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Tautinio siilidarunio diena
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis 

Lietuves Nepriklausomybės šventės proga, 
Londone. 1977 m. vasario 13 d.

Susirinkome šiandien paminėti Lietu
vos Nepriklausomybės Akto paskelbimą. 
Šią 'šventę — Vasario 16 — mini visi ge
ros valios lietuviai, kur jie begyventų, nes 
ši diena mums yra kovos už laisvę simbo
lis. Tą dieną, prieš 59-rius metus, buvo pa
skelbtas Lietuvos Nepriklausomybės Ak
tas, kuris įteisino lietuvius tarptautinėje 
valstybių bendruomenėje kaipo nepriklau
somos valstybės piliečius.

Per dideles aukas pasiektoji pergalė 
tautą gaivina ir dabar. Tie gražūs nepri
klausomybės laikų atsiminimai teikia vil
ties ir paguodos kiekvienam lietuviui, ir 
joks tironas nepajėgs šio laisvės simbolio 
išrauti iš jo širdies. „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos“ buvimas ir jos per
davimas į Vakarus vaizdžiai parodo, kad 
lietuvių tautoje yra gyvas ir ryžtingas pa
sipriešinimas okupantams: pasipriešini
mas prieš rusifikaciją; pasipriešinimas 
prieš prievartinį ateizmą ir koloninę eks
ploataciją. Drąsiai lietuviai gina žmogaus 
teises į lietuvišką savitumą. Ir visa tai 
vyksta dėl to, kad Vasario 16-tosios aktas 
sustiprino lietuvių tautinę ir valstybinę 
sąmonę. Lietuva nežus ir tauta bus gyva 
tol, kol ši idėja bus gyva.

Vasario 16-sios istorija turi gilias šak
nis praeityje. Laisvės, daigai jau buvo so
dinami Daukanto ir Valančiaus. Jie buvo 
auginami Vinco Kudirkos skatinimais ir 
Maironio poezija. Jie gaivinosi Basanavi
čiaus aušros spinduliais ir Vaižganto pra
giedruliais, kol tautos viltys išaugo į tikė
jimą laisvei atgauti.

Visi šie istorijos įvykiai, susitelkę apie 
Vasario 16 datą, turi būti paskatas dabar
ties kartoms tvirtai tikėti amžinu Lietu
vos gyvastingumu ir būti nepalaužiamos 
vilties, kad mūsų tauta, tiek daug kentė
jusi, savo šventą tikslą pasieks. Istorija 
mus moko, kad kiekviena tauta, jeigu ji 
atkakliai siekia sau laisvės, anksčiau ar 
vėliau, tą tikslą tikrai pasiekia.

Tvirtai tikėkime, kad jungtinėmis tau
tos jėgomis, Dievui padedant, Lietuvos 
valstybės suverenitetas bus ir vėl atstaty
tas. O kol tatai įvyks, Vasario 16-toji te
būna mūsų tautinio solidarumo ir ryžto 
diena.
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

P. S. Kadangi minėjime dalyvavo ir lie
tuviškai nesuprantančių svečių, Lietuvos 
Atstovas kreipėsi į juos angliškai, paaiš
kindamas Šio minėjimo prasmę ir primin
damas, kad laisvė niekam negarantuota, 
jei ji nesaugojama ir dėl jos nekovojamą.

Jis taip pat išreiškė viltį, kad ir Lietu
vai išauš tikrosios laisvės rytas.

REIKIA IŠMOKTI SUPRASTI

M. Aaronson (D. Telegraph, vasario 8 
d.) aiškina atslūgio (detentės) supratimą, 
žiūrint iš komunistinio požiūrio. Jis re
miasi prof. J. Korbelio išvedžiojimais, pa
skelbtais „Denver Journal of Internatio
nal Law and Policy (Vol. 6, Nr. 1, 1976).

Ten mokytas profesorius aiškina, kad 
Sov. Sąjunga normaliai respektuojanti 
tarptautinius įsipareigojimus, jeigu jie 
neliečia komunistinės ideologijos. Jis sa
ko: „Sovietinės detentės supratimas ne
apima ideologinės detentės. Priešingai, so
vietų ideologai, pradedant nuo paties 
Brežnevo, kartoja, kad negali būti koeg
zistencijos ideologiniuose dalykuose. Iš 
tikrųjų ideologinė kova tęsiama ir klasių 
susikirtimai stiprėja.“

Prof. Korbel įspėja, kad pagal sovietus 
kišimasis į kitų kraštų reikalus ideologi
niais pretekstais nepažeidžia detentės. 
„Reikia atsiminti, kad Sov. Sąjungos kiši
masis į kitų kraštų vidaus reikalus yra 
paremtas marksizmo tikėjimu. Marksiz
mo teorija įpareigoja remti kiekvieną 
tarptautinį komunistų judėjimą.“

Pradžioje minėtasis Aaronson pataria 
gerai įsidėmėti šį L. Brežnevo pareiškimą, 
padarytą 25-me partijos kongrese: „Pagel
bėdami kariaujantiems dėl tautinio išsi
laisvinimo, mes elgiamės pagal savo revo- 
liucionierišką sąžinę ir komunistinius įsi
tikinimus, nes detentė jokiu būdu nepa
naikina ir negali panaikinti klasinės ko
vos įstatymų“.

Šitie pareiškimai, anot autoiraus žodžių, 
rodo, kad vakariečių „detentės“ sąvoka 
yra visiškai skirtinga. Nesuprasdami 
marksistinės detentės esmės, jie plačiai 
atidaro duris komunistinei ideologijai, 
kuri turėsianti pribaigti „ateities nebetu
rintį kapitalizmą“.

Mylimam tėveliui
A. A. KAZIMIERUI MATULIUI 
mirus, sūnus Joną, Balį ir kitus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia
K. Rožanskas

DARBAI IR UŽDARBIAI GARBINA LENINĄ IR TROCKĮ

Negalint sovietinio rublio tikrosios ver
tės palyginti su Vakarų valstybių valiuto
mis, ekonomistas K. Bush paruošė prekių 
ir uždarbių palyginamąją lentelę. Iš jos 
matyti, kad praėjus 60 metų po bolševikų 
revoliucijos, Sov. Sąjungos darbininkai 
tikrojo rojaus vis dar rėra pamatę. Pvz. 
Sovietų darbininkas, norėdamas nusipirk
ti baltos duonos kepaliuką, turi dirbti 
dvigubai ilgiau, negu britų darbininkas. 
Už viščiuką .jis dirba keturis, kartus il
giau, o už svarą obuolių — 10 kartų.

Už svarą cukraus ir svarą sviesto sovie
tinis darbininkas dirba 4 kartus ilgiau, 
negu britas. Už tuziną apelsinų — penkis 
kartus, už svarą arbatos, kuri auginama 
pačioje Sov. Sąjungoje — 12 kartų.

Už butelį vyno britas ir sovietų darbi
ninkas dirba vienodą laiką, o alų ir šam
paną sovietų darbininkas perka pigiau. 
Už butelį vodkos ten darbininkas dirba 
kiek ilgiau.

Už kojinių porą sovietų darbininkas 
dirba dvi valandas, už šaldytuvą — 500 
valandų, už spalvotą televizijos aparatą 
— 800 valandų, už mažą automobilį — 
tris metus.

|Eutų nuomos Maskvoje penkis kartus 
pigesnės, negu Londone. Tarnaičių algos 
Maskvoje didesnės. Pigiausias visuomeni
nis patarnavimas — maniikiūra.

NAUJA KOMUNIZMO RŪŠIS

D. Britanijos ir Japonijos komunistų 
partijų vadai išleido bendrą pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad yra įmanoma įvesti 
komunistinę santvarką, nepanaikinant ci
vilinių teisių ir parlamentarinės demokra
tijos. Tai būsianti „daugumos revoliuci
ja“, sukurta pagal parlamentarinės demo
kratijos sistemą. Smulkesnis planas tokiai 
sistemai sukurti nepaskelbtas.

SACHAROVO LAIŠKAS CARTERIUI

Vienas Vakarų žurnalistas atvežė dr. A. 
Sacharovo laišką, adresuotą JAV prezi
dentui J. Carteriui. Jame prezidentas pra
šomas ginti tuos, kurie persekiojami dėl 
sąžinės laisvės reikalavimų. Prie laiško 
pridėtas penkiolikos nuteistų Sov. Sąjun
gos disidentų sąrašas. Taip pat ten mini
mas Jugoslavijos rašytojas Mihajlo Mi
hailovas.

NUOSAIKIŲJŲ DARBIEČIŲ LAIŠKAS

Nuosaikiųjų darbiečių organizacija So
cial Democratic Alliance išleido specialų 
dokumentą, pavadintą „Keturiasdešimt 
bauginančių faktų“. To dokumento nuora
šas su atitinkamu laišku pasiųstas minist
rui pirmininkui J. Callaghanui. Jame fak
tais įrodoma, kad kai 'kurie britų profesi
nių sąjungų vadai rodo neabejotinas sim
patijas Sovietų Sąjungai.

Laiške rašoma, kad kai kurių prof, są
jungų vadų politiniai įsitikinimai turėtų 
nustebinti daugelį krašto gyventojų. Pvz. 
ten rašoma: „Jūs be abejonės pastebėsite, 
kad daugelio gyventojų nuomone galin
giausias asmuo (Britanijoje yra Jadk Jo
nes, kurio veiksmai, ryšium su Sovietų 
Sąjunga, kelia rimtą susirūpinimą.

