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Nepriklausomybės 
švente

Daugelis veikėjų ir paskaitininkų šilan- 
di-an pripažins, kari 'sunkiausia yra kalbė
ti apie Vasario 16-tąją. it. y. apie Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo šventę. Ro
dos, apie ją viskas jau pasakyta. Prarie
dant 1918 m. Nepriklausomybės alkio pasi
rašymu, baigiant 1940 m. R and. armijos 
invazija, visa jau perkalbėta, išnagrinėta 
ir pakartota. O vils dėlto, teisingas buvo 
ainas iŠ Lietuvos prieš daugelį metų artvy- 

' kęs jaunuolis, kuni's pasakė: „Tik ■ ta die
na, kai Lietuva atgaus laisvę, bus didesnė 
už Vasario 16 d.“ Vadinasi sulaukę Vasa
rio 16 dienos, mes privalome ją prilsiimiri
ti it adlpe ją kalbėti.

Kalbėdami apie Vasario 16-tąją, mes 
įkalbame ir galvojame ne apie tą .šaltą žie
mos dieną, kai Vilniuje, dir. J. Basanavi
čiaus vadovaujama Lietuvos Taryba pa
skelbė Lietuvos nepriklausomybę, bet apie 
vilsą tą nepriklausomybės laikotarpį, ku
riame daugelis mūsų 'išaugome ir subren
dome.

Tiesa, neilgas buvo tas laikotarpis. Jei 
lietuvis šiandien yra 65 metų amžiaus, tai 
jis yra pažinęs tik 24 metus laisvės, o vi
są likusįjį gyvenimą jis praleido priespau
doje arba svetimuose kraštuose. Ir vis dėl
to laimingiausi yra tie, kurie tuos 21 me
tus išgyveno laisvame knaSte. savoje tėvy
nėje, ir turėjo progos pažinti laisvojo gy
venimo palaimą.

Minėdami 'tą (laisvojo gyvenimo dailko- 
tairpį, mes negalime žodžiais nusakyti ir 
širdimi įvertinti visa tai, ką per tą laiką 
esame gavę aš savo tėvynės ir kiek likome 
jai skolingi. Todėl šiandien, minint Vasa
rio 16 d. sukakti, galime patys sau pasa
kyti, kad pagal tai, kaip mes ją savo šir
dyse prisimename ir įvertiname, galima 
matuoti mūsų pačių tautinį susipratimą.

Kadaise vokiečių garsusis rašytojas 
Goethe yra pasakęs, kad tauta, kuri daug 
kentėjo, turi teisę būti laisvai. Ar yra pa
sauly tauta, 'kuri amžių bėgyje būtų dau
giau iškentėjų®, už lietuvių tautą? Gal 
talk žydai savo masinėmis kraujo aukomis 
gali gretintis su miumils arba net ir pra
lenkti. Bet šiandien jų kančios jau yra 
vainikuotos laisve, o mūsų kraštais, po 21 
metų pertraukos, vėl neša svetimųjų prie
spaudą.

Tur būt pati aktualiįausta tema šių die
nų pokalbiuose yra mūsų tėvynės laisvės 
perspektyvos. Vyresnioji karta jau pavar
go belaukdama (arba iškeliavo į amžinas- 
tį, o jaunoji beviltiškai ’skęsta svetimoje 
jūroje. Tačiau gallutinė viltis nėra iir ne
gaili būti prarasta. Šviesti viltis ateina iš 
rytų, iš mūsų pavergtosios (tėvynės. Ne
bekalbant apie visiems įgeraii žinomais gy
vybės aukas ir persekiojimus dėl tėvynės 
laisvės, šia proga privalome prisiminti, 
kiad kova, kuri po daugiau kaip 30 metų 
vergijos, atrodo, turėjo būti baigta, iš tik
rųjų dabar tik prasideda.

Pakilo jaunoji Lietuva tarsi mitologinis 
feniksas 'iš pelenų. Išdygo nauja, gaivalin
ga pogrindžio spauda, atsalrado niauji, bai
mės neturintieji kovotojai, nepalaužiamos 
dvasios didvyriai. Dar niekada Lietuvos 
vardais nebuvo taip dažnai Linfcsniuojiama's 
laisvajame pasaulyje, kaip praėjusiais 
metais. Laisvės išsiilgę Lietuvos gyvento
jai, ypačiai jaunimas, nebebijo tarti tie
sos žodžio pavergėjams air išnaudotojams, 
kaip anuo metu nebijojo revoliucionieriai 
ir (kovotojai už vargstančio žmogaus tei
ses. Jie laimėjo kruvinos kovos ir smurto 
'keliu. Lietuviai ir kitos pavergtosios tau
tos taip pat laimės teisę savarankiškai gy
venti, nes tą teisė jiems yra užtikrinta 
tarptautiniais įsipareigojimais ir pačios 
prigimties įstatymais. Istorija nežino atsi
tikimų, kad smurtu sukurtos imperijos iš
silaikytų per amžius. Neišsolaikys ir toji, 
kuri ruošia mūsų brangiai tėvynei pražū
tį..

KOMPENSACIJA
Lenkų laikraštis „Tribūna Ludu“ .rašo, 

■kad Vakarų valstybės yra pasiryžusios 
kviesti savo kraštų komunistus į koalici
jas, kad tuo būdu galėtų jas atitraukti 
nuo Sov. Sąjungos globos. Taa esanti .savo
tiška politinė kompensacija.

EUROPA — KOVOS LAUKAS

Naujasis JAV Gynybos ministras Rums
feld Kongrese .pareiškė, kad Amerika yra 
priversta skelbti naują apsiginklavimo 
programą, nes pasaulio karinių pajėgų ba
lansas krypsta į Rusijos pusę. Žodis „de
tente“ šiuo metu nebeturįs daug prasmės. 
Sovietų vyriausybė, neatsižvelgdama į gy
ventojų kasdieniškus -poreikius, intensy
viai ginkluojasi. Tą patį esanti priversta 
dairyti JAV ir Europos valstybės.

Nors sovietai organizuoją katro židinius 
Vid. Rytuose, Persų įlankoje ir Afrikoje, 
bet pagrindinė ir pavojingiausia konflikto 
teritorija esanti Centrinė Europa.

BUVO UŽDARĘ KAPITONĄ

„Guardian“ (sausio 23 d.) įsidėjo žinu
tę, kaip sovietų laive praėjusiųjų metų 
lapkričio mėnesį jūrininkai buvę uždarę 
kapitoną ir karininkus, o patys norėję 
plaukti į Švediją. Karininkams į pagalbą 
atėjęs 'povandeninis laivas. Apie šį atsiti
kimą papasakoję lietuviai žvejai.

DNEPROPETROVSKO LIGONINĖJE
Nesentai atvykęs į Vakarus disidentas 

matematikas Leonidas Plušč spaudos at
stovams papasakojo apie sąlygas Dnepro- 
peitrovdkio psichiatrinėje ligoninėje, kurio
je jis buvo laikomas.

Daugumais tos ligoninės pacientų yra 
kriminalistai, vagys ir žmogžudžiai, ta- 
čiiaiu apie 60 žmonių esą politiniai kaliniai. 
Sąlygos neišpasakytai žiaurios. Jis papa
sakojo 'apie elgesį prižiūrėtojų, kurie pa- 
renikami iŠ tų pačių kriminalistų tarpo. 
Pacientai esą mušami be palšigailėjimo, 
verčiami atiduoti prižiūrėtojams savo 
maistą, o už pasiskundimą ar pagalbos 
šauksmą įleidžiama skausmą ar sunkią 
depresiją sulkeitančiių vaistų. Per trumpą 
taiką Pliuše pastebėjęs, kad nuo gauna
mųjų valistų jo fizinė ir d vaisinė padėtis 
pablogėjo, nebeveikė laimintis, sulėtėjo 
įkalba, nebepajėgė susikoncentruoti.

Savo spaudai pateiktame komunikate, 
kurio nespausdino komunistų laikraštis 
L‘ Hiulmianiitė, jils 'sakosi kovojąs už niaują 
Dubčeko tipo komunizmą tiir tikėjęsis dau
giau pagalbos iš Vakarų komunistų parti
jų.

„Mes, Sov. Sąjungas naujieji marksistai 
visada tikėjome, kiad Italijos, Prancūzijos 
ir Anglijos komunistų partijos tęs Čeko
slovakijos komunistų pradėtąjį darbą ir 
padės Sovietų komunistams pasirinkti 
tarp Mao-sitalininio režimo dir komunizmo, 
turinčio žmogišką veidą.“

Pliuše pasisakė, kad politinės jo idėjos 
nesutampa su Solženicyno idėjomis, bet 
pripažįstąs Sodženiibynui teisę reikšti sa
vąją nuomonę.

Baigdamas jis pareiškė, kad Sovietų 
sistema, kaipo tokia, esanti sužalotas li
gonis, bet krašto pagrindas — ūkininkai 
ir darbininkai — yra išlikę sveiki.

KUR MRS. THATCHER KLYDO?
žinomas britų politinis apžvalginibkias 

Andrew Wilson (Observer, vasario Id.) 
aiškina, kad siavo teigimuose apie Sov. Są
jungos karinę galybę ir jos tikslus, Mrs. 
Thatcher kad kur sulklyduši. (Pirmiausia, 
esąs skirtumas tarp pajėgumo ir noro tą 
pajėgumą Išnaudoti pasauliui užkariauti. 
Sovietai esą pasimokę iš praėjusio karo ir 
gerai žiną, ką .reikštų naujas atominis su
sidūrimas.

Kitas reikalas — sovietų baimė savo 
kaimynų. Jiems reikia saugotis ne tik Va
karų Europos, bet taiip pat Kinijos ir sa
vo 10 satelitų Rytų Europoje.

Sovietų karinė galybė jūroje, ore ir že
mėje nepralenkianti Vakarų galybės, su
dėjus visų sąjungininkų karines pajėgas į 
krūvą. Lygiai taip pat Vakarų valstybės, 
suidėj'us į krūvą, išleidžiančios apsaigink- 
lavimud ir .karo reikmenų tyrimams dau
giau, negu Sovietą) Sąjunga.

Pagaliau britų gynybos išlaidų mažuliu- 
mais, kurio taiip bijanti Mrs. Thatcher, 
nesąs pavojingas, jeigu jais nėliečiąs esmi
nių kariuomenės pajėgų silpninimo.

A. f A.

Mylimai mamytei
M. SUBAČIUVIENEI mirus, 

sūnų Joną, dukras Bronę ir Oną 
ir visus gimines širdingai 

užjaučiame ir kartu liūdime

V. ir E. Brazaičiai

Gall A. Wilsorias kai 'kur ir neklydo, 
Tačiau jo bandymas pateisinti Sov. Są
jungą kaimynų baime atrodo visiškai nai
vus. Duok tiems kaimynams laisvę, palik 
juos ramybėje — ir galėsi .jų valdymui, 
sekimui dir persekiojimui skirtus milijo
nus išleista gyventojų gerbūviui pakelti.

Iš tikrųjų Mrs. Thatcher padėjo Sov. S- 
gos vadovams pasiiteiisiniti prieš savo gy
ventoj uis dėl duonos ir tetų reikmenų trū
kumo, nes reiklia ginkluotis, kad galėtų 
apsiginti nuo „geležinės ponios“ ir „karo 
amazonės“ puolimo.

NEBEREIKIA NATO

Belgijos gynybos imiinaisitras Paul Vain- 
den apkaltino sovietus, kad jie norį įkal
bėti vakariečius, jog naujoji detentė at- 
stojianitii NATO gynybos organizaciją. Jis 
pareiškė, kald Hitleris 1939 m. taip pat kal
bėjęs apie Europos detemtę.

BREŽNEVO VAGONAS

Britų ambasados kultūros reikalų pata
rėjais Maskvoje paprašė pastoviai apšildo
mo vagono Tuirnerio paveiks&ams parga
benti. Tie paveikslai buvo nuvežti į paro
dais Maskvoje ir Leningrade. Iš karto ru
sai pasisakė neturį tokio dydžio apšildo
mo prekinio vagono. Britams nenusidei- 
džiant, buvo pagaliau duotais vagonas, ku
rtis naudojamas Brežnevo Rolls Royce au
tomobiliui iš vienos krašto dalies į kitą 
transportuoti.

PRITRŪKS WHISKY

Skotų Whisky Sąjungos pirmininkas A. 
Bergiuis pranašauja, tad 1980 m. pradės 
pritrūkti populiariausio pasauly gėrimo — 
whisky. Jis saiko, kad ilki to laiko whiisky 
suvairtojliimias pakils 60%. Tuo tarpu jo 
gamyba krinta ir praėjuisAad's ’metais buvo 
pagaminta apie 17% mažiau, negu 1974 m. 
IŠ viso per pirmuosius praėjusiųjų metų 
10 'mėnesių buvo ipagaminta 123 mil. ga
lonų, it. y. .apie 200 mil. butelių mažiau, 
negu prieš vienerius metus. Gamyba ma
žėja dėl stokos kapitalo naujoms investa- 
cijomiis, nes valdžia per daug apkrauna 
mokesčiais. Vien tik už vidaus rinkoje su
vartotą whisky praėjusiais metais valdžia 
surinko 100 mil svarų mokesčių. Jeigu pa
dėtis nepasikeis, esą, gaili prisieiti vidaus 
rinkoje įvesti tam tikrus 'apribojimus ar 
korteles...

KINIJA KALTINA

„Peoples Daily“ (vasario 4 d.) Kinijos 
dalennaštis smarkiai 'puola Sovietų S-gą už 
(kišimąsi į Angolą. Rusijos valdžia vadina
ma „niaujailsiiiaiils carais“, kurie siekia do
minuoti visoje Afrikoje. Šiuo metu, pasak 
1'aiikmaštį, Angoloje esą 'apie 10.000 Kubos 
ir apie 1.000 rusų kariškojo personalo.

