo
kytojos diplomą, ji ruošis toliau dėstytojos 
aukštosiose mokyklose diplomui. M.J. Igo
len tikisi gauti stipendiją, kuri leistų jai 
pagyventi pusę metų Vilniuje ir pagilinti 
lietuvių kalbos žinias. Ji pasirinko studi
juoti lietuvių kalbą, sužinojusi, kad Pran
cūzijos universitetuose trūksta lietusių 
kalbos dėstytojų.

APDOVANOJO O. ŠIMAITĘ

Teisiųjų komisija prie kankiniams ir did 
vyriams atminti Yad Vashem instituto Je
ruzalėje apdovanojo Teisiųjų medaliu Oną 
Šimaitę už drąsumą ir solidarumą gelbs
tint žydus, nežiūrint pavojų savo gyvybei 
Vilniuje vokiečių okupacijos metu.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Ž. Šlekytė šį rudenį atvyko iš Toron
to studijoms į Paryžių.

— S. Ripskis, atlikdamas karinę tarny
bą Amerikos kariuomenės daliniuose Fon
tainebleau, nuo šio rudens šoko mūsų tau
tinių šokių grupėje.

— Ž. ir R. Bačkiai sausio mėn. žada vėl 
apsigyventi Paryžiuje.

— Eglės Klimaitės vyras R. Fourier-Rue 
lie yra paskirtas Prancūzijos ambasadoriu
mi į Dominikos respubliką. Su jais kartu 
išvyko E. Grebauskaitė.

— A. Gaudešiaus šeima laikas nuo laiko 
aplanko O. Gervickaitę ir A. Damidavičių 
senelių namuose Lille mieste ir pasikvie
čia pas save keletai dienų atostogų.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
KALĖDŲ EGLUTĖ 

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Šiais metais lietuvių Vasario 16 gimnazi
jos Evangelikų Jaunimo Ratelis ir Vysk. M. 
Valančiaus Moksleivių Ateitininkų Kuopa 
dvyliktą kartą kvietė mokinius, mokytojus, 
tėvus ir svečius į bendrą Kalėdų eglutę.

Šį kartą dėl sutrumpintų mokslo metų 
nebuvo galima tiek daug laiko paaukoti 
ruoštis eglutei, todėl pasitenkinta trumpes
ne programa. Buvo arti 200 žmonių.

Savo kalboje kun. J. Riaubūnas apibūdi
no Vasario 16 gimnaziją kaip šeimą, taip 
pat padėkojo visiems geradariams.

Ev. Jaunimo Ratelio vadovas mokyt. Fr. 
Skėrys tarė žodį vokiečių kalba. Jis ypač 
sveikino evangelikų dekaną Trautmanną, 
evangelikų kunigą Rauchą, jaunimo sekre
torių Reichertą, katalikų kun. Maday, ame 
rikiečių kariuomenės kapelioną di Benede
tto ir kitus jo dalinio atstovus, Krašto Val
dybos pirmininką kpt. J. Valiūną, MLT pir 
mininką Erdmoną Simonaitį, Liet. Raudo
nojo Kryžiaus Vokietijoje pirm. J. Norkai- 
tį ir kitus. Jis painformavo ir apie Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresą Chicagoje.

Po to dekanas Trautmannas, kunigas Ma 
day, kun. di Benedetto ir gimnazijos direk
torius kun. dr. P. Bašinskas uždegė eglutės 
žvakes. Dar svečiai sakė sveikinimo kal
bas. Kapelionas di Benedetto sveikinda
mas įteikė kun. dr. P. Bašinskui amerikie
čių karių vardu piniginę dovaną gimnazi
jai. Dovaną savo vyrų vardu įteikė ir kpt. 
inž. J. Valiūnas.

Mokiniai deklamavo lietuviškai ir vokiš
kai. Mokytojo K. Motgabio vadovaujamas 
gimnazijos choras pagiedojo 6 giesmes. Di
džiulė staigmena buvo čicagietės (dabar 
gyvena Frankfurte) solistės L. Stepaitie- 
nės pasirodymas. Akomponavo K. Buett
ner. Padėkos žodį tarė gimnazijos direkto
rius. Kalėdų senelis apdalijo visus moki
nius ir vaikus dovanomis. Aukas toms do
vanoms sudėjo lietuviai užjūryje ir Vokie
tijoje. Po to visi mokiniai, mokytojai ir sve 
čiai susirinko gimnazijos valgyklon vaka
rienės.

Eglutės aprašymą išsispausdino bent 7 
vokiečių laikraščiai. Čia didelis nuopelnas 
priklauso mokyt. Fr. Skėriui, kuris yra ry
šininkas tarp Vasario 16 gimnazijos, Kraš
to Valdybos ir vokiškos spaudos atstovų.