„Mes manome, iš dokumente patiekia
mųjų faktų aiškėja, kad jūs nebevadovau- 
jate darbiečių demokratinei partijai, 'ku
rioje kairysis sparnas yra daugiau proso- 
vietiškas, kaip Vakarų komunistų parti
jos.“

Daugiausia kaltinimų tenka didžiausios 
Transporto ir Bendrųjų Darbų profesinės 
Sąjungos vadui J. Jones. Sakoma, kad jis, 
lankydamasis Sov. Sąjungoje, buvęs ne
paprastai patenkintas gyventojų gerbūviu. 
„Apsilankęs Latvijoje, kuri 1940 m. prie
varta prijungta prie Sov. Sąjungos, jis 
pareiškė, kad gyventojai esą labai paten
kinti ir labai sumaniai tvarką savo vals
tybės reikalus. Mr. Jones visiškai nepasi
stengęs sužinoti, kad daugybė latvių nuo 
1940 metų yra ištremta, o į jų vietą atga
benami rusų kolonistai, prieš kuriuos 
latviai priešinasi.“

Dokumente iš tiesų suminima visi pra
sižengimai, 'kuriuos daro darbiečių kairio
jo sparno žmonės, veikdami per profesines 
sąjungas, komunistų spaudą ir įvairiais 
kitokiais būdais. Suminimi vardai tų vei
kėjų ir vadų, kurie siekia per darbiečių 
partiją paimti krašto valdžią į savo ran
kas. „Nesunku suprasti, kodėl prof, są
jungų vadai, kurie yra pati didžiausia pa
jėga Darbo partijoje, remia kraštutini 
kairiųjų sparną, kurio filosofija daugiau 
remiasi Marksu ir Leninu, negu demokra 
tinėmis Darbo partijos tradicijomis.“

Britų Young Socialists (jaunųjų socia
listų padalinys prie Labour partijos) per 
Velykas įvykstančios konferencijos proga 
išleido pamfletą, skirtą Rusijos Spalio re
voliucijos 60 m. sukakčiai paminėti. Jame 
smerkiamas Stalinas, bet labai išaukšti
nami Leninas ir Trockis, Nors giriami 
ūkiškieji porevoliuciniai laimėjimai, ta
čiau pasisakoma prieš dabartinės Sov. Są
jungos komunizmo doktriną. „Iš tiesų, Ru
sijos visuomenė nėra socialistiška“, sako
ma brošiūroje.

Pamfleto įžangoje rašoma: „Prieš 60 me
tų Rusijos darbo klasė, remiama bolševi
kų partijos, visuose pagrindiniuose mies
tuose perėmė valdžią. Tai buvo be abejo
nės. didžiausias socialistų laimėjimas pa
saulyje.

„Socialistai visada privalo turėti galvo
je du didžiausius Spalio revoliucijos lai
mėjimus, išlikusius per visą laiką — ga
mybos suvalstybinimą ir ekonominį pla
ną. ...šis kolosalinis išsivystymas įvyko 
dėka revoliucijos, kuriai vadovavo Leni
nas ir Trockis.“

PIRMOJI KONFERENCIJA

JAV prezidentas Carteris savo pirmo
joje spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
jis pranešęs L. (Brežnevui, jog ateityje jis 
kalbės „strongly and forcefully“ (stipriai 
ir galingai) dėl žmogaus teisių nepaisymo 
Sov. Sąjungoje ar bet kuriame kitame 
krašte. Esą, jis neatsižvelgsiąs, net jeigu 
tai galėtų pakenkti atlydžiui arba susita
rimams apriboti atominius ginklus. Ta pa
čia proga jis apgailestavo A. Ginzburgo 
suėmimą, bet pasidžiaugė, kad padidėjęs 
žydų emigrantų skaičius.

GAVO VĖJO
Atvykus V. Bukovskiui į Angliją, kon

servatorių tradicinis Monday Club pasiun
tė jam sveikinimą, išreikšdami pasipikti
nimą totalitarinių valstybių elgesiu su 
politiniais, priešais. To laiško nuorašas bu
vo pasiųstas į Sov. Sąjungos ambasadą 
konsului V. Kotliarui.

Netrukus Monday Club pirmininkas sir 
Raikės gavo iš Kotliaro atsakymą, 'kuria
me duodama vėjo konservatoriams už jų 
„pasenusią filosofiją“. Kartu grąžintas ir 
prisiųstasis laiškas.

Kotliaro laiške, be kita ko, rašoma: 
„Jūsų prisiųstasis popiergalis, kurio rašy
mo būdas ir tonas yra nepriimtinas, grą
žinamas atgal... Pagrindinis jūsų laiško 
turinys mums nėra naujas. Dėmesio ver
ta tik labai žemo lygio demagoginė „argu
mentacija“, bet tai yra jūsų reikalas.“

Sir Raikės, komentuodamas Sovietų am
basados laišką, pareiškė: „Jis duoda pro
gos pažvelgti į šių detentės mylėtojų gal
vojimą ir suprasti, su kokios rūšies žmo
nėmis turime bendradarbiauti“.

TRAUKIA TEISMAN
Pirmą kartą Sov. Sąjungos istorijoje 'ke

turi žydai patraukė Sovietų televiziją į 
teismą. Pasiremdami civilinio kodekso 7- 
tuoju punktu, jie skundžiasi, jog Sov. S- 
goje per T. V. demonstruojamas filmas 
„Sielų pirkliai“ įrodinėja, kad jie ir kiti 
žydai yra „Sionizmo kareiviai“, vykdą 
subversyvinius aktus Sov. Sąjungoje. Jų 
teigimu, filmas esąs specialiai pagamintas 
kelti antižydiškas nuotaikas krašte.

Visi keturi žydai yra pasiprašę leidimo 
išvykti į Izraelį, bet iki šiol negauna vizų.

Filmas, be kita ko, rodo vargingą žydų 
emigrantų gyvenimą Vienoje.

NĖRA POLITINIŲ KALINIŲ

Naujai prie Jungtinių Tautų paskirtas 
Sov. S-gos atstovas A. Trcjanovskis savo 
pirmoje spaudos konferencijoje buvo pa
klaustas:

— Ar sekant Corvalan ir Bukovskio pa
vyzdžiu, bus ir toliau apsikeičiama politi
niais kaliniais?

— Mes neturime politinių kalinių, — 
atsakė Trojanovskis.

— Tai kas toks buvo Bukovskis?
— lE'et jo ten nebėra, — baigė atstovas.

BUKOVSKIS IR SKRUZDĖS
Disidentas V. Bukovskis, kalbėdamas su 

C. B. C. televizijos atstovu, palygino Sov. 
Sąjungą su dideliu kalėjimu, iš kurio gy
ventojai ir nebebando išeiti. Jis papasa
kojo atsitikimą, kaip Sibire buvo pasiga
vęs tris skruzdės ir įdėjęs į aluminijaus 
puoduką. Šimtus kartu pabandžiusios iš
lipti, jos pagaliau nurimo ir daugiau ne
bejudėjo. Net ir padėtos ant žolės, jos ne
besiryžo pabėgti.

Dvikova ekrane
Vieną šeštadienį per Italijos televiziją 

transliavo diskusijas tarp italų žurnalisto 
Ronchey ir sovietų žurnalo „Literaturna- 
ja Gazieta“ redaktoriaus A. Čiaikovskio. 
Tas diskusijas TV ekrane plačiai aprašė 
Milano dienraštis „Corriere della Serą“ 
(24. I. 77).

Sig. Ronchey užvedė kalbą apie Helsin
kio susitarimą, liečiantį žmonių keliavimą 
tarp Vak. Europos ir Sov. Sąjungos, pasi
keitimą idėjomis, informaciją ir kultūrą. 
Jis pasakė, kad tas susitarimas yra svar
bus mažoms tautoms, gyvenančioms tarp 
didžiųjų. Jeigu siekiama tarptautinio sau
gumo, tai visų pirma tautos turinčios vie
na kita pasitikėti. Tas pasitikėjimas gali 
susidaryti tik po to, kai tauto,, susipažins.

Tame procese svarbų vaidmenį turi 
spauda. Bet Vakarų spaudos žurnalistai 
Maskvoje dažnai yra ištremiami. Pasta
ruoju laiku „Literaturnaja Gazieta“ puo
lė italų žurnalistą P. Ostellino. apkaltin
dama jį rašius netiesą. Taip pat Vakarų 
žurnalistams sunku gauti sovietų vizas. 
Pavyzdžiui, italų komunistų laikraščio 
bendradarbis V. Strada paprašė sovietų 
vizos, bet jos negavo.

Čiaikovskis, pakalbėjęs apie Sov. Są
jungos taikingą politiką, priėjo prie kon
krečių faktų.

„Dėl Ostelino atsakymas yra labai pa
prastas. Jis parašė Corr, della Sera 
straipsnį, kuriame iškreipė visą eilę fak
tų.“

Ostelino buvo parašęs, kad Sov. Sąjun
goje per ištisus metus nebuvę šviežio pie
no.

„Pasiteiravę Maskvoje, gavome atsaky
mą iš pieno pramonės ministro, kad visos 
Maskvos parduotuvės per devynis mėne
sius buvo aprūpintos šviežiu pienu, o per 
tris mėnesius — pieno milteliais.“

Ronchey: „Jau ilgą laiką nebuvau Sov. 
Sąjungoje, nes negauname vizos. Kai gy
venau Maskvoje, ne visada būdavo švie
žio pieno. Chru'ščiovas aiškindavo tiekimo 
sutrikimu. Bet nesvarbu čia pienas, o 
svarbu informacijos laisvė. Koresponden
tas gali suklysti. Jeigu „Pravdos“ kores
pondentas rašo iš Romos netikslias infor
macijas. niekam Italijoje galva dėl to ne
skauda.“

Čiaikovski: „Ostelino taip pat parašė, 
kad visi sovietų žmonės nemėgsta svetim
taučių. Tai visiškai nesiderina su Helsin
kio dvasia.“

Ronchey: „Kalbėkim apie rimtesnius da
lykus... 1976 m. vasario 28 d. „Prav- 
da“ išspausdino Belinguer'o .(Italijos 
kom. partijos gen. sekretoriaus) kal
bą, pasakytą 25-me kongrese Maskvoje. 
Tame straipsnyje žodį „pliuralistinis“ iš
vertė į rusų kalbą „mnogoobraznyj“ 
(įvairus). Turint galvoje, kad „pliuralisti

Segios DIENO5
— Olandijoje viena lenktynių arklių 

augintoja savo arklį pavadino „Vladimir 
Bu'kovSki“. To arklio fotografija buvo nu
siųsta Bukovskio motinai, kuri esanti pa
tenkinta ir pranešusi apie tai sūnui.

— ČIA direktorium prezidentas Carte
ris paskyrė admirolą S. Turner, 'šiuo me
tu vadovaujantį Nato Pietų Europos pajė
goms.

— Toronte (Kanada) bravoras turėjo 
sumokėti žmogui, kuris atrado alaus bon- 
koje negyvą pelę, 1.500 dol.