IR PRANCŪZAI NEPATENKINTI

Atidarydiamas Prancūzijos komunistų 
partijos kongresą, partijos pirm. G. Mair- 
chais pasakė daug nedraugiškų žodžių ru
sams. Sov. S-gos atstovais net negavo pro
gos pasveikinti kongresą.

Mairchails pareiškė, kad prancūzai atsi
sako nuo „proletariato diktatūros“, kurią 
taiip grabina sovietai. Jis nepripažįsta vie
nu modeliu sukirpto komunizmo ir’griež
tai! pasmerkė laisvės suvaržymus Sov. Są
jungoje. Tačiau baigdamas savo kalbą, jis 
vils dėlto pripažino reikalą „kovoti bend
rai su Rusija prieš pasaulio imperializ
mą“.

VYSKUPAS IŠ VILNIAUS
Po dviejų metų derybų su Lenkijos vy

riausybe, Breslau gavo naują vyskupą 
Henriką Gulbinowucz. Pažymėtina, kiad 
airlkiv. Gulbilnowicz yra kilęs iš Vilniaus ir 
čia 1945 m. baigęs gimnaziją. Jis taip pat 
gerai kalba lietuviškai ir gudiškai. Dalis 
jo vyskupijos kaip tik seniau yra priklau
siusi Vilniaus arkivyskupijai, kuri, kaip 
žinoma, šiuo metu 'turi tiktai Apaštališką
jį admainilstiraltorių.

CIGARETĖS IŠ SALOTŲ

Izraelyje pradėta gaminti visiškai niko
tino neturinčios cigaretės iš salotų. Tik 
salotų .'Skoniui panaikinti esą pridedama 
laibai mažas tabako (kiekis. Tokį „tabaką“ 
esą galima gaminti ir iš kitų daržovių. Sa
lotos pasirinktos tik todėl, kad jas lauke 
lengva sudžiovinti ir kad Izraelyje gauna
mi net trys jų derliai per metus.

PKDP konferencija
Praėjusiųjų metų pabaigoje, lapkričio 

28-29 d. d. Ramoje įvyko pasaulinė krikš
čionių demokratų partijų ir sąjūdžių kon
ferencija. Šioje konferencijoje dalyvavo 
60 pasaulio kraštų krikščionių demokratų 
organizacijų lyderiai. Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjungai (LKDS) konfe
rencijoje atstovavo inž. A. Venskus — 
LKDS Centro Komiteto vicepirmininkas 
ir Europos Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Tarybos pirmininkais (atvykęs iš 
Paryžiaus). Taip pat dalyvavo A. Žemaitis 
(iš Romos).

Suvažiavimas buvo pradėtas Pasaulinės 
Krikščionių Demokratų Unijas (UMDC) 
piirmiinnko M. Rumour (Italija) įžangine 
kalba, po kurios sekė UMDC gener. sek
retoriaus R. de Leon (Guatemala) politi
nis pranešimas, užtrukęs porą valandų. 
Plačiai apžvelgta UMDC veikla nuo pas
kutinio Pasaulinės Krikščionių Demokra
tų Unijos kongreso Limoje (Peru). Per tą 
laiką krikščionių demokratų partijų štai-, 
čius pasaulyje vis didėjo, tarptautinėje 
plotmėje koordinuotai veikiant ne vien 
UMDC, bet ir Europos Krikščionių Demo
kratų Unijoje bei Pietų Amerikos Krikš. 
čionių Demokratų Sąjungoje. Suvažiavi
mai, kolokvijurnai, gausių diarbo komisijų 
posėdžiai' vyko įvairiose pasaulio dalyse 
— darbais nuolat plėtėsi. Ypatingais dėme
sys buvo 'Skirtas naujai" įsikūrusioms 
krikščionių demokratų organizacijoms 
Azijoje ir Afrikoje.

Konferencijoje plačiai pasisakyta dėl 
ateities veiklos perspektyvų, ypač remian
tis Pasaulio Krikščionių Demokratų Uni
jos politinio manifesto projektu, kuris 
naujai ir ilš pagrindų apibrėžia krikščio
niškosios demokratijos akciją — pasauli
nėje ir įvairių kontinentų regionalinėje 
plotmėje.

UMDC konferencijos metu kalbas pa
sakė krikščionių demokratų partijų ir są
jūdžių atstovai. Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos vardu kalbėjo inž. A. 
Venskus. Perdavęs LKDS sveikinimus 
konferencijos dalyviams, jis savo kalboje 
ypatingai iškėlė pavergtos Lietuvos klau
simus. Pirmoje eilėje primindamas, kad 
Lietuva —- nepriklausoma valstybė ir pil
nateisė Tautų Sąjungos narė — buvo mi- 
litarine jėga okupuota Sovietų Sąjungos 
1£)4<X metais, A. Venskus ilgiau sustojo 
ties dabartine pavergtos Lietuvos padėti
mi: nuolatine priespauda tautinėje, religir 
nėję .kultūrinėje, politinėje ir ekonominė
je plotmėje: Nežiūrint visų esamų sunku
mų, lietuvių tauta yra .stipri kovoje už 
laisvę ir' rezistencija prieš okupantą yra

SeįittįnfoS DIENOS
— New Yorke staiga mirė Meir Joeli, 

Lietuvoje gimęs žydų tautybės gydytojas. 
Jis buvo baigęs Kauno universitetą (1934 
m.), o vėliau specializavosi -ir padarė nau
jų atradimų maliarijos tyrimuose.

— Ką tik išėjo iš spaudos H. Goldkome- 
rio knyga „The Soviet -Soldier“, kurtoje 
sakoma, kad 80-90% kiaulių priklauso ko
munistų partijai. Knygoje minima: nesusi- 
pratimiai rusų kareivių su kitų ■ tautybių 
vynais.

— Kinų spauda lygina Mrs. Thatcher su 
W. Churchiiiu, kuris įspėjo britų tautą 
apie Hitlerio pavojų.

— Ispanijos komunistų vadas S. Carillo, 
kalbėdamas apie rusų norą suvienyti po 
savo valdžia Europos komunistus, pareiš
kė, kad Komunistų Internacionalo ar 
Cominformo dienos jau yra praėjusios.

— Jugoslavijoj teisiamas advokatais S. 
Popovic, -kuris nesutiko su prokuroro kal
tinimais, teršiant D. Ignatovic ir kitus di
sidentus.

— Portugalijos MPLA valdžios 'atstovas 
pareiškė, kad rusai pasižadėję pasitraukti 
iš Angolos, kai įtik karas bus laimėtais.

— Gruzijoje kai kuriose vietose iškrito 
-iki 15 pėdų 'sniego. Nuo kelių atskirtuose 
kaimuose esą mirę dar nežinomas skai
čius žmonių.

— Karalienė atidarė Biirminghame di
džiausią parodų centrą, kuris užima 310 
akrų plotą.

— Brazilijoje, Sao Paulo rajone dėl di
delių potvynių 22.000 žmonių liko be pa
stogės.

— Sov. Sąjunga oficialiai pranešė, kad 
jų grūdų derlius praėjusiais metais buvo 
blogiausias per paskutinius dešimtį metų. 
Jis siekiąs tik 140 mil. tonų, vietoje pla
nuotų 215 -milijonų.

— Britų vyriausybė išmokėjo Foco No
vo teatro grupei £18.000 pašalpos, ši gru
pė lanko anglių kasyklas ir demonstruo
ja, kaip karingos angliakasių sąjungos ga
li laimėti ekonominį karą.

— Vokiečių filmoje apie KGB šnipus 
parodytas ir vienas britų lėktuvas, kuris 
kiekvieną šeštadienį perveždavo šnipus iš 
Bonos į Berlyną.

•— Disidentas A. Amalrik, garsiosios 

labai aktyvi. Paminėjo pogrindžio spaudos 
reikšmę ir nuo 1972 m. išeinančią „Lietu
vos Bažnyčios Kroniką“, kurioje vaizdžiai 
ir išsamiai atsispindi pavergto krašto re
zistencija — pasipriešinimas okupantui. 
Pacitavo „Kronikos“ Nr. 15 ištrauką — 
Lietuvos katalikų prašymą, kad jų broliai 
išeivijoje ir visi bičiuliai pasaulyje infor
muotų plačiąją visuomenę, tautų vyriau, 
sybes apie žmogaus teisių pažeidimus Lie
tuvoje. Kalbėdamas apie įvykusią Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavimo konfe
renciją Helsinkyje, A. Venskus paminėjo, 
kad šioji neatsiliepė į pavergtų tautų lais
vės lūkesčius ir kad konferencija sukėlu
si nusivylimą okupuotoje IJetuvoje — ci
tavo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos“ Nr. 18 šiuo klausimu. Taip pat pami
nėjo, kad, nežiūrint. Helsinkio konferen
cijos susitarimų, okupuotų kraštų sienos 
vis dar lieka stipriai uždaros laisvam 
žmonių ir idėjų judėjimui. Baigdamas sa
vo kalbą, inž. A. Venskus kreipėsi į UMDC 
konferencijos dalyvius, kviesdamas juos 
solidariai jungtis su pavergtomis tauto
mis, 'kovojant prieš pagrindinių žmogaus 
teisių pažeidimus Ir drauge siekiant jų 
laisvės.

Konferencijos rezoliucijose, visų konti
nentų krikščionhj demokratų partijos ir 
-sąjūdžiai., tarp kitų Mausimų, vėl iš naujo 
pabrėžė būtinybę:

— savo veikla būti naudingomis visoms 
pasaulio tautoms ir ypatingai toms, kurios 
kenčia dėl laisvės trūkumo politinėje, re
liginėje ir kultūrinėje plotmėje,

— visomis jėgomis priešintis prieš dik
tatūrinius ir priespaudą vykdančius mėži
mus.

Konstatuota, kad daugelyje kraštų yra 
pažeidžiamos politinės laisvės ir žmogaus 
pagrindinės teisės, ir kad reikia daryti 
viską šiai padėčiai atstatyti į normalias 
tautų gyvenimo vėžes.

UMDC konferencijos dalyviai buvo pri
imti specialioje audiencijoje pas Popiežių 
Paulių VI, kuris ta proga jiems tarė -pri
taikytą žodį.

Konferencijoje dalyvavę 60 pasaulio 
kraštų delegatai buvo priimti ir Italijos 
respublikos prezidento G. Leone. Jie taip 
pat buvo Romos miesto burmistro, Itali
jos min. pirmininko ir -užsienio reikalų mi
nistro svečiais — jų garbei suruoštuose 
priėmimuose.

Pasaulinę krikščionių demokratų konfe
renciją plačiai paminėjo Italijos televizi
ja, radijas ir spauda. Išsamius aprašymus 
davė taip pat ir dalyvavusiųjų kraštų 
'spauda įvairiose pasaulio dalyse.

(LKDS Infortnacijia)

knygos „Ar Rusija išsilaikys iki 1984 m.“ 
autorius, atsiuntė laišką prezidentui For
dui, prašydamas padėti atvykti į Ameri
ką.

— JAV ambasadorius prie J. Tautų D. 
Moynihan, kuris Ugandos prezidentą 
Amin kartą pavadino žmogžudžiu, atsista
tydino.

— Lietuvoj leidžiamais žurnalais „Mote
ris“ įsidėjo nuotrauką, rodančią demons
truojančias Anglijos galt, seseris. Vienas 
plakatas skelbia: „Nurses are sick of emp
ty purses“.

— „Tiesia“ rašo, kad viename mieste 
vienas žmogus gali turėti tik vieną valdą 
(namus). Nieko nerašomai, ar galima įsi
gyti namus kituose miestuose ar vasarvie
tėse.

— Dėl didelio bedarbių skaičiaus užsie
niečiams darbo leiditmaii štai's metais D. 
Britanijoje sumažinami nuo 14.000 ilki 
5.000.

— Sov. S-gos žurnalistai nusiskundžia, 
kad Lnnsbrucko žiemos olimpiadoje jie 
nebuvo tinkamai sutikti ir gavo blogą 
viešbutį.
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VISUOMENINIS DARBAS
Pats sunkiausias . ir pats nedėkingiau

siais darbas išeivijoje yra vadinamasis vi
suomeninis darbas. Gana taikliai tą dar
bą išnagrinėjo Vytautas Volertas to paties 
vardo straipsnyje (Aidai, Nr. 9, 1975).

Jau pačioje pradžioje jis sako, kad į vi
suomeninį darbą mūsuose žiūrima per 
daug paprastai, pasitenkinant vien tik ge
rais norais. Iš tą darbą dirbančiųjų nerei
kalaujama jokio pasiruošimo ar sugebė
jimo santykiauti su žmonėmis.

Lietuviai visuomenininkai išeivijoje tu
ri tik vieną tikslų: burti visus lietuvius į 
kultūrinę lietuvišką veiklą, visiškai neat
sižvelgiant į jų profesijas, ideologijas, am
žių ar lytį. Anot minėtojo autoriaus, mes 
Visi turime jungtis visiems darbams. Pas 
mus gydytojai virsta’ politikais, inžinie
riai mokytojais, kunigai .redaktoriais.

Dėl tos priežasties kaimynai (amerikie
čiai 'ar ’anglai) nesupranta mūsų ir stebi
si. „Mūsų visuomenininkas yra panašus į 
.po velėna besirausiantį vabalą, gal nau
dingą, gal kenksmingą, tačiau neįdomų ir 
nepageidautin ą.“

Džiugu konstatuoti, kad laiko ar gyve
namojo krašto kultūros įtakoje lietuvio 
visuomenininko veikla vis dėlto pasikeitė 
i gerąją pusę. Išnyko ar baigia išnykti di
dieji erzeliai, neapykanta ir nesibaigianti 
.polemika spaudoje.