Andrius Šmitas
9 klasės mokinys

BAIGĖ GIMNAZIJĄ

Vasario 16 gimnaziją baigė ir gavo bran
dos atestatą Verneris Kiminas. Jo abitūros 
egzaminų komisijos pirmininkas buvo vo
kiečių Švietimo įstaigos atstovas. Tokiu 
būdu Kiminas gavo teisę stoti į visas V. Vo 
kietijos aukštąsias mokyklas. Jis yra gimęs 
Klaipėdoje; gimnazijon įstojo 1955 metais. 
Prieš studijas Kiminas atliks karinę tarny 
bą Vokietijos kariuomenėje.

NAUJI LIETUVIAI MOKYTOJAI

Nuo gruodžio 1 d. į Vasario 16 gimnaziją 
atvyko naujas mokytojas V. Natkevičius, 
baigęs Tiubingeno universitetą magistro ti
tulu. Jis dėsto lietuvių kalbą, literatūrą ir 
Lietuvos istoriją.

— Pas I. Tiškevičienę (Lyon) užėjo vie
nuoliškais rūbais apsirengusi moteris, kuri 
pasakė, kad ji grįžta iš Liurdo ir ten gavu
si malonę gydyti ligonius ir apsaugoti san
taupas. Tai sakydama ji padėjo ant stalo 
kelis medalikėlius ir paprašė leisti palai
minti I. Tiškevičienės santaupas. Kai ši 
dar abejojo, atsilankiusioji pagrasino eks- 
komunikavimu. I. Tiškevičienė santaupas 
atnešė, bet, deja, po „palaiminimo“ taria- 
majai vienuolei išėjus, dingo ir visos san
taupos (4.000 fr.).

Mirusieji

G. Gavinaitienė mirė 1966 m. rugsėjo 28 
d. Pecquencourt (Nord).

Sesuo Marcelle (M. Janušaitytė) mirė 
1966 m. birželio 27 d. Villeurbanne, vienuo 
le pranciškiete išbuvo 27 metus.

E. Schaeffer, V. Račiūtės vyrąs, mirė 
1966 m. gruodžio 5 d. Schiltigheim.

J. Stelmokas mirė 1966 m. rugsėjo 23 d. 
Velionis su šeima gyveno Villerupt ir dirbo 
geležies rūdos liejyklose.

K. Teia mirė 1966 m. rugsėjo 8 d. Pary
žiaus Laennec ligoninėje, palaidotas Bag- 
neux kapinėse.

VOKIETIJA
PLB VOKIETIJOS KRAŠTO TARYBOS

POSĖDIS

Gruodžio 17 d. posėdyje Krašto Valdyba 
nutarė sukviesti PLB Vok. Krašto Tarybą 
posėdžiui 1967 m. kovo 31d. Tarybos posė
džiai yra vieši, tad visi bendruomenės na
riai turi teisę dalyvauti posėdžių salėje ste 
betoj ais. Krašto Valdyba ir Taryba džiaug 
tusi, kad plačioji mūsų bendruomenė ro
dytų daugiau susidomėjimo Tarybos dar
bais ir dalyvautų stebėtojais.

Anglų kalbą laikinai dėstyti sutiko šiuo 
metu Vokietijoje gyvenanti Melbourne uni 
versitetą baigianti studentė Ramutė šešto- 
kaitė. Nuo kovo vidurio anglų kalbą dėstys 
Kristina Čėsnaitė, studijuojanti Heidelber
ge filologiją.

PASAULYJE
— Iš Dulwicho koledžo buvo pavogti 8 

paveikslai, kurių kaina būtų apie pusant
ro milijono svarų, bet paveikslai surasti, ir 
suimtas žmogus, kuris pakaltintas vagyste.

— New Yorko duobkasiai atmetė pasiū
lymą gauti atlyginimo pakėlimą po 5 dol. 
savaitei kas metai per sekančius trejus me 
tus, padėjo kastuvus ir prižiūri 32 miesto 
kapines, kad niekas nekastų duobių.

— Indija jau dabar turi apie 4 eskadri
les sovietinių MIG-21 kovos lėktuvų, bet so 
vietai pristatinėja jų dar daugiau.

— Brazilų šeima emigravo į Rodeziją ir 
gabenosi su savim kalę, bet Milane ta ka
lė buvo sulaikyta ir jau nebeleidžiama to
liau remiantis tuo, kad, taikant sankcijas, 
į Rodeziją negali būti gabenamos jokios 
prekės.

— Hindusų religijos vadas Šankaračari- 
ja jau išbadavo 47 dienas, protestuodamas, 
kad vyriausybė kai kuriose valstijose neuž 
draudžia piauti karvių.

— Amerikietis dailininkas Hurdas nu
piešė tokį prez. Johnsono portretą, kad pre 
zidentas tvirtina, jog jis biauresnio daly
ko dar nesąs matęs, ir tą dieną, kai pama
tė, buvęs nepaprastai suerzintas.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 

Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3. 
T«l. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles, 

Manchester.
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