— Jugoslavijos partijos laikraštis „Bor- 
ba“ pasmerkė Čekoslovakijos vyriausybę 
už disidentų persekiojimą. Tuo tarpu ju
goslavų disidentas M. Djilas paskelbė, 
kad Jugoslavijoje yra daugiau kaip 600 
politinių kalinių.

— JAV ir Sovietų Sąjunga daro bandy
mus su atominiais „mirties spinduliais“, 
kurie sunaikins atomines bombas ore, 
prieš pasiekiant taikinį.

— Kenijoje dar yra 58 britų ūkiai. Jų 
savininkams vyriausybė patarė greičiau 
parduoti ir išsikraustyti.

— Ispanija užmezgė diplomatinius san
tykius su Sov. Sąjunga ir Rytų Europos 
valstybėmis. Norima atgauti £1.235 mil. 
vertės aukso rezervą, kuris per civilinį 
karą buvo išgabentas į Sov. Sąjungą.

— Sov. Sąjungoje suimtas disidentas A. 
Ginzburgas, kaltinamas pasinaudojęs Sol
ženicyno įsteigtu disidentų šeimoms šelp
ti fondu.

— Iš Sovietų Sąjungos ištremtas JAV 
korespondentas G. Krimsky, rašęs apie di
sidentus. KrimSky yra JAV žydas, kilęs iš 
Sov. Sąjungos. JAV vyriausybė atsilygino 
tuo pačiu, išsiųsdama Tasso koresponden
tą V. Aleksejevą.

— La Scala operoje Milane buvo kilęs 
gaisras. Operų pastatymai kurį laiką bu
vo sustabdyti.

— Daugiau kaip 400 britų studentų ruo
šiasi dalyvauti ateinančiais metais jauni
mo festivalyje Kuboje. Festivalį remia 
Kubos komunistai.

— Romoje išteisintas tabako krautuvės 

nis“ yra pagrindinis žodis „eurokomuniz
mo“ sąvokoje, toks vertimas yra labai 
klaidinantis. Invazijos į Čekoslovakiją 
metu, kurią jūs vadinate brolišku įsikiši
mu, sovietų laikraščiai rašė, kad Varšuvos 
pakto daliniai buvo sutikti su plojimais, 
su gėlėmis, šventiškai. Aš tuo laiku buvau 
Čekoslovakijoje, bet nemačiau nei vienos 
gėlės, nei jokio plojimo. 1965 ir 1970 m. 
užsienio žurnalistams buvo neleidžiama 
paabejoti, kad po 5 metų Sov. Sąjungos 
gamyba pralenks JAV ir pasaulį. Dabar, 
1977 metais apie tai daugiau nekalbama. 
Kur yra tiesa?“

Čiaikovskis pasakė, kad jis dalyvavo 
komunistų partijos kongrese ir girdėjo 
Berlinguer‘o kalbos vertimą į rusų kalbą. 
Jo nuomone, vertimas buvęs teisingas.

Dėl V. Strado vizos Čiaikovskis pasakė, 
kad savo laiku „paaiškėjo, kad jis slaptai 
vežė iš Sov. Sąjungos anti-sovietinę me
džiagą“. Už tai jam neduodama viza.

Ronchey: „Pas jus priešsovietine litera
tūra vadinama net „Daktaras Živago“. 
Kodėl draudžiama išvežti kultūros kūri
nį? Iš Italijos vežti rankraštį, net ir kont- 
raversinį, neskaitoma nusikaltimu. Įsta
tymai negali uždrausti literatūrai . per
žengti sieną.

„Dabar jau egzistuoja užsieninė Rusija, 
nes užsienyje atsidūrė žmonės, kurie nie
kad negalvojo pakenkti Rusijai: Jesenin, 
Volpin, 'Bronski, Siniavski, Solženicyn, Ne
krasov, Amalrik ir kt. Jūs man pasakysi
te, kad tai mažuma. Bet visi istoriniai 
procesai prasidėjo nuo mažumų. Jūs, bol
ševikai. kaip tik prasidėjote nuo mažu
mos, o dabar abejojate dėl kitos mažumos 
ateities.“

Kultūros mainai yra vienas iš klausimų, 
kuris bus diskutuojamas Belgrado konfe
rencijoje, kuri susirinks peržiūrėti, kaip 
įgyvendinamas Helsinkio baigiamasis ak
tas.

D. B.

EUROPOS LIETUVIS PASMERKTAS
„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 3) išspausdino 

tokią žinutę iš Lenkijos:
Lenkijos muitininkai turi specialų sąra

šą užsienio laikraščių ir žurnalų, drau
džiamų įvežti Lenkijon. Čikagiškis „Drau
gas“ paskelbė pranešimą .remdamasis pa
lyginti nesenu 1976 m. vasario 28 d. sąra
šu. Draudžiamų laikraščių bei žurnalų ja
me yra 300. o jų 180 taikoma ypatingai 
griežta kontrolė. Draudžiamųjų grupėje 
yra keturi JiAV lietuvių spaudos atstovai: 
„Draugas“, „Karys“, „Tėvynė“ ir jau ne
beinantis „Amerikos Lietuvis“ (nebepasi
rodo nuo 1955 metų. Red.). Ypatingai 
griežtos kontrolės grupėn įtraukti trys lie
tuviški laikraščiai — „Europos Lietuvis“, 
.^Keleivis“ ir „Tėviškės Žiburiai“.

savininkas, nušovęs žinomą futbolo žaidė
ją, kuris buvo tyčia apsimetęs norinčiu 
krautuvę apiplėšti banditu.

— Ryšium su 'Austrijos kanclerio Kreis- 
kio atsišaukimu, Rumunijos vyriausybė 
davė 142 vizas savo piliečiams išvykti į 
užsienį.

— Mussolinio vila Romoje parduota už 
600.000 svarų, o sodas paverčiamas viešu 
parku.

— „Survey“ žurnale 45 autoriai reiškia 
nuomonę, kad maža vilties pašalinti pa
saulinius nesusipratimus ilki šiol buvusiu 
populiariu metodu: Vakarai, vis labiau 
virsdami socialistais, susilygins su libera- 
lėjančiais komunistais.

— JAV vyriausybė pareiškė viešą nepa
sitenkinimą dėl disidento A. Ginzburgo 
suėmimo Maskvoje. Vėliau tai pakartojo 
ir prezidentas J. Carteris.

— Vasario 7 d. Sov. Sąjungoje paleista 
į orą raketa Sojuz-24 su dviem kosmonau
tais viduje.
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Dr. J. Griniui 75 metai
Vasario 21 d. sueina dr. Jonui Griniui 

7'5 metai amžiaus. Tai tikrovė, kuri sun
kiai įtikina, nes sukaktuvininkas anaip
tol neatrodo tokio amžiaus. Jis gyvena V. 
Vokietijoje, Muencheno mieste, tačiau jo 
praktiškasis ryšys su Vokietijos Lietuvių 
Bendruomene ir Vasario 16 gimnazija yra 
toks glaudus, kad ne vienam atrodo, lyg 
jis gyventų Huettenfelde. šiame trumpa
me rašinėlyje nė nemėginsiu apibūdinti 
dr. Griniaus kaip rašytojo, ar docento, o 
tik noriu suminėti jo nuopelningą veiklą 
Lietuvių 'Bendruomenėje, Lietuviškųjų 
studijų savaitėse ir jo uolų darbą Vasa
rio 16 gimnazijoje.

Lietuvių Bendruomenėje dr. J. Grinius 
darbuojasi nuo pat jos įkūrimo. Jos tary
bom pirmąjį kartą išrinktas 1952 m. rug
pjūčio 2 d. ir nuo tada be perstojimo yra 
tarybos narys iki šios dienos. Eilę metų jis 
buvo tarybos prezidiumo pirmininkas, 
krašto valdyboje pirmą kartą buvo 1959 
m., o 1976 m. išrinktas antrąjį kartą. Ke
letą kartų yra buvęs garbės teisme — 
1967 m. jo narys, o 1973-1975 m. pirminin
kas. Taryboje jis yra jau eilę metų refe
rentas visuomeniniams reikalams. Be abe
jo, šie titulai tėra tik išorinis veiklos ro
diklis. Praktiškai dr. Grinius visą laiką 
labai uoliai rūpinosi Lietuvių bendruome
nės reikalais. Tarybos posėdžiuose visuo
met būdavo ir vis tebėra vienas iš pačių 
nūpestingiausiųjų ir uoliausiųjų diskutuo- 
tojų, nevengdamas, esant reikalui, surem
ti ir žodinius „kalavijus“.

Studijų Savaitėse dr. Jonas Grinius yra 
nuo pat jų minties gimimo. Tik labai re
toje yra neskaitęs paskaitos, o dalyvavęs 
kone visose, išskyrus 1962 metus, kai lan
kėsi JAV-ėse. Jis visą laiką buvo ir tebė
ra vienas pagrindinių tematikos planuo
tojų, jis aktyviai bendradarbiavo su vi
sais savaičių moderatoriais, pats modera- 
vo VIII-toj ir XII-toj. „Praktiškai nuo pir
mosios savaitės ištisai tik vienas dr. Gri
nius buvo spiritus movens“ (Į Laisvę, Nr. 
63-64, psl. 116, 1975). Jo skaitytosios pa
skaitos yra įvairaus pobūdžio, bet pirmau
ja apie lietuviškąją literatūrą bei rašyto
jus. Nebuvo tur būt tokios paskaitos, po 
kurios dr. Grinius nebūtų aktyviai daly
vavęs išdėstytųjų minčių diskusijose.

Vasario 16 gimnazijoje dr. J. Grinius 
yra nuo seno giliai įleidęs šaknis. Iš Ben
druomenės tarybos išplaukė jo pirmieji 
santykiai su šia mokykla. Berods 1957 m., 
o gal ir anksčiau, jis inspektavo ten moks
lo lygį ir metodus. Dvejus metus (1958- 
1960) buvo tos gimnazijos direktorius, o 
daugiau kaip 10 metų (1964-1974) joje 
dėstė lietuvių kalbą.