„Nemalonu skaityti, kas lietuvių tarpe 
vyko prieš pusšimtį metų. Nesantaika, 
peštynės, net nužudymai. Prieš ideologi
nes kovas tarp tikinčiųjų ir save, bedie
viais laikančių, prieš erzelius Susiviendji- 
muose ir rungtynes tarp atskirų grupių 
draugijose ar klubuose šiandieniniai pas T 
stumdymaii atrodo menkais nesusiprati
mais. Tik maždaug nuo 1928 m. padėtis 
aprimo. Nors JAV lietuvių išeivijos gyve
nimas skirstėsi į daugelį organizacijų, ta
čiau šie vienetai reprezentavo tik kelias 
grupes, su dažnai ’besikryžiuojaučiais tiks
lais.“

šitaip rašo V. Volertas apie vyresniąją 
išeivijos kartą. Šių dienų visuomeninin
kui, o ypačiai vadovui, nors dar vis uja
mam, jau tiekiami kitokie reikalavimai, 
nes laikas nudilino aštriuosius kampus, o 
gyvenimo sąlygos, bent visuomeninėje 
plotmėje, visus surikiavo į tą pačią liniją.

„Šiandien laikraščių redaktoriai, skaity
tojų Skaičiui sumažėjus, bet reikalavi
mams stipriai pakilus, visuomeniniam dar
bui laiko neturi. Klebonai prarado kovų 
nuotaikas. Jų daugumos lietuviškumas 
aptilo, parapijos skolas išsimokėjo, „be
dieviai“ nustojo šūkauti. Dabar visuome
nėje dirbti tenka „eiliniam piliečiui“, ne
sitikint jokios asmeninės naudos. Prašvie
sėjo 'ir žmonės, visuomenininkas atsidūrė 
minioje, ne virš jos. 'Prakalbant jau reikia 
galvoti, dirbant — svarstyti Vadovas yra 
tik lygiųjų priešaky laikinai atsistojęs as
muo, be automatiškai uždėto garbės vaini
ko. Jo autoritetas privalo būti pelnytas sa
vo paties išmintimi. Be to, daugeliu atve
jų ir tikslai suabstrrlkilėjo. Lietuvybė ar 
Lietuvos valstybės atgaivinimas yra žy
miai toliau nuo asmens piniginės, kaip pa- 
šalpiinio klubo, iš kurio 'tikimasi „pomirti
nės“, išlaikymas. Ankstesnis darbuotojas 
buvo lyg valdininkas, su šiokia tokia ga
lia ir mauda, šiandieninis yra tarnas.“

Šitie 'autoriaus žodžiai daugiausia taiko
mi JAV lietuviams. Tačiau, mastelį suma
žinus, jie tinka kiekvieno krašto lietuvių 
kolonijai.

Laibai teisingai straipsnio autorius nu
sako visuomeninio darbo pobūdį.

„Mūsų darbai yra idealistinio pobūdžio. 
Jie reikalauja aukos ir net neša asmeni
nę žalą. Mlaža visuomenė nepajėgia ištai
kyti įkūrėjo. Pasiruošę muzikali turėjo tap
ti paprastais vargonininkais ir tokiais 
mirti. Žurnalistai, išskyrus redakcijų dar

Vasario 16-toji
1943 jool.

(Iš Jono Matulionio naujai išleistos knygos 
NERAMIOS DIENOS)

Ši šventė jau trecia iš eilės nenormaliose sąly
gose. Iš Pat rytmečio nuskubėjau į Įgulos bažnyčią. 
Dar nebuvo nė šeštos valandos, o bažnyčia jau apy
pilnė. Iš tarėjų mačiau tik Mackevičių ir Naraką. 
Kitų ar nėra, ar nematyti. Netrukus bažnyčia prisi
pildė. Matyti k tokių, kuriems bažnyčia yra mažas 
motyvas gyvenime. Nuotaika pakilusi. Pamaldos 
baigiamos Tautas Himnu. Liberą atgiedoti išėjo ku
nigas, juodai apsivilkęs. Paskui tarė: „šiandien pa
mokslus sakyti draudžiama", ir išpyškino kokios 10 
min, prakalbą. Nei persižegnojo, nei amen nepasa
kė. Vadinasi, čia buvo ne pamokslas.

Žmonės skirstėsi lyg Velykų rytą. Vėliavos dar 
ne visur iškeltos. Tik ant Lietuvos Banko rūmų ji, 
tur būt, per visą naktį plakėsi. Tarnautojai, susi
rinkę įstaigon, mažiausia galvojo apie darbą.

Pasikviečiau direktorius kabinetan pasidalyti 
šventės įspūdžiais. Apie 10 vai. atėjo tarnautojai ir 
prašė dalyvauti vadybos ekspromtu suruoštame 
minėjime ir tarti žodį. Nuėjau. Kalba nepasirašyta, 
sunku susigaudyti. Dėl to kalbėjau gana trumpai. 
Po to sugiedojome Himną — „Lietuviais esame 
mes gimę“... „Valio Nepriklausoma Lietuva!“ ir

buotojus, rašo veltui. Lituanistikos moky
tojams vos "kelionės atlyginamos. Solistai 
iš honorarų sunkiai padengia aprangos iš
laidas. Nors kai kurie dailininkai išsiver
žia, rašytojas visai nieko neuždirba. Todėl 
daugumas jaunesniųjų mokslininkų į lie
tuviškąjį gyvenimą mažai kreipia dėme
sio. Vyresnieji kultūrininkai taip pat yra 
pasyvūs ir darbuose sunkiai įsipareigoja. 
Beveik kiekvienais stengtasi toliau pasi
traukti, kad nebūtų įveltas, kadangi pasi
imtų pareigų vykdymas yra vien labdary
bės mostas.“

Stipriausiais visuomeninio darbo rams
tis ir didžiausia visuomenininko paguoda 
yra vienybė.

„Tautų išeivijos, kurių kilmės kraštai 
neturi valstybinės laisvės, visas savo jė
gas, politines, kultūrines ir mokslines, 
jungta į visuomeninę veiklą. Todėl nenuo
stabų, kad apie ją dažnai kalbama. Ne
vengiame ir mes išsitarti, ypač prisimin
dami vienybę, kurioje tikimės sau rasti 
daugiau svorio. Kad vienybė yra jėga, ži
noma nuo 'Senų laikų. Jau Homeras „Ilia
doje“ (maždaug 850 m. prieš Kristų) skel
bė: „Vienybė net silpniesiems teikia jė
gų“. Ir visos tautos iki šiai dienai tą patį 
kartoja: ,,'Ely uniting we stand, by dividing 
we fail“ (Dickinson); L'unicn fait la for
ce“ (priežodis); „Seid einig-einlg-einig“ 
((Schiller).“

Tačiau vis dėlto esama žmonių, kurie 
vienybės idėjai nepritaria, ir net mano, 
kad neverta gaišti laiko jos sieikant. „Tai 
daugiausia nusivylusiųjų arba užsispyru
sių jų -nuomonės. Kas šia linkme nuošir
džiai dirbo ir buvo apviltas, emociniame 
poveiky gali taip išsitarti. Gali panašiai 
kalbėti ir save neklystančiais laikantieji, 
arba net tyčiomis mūsų visuomenei sėk
mės neUinkin tieji.“

Autorius net dar toliau nueina teigda
mas, kad nesugebėjimas bendrai dirbti 
yra nuoskurdžio žymė. „Pakrikusi tauta 
ar jos dali® tampa panaši į savo tarpe ko
vojusias indėnų gimines“.

Visuomenininko darbas neišvengia kri
tikos. Kiek vienas asmuo, prisiimdamas vi
suomenininko naštą, turi būti pasiruošęs 
prie tos naštos priglausti Ir kritikos krū
vį. Iš kitos pusės, kritikuojiaintieji privalo 
atsižvelgti į darbo sąlygas ir asmenų su
gebėjimus, neperžengdamas savo reikala
vimais ribos, galinčios ir kantrų visuome
nės veikėją išvesti iš lygsvaros .

„Kritikai, žinoma, kartelis laukia ste-

ALDONA PUIŠYTĖ

Lietuva
Šalie šaltekšnių, kadugių, 
Tave kaip motiną regiu 
Su giesme lūpose: tyli 
Gaida jos, žodžiai — dideli.

Man skleidžiasi lelijos trys — 
Trys skiemenys — jie sudarys 
Gimtinės vardą tarp senų 
Dangaus ir žemės vandenų.

Šalie čiobrelių, ajerų, 
Marti buvai tu keturių 
Pasaulio vėjų... Išlikai, 
Kad grįžtų tylantys vaikai.

Viena —- many šventa esi.
Spindėsi, tamsoje šviesi, 
Lig amžinos tos valandos,
Kol paukštis gluosny man giedos... 

susijaudinę, kai kas net ligi ašarų, minėjimą baigė
me.

Po minėjimo nuskubėjau pas gen. Kubiliūną, 
nes 11 vai. reikės eiti uždėti vainiką ant Nežinomo
jo Kareivio Kapo. Su Mackevičių sutarėm, jei ge
nerolas šiandien priėmimo nedarys, tai mes, visi ta
rėjai ir direktoriai, uždėję vainiką, renkamės pas 
mane į kabinetą, šiuo tuo pavaišinsiu ir pasidalysi
me dienos įspūdžiais.

Žmonių prie Karo Muziejaus maža. Jei ne fi
nansų valdybos tarnautojai, kuriuos paleidau nuo 
11 valandos ir kurie, tur būt, visi susirinko sodely
je. beveik nieko ir nebūtų buvę.

Kubiliūnui uždėjus vainiką, dalyviai pradėjo 
giedoti himną. Besiskirstant, Kubiliūnas nieko ne
užsiminė apie jokį, nors ir trumpą, susibūrimą. 
Reiškia, nedrįso. Tad susirinkome visi pas mane. 
Apie porą valandų praleidome besikalbėdami. Vi
si pripažinome, kad mūsų padėtis yra liūdna. Nėra 
vienybės, trūksta pasiryžimo. Jaučiamas nepasiten
kinimas Kubiliūnu, o dažnai ir nepasitikėjimas. Vi
si sutiko, kad jo politika yra silpna.

Tiesa, nei Karo Muziejuje, nei čia nedalyvavo 
dr. Paukštys ir, žinoma, vilniškiai tarėjai. Kalbėjo-
mės labai atvirai.

Taip mums besišnekučiuojant, suskambėjo te
lefonas. Pasirodo, skambino dr. Dichaut iš general- 
komisariato finansų skyriaus. Girdi, politinis sky
rius praneša, kad finansų vadybos tarnautojai po 
pietų nedirba. Turį dirbti ir priminė reichskomisa- 
ro potvarkį. Esą ir vokiečiai sausio 31 d. dirba. Aš 
jam atsakiau, kad, viena, tarnautojams leista ne

buklų. Be to, jų tarpe pasitaiko amonių, 
kurie savo darbais negaili prilygti kriti
kuojamam arba net nebando dirbti. Žino
ma. iš ikelio mestis dėl jų būtų neprotin
ga. Tačiau jei kritika neieško šerių ant 
kiaušinio lukšto, ją dera priimti su atvi
rumu. Ji yra garbinga visuomenės parei
ga, auginanti didžias asmenybes."

šitos nors ir ne visiškai sistematizuotos 
mintys rodo, koks svarbus ir nelengvas 
yra visuomeninis darbas. Tuo darbu re
miasi ne įtik mūsų egzistencija svetimuo
se kraštuose, beit per jį mes darome įta
kos ar i gyvenamųjų kraštų visuomenę. 
Todėl kiekvieno lietuvio pareiga yra įsi
jungti į visuomeninę veiklią ir nuoširdžiai 
remti tuos, kurie tai veikiai vadovauja.

J. Krk.

„KOMUNISTAS" APIE B. SRUOGĄ

Vasario 2 d. lietuvių poetas, profesorius, 
dramaturgas ir rašytojas Bailys Sruoga 
būtų sulaukęs 80 metų amžiaus (mirė 1947 
m.). Tos sukakties proga „Komunistas“ 
(Nr. 1) įsidėjo A. Guščiiaus straipsnį, ku
riame, be kita ko, rašoma: „Pirmuosiuose 
savo straipsniuose jas propagavo realizmą, 
rusų revoliucinių demokratų idėjas. Ta
čiau ieškodamas naujų kelių menui, B. 
Sruoga klaidingai suprato meno visuome
niškumą, idėjiškumą, bet jis daug nusi
pelnė demaskuodamas klerikalinės kriti
kos dogmatizmą, meno specifikos vuigairi- 
nilmą, didaktiką.

B. Sruoga buvo užmezgęs ryšius su pa
žangiausiais rašytojais, populiarino Lietu
voje rusų klasikinę literatūrą, parašė 
dviejų tomų veikalą „Rusų literatūros is
torija“. B. 'Sruoga dar prieš karą intensy
viai domėjosi tarybinio meno, ypač teatro 
reiškiniais. Rusų mokslininkų — folkloris
tų įtaka jaučiama studijoje „Dainų poeti
kos etiudai“. . .

B. Sruogos klasikinis palikimas — dide
lė mokykla dabar taniams .rašytojams.“

Nors sugrįžęs po karo iš Štuthofo kon
centracijos Stovyklos, kaip rašė ano meto 
spauda, B. Sruoga „nepataikė į koją“, bet 
dabar jo literatūrinis darbas net ir parti
jos žurnale palankiau įvertintas.

IŠLEIDO 72 KNYGAS

Juozas Kapočius, Liet. Enciklopedijos 
leidėjas, per 25 metus išleido net 72 .kny
gas. Šiais metais jis žada baigti išleisti 
Liet. Enciklopedijcs angliškąją laidą, įku
rtas iš vėso bus 6 tomai. Lietuvių Enciklo
pedijos buvo išleista 4.500 komplektų, ku
rių apie 30 dar yra likę neparduota. Ang
liškosios laidos yra 2.500 komplektų. I Lie
tuvą užsakyta 8 komplektai.

Vytauto Didžiojo Muziejus

bkuii Leidiniai
LIETUVA — Filatelistų Draugijos biu

letenis, Nr. 4. Biuletenis apima filateliją, 
numizmatiką ir kitas artimas sritis. Turi
nys, kaip ir visada, įdomus, nie tik filate
listams, bet ir šiaip Lietuvos praeitimi be
sidomintiems skaitytojams. Šios rūšies 
skaitylojiamis ypačiai įdomus J. Dainiausko 
chronologinių įvykių sąrašas, pavadintas 
„Lietuvos sostinės 650 m. sukaktis“. Pa
minėti ir Manchestertio filatelistų klubo 
išleistieji M. K. Čiurlioniui pagerbti vo
kai.

Biuletenį gauna visi draugijos nariai, 
užsimokėję 5.00 dol. nario mokestį. Paski
ro numerio kaina 1.50 dol. Administraci
jos adresas: K. Rožainsfcais, 3450 W. 62nd 
Street, Chicago, Till. 60699.

1976 M. KALENDORIUS — Išleido Pri
sikėlimo parapijos ekonominė sekcija, To
ronto, Kanada. Knygos formato. 144 psl. 
Kalina 2.00 doleriai.

A. D. Kizlys Kizlaitis — KAS UGDO IR 
KAS ŽLUGDO TAUTĄ. 1975 m., 20 psl.

MŪSŲ VYTIS, Nr. 2, 1975 m. Skautiš
kos minties jaunimo ir vadovų žurnalas. 
Leidėjas — Akademinis skautų sąjūdis. 
Prenumeratos kaina metams 6.00 dol. At
skirais numeris — 2.00 dol.

Šalme Pruuden, estų veikėja^ parašė 
niaują studiją „PANSLAVISM AND RUS
SIAN COMMUNISM“ apie pamslavizmo 
vaidmenį Sovietų imperialistinėje politi
koje.

Kruoščiai paruoštoje studijoje autorė 
randa didelį panašumą tarp pamslavizmo, 
kurį skatino caristiilnė Rusija, ir ^socialis
tinio internacionalizmo“, kurį įperša da
bartiniai Kremliaus valdovai.

Britų parlamento atstovas Sir Frederic 
Biniitų parlamento atstovais sir Frederic 

Bennet, kuris parašė (knygutės įvadą, ap
žvelgęs įvykius Rytų Europoje po 1939 m., 
saiko, kad Kremlius deda didžiausias pa-, 
įstangas ištrinti iš žmonių atminties ka
daise egzistavusiais Baltijos respublikas 
kaip nepriklausomais valstybes.

Autorė gania plačiai aprašo Baltijos tau
tų rezistenciją prieš rusifikaciją ir jų pa
stangas atgauti laisvę.

Knygutėje 60 psl., kaina 60 p, išleido 
Foreign Affairs Publishing Co. Ltd., 139, 
Petersham Rd., Richmond, Surrey, TW10 
7AA, England.

SĖJA — tautinės demokratinės minties 
žurnalas, 1975 m., Nr. 3.

Vedamajame kalbama apie Vyriausiąjį 
Lietuvos laisvinimo veiksnį — lietuvių 

dirbti, o antra, „praneškite kam reikia, kad jūs ma
ne perspėjote“. Tuo pat reikalu ieškojo ir Mackevi
čiaus.

Šiandien visos vadybos nedirbo. 16 vai. beveik 
visas Kaunas susirinko prie Karo Muziejaus daly
vauti vėliavos nuleidime. Generalkomisariatas tei
kėsi leisti po vokiško himno giedoti ir lietuviškąjį. 
O po to numatyta eisena į kapus.

Minios žmonių, plaukiančios iš Karo Muzie
jaus. atrodė didingai. Vainikų begalės. Kiekviena 
įstaiga, kiekviena įmonė, kiekviena organizacija ne
šė po vainiką, kuriuos lydėjo nemaži žmonių bū
riai. Lietuvaičių tautiškais rūbais pilnos gatvės. Ne
priklausomais laikais tokio parado niekada nebuvo. 
Vokiečiai nesirodė niekur. Vieną kitą, tiesa, galėjai 
išvysti kur nors važiuojantį. Vengė incidentų. O 
betgi vienur kitur amt stogų matėsi išstatytų kulko
svaidžių. Dėl visko buvo pasirengę.

Uždėjus vainikus, sugiedojome himnus. Jokio 
triukšmo, jokio incidento, tik kur-ne-kur mūsų vy
rai, protesto vardan per vokiečių himną nenusiėmė 
kepurių. Lietuvos himną minia giedojo labai draus
mingai, galingai, lyg diriguojama gero, nematomo 
dirigento. Po to sekė „Marija, Marija... išgelbėk 
nuo priešo baisaus“. Giedojo pamaldžiai ir jautriai, 
tarytum supratę, jog malda šiuo metu yra vieninte-
lis ginklas.

Iškilmės baigtos. Rimtis šimtaprocentinė. Da
lis minios patraukė į karių partizanų kapines. Vis
kas nuotaikingai ir rimtai praėjo ir tenai. Vokie
čiams didelis (nusivylimas, kad lietuviai yra taip 
patriotiškai ir drausmingai nusiteikę.

tautą. Išeivijos ir jos organizacijų vaid
muo — vieningai dirbti ir įremti ’tautos pa
stangas.

Šiame numeryje rašo: B. V. Mačiuiiika — 
Socialinės ir kultūrinės problemos Lietu
vos kaime. V. Sruogienė — Tarptautiniai 
moters metai, Er. Raila — Motorizuoto 
degenerato sonata, ir daug kitų autorių 
rimtų straipsnių.

Žurnalas išeina 4 kartus per metus. Me
tinė prenumerata 5 dol. Redaguoja L. 
Šmulkštys, adiminilstraitorius J. Urbelis, 
1649 No. Broadway, Melrose Park. Ill. 
60610, USA.

Marius Katiliškis — APSAKYMAI.
Išleido Algimanto Mackaus Knygų Lei

dimo Fondas 1975 m. Aplankas ir titulinis 
puslapis Algirdo Kurausko. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Kaina $8.00.

Iš viso knygoje sudėta dvylika apsaky
mų, vaizduojančių išeivijos gyvenimą. Kas 
yra skaitęs anksčiau išleistas M. Katiliš
kio knygas, tam jokia rekomendacija ne
bereikalinga. Tiek savo turiniu, tiek ir iš
orine išvaizda naujoji M. Katiliškio kny
ga yra gražus indėlis į lietuvių literatūrą.
Jonas Matulionis — NERAMIOS DIENOS

Tai seniai lauktoji žinomojo visuomenės 
ir politikos veikėjo J. Matulionio knyga
— dienoraštis, šiame dienoraštyje, palties 
autoriaus žodžiais betariant, yra aprašo
mas laikotarpis, prasidėjęs pirmąja rusų 
Okupacija ir baigęsis tautois didelės dalies 
emigracija į įvairius kraštus. Įdomia die
noraščio forma J. Matulionis nukelia skai
tytoją į ainiuos tragiškuosius Lietuvos gy
venimo įmetus, primindamas ne vieną pa
mirštą, o dažnai ir negirdėtą atsitikimą. 
Šios knygos turinio negalima atpasakoti
— ją reikia perskaityti. Neatsižvelgiant į 
taię kokią ištarmę pateiks knygos recen
zentai ir kiriitilkai, jos istorinė vertė yra 
neabejotina.

Knyga yra didelio formato ir apima 577 
puslapius. Didoka ir jos kaina — $15.00. 
Tačiau atsižvelgiant į miažą tiražą ir dide-. 
lę vertę, ji greitai galt pasidaryti literatū
rine retenybe.

Išleista Toronte, 1975 m. Leidimą parė
mė giminės, draugai ir pažįstami. Aplan
kas, vinjetės ir įrašai dali. T. Valiaus. Su
rinko „Tėviškės Žiburiai“, spaudė „LStho- 
art“ spaustuvė Toronte.

Tuo tarpu knygos Anglijoje niekais ne
platina. Norintieji ją įsigyti,’ gali rašyti 
tokiu adresui J. Matulionis, 19 Russet 
Ave„ Toronto M6H 3M4, Canada.

Su lietuviais 
[iusaulyįe

NAUJAS LIET. MUZIEJAUS VEDĖJAS
Mirus a. a. J. Pyragiiui, Adelaidės Liet. 

Sąjungos Valdyba nauju Adelaidės Lietu
vių Muziejaus-Archyvo vedėju pakvie
tė Mečislovą Rudzenislką.

DAIL. P. BUGAILIšKIS TORONTE
Gruodžio viduryje derbuškis diail. Petras 

Bugailiškis suruošė Toronte savo kūrinių 
parodą. „Nepr. Lietuva“ (Nr. 1) įsidėjo P. 
'Eluigaiil'iškto atvaizdą ir J. Karkos straips
nį apie Toronto parodą. J. Karkos nuomo
ne, P. BuigailiSkiis sužavėjęs Toronto lie
tuvių visuomenę savo tapyba. Tarp kita 
iko, jis rašo: „Toronto lietuviai myli Lie
tuvą, jos gražią gamtą ir neri turėti jiems 
suprantamus, žavius meno kūrinius, kurie 
jiems primintų tėviškę. Modernus menas 
daugumai lietuvių yra svetimas, nesu
prantamas.“ Džiaugiamės, kad Kanados 
lietuvių spauda gražiai atsiliepia apie iš 
Anglijos nuvykusito dailininko kūrinius. 
Tik kažin, lar ne perdaug drąsu kalbėta 
visos Toronto lietuvių kolonijos vardu.

„LIETUVIAI AMERIKOJE“
Parodą „Lietuviai Amerikoje“, skirtą 

JAV 200 metų sukakčiai, rengia’ žurnalis
tas ir „Draugo“ red. Bronius Kviklys. Jis 
turi .surinkęs daug medžiagos ilš lietuvių 
gyvenimo. Čikagoje paroda įvyks balan
džio 2-4 d. d., o po to bus pervežta į Niu
jorką bei kitas lietuvių kolonijas. Jos ro- 
diniai, apimdama laikotarpį nuo pirmųjų 
lietuvių atvykimo iki pokarinės DP ban
gos, lankytojus supažindins su lietuviškų 
organizacijų veikla, jų nuveiktais darbais, 
socialiniu gyvenimu.

KAS VYKSTA Į STUDIJŲ SAVAITĘ?
XXIII Lietuviškųjų Studijų Savaitė Eu

ropoje bus 1976 im. rugpjūčio 1-8 d. d. 
Prancūzijoje, buvusioje Rotochiildų pily
je Chaniti vietovėje, apie 40 km į šiaurę 
nuo Paryžiaus. Pilį, turinčią 120 kamba
rių su viena lova ir 20 su dviem lovom, 
supa 50 ha parkas su tvankiniu. šiais 
metais tie 'kambariai kainuoja po 43 pran
cūziškus frankus. Studijų ’Savaitei užsaky-' 
ta 80 kambarių. Registraciją reikės pa
spartinti. kad rengėjams iš anksto būtų 
žinomus tikras dalyvių skaičius. Kurie 
jau dabar yra apsisprendę savaitėje da
lyvauti. prašomi registruotis pas Ž. Kil
ni ienę arba A. Griiniuvienę. Jų adresai: 
Mme Z. Kilimas, 24 rue Pierre Levoux, 
F-7500 7 Paris, France; Frau A. Grinius, 
D-8000 Muenchen 50, Diamantstr. 7. W. 
Germany.
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Patys apie save
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 

KULTŪRINĖS IR EKONOMINĖS 
PROBLEMOS

Ir vėl prabėgo metai. Artinasi kitas 
DBLS atstovų suvažiavimas ir Lietuvių 
Namų b-vės akcininkų susirinkimas. Tai, 
berods, bus 28-tasis teks suvažiavimas, 
kuriame mūsų išrinktieji organai patieks 
apyskaitas, padarys pranešimus; bus dis
kusijos. gail ir ginčai. Atstovai, išrinkę ar 
patvirtinę valdomuosius organus, išsi
skirstys po provinciją.

Skaitant „E. L.” matyti, kad vie daugiau 
ir daugiau nusiskundžiama mūsų visuo
meninio bei kultūrinio veikimo susilpnėji
mu. Praėjusiais metais tinkamai nepami
nėjome nei Čiurlionio, nei vysk; Valan
čiaus, praleidome progą pasikviesti pas 
save iš Kopenhagos Simą Kudirką, nesu- 
ruošėme jokių koncertų, paskaitų ar stu
dijų savaičių.

Kodėl gi taip yra? Žinoma, šiame krašte 
lietuviško gyvenimo problemos yra dides
nės ir sunkesnės nei kituose kraštuose, 
kur yra daugiau inteligentijos, profesorių, 
žurnalistų, menininkų; kur yra geresnės 
sąlygos jaunajai kartai apsisaugoti nuo 
nutautėjimo dr tęsti vyresniųjų pradėtąjį 
darbą. Mums čia visa to trūksta. Tačiau 
ar nėra kitų priemonių, kaip 'šiais spragas 
užpildyti? Darydamas savo pranešimą 
1947 metais C. V. pirmininkas J. Alkis 
pasakė: „Mūsų lietuviškoji veikla reika
lauja vis daugiau ir daugiau lėšų. Bet ar 
skiriame pakankamai pinigų mūsų esamų 
kultūrinių ir politinių vienetų išlaikymui? 
Tiems reikalams per praėjusius metus 
valdyba išleido apie £500. Tai labai maža 
suma, palyginus su esamu turtu.“ Atrodo, 
kad nuo to laiko padėtis nepagerėjo. O 
kokia yra tų mūsų įsigytų turtų vertė? 
Keikią kainą šiandien būtų galima gauti 
už Sodybą ar Lietuvių Namus? Tikriausia 
daug daugiau nei £100.000 (kažkoks „spe- 
cas“, pasirašęs „YX“, 1947 m. tik Sodybą 
įvertino £250.000). Turėdami (tokį tuntą, 
nejaugi mes negalime jo išnaudoti tadip, 
kad per metus ne £500, o £5.000 galėtu
me skirti J. Alkio minėtiems reikalams? 
Disponuodami 'tokiais pinigais, mes galė
tume pasikviesti iš užsienio ne vien tik pa
skaitininkų apie Čiurlionį ir vysk. Valan
čių, bet ir lietuvių menininkų, kurie su
ruoštų mums ir mūsų draugams britams 
koncertų ir kt. Turint pinigų, nebūtų bu
vę sunku pasikviesti S. Kudirką aplanky
ti mūsų kolonijas ir atgaivinti mūsų lie
tuviškąją dvasią. Galėtų ir Lena Valaity
tė pradžiuginti mūsų jaunimą. Daug ką 
būtų galima padaryti, turint pakankamai 
pinigų.