Jau ir anksčiau rūpinosi gimnazijos rei
kalais, stengdamasis prikalbėti a. a. prof. 
Zenoną Ivinskį perimti tos mokyklos va
dovavimą. Tiesa, išskyrus direktoriavimo 
laiką, niekada nesiryžo persikelti gyventi 
į Huettenfeldo kaimelį. Muencheno did
miestis jam buvo patrauklesnis. Tačiau 
metai iš metų reguliariai kas antrą savai
tę atvykdavo į gimnaziją ir čia švietė lie
tuviškąjį jaunimą. Ir dabar dar dr. Gri
nius yra artimai susirišęs su Vasario 16 
gimnazija, nes pirmininkauja jos švietimo 
komisijai, kuri susideda iš trijų asmenų.

Dr. Jonas Grinius yra viena iš ryškiau
siųjų Vokietijos lietuvių asmenybių. Jis 
yra lietuviškos minties ir gyvenimo akty
vus judintojas ir veikėjas. Jis mėgsta 
kartais net rizikingas naujenybes.

lEūtų dar galima suminėti dr. Griniaus 
aktyvų katalikiškumą. Jis uoliai dalyvau
ja savoje lietuviškoje Muencheno parapi
joje, yra jos vienas iš pagrindinių akty
vistų, nuolatinis bažnytinio komiteto na
rys, uolus klebono talkininkas įvairiau

Už saulę gražesnis
Vyrai nusišypsojo, vienas kitam mirktelėjo.
— Žiūrėkit, štai Adomas!.. Su kvailiu reikia 

mokėti...
Mažas žmogus nusivilko kailinius, pasispiau- 

dė delnus, buvo bekeliąs kirvį, bet vėl nuleido, išsi
tiesė ir sušuko vyrams:

— Rūbų tai jūs neduosit!.. Paminėsit geru žo
džiu — ir to man užteks...

Kirtėjai pažvelgė vienas į kitą klausiamu 
žvilgsniu. Jų veiduose dingo džiūgavimas ir pašai
pa. Žiūrėjo į jį, ten stovintį po baisia medžių našta, 
ir nebedrįso pakartoti savo pažado.

Adomas užsimojo kirviu ir kirto pirmą smū
gį. Dusliai suaidėjo beržas, lyg į žemę susmegęs 
varpas.

Žmogus kirto smūgį po smūgio su tokia jėga 
ir atkaklumu, tarsi stojęs į mirtinę kovą su amžinu 
priešu. Iš tolo vyrai akis įtempę sekė, ar nepajudės 
eglės. Įspėtų, kaip įmanydami jie šauktų, kad tik 
Adomas suskubtų pabėgti. Su kiekvienu kirvio dū
žiu jų krūtinėse darėsi šilčiau, tarsi jie patys ten 
lankstytus! prie beržo.

Adomas po tuo didžiuliu kybančiu tiltu iš tolo 
atrodė mažytis, kaip skruzdė. Bet jis ritmingai ir 
atkakliai suko kirvį, lyg varpo širdį įkvėpimo pa
gautas varpininkas.

Kirtėjas atsitiesė, pažiūrėjo į viršų, ar stipriai

siuose pastoracijos reikaluose. Jis yra taip 
pat išrinktas ir į Vokietijos lietuvių sie
lovados tarybą.

75 metai amžiaus yra graži jubiliejinė 
proga apmąstyti praeities darbus, bet ji 
yra kartu ir padrąsinimas bei paskatini
mas gražiai tolimesnei darbuotei. Linkė
tina, kad dr. Grinius dar ilgai džiaugtųsi 
gera sveikata ir veiktų lietuviškuose dar
bo dirvonuose!

Kun. Bronius Liubinas

A. Maceina

Asmuo ir istorija
...Nebenorįs ar nebegalįs grįžti tėvynėn 

žmogus istorijos atžvilgiu paprastai elgia
si dvejopai: arba įsikabina į savo tėvynės 
praeitį, kurią išsinešė iškeliaudamas, ar
ba ieškosi ateities svetimo krašto istorijo
je, kurią tariasi atradęs kaip savąją.

Pirmuoju atveju jis teregi tai, kas jo 
tėvynėje yra buvę, jam išvykstant. Jo tė
vynės praeitis yra jam gyvai akivaizdi 
bei dabartinė, tačiau tik praeitis. Tėvynės 
ateitis kuriasi, išvykėliui nebedalyvau- 
jaint, todėl ji ir nėra jam sava. Sakysime: 
rusinamos ir komunistinamos Lietuvos 
ateitis nėra mūsų, svetur gyvenančiųjų, 
ateitis, todėl mes ja ir kratomės, kaip 
kratėsi sovietinės Rusijos ateitimi rusai- 
išeiviai po pirmojo pasaulinio karo. Ta
čiau kaip tik todėl išvykėliai ir atsiduria 
šalia tėvynės istorijos, kadangi, kaip jau 
sakėme, istorija nėra tik praeitis, bet ir 
ateitis, mūsų užmojais atkelta į dabartį. 
Be .abejo, ir gyvenantieji svetur turi už
mojų tėvynės atžvilgiu, kartais net labai 
plačių. Deja, šie jų užmojai nėra tėvynė
je vykdomi, todėl lieka neistoriniai, kaip 
neistoriniai esti gryni lūkesčiai bei sva
jingos viltys: tėvynės ateities tokie užmo
jai neapipavidalina. Svetur gyvenančiųjų 
žmonių istorija yra netekusi ateities mat
mens, todėl pasidariusi dažniausiai kon
servatyvi: .išlaikyti — conservare — tai, 
kas išsinešta. Kūryba ateičiai čia sumažė
ja ligi skurdaus laipsnio, kadangi ši kū
ryba eina visai kita — dažnai net priešin
ga — kryptimi, negu tėvynėje: ji .nevirsta 
tėvynės ateities užuobėga. Ateities neteki
mas todėl ir nuisitorina svetur gyvenan
čiųjų būvį, paversdamas jį seniena, tu
rinčia, tiesa, praeitį, bet nebeturinčia at
eities: esančia istorijoje, bet nebe istori
ja, vadinasi, gyva srovė, einanti iš praei
ties į ateitį.

Konservatyvi išvykėlių būsena pažadina 
savo priešingybę: nusigręžti nuo tėvynės 
praeities ir regėti savą ateitį svetimo 

| laikosi eglės, nusišluostė prakaitą ir vėl užsimojo. 
J. Grušas i Kirvis, kaip laikrodžio švytuoklė, vėl vienodai skai

čiavo smūgius, retkarčiais blykstelėdamas šaltu ir 
šiurpiu blizgėjimu. Medžio žaizda jau iš tolo balta
vo, tarsi piktas iškreiptų lūpų šypsnis.

Eglės subraškėjo. Vyrai patys nepajuto, kaip 
visi kartu sušuko:

— Bėk!
Kirtėjas negirdėjo. Jis kaukšėjo medį, kaip ge

nys, į taktą linguodamas galvą ir siūbuodamas visu 
kūnu.

Išbalę veidai dabar paraudo, ir širdys vėl lė
čiau ėmė plakti. Visi jie pajuto dėkingumą ber
žui, kuris ant savo pečių stipriai laikė mirtį, ir eg
lėms, kurios dar leido mažyčiam žmogui tęsti didį
jį savo žaidimą.

Žiemos saulė išlindo iš debesų ir šilko baltumu 
nuplieskė snieguotą aikštę. Spindulių pluoštas, pra- 
sinėręs pro tarpą susikryžiavusių eglių, apglėbė kir
tėją. Jis staiga atsitiesė ir pašoko keletą žingsnių į 
šalį. Bet medis dar nejudėjo, ir kirtėjas vėl grįžo 
prie savo kirvio.

Vyrai dar norėjo jam tarti ką nors, kaip tik
ram broliui, kalbėti, kaip draugui, kad būtų jam 
kirvis lengvesnis. Išlygintų ir nutiestų jam kelią, 
ant rankų išneštų jį, beržui susvyravus. Bet tarp kir
tėjo ir jų buvo nuotolis, kurio nepraeisi per visą gy
venimą. Jis ten tolybėje, kaip kūdikis mūšio lauke, 
žaidė dar nesprogusiomis granatomis.

Ką tik nutilęs nuo griūvančių medžių aidėjimo 
miškas dabar giliu ramumu alsavo kiekviena me
džio šakele. Ritmingi vieno kirvio dūžiai, tarsi lai

krašto istorijoje; prakastą ateitį tėvynėje 
pakeisti ateitimi svetur. Tai paprastai es
ti jeu išeivių vaikų ar vaikaičių nuotai
ka, kurią gražiai yra nusakęs vienas tau
tietis savame laiške Europos bičiuliams: 
„Amerika, suteikusi mums materialinį 
gerbūvį, atima mūsų vaikus". Mūsų atve
ju šie žodžiai tinka ne tik Amerikai, bet 
ir visiems kraštams, kuriuose gyvenama 
lietuvių: visi šie kraštai atima mūsų vai
kus. Tai skaudūs žodžiai — ne tik psicho
logiškai ir gal net ne visų pirma psicholo
giškai. Nes kad vaikai neina .tėvų keliais, 
kad jie mėgina, kaip anas tautietis toliau 
rašo, atsiplėšti nuo tėvų idėjų ir jų gyve
nimo principų, yra visiškai suprantama, 
pateisinama ir net būtina: kitaip nebūtų 
jokios kultūrinės pažangos. Anų žodžių 
tragiką slypi ne tėvų sielvarte, kad vai
kai nesą tokie, kokie yra tėvai; tikroji 
tragiką slypi pačiuose vaikuose, būtent: jų 
savęs apgaulėje, kad jie galį tapti istori
niai svetimos istorijos dėka. Posakis 
„Amerika atima mūsų vaikus“, objekty
viai žiūrint, nusako asmens iškritimą iš 
istorijos apskritai ir jo virtimą klajok
liu laike. Kaip esama klajoklių erdvėje — 
valkatos, perėjūnai, klajūnai, — taip esa
ma ir klajoklių laike. Tai žmonės, iškritę 
iš savo istorijos ir neįžengę į svetimą is
toriją, kadangi įžengti į istoriją iš viso 
neįmanoma. Istoriją galima kurti, bet 
jos negalima priimti, tarsi ji būtų ne kul
tūrinė tradicija, o tik teisinė pilietybė. 
Užtat posakis „Amerika atima mūsų vai
kus“ yra tragiška patiems, šiems vai
kams: Amerika atima juos iš tėvų, bet ji 
jų nepasiima sau. Ji oalieka šiuos vaikus 
tuščio laiko matmenyje, padarydama juos 
žmonėmis be istorijos, vadinasi, tikrais 
klajokliais istorijos atžvilgiu.