Neseniai BBC2 „Money programme“ 
diskutavo anglikonų bažnyčios finansines 
problemas. Buvo konstatuota, kad neatsi
žvelgiant į tai, kad jos turtas yra vertas 
netoli 1.000 milijonų svarų, to tunto ad
ministratoriai skundžiasi neturį pinigų 
bažnyčių išlaikymui, ir vis ragina dvasiš
kius rinkti daugiau aukų. Per diskusijas 
buvo konstatuota, kad tie tartai neracio
naliai išnaudojami. Pavyzdžiui, vyskupai 
gyvena prieš šimtmečius statytuose rū
muose, kurių išlaikymui išleidžiama šim
tai tūkstančių svarų. Todėl ir 'trūksta pi
nigų kunigų algoms, bažnyčių Išlaikymui

JAUNIMUI
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

TREČIOJO KONGRESO NUTARIMAI
(santrauka)

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Trečiasis 
Kongresas, įvykęs 1975. XII. 20 — 1976. I. 
6 Buenos Airėse — Argentinoje, Montevi- 
dejuje — Urugvajuje lir 'Sao*Painlyje — 
Brazilijoj ir atstovaująs Argentinos, Aust
ralijos, Brazilijos, Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Kanados, Kolumbijos, Švedi
jos, Urugvajaus, Venezuelos ir Vakarų Vo
kietijos lietuvių jaunimui nuoširdžiau dė
koja Argentinos, Brazilijos bei Urugva
jaus lietuviams už Kongreso suruošimą ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei už jos vi
sokeriopą moralinę ir finansinę paramą. 
Aptaręs rūpimuosius klausimus, Kongre
sais vieningai skelbia III PLJK nutarimus:

Jaunimo politinės veiklos reikalu 
1

Jaunimo Kongresais pabrėžia, kad pa- 
saiulio lietuvių jaunimo pagrilndanis užda
vinys yra remti Lietuvos gyventojų ir iš
eivijos lietuvių pastangas atstatyti nepri
klausomą Lietuvos valstybę. To siekda
mas Jaunimo^Kongresas palsiisako už kovą 
prieš rusiškąjį 'imperializmą Pabaltijy ir 
primestą komunistinę santvarką Lietuvo
je. Jaunimo Kongresais įteigia, kad šio 
tikslo siekti galima įvairiais taikingais 
būdais, kurie priklauso nuo gyvenamo 
krašto sąlygų. '

2
Jaunimo Kongresas ragina lietuvių 

veiksnius ir visuomenę remti politinių 
moksli! studentus bei specialistus.

3
Jaunimo Kongresais įpareigoja Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo Sąjungą (PLJS) siekti 
Lietuvos bylą išlaikyti gyvą tarptautinių 
problemų sąraše. 

ir kitiems religiniams reikalams. Atstovai 
per -ateinantį DELS suvažiavimą turėtų 
taip pat rimtai pasvarstyti, ar mūsų tur
tai yra racionaliai išnaudojami.

Kad atstovai galėtų tinkamai prieš su
važiavimą skyriuose apsvarstyti b-vės fi
nansinę padėtį, jos vaidyba turėtų pa
skelbti bent 6 savaites prieš suvažiavimą 
ne vien, tik metinę apyskaitą, 'bet ir išsa
mų pranešimą apie praeities veiklą, atei
ties planus ir patiekti suvažiavimui atei
nančių metų finansinę sąmatą.

Per praėjusį suvažiavimą S. Nenortas, 
b-vės vardu, padarė įdomų pranešimą, ku
ris po suvažiavimo buvo paskelbtas „E. 
Lietuvyje“. Abejotina, ar -per porą valan
dų atstovai galėjo tą pranešimą tinkamai 
panagrinėti ir išdiskutuoti. Pavyzdžiui, jis 
tada pasakė: „Kaip visuomet, taip ir pra
ėjusiais metais Lietuvių Namai buvo pa
grindinis b-vės pajamų šaltinis“. Namų 
pelnais 1974 m. buvo £5.207 (1973 m. 
£8.704). Tai, žinoma, buvo malonu girdė
ti. Bet kas atsitiko su tuo pelnu? Kiek iš 
jo buvo išleista lietuviškiems visuomeni
niams reikalams? Sakysime, atskaičius iš 
Namų pėlno Spaudos skyriaus nuostolį 
£957, turėjo likti dar £4.250. Kur tie pini
gai dingo? Atrodo, kad visas -tas pelno li
kutis nuėjo Sodybos reikalams? Savo pra
nešime S. Nenortas, kalbėdamas apie So
dybą pareiškė, kad jos reikalams užtrauk
ta £20.000 paskola ir pastebėjo: „Nors pa
skolos suma atrodo nemaža, bet jos ne
pakaks visiems projektams, kuriuos reikė
tų Sodyboje atlikti“. Jis toliau pridūrė: 
„Sodybai gerinti projektų niekad netruks. 
Reikia tik pinigų“. Įdomu bus sužinoti, 
kokia yra dabartinė Sodybos finansinė pa
dėtis, ir kokius ateities planus Sodybai tu
ri b-vės valdyba? Suvažiavimas turi galop 
pasisakyti, 'kiek pinigų ir kaip ilgai mes į 
Sodybą kišime? Žinoma, jeigu mūsų vyk
domieji organai skaito, kad Sodyba yra 
viena iš svarbiausių mūsų veikimo sričių, 
tada mes turėtume ją visokeriopai remti. 
Jeigu valdyba planuoja padaryti Sodybą 
dideliu pelno šaltiniu lietuviškai veiklai 
paremti, taipogi niekas dėl to nesipriešins. 
Tačiau v-ba turėtų tada patiekti suvažia
vimui konkrečius planus, sąmatas ir duo
menis savo planams paremti. Kiek 'girdė
ti, daromos pastangos Sodybą padaryti 
„Country Club“ ir pelnytis iš apylinkės 
gyventojų. Ar mes tai pajėgsime padary
ti? Kiek dar pinigų toks projektas parei
kalaus? Antai praėjusiais metais vienas 
Country Club prie Chingwell, Essex, ku
rio steigėjai buvo garsusis filmų artistas 
Sean Connery ir futbolo žaidėjas Bobby 
Moore, subankrutavo, padaręs £533.527 
deficito. Reikėtų tikėtis, kad mums tai ne
gresia, bet vis dėlto reiklia realistiškai fi
nansinius dalykus vertinti. Gd Sodybos iš
laikymais, jos nuolatiniai remontai, baldų 
amortizacija, šildymas, apšvietimas’, mo
kesčiai ir t. t. pareikalauja didelių sumų. 
O kur dar algos ir kitos išlaidos? Todėl 
jeigu vis toliau kišamieji pinigai nepadi
dins atitinkamai pajamų ir pelno, labai 
greitai galima nusiristi į bedugnę. Trupu
tį baugu darosi, kada skaitai S. Nenorto 
žodžius: „Sentimentaliai prisirišę prie So
dybos, mes esame linkę nepastebėti įvai
rių trūkumų, kuriems pašalinti dar reikės 
didelių sumų“.

4
Jaunimo Kongresais siūlo kraštų LJS 'po

litinės veiklos orgianizavimo -gaires. Su
prasdamas, jog kraštuose skiriasi politi
nės veiklos sąlygos. Kongresais siūlo jomis 
naudotis pagal (kraštų politinės veiklos 
galimybes.

Jaunimo bendradarbiavimo reikalu
1

Jaunimo Kongresas, siekdamas užtik
rinti nuolatinius ryšius ar glaudų bendra- 
diarbavimą tarp įvairių kraštų lietuvių 
jaunimo, steigia ryšininkų tinklą, kiuris 
skatintų j-aiunų bendradarbių ilr veiklos 
reikmenų pasidalinimą tarp kraštų.

PLJS valdyba rūpinasi, kad iki 1976. VI. 
30 d. pilnas ryšininku 'sąrašas būtų suda
rytas ir įteiktas PLJS Ryšių Centrui, ku
ris jį išsiuntinės visų kraštų ryšininkams.

2
Jaunimo Kongresas skatina LJS viene

tus ir jaunimo organizacijas sudaryti są
lygas kitų kraštų jaunimui dalyvauti jau
nimo vadovų kursuose ir stovyklose.

3
Jaunimo Kongresais, pripažindamas me

nininkų bei meninių vienetų -svarbą lietu
vių kultūros išlaikymui, skatina juos ir 
toliau bei dažniau lankyti lietuvius, -ilšsd- 
slklaidžiusiius po platųjį pasaulį. Jų kelio
nės prisideda prie lietuvybės ugdymo, 
ypač jaunimo tarpe. Pageidaujama, kad 
jie apie savo keliones praneštų PLJS Ry
šių Centrui, kuris informuos visų kraštų 
ryšininkus.

4
Jaunimo Kongresas, didžiai vertinda

mas kun. Antano Saullaičio vaidmenį tau
tinio sąmoningumo puoselėjime Pietų 
Amerikos Lietuvių jaunimo tarpe, prašo 
lietuvių jėzuitų vadovybę sudaryti jam są
lygas pasilikti Brazilijoje ir tęsti savo 
pradėtąjį darbą.

(bus daugiau)

Išeinant iš sentimentalinio taško, tik
riausiai atstovams būtų įdomu žinoti, kiek 
dabar Sodyboje gyvena pensininkų ir kiek 
jie už savo pragyvenimą Sodybai moka? 
Kiek praėjusiais metais buvo v:isarotojų 
(nešikai t ant per Sekmines suvažiavusių
jų) ir tkiėk iš jų buvo lietuvių? Kiek gau
ta pajamų iš vasarotojų ir Sriek iš kitų 
šaltinių? Kiek dabar yra Sodyboje tar
nautojų ir kiek iš jų yra lietuvių? Kokios 
mokamos jiems algos? Koks yra dabarti
nis Sodybos pelningumas (sakysime, ba
ro). palyginus su Lietuvių Namais Lon
done.

Taipogi būtų įdomu Išgirsti, kiek aukų 
buvo surinkta „E. L.“ ir Nidos klubui 
remti ir kiek buvo gauta palikimų ir pa
jamų iš kitokių šaltinių.

Svarstydami visus mūsų finansinius rei
kalus, atstovai neturėtų pamiršti, kad „se
noji gvardija“ pamažu išeina į pensiją ar 
'iškeliauja į dausas, ir kad toji „gvardija“ 
ilgai negalės remti savo aukomis ir darbu 
mūsų institucijų. Jau laikas būtų įrodyti, 
kad „Lietuvių Namų bjvė yra vienas iš 
stipriausių veiksnių, dirbančių lietuvišką
jį darbą D. Britanijoje“ (S. Nenorto žo
džiai). Taipogi atstovai turėtų įpareigoti 
C. Valdybą imtis neatidėliojant reikalingų 
žygių, kad mūsų b-vė pasiliktų (lietuviškų 
institucij ų kontrolėje.

P. Girinis

5I-ji valstybė
Kiekviename kieme šuo loja kitokiu 

balsu. Kiėkviename krašte spauda, radi
jais ir televizija skleidžia skirtingas žinias 
bei informacijas. O tos informacijos pa
deda suformuoti viešąją nuomonę, pakrei
pia valstybių 'politiką viena ar kita kryp
timi.

Neseniai vienas Sov. Sąjungos radijo 
tarnybos atstovas, lankydamas britų BBC 
įstaigas, sakosi girdėjęs tokį kažin kurio 
ten pareigūno išsireiškimą:

— Britams nereikia stiprios komunistų 
■partijos; pakanka BBC tarnyboje turėti 20 
gerų marksistų, ir jie suorganizuos kraš
te revoliuciją...

Gal ir perdėtas, bet daug pasakantis pa
reiškimas.

Apie sovietinę spaudą nebereikia kalbė
ta Ji yra partijas ir valdžios šunelis: kas 
lakina, tam ji ir loja.

JAV spauda ir radijas, besivaikydami 
dolerio, bent paskutiniuoju metu, per 
daug ieško sensacijų. Turėdama visuotinę 
laisvę, ji knisasi ne tik privatiškuose, bet 
ir diskretiškuose valdžios reikaluose, be
sistengdama .surasti ir paskelbti kiek ga
lima daugiau staigmenų. Jų beieškant, 
pvz. buvo net dr. Kissdngerio šiukšlių dė
žės išvartytos. Pradėję nuo Watergate by
los ir prezidento Nixono, dabar užgulė 
ČIA, dr. Kissiinigerį dr net patį prezidentą. 
Iš šalies stebint, galima susidaryti nuo
monę, kad JAV spauda ir radijas nesuabe
jotų viešai paskelbti didžiausias valstybės 
paslaptis, kad tik laikraštis ar radijo sto
tis išpopuliarėtų. Tai yna į kitą kraštuti
numą nuėjusi sovietinės spaudos priešin. 
gybė.

Nors ir neatsisakydama savo senų ob
jektyvumo tradicijų ir etikos, britų spau
da taip pat naudojasi didele laisve. Už to
kį laisvės „piktnaudojimą“ garsusis EIBC 
imitatorius Mike Yarwood Sovietijoje j>au 
seniai būtų uždarytas Dniepropetrovsko 
ligoninėje, o humoristas Stanley Price už 
„valstybės išdavimą ir 'šmeižtus“ gal būtų 
net sušaudytas. Štai ką jis išspausdino 
„Telegraph“ savaitiniame priede sausio 9 
d.

Prezidentas Ford ir dr. Kissingeris JAV 
200-jų šimtų metų sukakties proga nuta
ria nusipirkti Britaniją ir padaryti ją 51- 
ja 'Amerikos valstybe (ar valstija). Pre
zidentais dar abejoja dėl Britanijos prob
lemų gausumo, bet dr. Kissingeris jam at
sako:

— Jei mes jos nenupinksime, tai arabai 
nupirks. Ar jums tada patiks turėti Vid. 
Rytų krizę Šiaurės jūroje?

— Turėsim naują, į Texas panašią vals
tybę, — šypsosi prezidentas. Iš tikrųjų 
tai bus geras pirkinys. Pagalvok įtik apie 
istoriją: Magna Carta, Henrikas VIH-sis, 
CromweUlis.

— Ir Civilinis Karas, — prideda dr. 
Kissingeris.

Čia prezidentas suabejoja dėl Britanijos 
didelių skolų.

— Šiaip ar taip jie yra daugiausia pra
siskolinę mums, — ramina Kissingeris.

— Bet ką darysime su karališkąja šei
myna, parlamentu, prakeiktosiomis profe
sinėmis sąjungomis ir kitomis problemo
mis? — klausia prezidentas.

Miniisteris pažada viskuo pasirūpinti ir 
sutvarkyti.

Dabar skaitytojas perkeliamas į britų 
parlamentą.

— Kur dings mūsų suverenitetas? — 
klausia ministras A. Benn.

H. Wilsonais nusišypso ir atsako:
— Tai yra vienintelė priemonė suvere

nitetui išgelbėti. Ar jums geriau patiktų 
pasidaryti šveicarų kantonu, 'ar arabų sul- 
tianatu?

— Kaip su mūsų tradicijomis? — nori 
žinoti vidaus reikalų ministras.

— Išlaikysime. Amerikiečiai myli jas, 
— užtikrina min. pirmininkas.

Užs. reik, ministras pasiteirauja, kaip 
bus su Europos Bendruomene.

— Paskelbsime naują memorandumą, 
patarsime žmonėms laikytis Atlanto susi

Balsas iš anapus...
Dabar jau miręs rašytojas Jonas Mar

cinkevičius, buvęs karo korespondentas 
prie 16-tos divizijos, t. y. „laisvinęs“ Lie
tuvą fš kito galo, prabilo iš anapus.. poe
to E. Mieželaičio lūpomis.

Prisimindamas Joną Marcinkevičių iš 
karo laikų. E. Mieželaitis pasakoja apie 
juodviejų pasikalbėjimą fronte, toli nuo 
Lietuvos. J. Marcinkevičius užveda kalbą 
apie Lietuvoje organizuojamą gen. P. Ple
chavičiaus diviziją, su kuria gali tekti su
sidurti „lietuviškai“ divizijai, kurioje juo
du tarnauja. Apie gen. Plechavičių J. Mar
cinkevičius saiko:

— ...Junginiui vadovauti pavesta Povi
lui Plechavičiui. Nora jis ir labai kruvi
nais, bet, manau, kad ir jam nepakeliui su 
vokiečiais.

— Kodėl taip mainai?
— Aš gi jį gerai pažįstu. Iš jo rankų ir 

į kalėjimą nuėjau...
Čia J. Marcinkevičius papasakojo savo 

savo pašnekovui, kokiu būdu jis, nepri
klausomybės 'pradžioje tarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje, Plechavičiaus dalinyje, bu
vo įtartas šnipinėjimu (lenkų) naudai, ir 
karo lauko teismo nuteistas sušaudyti. 
Toliau tęsta:

— Vis dėlto nesušaudė. Pasigailėjo. Nu

tarimo, priminsime Churchilį, dolerius...
Išgirdusi šią žinią iš imiin. pirmininko, 

karalienė buvo patenkinta. Per vakarienę 
ji sako princui Pilypui:

— Dalykas visai neblogas. Aš gausiu 
valdyti dar 180 milijonų žmonių...

— O kaip su manim? — klausią prin
cas.

— Patrigubins atlyginimą, keliausi, kiek 
norėsi. iE|e to, apsigyvensime Mount Ver- 
none, kuris yra apstatytas koloniiallinio 
stiliaus baidais.

Toliau nutarta, kad princas Charite bus 
Harvardo universiteto ‘prezidentu, o prin
cesė Anne apsigyvens Kentuckyje, kur 
daug ganyklų jos arkliams...

Patenkinti ir profesinių sąjungų atsto
vai, nes visiems pažadėta po du automobi
lius ir teisė dalytis įmonių pelnu.

Istorinis dokumentas, garantuojąs Bri
tanijai 51-mos valstybės teises, buvo pasi
rašytas Atlanto JAV karo laive. Preziden
tas Fordas buvo ta progai pakeltais į lor
dus, o dr. Kissingeris gavo sero 'titulą iki 
gyvos galvos. JAV vėliava buvo pakeista: 
linijos paliko kalip buvusias, 'bet vietoje 
žvaigždžių, dešiniame kampe buvo įraiz- 
gyta anglų Union Jack.

— Aš (krikštiju šią vėliavą' Jack and 
Stripes, — pareiškė karalienė.

Anglijos, JAV ir Europos -spauda palan
kiai aitsiliepė 'apie atliktą tranzalkciją. Du 
britai — Callaghan ir Heath — buvo pa
daryti senatoriais, o Healey ir Mrs. That
cher pateko į Atstovų rūmus. Man. pirmi
ninkas Wiflsonas buvo išrinktas Brolių 
Wameriu Studijos pirmininku. Laikui bė
gant, britų prof, sąjungų vadai pradėta 
perkeldinėti į Marsą. Šiaip gyvenimas vy
ko be didesnių sutrikimų ir visi buvo pa
tenkinti...

Britai supranta humorą ir niekam ne
draudžia juokauti, nors tas juokas kartais 
būtų ir pro ašaras.

Kiti rašo
„Tėviškės žiburiuose“ (Nr. 3) Pr. G. 

sprendžia vyresniųjų piliečių — pensinin
kų 'problemą. Suminėjęs, kad išėjęs pensi
jon žmogus pasijunta laisvais, bet kartu ir 
susirūpinęs dėl nežinojimo, ką dabar pra
dėti, autorius rašo:

„Kaip tad spręstina nauja ilgo laisva
laikio problema? Tai priklauso nuo paski
ro individo. Vieni ją sprendžia labai leng
vai )kiti — labai sunkiai. Vieniems pensi
jos amžius yra palaimintas laikas, kitiems 
— įkyraus nuobodulio metas. Priklauso 
nuo to, kaip kas sugeba rasti sau įtinka
mą užsiėmimą. Mėgėjai skaityti jaučiasi 
laimingi, kad gali niekieno nekliudomi 
pasinerti literatūron, pasivyti tad-, kas bu
vo nesuspėta anksčiau perskaityti. Rašan
tieji džiaugiasi, kad gali prisėsti prie sta
lo ir rašyti, rašyti... Turintieji meistro su
gebėjimus gali triūsti apie savo namus, 
padėti savo artimiesiems, savo kaimy
nams. Mėgstantieji visuomeninį gyvenimą 
gali atsidėję dalyvauti organizacinėj veik
loje ir visą turimą laiką skirti lietuviš
kiesiems reikalams, žodžiu sakant, laimin
gi yra tie, kurie moka ’lengvai prisitaikyti 
prie naujų gyvenimo sąlygų ir padaryti 
gyvenimą turiningą. Nelaimingi yra tie, 
kurie nepajėgia užpildyti atsiradusios gy
venimo tuštumos. Jų nelaimingumą didi
na izoliacija, užsidarymas savame kiaute. 
Tada žmogus pasijunta niekam nereika
lingas, nepageidaujamas. Tai pats blo
giausias atvejis, stumiąs žmogų dvasinėn 
depresijom. Dėl to svarbu ir vyresnio 'am
žiaus piliečiams bei tautiečiams neišsi
jungti iš savosios visuomenės, aktyviai 
dalyvauti, jos gyvenime, lankyti kultūri
nius parengimus, nenutraukti ryšių su pa
žįstamais, žodžiu, būti gyvais visuomenės 
natriais.“ 

teisė įkalėti iki gyvos galvas. Vėliau ir tą 
bausmę sušvelnino. O su buvusiu mano 
vadu, gen. Plechavičium, buvau dar vieną 
kartą gyvenime susitikęs...

Gen. Plechavičius lankęs kalėjimą, jį 
pažinęs, priėjęs, užkalbinęs ir paspaudęs 
ranką. Vėliau J. Marcinkevičių, kalėjime 
parašiusį „Sukaustytus latrus“, iš kalėji
mo paleido.

— Nieko gero vokieičams, tur būt, neat
neš mobilizacija Lietuvoje, — kažkaip 
svajnigai kartojo J. Marcinkevičius, ma
tyt. jam rūpimą mintį. — Nemanau, kad 
lietuviai kištų nagus, kur nereikia. Net ir 
generolais Plechavičius ...

„Tada sunku dar buvo numatyti, kaip 
iš tiesų klostysis įvykiai, — rašo E. Mie
želaitis. — Kalbėjo taip jis todėl, kadangi 
labai mylėjo Lietuvą. Iš meilės ir didelio 
ilgesio. Visi mes tada sirgome labai sun
kta liga. Jos vardas nostalgija. Ir visi lin
kėjome tik gero savo mylimai Lietuvai.“

(Pergalė, Vilnius, 1975 m., Nr. 12)

LIETUVOJE
DĖKOJA UŽ KNYGAS

Vilniaus universiteto bibliotekos vidaus 
ir užsienio mainų skyriaus vedėja A. Ku
bilienė sumini užsienio lietuvius, gausiai 
siunčiančius bibliotekai lietuviškas ir ki
tokias knygas ir prenumeruojančius įvai
riomis kalbomis žurnalus. Iš Europoje gy
venančių minimi trys siuntėjai: F. Valiū
nas ir T. Pauliukas iš Anglijos ir dali. Ž. 
Mikšys — iš Prancūzijos.

KANTRIAUSI ŽMONĖS PASAULYJE

Lietuvos komunistų partijos nariai yra 
kantriausi žmonės pasaulyje. Sausio 20 d. 
Viilnu'ije prasidėjo XVII partijos suvažia
vimas. Jame kalbą pasakė LKP Centro 
Komiteto pirmasis 'sekretorius P. Griške
vičius. Jo kalbos tekstas užima šešis „Tie
sos“ puslapius. Pabaigoje pridėta pastaba, 
kad drg. P. Griškevičiaus pranešimas bu
vo išklausytas su dideliu susidomėjimu ir 
daug kartų pertraukiamas plojimų.

Prisimintina, kad tie patys žmonės se
kančią dieną tarėjo išklausyti tokias pat 
'ilgas diskusijas dėl revizijos komisijos 
ataskaitinių pranešimų. Tų diskusijų pa- 
negyrikos partijai ir jos vadams buvo į 
vieną tetą panašios, kaip du vandens la
šai.

Tikrai apsidžiaugė žmonės, 'kai pagaliau 
P. Griškevičius paskelbė XVII partijos su
važiavimą baigtą. ,<;•

Partijai vadovauti ir toliau išrinktas 
pirmuoju sekretoriumi P. Griškevičius, o 
jo padėjėju V. Charazovas. „Komunistą“ 
ir įtoiuiau redaguos Zimanas, o „Tiesą“ — 
A. Lauriinčiukas.

MEDALIAI, MEDALIAI...

Tokiu pavadinimu „Tiesa“ įsidėjo ko
respondenciją iš Šilutės rajono. Ten rašo
ma, kad vien tik to rajono veršių, kiau
lių ir penimų galvijų augintojai surinko 
dvidešimt aukso, sidabro ir bronzos me
dalių. Kolchozininkai tari problemą, ką su 
tais medaliais daryti, nes jų skaičius vis 
didėja. O valdžiai tai yra pigiausias bū
das išnaudoti darbininkus, mokant už jų 
darbą ne ūkiškomis gėrybėmis, o menkos 
vertės medaliais.

ŪKIO PAŽANGA
Ministrų Tarybos pirmininkas J. Maniu- 

šis paskelbė, kad 1975 m. Lietuvoje par
duota prekių už 3 milijardus 44 milijonus 
rublių. 1974 m. vienais gyventojas suvar
tojo mėsos ir riebalų 76 kg, pieno ir jo 
produktų — 447 kg, kiaušinių — 234. 
žuvies ir jos produktų — 15 kg, cukraus 
— 37 kg. Bulvių ir duonos, Ikaip mažiau 
vertingų produktų, suvartojimas sumažė
jęs.

Beveik kiekviena šeima turinti radiją, 
trečdalis šeimų tari televizijas, didesnė 
pusė — šaldytuvus ir skalbimo mašinas, 
įkas dešimta šeima turinti automobilį.

Nors šie skaičiai nėra nei Imponuoją, 
nei pilnai patikimi (sunku apskaičiuoti 
sklypininkų pagaminamus ir suvartoja
mus maisto produktus), bet vis dėlto jie 
rodo, kad iš pokarinio materialinio Skur
do jiau išbrista.

SPAUDA YRA VIENINTELIS RYŠYS, 
JUNGIĄS PLAČIAI IŠSISKLAIDŽIUSIUS 

LIETUVIUS. AR JAU UŽSISAKĖTE 
„E. LIETUVĮ“ ATEINANTIEMS 

METAMS?

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, WH 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

3



EUROPOS LIETUVIS

nJ
1976 m. vasario 10 <1. Nr. 7 (1297)

^Europos^į
Lietuvių Kronika

IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 20

AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti autojo:
M. Velikonis — 5.00 sv.,1 L. S. — 4.00 

sv., J. Stundžia — 2.00 sv., B. Totoraitis 
— 2.00 sv., A. Paulauskas — 1.00 sv., S. 
Ūsas — 1.00 sv., P. Poviliūnas — 1.00 sv., 
J. Viiliūnas — 1,00 sv., V. Žukais — 1.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
J. Tamulaiitis — 5.00 sv.