...Gimimas pats vienas, kaip sakyta, 
dar neįjungia žmogaus į isteriją: tai pa
daro tik kultūrinė krašto tradicija. Betgi 
ar svetimo krašto tradicija yra mano tra
dicija? Ji nėra pagimdžiusi mane kaip is
torinę būtinybę; jos praeities šimtmečiai 
nėra man dabartiniai, nors aš jų turinį ir 
išmokčiau iš istorijos vadovėlio. Nes. iš
mokti galima kiekvieno krašto istoriją, 
tuo anaiptol nepadarant šios istorijos 
mana istorija... Svetimo krašto praeitis 
niekad nevirsta istorinio mano būvio su
dedamąja dalimi todėl, kad aš šios praei
ties nekūriau jokia prasme ir jokiu atžvil
giu: ji nėra mane įpareigojusi ar užanga- 
žavusi; jos akivaizdoje aš galiu laikytis 
tik abuojai; jos garbė ar gėda nėra mano 
garbė ar gėda; aš nesijaučiu už ją atsa
kingas nei teigiamai, nei neigiamai; ma
nęs nedžiugina jos laimėjimai ir neslegia 
jos kaltės. Svetimo krašto praeitis nėra 
gyva srovė, kuri būtų mane atnešusi į 
mano dabartį ir dabar ruoštųsi nešti ma
ne ir į ateitį. Mane atnešė visai kita sro
vė, būtent: mano tėvų krašto praeitis. Tai 
ji yra tikroji istorinio mano būvio vers
mė. Tačiau aš ją, iškeliavęs ar gimęs sve
tur, paneigiau bei pamiršau ana minėta 
tautinės atminties prasme. Todėl dabar ji 
manęs mano svetimoje dabartyje ir nelai
ko, kadangi ji šioje dabartyje negyvena: 
svetimo krašto dabartis nėra mano tėvų 
krašto praeities buvojimas. Lietuvos pra
eitis neglūdi Amerikos ar Brazilijos da
bartyje. Visa tai reiškia, kad, apsispren
dęs bei pasiryžęs kurti savą ateitį, remda
masis svetimo krašto istorija, aš istorijos 
kaip tik netenku, kadangi neturiu vers
mės, iš kurios 'ši istorija plauktų. Savo 

i tėvų krašto praeitį paneigiu savo apsi
sprendimu, o svetimo krašto praeities ne- 
prisiimu savo nedalyvavimu joje. Nė vie
na tad praeitis nėra mano praeitis: savo
ji prarasta valingai, svetimoji nerasta sa
vaimingai. Neturėdamas gi praeities, esu 
klajoklis laike, galėdamas tik bastytis 
tarp dviejų istorijų, kurios abi man ne
priklauso ir kuriose aš esu tik perėjūnas.

Nėra abejonės, kad šitoks istorinis no-

V. Šimkus —
JO 70 M. SUKAKTIES PROGA

Valerijonas Šimkus yra žinomas Vil
niaus krašto veikėjas, vėliau savo veiklą 
pašventęs visai mūsų tautai. Šiemet jis 
švenčia dvigubą sukaktį: 70 m. amžiaus 
ir 50 m. visuomeninės veisles. Tebūnie 
man leista šiomis progomis keletą Sukak
tuvininko gyvenimo bruožų iškelti.

Sukaktuvininkas gimė 1907 m. sausio 
23 d. Lekiškiuose, Tverečiaus vis., Šven
čionių aps., stambių ūkininkų šeimoje. Tė
vui anksti mirus ir karo siausmui sunai
kinus ūkį, Sukaktuvininkui teko daug 
vargti ir net sunkiai sirgti, bet, būdamas
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sveikos prigimties, visas kliūtis nugalėjo 
ir ėmė mokytis, baigė suaugusiųjų gimna
ziją ir J. Vaičkaus vaidybos studiją. Dar 
būdamas mokiniu, įsijungė į lietuviškąją 
veiklą Vilniaus krašte. Už tą veiklą buvo 
lenkų persekiojamas. Matydamas, kad 
čia negalės įkūnyti savo veiklos idealų, 
laimingai pabėgo į nepriklausomą Lietu
vą. Čia aktyviai veikė Vilniui Vaduoti 
Šaulių sąjungoje ir skautuose. Šių organi
zacijų pavedamas laikė paskaitas ir rodė 
filmus daugelyje Lietuvos vietovių.

1939 m., dar bolševikams esant Vilniu
je, slapta grįžo į Vilnių ir dirbo pogrindy
je. Vėliau, bolševikams pasitraukus, Lie
tuvos vyriausybės V. Šimkus buvo paskir- 

madizmas įtaigauja žmogaus kaip asme
nybės išsivystymą bei brendimą neigiama 
prasme. Klajoklis laike virsta nepajėgiu 
valdyti laiko. Gal dėl to J. de Maistre ir 
yra metęs savotišką prakeikimą žmonėms, 
palikusiems tėvynę: „Išeivija nieko negali 
ir nieko nereiškia — ne peut rien et ne 
vaut rien“. Ir iš tikro! Išsijungti i'š savo 
tėvų tradicijos ir negalėti įsijungti į sve
timo krašto tradiciją reiškia suskaldyti 
save patį ir psichologiškai, ir doriškai. 
Tėvų krašto praeities atžvilgiu toks as
muo virsta atkritėliu; svetimo krašto at
žvilgiu toks asmuo virsta pataikū
nu, atkritėliu todėl, kad paneigia tai kas 
iš tikro yra jo; pataikūnu todėl, kad mei
linasi tam, kas nėra jo. O tai niekad ne
vyksta be gilaus sąžinės sankirčio su pa
čiu savimi. Atrodo, kad kaip tik čia ir 
glūdi giliausia priežastis, kodėl mūsų jau
nimas taip aistringai ieško savos tapaty
bės arba ‘identiteto*: šis ieškojimas turįs 
užgrįsti atsivėrusį dvasios plyšį ir nura
minti atbudusią sąžinę. Santykis tarp as
mens ir istorijos yra skaudžiausia išeivių 
vaikų ir vaikaičių problema.

Tačiau ši problema tegali būti išspręs
ta, ne tapus žmogumi be istorijos, vadina
si, ieškantis savos ateities svetimoje isto
rijoje, o tik įsiglaud’us į istoriją, kurią 
nuoširdžiai, vadinasi, pačiomis savo dva
sios gelmėmis, galiu vadinti savo istorija. 
O kurią istoriją aš galiu 'šitaip vadinti, 
man nurodo ne nauda, ne mada, ne po- 
auikščio siekis, bet tai, kas mane amžių 
eigoje yra atnešę į dabartį, nes esu, liau
diškai kalbant, *ne iš kelmo išspirtas', va
dinasi, atsiradęs nesąryšingai, o amžių iš
nešiotas ir pagimdytas kaip istorinė bū
tybė. Mano sąsaja su praeitimi yra mano
ji ‘egzistencialija*, kurios netekęs atkrin- 
tu į taško buvojimą: istorijos gyva srovė 
teka tuomet pro mano šalį, šitoks savos 
praeities pažinimas ir pripažinimas yra 
vienintelis kelias išlikti žmogui isto
rine būtybe, negyvenant savoje tėvynėje.

(Nukelta į 3 psl.)

ką skaičiuodami, dar labiau ryškino tą begalinę ra
mybę. Jų aidas čia pat uždusdavo, atsimušęs į pir
muosius medžius, o ten toliau... vis baltas sniegas, 
slėniai, kalneliai, platūs laukai, šlaitai ir sodybos ir 
visas didis pasaulis.

Kirtėjas pavargo, prisišliejo prie kertamo me
džio, tarsi prie geriausio draugo peties. Valandėlę 
rymojo priglaudęs veidą prie pašiurpusios tošies, 
jo prakaito lašai, kaip ašaros, nusirito ruplėtu ber
žo kamienu.

Čia visa buvo gyva: poilsis ir skausmas, kiek
vienas prakaito lašelis, tas begalinis laukimas, mir
tis čia nusileidžianti tyliai, ir meilė, kuri miško da
giliui sukrauna žiedus. Ir visa buvo matoma ir gir
dima, kaip kurčiam girdimas širdies plakimas, kaip 
aklam matomas už saulę gražesnis veidas.

Kirtėjas atsitiesė ir nauja jėga kirto smūgį. 
Beržas skaudžiai suvirpėjo, užgautas į širdį. Dar 
vienas kirtis pasekė pirmąjį, kaip laikrodžio valan
dų mušimai. Rankos vėl pakilo... Kirvis sudrebėjo
— krito kartu su kirtėju. Tą pačią akimirką su
šniokštė šakos, sudundėjo sušalusi žemė, vyrai ne
spėjo nė sušukti „bėk!“

Tarp šviežių kelmų sukritusios eglės, šalia jų
— baltas beržas ir ten pat žalių šakų vainiko užklo
tas kirtėjas.

Dabar vidury miško jau buvo tuščia aikštė. Už 
jos, prie kelio, aukštumoje iškilo jaunų eglaičių pul
kai. Saulės spindulių nušviestos balčiausiuose rū
buose jos stovėjo viena už kitos, žiedų žiedais nu
klodamos žemę. Pošvaistėmis ir vilnimis spindėda
mos, jos kilo vis aukščiau ir aukščiau — iki mels
vojo dangaus tęsėsi neregėto skaistumo pasauliai.

visuomenininkas
tas Vilniaus miesto priešgaisrinės apsau
gos brandmajoru. Kaip ir visi lietuviai ne
ilgai džiaugėsi laisve, nes, bolševikams 
okupavus Lietuvą, jis buvo šių okupantų 
persekiojamas. V. Šimkus veikė antibol- 
ševikiniame pogrindyje, nuolat keitė vie
tas, buvo užsiauginęs barzdą, kad jo sek
liai taip greit nepažintų, bet vis tiek du 
kartu buvo suimtas, kartą buvo sužeistas, 
žiauriai tardomas ir mušamas. Trečią kar
tą suimtas ir. neišdavęs bendro pogrindžio

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio garbės narys 
— Valerijonas Šimkus

draugų, buvo išvežta; į Rusiją. Laimei, 
tardymo baigmei buvo grąžintas į Vilnių, 
bet greit vokiečiai bolševikus iš Vilniaus 
išvijo, ir V. Šimkus iš kalėjimo išsigelbė
jo.