PRADEDAMA SIUNTINĖTI 
„PRADALGĖ“

K. Bairėno suredaguotais literatūros met
raštis DEVINTOJI PRADALGĖ jau įrištą 
ir pradedama siuntinėti Nidos Klubo na
riams. Knygos kaina — nariams £2.50, 
nemariems £3.00. Kas norėtų knygų įsigy
ti, bet nėra Nidos Knygų Klubo narys, ga
li kreiptis į „E. Lietuvio“ adiminiistracitią.

SUSIDOMĖJO LIETUVA
Masha Greenbaum, B. A., gimusi Mek- 

sdtolje, bet šiuo metu su vyru apsigyvenu
si Londone, labai susidomėjo nepriklauso
mybės laikotarpio Lietuvos gyvenimu. Ji 
labai stropiai renka apie šį laikotarpį me
džiagą savo disertacijai magistro laipsniui 
įsigyti Warwkto universitete. Sunkiausia 
jai sekasi surinkti duomenis apie to laiko- 
tarpio Lietuvos mažumų gyventojus. Kas 
turėtų medžiagos anglų, vokiečių ar ispa
nų kalbomis apie Lietuvoje gyvenusių žy
dų, lenkų, rusų, baltarusių ir kiltų mažu
mų ekonominę ir įkultūrinę veiklą, M. 
Greenbaum būtų labai dėkinga, galėdama 
su jia susipažinti. Politiniai klausimai ir 
senesnė praeitis ją mažiau domina, nes 
jos rašomasis dambas vadinasi „Twenty 
yearns of Independent Lithuania“.

M. GreenbaunTs tėvai yra kilę iš Lietu
vos, ir ji yra nepaprastai susidomėjusi 
Lietuva. ‘Stebėtina, kad kitataučiai, nemo
kėdami lietuvių kalbos. ded:a tiek daug 
pastangų susipažinti ®u kraštu ir kitiems 
alpte jį papasakoti, apie kurį tik iš tėvų (ir 
dar ne lietuvių) yna girdėję.

MIRĖ STASYS PILKA
Amerikos 'Elalsas pranešė, kad Čikagoje, 

vasario 5 d., eidamas 78 metus, mirė žino
mas aktorius režisierius ir žurnalistas 
Stasys Pilka. Jis buvo gimęs 1898 m. Pet
rapilyje. 1922-26 m. dirbo Kauno Valsty
bės teatre. 1926-29 m. keHiavo po JAV lie
tuvių kolonijas su vaidintojų grupe, pasi
vadinusia Dzimdri Drimdzi. Vėliau vėl 
dirbo Kauno ir Šiaulių teatruose aktorium 
ir režisierium. Pasitraukęs į Vokietiją, o 
vėliau (1948 m.), atvykęs į JAV, rengė li
teratūros rečitalius ir vaidinimus. Čika
goje įsteigė lietuvių teatrą 'kuris >suruošė 
daug sėkmingų spektaklių. Spaudoje gana 
daug rašė teatro ir meno klausimais. Lie
tuvoje buvo suorganizavęs teatro muzie
jų-

ATSIŠAUKĖ DR. VALTERIS

Ne tiktai „E. Lietuvio“ redaktorius, bet 
ir Skaitytojai džiaugiasi, kad visą eilę me
tų išgyvenęs po septyniais užraktais „Vil
ties“ pily Hereforde, dr. K. Valteris vėl 
•atsišaukė. Savo laiške redaktoriui jis ra
šo: „Jalu daug laiko 'prabėgo nuo tos die
nos, kada ‘sudarėme bendradarbiavimo su
tartį. Tiesa, sutartis nebuvo nei pasirašy
tai, nei ratifikuota, bet tik patvirtinta ran
kų antspaudu (t. y. rankų paspaudimu). 
Lagi šiol 'anoji sutartis nebuvo nė vykdy
ta... Turiu vilties, tačiau, kad sutartis te
begalioja!“

Toliau jis savo laiške .betgi įspėja, kad 
redaktorius per diaug nesavivailiautų „vie
našališkai naudodamas savo baisųjį ato- 
rruiinį ginklą — raudoną pieštuką, bet tar
tus! su autorium“...

Kas prisimena gyvus, aktualius, pilnus 
humoro, nors kartais dr kontraversinius 
dr. Valterio straipsnius, tas tikrai apsi
džiaugs mūsų mielojo bendradarbio „at
sivertimu“.

Savo laiške Redakcijai jis parašė ir ki
tą nemažiau malonų dalyką: „Siunčiu 
£50,00. Jie paskirstomi šitaip — „E. Lie
tuvio“ prenumerata 1976-1979 m. £34.00 ir 
Nidos klubui bei kalendoriui — £16.00.“

Vaidinasi, dr. K. Valteris iš anksto užsi- 
mckėjo laikraščio prenumeratą ketve- 
rilemls metams. Tuo būdu jis ne tik parėmė 
„E. Lietuvį“, bet ir pareiškė pasitikėjimą 
(kas svarbiausiai), kad jis dar išsilaikys 
gyvas ir sveikais ketverius metus...

Todėl šia proga redakcijos ir leidėjų 
vardu reiškiama dr. K. Vialteniui nuoširdi 
padėka.

LONDONAS
PAMALDOS UŽ LIETUVĄ

Lietuvos Atstovas užprašė šv. Mišias už 
Lietuvą, kurios bus laikomos Lietuvių šv. 
Kazimiero šventovėje vasario 15 d., 11 va
landą. Adresas: 21 The Oval, Hackney 
Road, London E2.

Pamaldas laikys Šv. Kazimiero švento
vės rektorius kun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC.

Krašto Valdyba kviečia visus Londono 
ir Pietų Anglijos lietuvius su savo drau
gais anglais dalyvauti minėjime ir -pamal
dose.

Tą vienintelę dieną paakinkime savo tau
tos pagerbimui ir kartu junkimės su kraš
te kovojančiais dėl tautos laisvės.

Minėjimo vieta pasiekiama daugelio 
autobusų linijomis, požeminių traukinių 
•tinklu, o taip pat geležinkelio linijomis iš 
įvairių vietovių.

PRISIDĖKIME PRIE STEPONO KAIRIO 
PAMINKLINIO FONDO

Mūsų Didžiojo Vilniaus Seimo atstovas, 
Lietuvos Tarybos narys ir Nepriklausomy
bės Akto Signataras Steponas Kairys prieš 
10 metų mirė ir palaidotas Čikagos Lietu
vių Tautinėse kapinėse. Šio labai žymaus 
mūsų tautos veikėjo atminimą dabar no
rima pagerbti specialiu antkapiu — pa
minklu.

Smulkiau tuo reikalu jiau buvo rašyta 
Europos Lietuvyje 1975 m. -gruodžio 9 d., 
Nr. 48.

Didžiojoje Britanijoje lėšų telkimo ko
mitetui tallkina Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba.

Be jau skelbtųjų aukotojų dar prisidė
jo J. Struoginiis Londone 5 sv. ir M. Baub
lys iš Štutgarto, Vakarų Voikieitij'oje 
50 DM.

Minėdami Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto 58-tąsiias metines, neužmirškime, 
kad to Akto įkūnytojas tarp kitų' 22 ‘asme
nų buvo Steponas Kairys. Be jų Valios ir 
didelės drąsos šiandien nebūtų to akto.

Visi D. Britanijos lietuviai kviečiami 
prisidėti nors ir maža dalimi, bet krūvon 
sudėjus, bus daug! O kartu pagerbsime 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą ir jo 
Signatarus.

Aukas siųsti: LITHUANIAN COMMU
NITY in great 'Britain, 55 ringmer 
AVENUE, LONDON SW6 5LP. Galima 
siųsti čekiais, pašto perlaidomis ir pini
gais arba įteikti valdybos nariams.

BLYNŲ BALIUS
Vasario 28 d. (šeštadienį) Lietuvių 

Sporto ir Socialinio klubo salėje, 345A 
Victoria Park Rd. E9, šv. Onos Draugija 
ruošia BLYNU BALIŲ.

Pradžia 8 vai., pabaiga 12 vai. Įėjimas 
— 60 p.

METINIS LONDONO LIETUVIŠKOSIOS 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

SUSIRINKIMAS
Vasario 22d. (sekmadienį) 5 vai. v. Spor

to ir Socialinio klubo salėje, 345A Victo
ria Pairk Road, London, E9 kviečiamais me
tinis susirinkimas, kurio metu bus pada
ryti pranešimai iš parapijos veiklos, pra
matyti 'ateities darbai ir renkama 1976 
metams parapijos taryba.

Kviečiami visi lietuviai gausiai daly
vauti ir bendrai aptarti savo parapijos 
veiklą 1976 metais.

Prieš susirinkimą visi dalyviai bus pa
vaišinti arbata ir sausainiais.

VASARIO 16-TOSIOS — LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ IR 

M. K. ČIURLIONIO METŲ UŽBAIGIMAS

Vasario 15 d. (sekmadienį) 6 vai. vaka
ro D. B. Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdyba rengia Vasario 16-tosios — Lietu
vos Nepriklausomybės Šventės minėjimą 
ir M. K. Čiurlionio Metų Užbaigimą.

Minėjimas bus BISHOPSGATE INSTI
TUTE, BISHOPSGATE CONCERT HALL, 
230 BISHOPSGATE, LONDON EC2 (kito
je, pusėje Liverpool Street Stoties).

Programoje: Tradicinis Lietuvos Atsto
vo Vinco Bailicko žodis. Skulptorės Elenos 
Gaipuitytės paskaita'. M. K. Čiurlionio mu
zikos rečitalis, kurį atliks Miss Carline 
Carr. Londono tautinių šokių grupės pa
sirodymas. Londono Choro, vedamo mu
ziko Justo Čenniio, dainų koncertas.

MANCHESTERIS
SKELBIMAS

DELS-gos Manchesterio skyriaus Valdy
ba vasario 21 d. 6 vai. p. p. Manchesterio 
Lietuvių Socialinio klubo patalpose rengia 

16 VASARIO PAMINĖJIMĄ.
Programoje svečio paskaita ir trumpa 

meninė dallis. Manchesterio ir ‘apylinkės 
'lietuvius prašome ir kviečiame kuo gau
siau į minėjimą atsilankyti iir keletą va
landų praleisti lietuvių klube. Vietos bus 
visiems gana.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
MIRĖ DOMAS BANYS

Domas Banys, gimęs 1902 m. liepos 6
d., mirė 1976 m. sausio 18 d. -

Lietuvoje buvo vedęis ir ten yra likęs jo 
sūnus, bet su Lietuva ryšių neturėjo.

Anksčiau gyvenęs Tadcaster, o nuo 1952 
m. Bradforde. Su lietuviais ryšių mažai 
turėjo. Palaidotas Bnadford'o kapinėse sau
sio 22 d.

A. B.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Vasario 16-tosios Nepriklausomybės 
šventės minėjimais įvyks vasario 21 d. 6 
v. p. p. Vyčio klubo salėje.

Programoje: latvių ir estų atstovų svei
kinimai.

Meninėje daliyje — dainos, muzika ir 
skaitymai, pritaikyti tos dienos progai.

Prašome visus skaitlingai dalyvauti.
Bradfordo Vyčio klubo ir DBLS 

Skyriaus Valdybos

NOTTINQHAMAS
PAMALDOS UŽ LIETUVĄ

Vasario 15 d., 11.15 vai. Liet. Židinyje 
šv. Mišias už Lietuvą užprašė vietos DBLS 
skyrius. Visi maloniai kviečiami dalyvau
ti.

Huddersfield
ŠAUNIOS VESTUVĖS

Sausio 31d. šv. Juozapo bažnyčioje kun. 
J. Kuzmickis palaimino Jono Vytauto Ger- 
džiūno ir Anne Jazwiniski moterystę.

Bažnyčioje apsčiai susirinko jaunųjų 
giminių bei bičiulių. Vargonais grojo, ir 
Avė Maria sugiedojo I. T. Dickinson. Su
skambo ir lietuviška Marija Marija gies
mė. Po jungtuvinių apeigų Whiteleys vieš
butyje visi dalyvavo jaukiose vaišėse, pa
keldami šampano taurę už laimingą jau
nųjų ateitį.

Kitą dieną J. V. ir A. Gerdžiūniai nuva
žiavo į Škotijos ‘Etelshilį praleisti pirmą- 
eiials povestuvines dienas Pr. Dzidoliko 
namuose.

Linkėdami laimingo gyvenimo, tikimės, 
tad jaunieji, įsijungę į idėtuviškų šeimų 
gretas, palaikys ir toliau ryšį su lietuviais.

j. k.

LIET. SODYBA
NAUJAS DBLS SKYRIUS

šeštadienį, vasario 7 d., Lietuvių Sody
boje buvo sušauktas steigiamasis DBLS 
Sodybos skyriaus susirinkimais. Išrinkta 
vaidyba pasiskirstė pareigomis: Vincas 
Grigelis, pirm., kun. A. Geryba, sekreto
rius, Karolis Svinkūnas, ižd. Pirmasis val
dybos nutarimas buvo paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventę Vasario 16-ją 
šv. Miišliomiis ir pritaikytu pamoksiu. Su
sirinkimą atidarė, 'pravedė, parėmė ir pa
drąsino DBLS C. Valdybos pimininkas J. 
Alkis.

Tikimės, kad į naująjį skyrių stos ir 
apylinkės lietuviai, gyveną Guiidforde, 
Weybridge, Portsmouthe, Goadalminge, 
Readinge, Slaugh Henley. Kviečiame visus 
kaimynus prisijungti ir dalyvauti lietu
viškoje veikloje. Naująjį skyrių gražiai 
pasveikino susirinkime dalyvavęs DBLS 
C. Valdybos sekretorius Alb. Pranskūmais.

VOKIETIJA
DARBO SUKAKTIS

Vasario 16 gimnazijos mergaičių ben
drabučio vedėja E'iza Tamošaitienė lygiai 
prieš 15 metų vasario 1 d. pradėjo eiti šiais 
pareigas. Apie 12 meitįų kartu ji mokė 
mergaites kūno kultūros ir visą gimnazi
jos jaunimą ‘tauitinlių šokių. Vėliau nuo to 
darbo atsisakė, nes pradėjo silpnėti svei
kata .Per 15 metų nemaža buvusių bendra
bučio auklėtinių jau yra baigusios univer
siteto studijas ir darbuojlasi įvairiose sri
tyse. Jos visos su meile ir pagarba prisi
mena ir mini savo mieląją auklėtoją. Da
bar ‘gimnazijoje mokosi apie 30 mergaičių.

Eliza Tamošaitienė yra ne kiartą palsi- 
reilškusi taip pat kaip kūrėja ar aktorė. 
Daugelį metų gimnazijoj nebuvo parengi
mo, kurio meniškąja dalimi nebūtų ji rū
pinusis. Ji pati yra Europos lietuvių vi
suomenėje gerai žinoma kaip įspūdinga 
deklamatorė.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — vasario 15 d., 12.30 vai., 
iškilmingos pamaldos už Tėvynę Lie
tuvą.

MACHESTER — vasario 29 d., 11 vai.
NOTTINGHAME — vasario 15 d., 11.15 

vai., Lietuvių židinyje.
DERBYJE — vasario 15 d., 14 vai., Brid

ge Gate. Tautos šventės proga.
WOLVERHAMPTONE — vasario 15 d., 18 

vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NOTTINGHAME — Vasario 16 d., 19 val„ 
Lietuvių Židinyje.

NOTTINGHAME — vasario 22 d., 11.15 
vai.. Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — vasario 29 d., 11.15 
vali.. Liet. Židinyje.

CORBYJE — vasario 29 d., 14 vai., St. 
Patrick's, Gainsborough Rd.

PIRMIEJI „AUŠROS“ SPINDULIAI

1975 metų lapkričio mėnesį Lietuvoje 
tarp žmonių pasklido naujas leidinys 
„Aušra“, multiplikuotas rašomosiomis 
mašinėlėmis. „LKB Kronika“ pateikia 
.Aušros“ leidėjų įžanginį straipsnį:

„Gedimino laikus
Vaidevutis garsus
Prikeltų? Bet kur Vaidevutis?

Maironis
Beveik po šimto metų vėl iš naujo pa

sirodo „Aušra“. Lietuvos istorija tarsi pa
sikartoja, — carinė okupacija pasikeitė į 
tarybinę. Iš naujo iškilęs pavojus lietuvių 
tautos egzistencijai. Pavojuje atsidūrė 
ypatingai dvasinės vertybės: tikėjimas, 
dora, kalba, literatūra ir visa lietuviškoji 
kultūra. ‘Mūsų tautos priešai ir į jos atei
tį toliau neįžvelgtą vaikai ruošia tautai 
pražūtį, šito siekiama klasta, melu ir ap
gaule. Planingai ir maskuotai Lietuva 
dvasiškai žlugdoma ir fiziškai naikinama. 
Dalis tautos nepastebi šios nelaimės ir ne
sirūpina gręsiančiu pavojumi. Kartais ne
suprasdami, o kartais dėl duonos kąsnio 
jie tampa tautos engėjų talkininkais.

Šiandien stengiamasi nutylėti didvyriš
ka Lietuvos praeitis. Nenuostabu, kad 
mūsų mokyklose taip mažai vietos skiria
ma Lietuvos ‘senovės istorijai, taip skur- 
džiiaii leidžiama istorinė literatūra ir ta 
pati cenzoritĮ yra negailestingai žalojama, 
o prieš karą išleisti Lietuvos 'istorijos va
dovėliai' rūpestingai naikinami. Klasto
jant istorinius faktus, norima apjuodinti 
Lietuvos praeitį.

Nutylima ne tik tautas praeitis, bet ir 
tamsiosios šiandieninio gyvenimo pusės. 
Kalbama apie augančius miestus, didžiuo- 
jiamaisi kurortais ir augančiomis ganyklo
mis, bet tylima apie besiplečiantį nusi
kalstamumą, lagerius ir siaubingas ligas.

Mažai kiais įtinkamai rūpinasi ir Lietuvos 
ateitimi, ypač jos dvasinės kultūros ver
tybėmis. Tautos dėmesys ir jėgos nukrei
piamos įtik į medžiaginės kultūros kėlimą 
— į gamyklas, planus, sportą, o dvasinės 
kultūros dirvonai užleidžiami. Ištižusią, 
materialinėmis gėrybėmis besisotinančią 
ir girtuokliaujančią tautą nesunku ir nu
tautinti ir sunaikinti.

Mūsų tautą reikia pabudinti iš to dva
sinio miego. Maironio žodžiais tariant, rei
kia naujo Vaidevučio... Šito uždavinio ir 
imasi iš naujo atgaivinta „Aušra“.

„Aušros“ programa lieka tokia, kaip ir 
prieš šimtą metų: parodyti lietuviams 
praeitį, teisingai įvertinti dabartį ir padė
ti įsivaizduoti ateities Lietuvą.

„Aušra“ nesiekia politinių tikslų — su
kelti revoliuciją arba 'grąžinti kapitalisti
nę santvarką. Jos uždavinys — ir sun- 
ktausiails laikais gaivinti lietuvio dvasią,

Pabiros
KURIS PATVARESNIS?

‘Prieš keliasdešimt metų 'arkliai turėjo 
didelę vertę ūkyje ir kariuomenėje. Cari
nė ‘Rusija turėjo daug raitelių pulkų, o 
kituose daliniuose arkliai irgi buvo svar
būs kaip pagrindinė traukiamoji jėga. 
Arkliai dažnokai apsiirgdavo pažandėm' — 
liga panaši į žmonių slogas ‘ar gripą. 
Anais laikais tikėta, kad stiprus ožio kva
pas gali apsaugoti arklius nuo tos užkre
čiamos ligos. Todėl Rusijos arklidėse bu
vo laikomi ožiai. Vieną kartą 'kažkurį ru
sų raitelių pulką aplankė vokiečių ir 
prancūzų kairiai. Pulko vadas maloniai 
priėmė svečius, ir, po kelių stikliukų, pa
sididžiuodamas pasiūlė svečiams apžiūrė
ti arklides. Bet svečiai neilgai ten užtru
ko. Negalėjo pakelti ožio dvokimo. Tada 
juokaudami nutarė išbandyti, kuris il- 
gilauisiai tą kvapą iškęs. ‘Pirmas grįžo iš 
arklidės vokietis. Nuėjo prancūzas, bet ir 
jis ne kiek ilgiau užtruko, ir 'išėjo nosį 
užsiėmęs. Tada nuėjo rusas Jis arklidėje 
nusimovė baitus, .autus pasidžiovė ant ark
lidžių 'pertvarų ir, atsisėdęs ant šiaudų, 
laukė, tol išdžius įautai. Vokiečiui ir pran
cūzui nusibodo jo laukti ir nutarė pasi
žiūrėti, kas arklidėje darosi. Pradarius 
duris, iš arklidės svyruodamas išėjo 
ožys... Vargšas neišlaikė autų .„aromato“. 
O rusas sau ramiai sėdi ir juokiasi, lai
mėjęs lažybas.

P. Rambynas

cou ir Chruščiovas

Kaip žinoma, neseniai miręs Kinijos 
premjeras Čou En-lai buvo kilęs iš aristo
kratiškos ir turtingos šeimos. Viename pa
sikalbėjime Chruščiovas, kuris buvo kilęs 
iš neturtingų kaimiečių, ėmė Čou prikai
šioti, kad jis esąs buržujų kilmės, ir todėl 
tarp judviejų nesą nieko bendra, čou, 
kiek palaukęs, jam atsakė:

— Tarp mudviejų yra daug kas bendra 
— mes abu išdavėme savo klasę...

GIRIOJE ANKŠTA
Pastaruoju metu Lenkijos spauda pra

nešė, kad įvairiuose šalies rajonuose pa
sirodė stumbrai. Belovežo girios karalių 
matė Cechanuvo vaivadijos gyventojai, 
'jis buvo pastebėtas netoli Pultusko ir kai 
kuriuose rajonuose į vakarus nuo Varšu
vos. Miškų milžinas paprastai ramiai ga
nosi laukuose, nekreipdamas dėmesio į ne
toliese dirbančius žmones. Jis neišsigąsta 

ugdyti tautinį susipratimą, tautos doro
vingumą, skatinti visokeriopą pažangą. 
Lietuvių tauta išsilaikys, jei bus 'kultūrin
gesnė už pavergėjus. Todėl turi pasikar
toti senovės istorija: romėnai jėga nuga
lėjo graikus, o graikai kultūra nugalėjo 
romėnus.

„Aušra“ nekurstys tautinės neapykan
tos. Ji laito savo draugais visų tautų tai
kius ir geros valios žmones, kurie Lietu
vai linki gero ir nori su j ais dalintis kul
tūrinėmis vertybėmis.

„Aušra“ tikisi, kad ją rems visu nuošir
džiai' .mylį Lietuvą, nepaisant įsitikinimų, 
partiškumo ir pareigų. Šiandien daugelis 
net atsakingų pareigūnų nenustoja mylė
ti savo Tėvynės ir, kiek galėdami, rūpina
si jos gerove.

„Aušra“ nepretenduoja apimti visų Lie
tuvos problemų. Ji sveikina jau ketvirti 
metai einančią, „LKB Kroniką“ ir su 
džiaugsmu sutiks naujai pasirodančius lei
dinius.

Tikimės, kad „Aušros“ skelbiamas min
tys paplis jaunimo tarpe. Norėtume, kad 
jie, pažinę Lietuvos praeitį, dar laibiau pa
miltų savo tėviškės žemę.

„Aušros“ leidėjai
Pirmajame „Aušros“ numeryje patei

kiamas pilnas režisieriaus Jono Jurašo 
liudijimas Tarptautiniame Sacharovo var
do nagrinėjime Kopenhagoje lietuvių tau
tos iperisekiojimo klausimu, straipsnis 
„Vysk. M. Valančiaus 100 mietų mirties 
sukaktis“ ir A. Solženicyno straipsnis 
„Gyventi be melo“.

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ

Neseniai Lietuvoje pasklido žinia, kad 
artimiausiu laiku Lietuvą aplankys aukš
tas Romos Kurijos atstovais arkivyskupas 
Augustinais Casarolis. ši žinia 'kunigų tar
pe sukėlė visuotinį susirūpinimą: jeigu 
Maskva leis atvykti arkivysk. A. Casaro- 
liui į Lietuvą, tali' iš šio vizito tikimasi ■ 
naudos. Šiuo metu Maskvai labai svarbu 
įtikinti Vatikaną ir visą pasaulį, kad Lie
tuvoje esanti pilna tikėjimo laisvė. Jeigu 
atvyks arkivyskupas A. Casaroliis į Lietu
vą, neabejotinai, tarybinė valdžia su sąži
nę praradusių kunigų pagalba stengsis 
garbingajam svečiui parodyti ne tikrąjį 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios veidą, bet 
per tarybinės propagandos veidrodį. Mas
kva taip pat nori, kad iš gyvenimo 'būtų 
išbraukti du vyskupai — tremtiniai —- J. 
Steponavičius ir V. Sladkevičius, o visų 
vyskupijų priešakyje stovėtų tarybinei 
valdžiai iki smulkmenų klusnūs ir ištiki
mi! vyskupai. Lietuviai katalikai jau mel
džiasi, kad Maskvos nonas suklaidinti Va
tikaną ir iš Romos Kurijos laimėti sau pa
lankių sprendimų, neišsipildytų.

net, kai prie jo artėja traktorius arba ma
šina.

Specialistų nuomone, stumbrai išsirengė 
į tokias tolimas keliones po šalį todėl, kad 
gyvūnams, kurių yra daugiau kaip penki 
šimitai, pasidarė ankšta jų gimtinėj — Be
lovežo girioje. Dabar Lenkijos stumbrai 
eksportuojami.

MURMONAI IR VĖŽYS
Utah valstijoje (JAV) apie 72% gyven

tojų yra murmonai (Jėzaus Kristaus Pas
kutinės Dienos Šventųjų Bažnyčios sekta). 
Medicinos tyrimai parodė, kad murmonų 
vyrai ir moterys žymiai mažiau serga vė
žiu, negu čia pat gyveną ne murmonai. 
Mirtingumas nuo vėžio ligų murmonų tar
pe yra 22% mažesnis, negu vidutinis mir
tingumas Amerikoje.

Murmonų tikėjimas draudžia vartoti ta
baką, alkoholį, kavą ir arbatą. Pirešvedy- 
biinis seksualinis santykiavimas taip pat 
yra griežtai draudžiamas.

Iki šiol nesurasta kitokių priežasčių, dėl 
kurių imiirtinjgumas nuo vėžio ligų galėtų 
sumažėti.

Britanijos Lietuvis, 1951 m. vasario 2-16 d.
— Sausio 27 d. į Lietuvių Namų atida

rymo iškilmes buvo atvykę: min. B. K. Ba
lutis, Estijos min. Torma, Latvijos pasiun
tinybės tarėjas T. Ozolins, kunigaikštienė 
Athofll. Mr. Harissonas ir 60 įvairių tautų 
kviestinių svečių.

— Per IRO veikimo laiką į Argentiną 
išvyko 26.464 DP. O iŠ viso į Pietų Ameri
ką išvažiavo 80.000 žmonių. Tačiau baltų 
tame tarpe esą įtik 4.000.

— Londono „Vaidila“ sausio 3 d. pasta
tė A. J. Kaulėto režisuotą ‘komediją „Po
nas Dauiganoris“.

— 'Bradforde įsteigtas sporto klubais 
„Šarūnas“.

— Keturi Londono ‘laikraščiai paminė
jo Lietuvių Namų atidarymą ir įvertino 
lietuvių pastangas bendram turtui įsigyti.

— Manchesterio DBLS skyrius padova
nojo naujiesiems L. Namams gražų lietu
viško stiliaus medinį kryžių.

— Amerikos Balsas vasario 16 d. pra
dėjo lietuviškas transliacijas.
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