Laikinoji Lietuvos vyriausybė V. Šimkų 
vėl paskyrė iš pradžių Vilniaus miesto 
brandmajoro padėjėju, o vėliau pakėlė į 
brandmajorus ir paskyrė Vilinaus apygar
dos priešgaisrinės apsaugos direkcijos 
viršininku. Sukaktuvininkas greit įsijun
gė į slaptą antinacinę veiklą. Jis apsaugo
jo daugybę jaunimo nuo išvežimo dar
bams į Vokietiją, aprūpindavo pogrindį 
ginklais, platindavo antinacinę spaudą. 
1943 m. V. Šimkaus iniciatyva buvo suor
ganizuotas priešgaisrinės apsaugos tauti
nis ansamblis, kuris su koncertais aplan
kė įvairias Lietuvos vietas, siekė net Ru
sijos gilumoje išblaškytus lietuvius ka
rius. Sukaktuvininkas uoliai dalyvavo ir 
rėmė visokias kultūros poraiškas Vilniu
je.

Būčiau labai nedėkingas, jei nepaminė
čiau dviejų V. Šimkaus labdario darbų. 
Kartą Vilniuje, bežiūrint kažkurią „Vaidi
los“ vaidinamą pjesę, man pasidarė blo
ga, ir apalpau. Atsipeikėjau tik korido- 
riun išneštas. Sąmonę atgavęs, žiūriu, kad 
V. Šimkus šalia manęs. Tai jis buvo ma
no gerasis sanitaras, kuris kartu su mano 
žmona ir kitais mano bičiuliais mane gel
bėjo iš mirties. O kai reikėjo mano šeimai 
bėgti iš Vilniaus, tai V. Šimkus strimagal
viais atsiskubino prie mano buto su maši
na ir išvežė mus į stotį. Bet Sukaktuvi
ninkas gelbėjo ne tik mane ir mano šei
mą, bet ir daugybę kitų nuo mirties ar pa
kliuvimo į bolševikų nagus.

Gerai pažinęs bolševikų „pyragus“, V. 
Šimkus 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 
Hitlerio „galybei“ sugriuvus, V. Šimkus 
tuoj užmezgė ryšius su sąjungininkų kari
ne vyriausybe, ir šių pažinčių dėka, parū
pindavo lietuvių mokykloms patalpas, vei
kėjams, kultūrininkams susisiekimo leidi
mus, rėmė lietuviškąją knygą ir spaudą.

1950 m. V. Šimkus atvyko į JAV ir įsi
kūrė Čikagoje. Čia is dirba kaip statybos 
kontraktorius. Būdamas iš prigimties idea
listas, V. Šimkus nepasitenkina vien ma
terialinių gėrybių laimėjimais, -bet akty
viai dalyvauja visuomeninėje ir politinėje 
veikloje. Jis čia atsteigia Vilniaus Krašto 
Lietuvių sąjungą, 2 metus pirmininkauja 
šios są-gos Čikagos skyriui, uoliai veikia 
Politinių kalinių sąjungoje, skautuose, 
E alfe ir kt.

Didžiausias dabartinis V. Šimkaus dar
bas — tai „Laisvosios Lietuvos" leidimas. 
Jis, jei neklystu, jau per 10 m. yra „Lais
vosios Lietuves“ įgaliotas leidėjas ir re
dakcinės kolegijos pirmininkas. Jam ten
ka rūpintis ne tik šio laikraščio finansais, 
bet ir reguliariu jo pasirodymu. Nors laik
raščio redakcinė kolegija didelė, bet veži
mą reikia tempti pirmininkui. Tačiau ir 
čia jis nesigaili sveikatos ir pinigo.

Kaip mecenatas V. Šimkus yra parėmęs 
gausybę kultūrinių darbų savo stambio
mis aukomis. Jo dėka, „Laisvoji Lietuva“ 
įvykdė bent kelių romanų konkursą, jis 
padėjo pinigais ir darbu Muzikologijos 
archyvui ir dabai’ 70 m. proga kartu su 
žmona paskyrė 1.000 dol. Lietuvos etno
grafinių sienų veikalui išleisti.

Jo gražią vilą Willow Springs puošia 
žymiųjų mūsų dailininkų paveikslai, o jo 
kiemą lietuviškas kryžius.

Nenuilstamam visuomenės veikėjui Va
lerijonui Šimkui iš širdies linkiu ilgiausių 
metų ir našių darbų Lietuvos valstybi
niam atgimimui įkūnyti.
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Lietuvos rusinimo problemos Planai pajudėjo
VLIKo seime Washingtone 1976 m. gruo

džio 4 d. Au'šra ir Jonas Jurašai kalbėjo 
apie rusifikaciją ir sovietizaciją Lietuvo
je.

Aušra Jurašienė:

Mano tema būtų rusifikacija — Lietu
vos rusinimas. Aš manau, kad tai, kad ru
sifikacijos klausimas, yra c>pus Lietuvoje, 
man įrodinėti netenka. Apie tai nemažai 
rašyta išeivijos spaudoj, pateikta skaičių 
ir faktų. Apie tai liudija kitų pavergtų 
Tarybų Sąjungos tautų patirtis, pasakoja 
su’gtlįžę turistai. Man šiuo atveju belieka 
susumuoti kai kuriuos duomenis ir paliu
dyti savo asmenine patirtim, kiek šis Lie
tuvos rusinimo prosesas yra pažengęs ir 
kaip jis pasireiškia kasdienybėje, kurią 
neseniai esu palikusi.

Mano profesinė patirtis šioje srityje ne 
kažin Ikiek gali padėti, nes mano ilgų me
tų darbas valstybinėje literatūros leidyk
loje buvo kaip tik priešingoje, grynai lie
tuviškoje literatūros srityje, kuri jau sa
vaime savo lietuvišku žodžiu, spausdinta 
raide buvo savotiška atsvara rusiškam 
raštui, rusiškai raidei, gal ne visada pa
kankama atsvara tarybinei dvasiai.

Nenorėčiau per daug dramatizuoti šio 
klausimo. Visų pirma dėl to, kad pati vi
są savo sąmoningą gyvenimą pragyvenau 
taip vadinamoj Tarybinėj Lietuvoj ir ge
rai moku rusų kalbą, bet, kaip matot, kal
bu lietuviškai, galvoju lietuviškai ir ra
šau lietuviškai. Tą galiu pasakyti ir apie 
savo kartos žmones ir apie jaunimą. Ne
galėčiau teigti, ir kad vietinė lietuviška 
valdžia būtų nusiteikusi išsižadėti lietu
vių kalbos ar ją niekinti. Netgi dabartinis 
galva, komunistų partijas centro komiteto 
sekretorius Griškevičius, prieš užimdamas 
šitą postą, yra vertęs knygas į lietuvių 
kalbą ir taip savotiškai bendradarbiavęs 
su leidykla. Vis dėlto norėtųsi pastebėti, 
kad Lietuvos padėtis kitų respublikų at
žvilgiu taip pat yra geresnė. Net palygin
ti, pavyzdžiui, su tokia (Baltarusija, kuri 
yra ‘beveik visiškai surusinta, galima sa
kyti, kad knygos leidžiamos lietuviškai, 
eina dideliais tiražais, teatruose vaidina
ma lietuvių kalba, kaimuose kalbama lie
tuviškai, tarsi iš pažiūros viskas būtų 
tvarkoj. Bet tai, ką dabar sakau, nepanei
gia ir nesušvelnina problemos ir savotiš
kai nepalieka iliuzijos. Todėl, kad šio 
klausimo esmė glūdi pačioje Tarybų Są
jungos tautybių, ar kitaip sakant, tauti
nių mažumų politikoje.

Rusų kalba savaime nėra blogybė. Kal
bos mokėjimas praturtina žmogų ir, kaip 
sakydavo mūsų protėviai, mokslo ant pe
čių nenešiosi. Mes daug gavom per rusų 
kalbą, skaitėm Dostojevskį, Čechovą, Blo- 
chą ir Mandelštamą originale. Ji mums 
buvo net susikalbėjimo priemonė kad ir 
su estais, armėnais... !Eet svetima kalba 
tampa blogybe, kai ji pasidaro priversti
nės asimiliacijos priemone, kai atsiranda 
pavojus gimtajai kalbai, kai rusų kalba 
turi tapti antrąja gimtąja kalba, o pa
laipsniui išstumti ir gimtąją kalbą. Kuo 
tauta mažesnė, tuo grėsmė didesnė.

Tarybų Sąjungos tautinė politika yra 
vienas iš svarbiųjų punktų, į kuriuos yra 
kreipiamas ypatingas dėmesys. Paprastai 
tariant, tai būtų imperialistinė palaipsnio 
tautų asimiliavimo ir suvirškinimo politi
ka, tas ilgalaikis procesas, kurio galutinis 
tikslas yra viena tarybinių tautų šeima.

Čia galima prisiminti kelias, marksizmo 
klasikų citatas. Cituoju Engelsą: „Tų ma
žų mirštančių tautų vienintelis ir neišven
giamas likimas yra leisti kuo greičiau 
joms išnykti, kad stiprieji kaimynai galė
tų kuo greičiau jas suvirškinti. Ir kaip 
galima laukti, kad istorija grįžtų tūks
tantmečiu atgal, pataikaudama toms men
kavertėms grupuotėms“. (Raštai). Leni
nas išvystė marksizmo teiginius. Jis buvo 
prieš prievartą savo teorijoje, už bendrą 
nacionalinę tarybinę kultūrą, į kurią turi 
būti einama per tautinių kultūrų ir kalbų 
sužydėjimą, suklestėjimą ir išsivystymą. 
Jis buvo priėš prievartą ir už laisvanoriš
ką principą. Cituoju Lenino pasakymus: 
„Mes tikrai nenorim vieno prievartos ele
mento. Mes nenorim varyti į rojų su laz
da, nes kiek gražių frazių apie kultūrą 
jūs ir besakytumėt, privaloma valstybinė 
kalba yra susieta su prievarta, su įkali
ntu. Mes manome, kad didžiai ir galingai 
rusų kalbai nereikalinga, kad kas nors jos 
turėtų mokytis lazdos grasinamas“. Leni
nas pasisakė prieš prievartą, bet už parei
gą ir už būtiną meilę. Stalinas, švelniai

(Atkelta iš 2 psl.)

ASMUO IR ISTORIJA

Svetima praeitis tokios galimybės sukurti 
negali, todėl ja vaduodamasis, asmuo ir 
nuistorina pats save, tapdamas vienišius, 
arba pasinerdamas į tokių pat ibeistorinių 
asmenų pilką bevardę minią. Tik aiški bei 
ryžtinga savos istorijos — jos praeities ir 
jos ateities — sąmonė išgelbsti asmenį iš 
šio žudančio klystkelio. Tik ši sąmonė pa
rodo tikrąją asmens tapatybę arba ‘iden
titetą“ kaip nenutrūkstamą jo santykį su 
sava praeitimi. Užtat ‘identiteto1 klausi
mas ir tegali būti išspręstas, tik man ap
mąstant savo santykį su mana istorija. Ir 
niekas mums šiuo tarpu nėra tiek aktua
lu, kaip toksai apmąstymas — viešas ir 
asmeninis. 

tariant, daugiau praktikas, negu teoreti
kas, pabandė realizuoti marksizmo teigi
nius per tautų iškeldinimą iš gimtųjų vie
tų. Pavyzdžiui, Krymo totoriai, kad ir lie
tuvių trėmimai. Jo politika nebuvo įgy
vendinta iki galo, bet jis ir teorinėje plot
mėje vystė šitą klausimą, apie laipsnišką 
kalbų ir kultūrų suartėjimą, apie zonines 
kalbas, paskui nacionalinių kultūrų sužy
dėjimą, susiliejimą, žinoma, visa tai turi 
įvykti laisvanoriškai, dialektiškai ir neiš
vengiamai. šie, kaip ir daugelis marksiz
mo-leninizmo teiginių, kartais gali skam
bėti patraukliai, kaip ir šūkiai: laisvė, ly
gybė, brolybė.

Bet totalinės sistemos esmę ir sudaro 
sugebėjimas suprasti ir teisingai, kaip pas 
mus buvo įprasta sakyti, perskaityti leni
nizmo klasikus. Ir ką reiškia laisva valia 
ir savo noru, mums įrodė istorija. Lietu
va „savo noru ir laisva valia įsijungė į Ta
rybų Sąjungą", lietuvių ūkininkai „laisvu 
noru jungėsi į kolūkius“, kas nesuspėjo 
laisvos valios pareikšti, atsidūrė Sibire ir 
t. t. Taip pat „laisvanoriškai šiandien Lie
tuva kuria tarybinę kultūrą ir vis inten
syviau stengiasi įsisavinti rusų kalbą". 
Žiūrint iš šitos perspektyvos, kad ir per 
daug neakcentuojant ir nedramafizuojant 
šito klausimo, vis dėlto tas galutinis ke
lias, tas kelias į komunizmą, veda per tau
tų susiliejimą ir per kalbos praradimą. 
Nemanyčiau, kad tas procesas turėtų būti 
greitas, ar kad ta grėsmė kabotų čia pat, 
virš mūsų galvų. Trumpai suminėsiu ke
letą faktorių, kurie gal būt ir labiausiai 
veikia šiandieną lietuvių tautą.

Pirmiausia — rusų skaičiaus didėjimas, 
daugeliu atvejų, išvežtų arba pasitrauku
sių lietuvių sąskaita, bet pastaraisiais me
tais ypatingai surištas su pramonės augi
mu ir su industrializacija. Rusų skaičiaus 
didėjimas sudaro tam tikra prasme nena
tūralius santykius su rusais. Iš vienos pu
sės jiems suteikiamos privilegijos, butai, 
aprūpinimas darbu, iš kitos pusės tas ža
dina ir kursto neapykantą tarp tautų, ku
ri yra faktiškai naudinga valdžiai. Todėl, 
kai dabar vyksta priešingas reiškinys ir 
plinta demokratinis sąjūdis, kada tarp lie
tuvių ir rusų atsiranda kiti ryšiai, pa
grįsti visai kitais principais, tas reiški
nys valdžiai atrodo gana .nepatraukliai.

(ELTA)
(Bus daugiau)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

IR AŠ TEN BUVAU...

Pataikiau užeiti į redakciją tuo metu, 
kai redaktorius ruošėsi išmesti į krepšį 
vienos skaitytojos laišką, neturintį auto
rės parašo nei adreso. Paprašiau leisti 
laišką paskaityti, o jei įdomus, tai ir kitus 
laikraščio skaitytojus su jo mintimis su
pažindinti.

Reikia pažymėti, kad laiškas rašytas 
labai įgudusios rankos: nuo pradžios iki 
galo parašytas vienu sakiniu, nepaisant 
jokių gramatikos ar sintaksės taisyklių.

Na, bet grįžkime prie laiško turinio. Ja
me aprašomi įspūdžiai iš apsilankymo 
Lietuvoje (kad skaitytojai galėtų jį ge
riau suprasti, cituojamųjų sakinių kalba 
šiek tiek pataisoma). Jis prasideda šitaip:

„Skaitau lietuvišką laikraštį su dideliu 
nuostabumu. Neduok, Dieve, kokias dide
les melagystes randu apie Lietuvą. Kokią 
biaurią propagandą jūs leidžiate apie ti
kėjimą. nes aš visiškai netikiu...“ (Šiuo 
atveju ne visiškai aišku, ar autorė netiki 
į Dievą, ar į tą propagandą).

Norėdama savo įžanginį teigimą patvir
tinti, ji toliau rašo:

„Aš buvau Lietuvoje tris kartus, viską 
mačiau ir viską žinau. Išbuvau vieną mė
nesį ir 13 dienų. Aplankiau šv. Petro ir 
Povilo, šv. Onos ir Aušros Vartų bažny
čias. Jos visos labai gražiai išmaliavotos 
— altoriai auksiniais dažais, ne taip, kaip 
seniau buvo. Tada kunigai ėmė pinigus 
nuo bėdnų žmonių, važiuodavo prieš Ka
lėdas žebravoti. O dabar kunigai nežebra- 
voja, nes jie turi tokį atilyginimą, kaip 
ir visi darbininkai. Už mišių laikymą, 
šliūbą ir krikštą jau žmonėms nebereikia 
mokėti.“

Įsibėgėjusi moterėlė apverčia aukštyn 
kojomis ne išeivių, o Lietuvoje leidžiamo
sios spaudos pateikiamus faktus ir duome
nis. Nei E. Lietuvis, nei kiti išeivijos laik- 
rašiai niekada nerašė, kad šv. Petro ir Po
vilo bažnyia ar Aušros Vartai būtų užda
ryti. O apie tas bažnyias, kurios uždary
tos, kurios paverstos sandėliais, fabrikais, 
muziejais ar koncertų salėmis „viską ma
čiusioji“ keliautoja galėjo iki valiai pasi
skaityti Lietuvos spaudoje ar pati pasi
žiūrėti. Ten tie dalykai neslepiami, žmo
nės net raginami lankytis ateistiniame 
muziejuje, kuris įrengtas kaip tik bažny
čioje.

Nedovanos jai Lietuvos laikraštininkai 
už netiesos skelbimą ar jos iškraipymą. 
Dar visai neseniai „Valstiečių laikraštis“ 
rašė, jog tie laikai seniai praėjo, kai kuni
gams algos buvo mokamos. Iš tiesų jie ten 
dažnai pakaltinami už „lupikavimą“, 
imant iš žmonių už „kulto apeigas“ — mi
šias, krikštą ir sutuoktuves. O mūsiškė

NEPAPRASTAS DBLS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Daug, gal net per daug jau buvo rašyta 
apie nepaprastąjį DBLS atstovų suvažia
vimą, kurio pagrindinis tikslas buvo pri
imti Centro Valdybos naujai pertvarkytą 
įstatų projektą, įgalinantį DBLS juridiš
kai valdyti turtą. Tas suvažiavimas įvyko 
vasario 5 d. Jame, be pačios Valdybos ir 
Tarybos narių, buvo atstovaujami 10 
D|ELS skyrių (408 nariai) ir keturios or
ganizacijos. Iš viso — 29 atstovai. Į šį su
važiavimą taip pat buvo atvykę Lietuvos 
atstovas V. Balickas ir didokas DBLS gy
venimu besidominčių tautiečių.

Suvažiavimui pirmininkauti buvo pa
kviestas daugiausia DBLS atstovų suva
žiavimų pravedęs dr. S. Kuzminskas. Sek
retoriai — A. Kučinskienė ir VI. Dargis.

Įstatų pakeitimo reikalą ir naujai siū
lomus pakeitimus bei papildymus refera
vo DBLS C. Valdybos pirmininkas J. Al
kis.

Pradėjus dėl naujai pateikto projekto 
diskusijas, daugiausia sustota prie punk
to, kuriame siūloma išrinkti tris patikėti
nius DBLS turtui valdyti. Teisinę tokių 
patikėtinių padėtį, remdamasis krašto 
įstatymais, išaiškino Sąjungos teisinis pa
tarėjas adv. M. Cornish, visą laiką daly
vavęs suvažiavime.

Per diskusijas paaiškėjo, kad naujasis 
įstatų projektas principiniai priimtinas. 
Tačiau atstovams pasiūlius didesnį skai
čių pataisų bei papildymų, nespėta jų vi
sų išdiskutuoti, todėl palikta galutinai 
įstatų projektą priimti sekančiame suva
žiavime.

Teisiniam patarėjui išaiškinus įgalioti
nių akto detales, tas aktas buvo priimtas 
be diskusijų.

Patikėtiniais, slaptai balsuojant, išrink
ti: A. Kučinskienė, S. Kuzminskas ir K. 
Eivainis.

Tokiu būdu šis nepaprastas atstovų su
važiavimas išjudino iš mirties taško DBLS 
juridinio asmens klausimą, kuris per dau
gelį metų buvo keliamas ir atidėliojamas.

Baigiant suvažiavimą, Tarybos pirmi
ninkas ir jaunimo veiklos nepailstantis 
judintojas R. Šova pasiūlė priimti rezo
liuciją, skelbiančią šiuos metus Anglijos 
lietuvių jaunimo metais, šičia spausdi
namas jo pasiūlytos rezoliucijos tekstas.

keliautoja atrado, kad ir tie patarnavimai 
atliekami už valdžios mokamą algą... Tad 
ji turėjo savo priekaištaujantį laišką pa
siųsti Vilniaus laikraščių redakcijoms, 
kam jos skelbia neteisybę...

Papasakojusi, kaip iškilmingai Aušros 
Vartuose atliekamos vestuvių apeigos, ku
riose ji buvusi net nufotografuota, ji dar 
nori pabrėžti tos bažnyčios išorinį grožį. 
Esą, prie įėjimo esanti auksinė žvaigždė, 
„aptverta, kad koks latras neįliptų“. Ir 
užbaigai prideda: „Dar galiu asmeniškai 
įrodyti, kad parvažiuodama nusipirkau už 
20 kapeikų bažnyčioje pašventintą žvakę, 
vienos pėdos ilgio...“ Tik nebepasakyta, 
ar tai buvo paprasta, ar „čieslyvo smer- 
čio“ žvakelė...

Tiek apie dvasios peną. Kūniškieji rei
kalai dar geresni. „Dar per 30 metų ne
valgiau tokių valgių, kaip Vilniuje ir Ra
seiniuose, arba ant savo ūkės, kur sėdi 
mano sesuo“.

Tai tau ir kolektyvizacija! Nusikraustė 
moteriškė iŠ Anglijos „ant savo ūkės“, ir 
pažiūrėkime, ką ji ten atrado. „Ten visko 
pilna — du dideli naršai, bulius, karvė. 
Nors tai 60 arų, bet ji ponia prieš mane 
Anglijoje. Aš esu tik tarnaitė, dirbanti už 
kelis svarus, kuriuos išleidžiu už viską 
mokėdama. O mano sesuo niekur nieko 
nemoka. Ji savo namelyje pasidarė kiau
lėms viryklą, lašinių turi daugiau, negu 
jai reikia. Sviestas savas, lašiniai savi, 
pienas savas — šviežias, su visa Smetona. 
O čia Anglijoje pienas išbarškytas, pase
nęs, surūgęs...

Šitų visų gėrybių nebepatogu ir komen
tuoti. Ji tik patvirtina „Gimtojo krašto“ 
(Nr. 31-76) teigimą, „kad Lietuvos žmonės 
šiandien turi tiek sviesto, kad gali siuntė
jus aptepti nuo galvos iki kojų“. Gal tik 
būtų įdomu paklausti apie riebius lašinius 
vis dar tebesvajojančią laiško autorę, 
kaip atrodo tas „išbarškytas“ Anglijos 
pienas, kurio butelius ji kasdien atranda 
padėtus prie savo durų?

Kažin, kaip ji jaustųsi iš tarnaitės pa
virtusi į ponią, kuriai kasdien reikia ša
lia savojo kaisti ir kiaulinį puodą, melžti 
karvę, liuobti bulių, lesinti vištas. Pagal
vojus, iš tikro negalima suprasti, kodėl ji 
sugrįžo atgal „vergauti“, kodėl nepasiliko 
„ant savo ūkės“, kur galėtų nieko neveik
dama vartytis kaip inkstas taukuose.

Netyčia ji iškelia ir naują klausimą, ku
ris beveik nepasirodo Lietuvos spaudoje: 
kaip 60 arų ūkyje galima išlaikyti tokį di
delį gyvulių skaičių, prisiauginti daržo
vių ir vaisių? Ar tai nėra su kolchozo pa
galba grįžimas į privatišką ūkį pro užpa
kalines duris ? !

Pasiskaičius tokius „šedevrus“, pama
žu pradeda aiškėti, kodėl nuvykus į Lie- ;

Mes, visuotinio DBLS atstovų suvažia
vimo dalyviai, susirinkę Lietuvių Namuo
se 1977 m. vasario 5 d. skelbiame šiuos 
1977-tuosius metus D. Britanijos Lietu
vių Jaunimo Metais.

Šia rezoliucija mes norime atkreipti lie
tuviškosios visuomenės dėmesį į mūsų or
ganizacijų planuojamus lituanistinius dar
bus, jų pastangas, siekiant supažindinti 
jaunimą su mūsų tautos ir išeivijos sieki
mais bei uždaviniais, ypatingai kreipiant 
dėmesį į šiais metais numatomą bendrą 
jaunimo-skautų stovyklą.

Skelbdami Jaunimo Metus, mes kviečia
me visuomenę, jos organizacijas ir pavie
nius asmenis atkreipti ypatingą dėmesį į 
jų apylinkėse esančio jaunimo lietuvišką
jį auklėjimą. Mes kviečiame visus bendro
mis pastangomis sudaryti jaunimui gali
mybes pažinti savo tautą ir tuo pačiu įga
linti jį burtis į lietuviškosios visuomenės 
eiles.

Mes kviečiame D. Britanijos lietuvišką
ją visuomenę talkon, kad šie lietuviško
sios veiklos ateitį lemiantys darbai būtų 
sėkmingi.

Lietuviškasis jaunimas — lietuvių tau
tos ateitis.

Žieminiai baravykai
Lietuvoje spauda pateikia duomenų apie 

nepaprastas — labai šaltas ar labai šiltas
— žiemas. Ten skaitome:

„Smulkesnių duomenų apie Lietuvos 
žiemas yra paskelbusi Smalininkų van
dens lygio matavimo prie Nemuno stotis, 
įsteigta 1810 metais.

Antai 1812 metais ledas Nemune paju
dėjo tik balandžio mėnesį. Užregistruota 
ir labai šalta 1837 metų žiema, kai Nemu
nas iš ledinių šarvų išsivadavo tik balan
džio mėnesio antroje pusėje.

Šimtus Lietuvos — Lenkijos sukilimo 
dalyvių nusinešė speiguota 1863 metų žie
ma. 1917 metais didžiulės pūgos siautė iki 
kovo pabaigos, o Naručio ežeras ledu su
rakintas išsilaikė net 160 dienų.

Sinoptikai apskaičiavo: per paskutiniuo
sius 80 metų Vilniuje buvo 24 šalti sau
siai ir daugiau kaip 30 šiltų viduržiemių. 
Gamtoje neapsieiname be kuriozų...

1970 metų lapkritis taip pat įeina į keis
tųjų žiemų istoriją. Lapkričio 17-ąją gilus 
ciklonas sukėlė pūgą. Per dvi valandas 
turėjome rogių kelią. O Vilniaus krašte, 
Ignalinos apylinkėse nugriaudėjo perkū
nija. Taigi galime tikėti legenda, kad klas
tingąjį poną Čičinską kadaise žiemą nu
trenkė žaibas. Minėtoji lapkričio perkūni
ja paliko savo ženklus. Senojo Daugėliš
kio girioje, ties Briedžių kalneliu (Ignali
nos raj.), trinktelėjo į storą eglę.

1971 metų išvakarėse botanikai pranešė 
netikėtą žinią. Prienų šiluose buvo ras
tas... sužydusių žibučių krūmelis. Lazdy
nai Lietuvoje buvo pražydę 1925 metų 
sausį. Pats šilčiausias gruodis buvo 1881 
metais, kai oro temperatūra pakildavo iki 
10-13 laipsnių šilumos. Tucmet ir varnė
nai, nelauktai sugrįžę į Lietuvą, pavasa
riškai obelyse grojo.

O 1924 metų rudenį sniegas užpustė 
juodagalvius Varėnos baravykus. 1919 
metų gegužę dzūkai Gudų girioje grybus 
rovė irgi iš po sniego. Mat po šiltų lietų 
pradėjo dygti vadinamieji „pernykščiai 
baravykai“, o gegužės 12 dienos vidurdie
nį Marcinkonių apylinkėse iškrito snie
gas, kuris žėrėjo tris valandas.

Vilnietis inžinierius V. Vilkelis, lanky
damasis Lazdijų rajone, 1973 metų gruo
džio 27 dieną pušinėlyje prie Gerdašių ap
tiko pulkelį šviežių voveruškų. Mokslų 
akademijos Botanikos instituto mikologai
— grybų žinovai — taip komentavo šį 
reiškinį:

„Voveruškos dygsta, esant 10-12 laips
nių šilumos. O, kaip žinia, 1973 metų gruo
dis nepašykštėjo tokio švelnaus oro. žino
ma, masiškai gruodžio mėnesį voveruškos 
negali augti, bet pavieniams grybams iš
dygti yra galimybė.“

PABIROS
KAIP ĮSIGYTI ŽIEMINĘ KEPURĘ?..

Vokiečių laikraštis „Der Spiegei“ rašo, 
kad Maskvos juodojoje rinkoje labiausia 
pageidaujamos prekės esančios batai, ap
siaustai. kailiniai, magnetofono juostos, 
automobiliai, „Gulago salynas“ ir žiemi
nės kepurės.

Vienas vyrukas įsigijęs brangią kailinę 
kepurę, buvo priverstas nueiti į išvietę, 
kurioj nebuvo durų. Jam besitvarkant, 
pribėgo kitas ir nusinešė kepurę.

Tokiu būdu išvietėse arba tiesiog gat
vėse kepurės esančios grobstomos nuo gal
vos ir vėl pardavinėjamos.

tuvą, daugeliui neleidžiama apsilankyti 
gimtajame kaime. Nesuprasdami kolhozi- 
nės politikos, prisižiūrėję vien tik į ries
tas kiaulių uodegas ir nupenėtus bulius 
sklypininkų kiemuose, jie sugrįžę pripa
sakotų tokių nesąmonių, kurios iš kolcho
zinės sistemos padarytų nei šį, nei tą...

Laiško pabaiga skirta kunigų gaspadi- 
nėms. Bet geriau tegu ji lieka neatpasako
ta, nes tai yra niekuo nepagrįstas paskvi
lis, išvirstąs į pornografiją, kuri spaudo
je nekartotina.

B. Šarūnas

Su lietuviais 
pasaulyje

NAUJAS DIPLOMATINIS PASKYRIMAS

Lietuvos Diplomatinis Šefas praneša, 
kad Lietuves Charge d“ Affaires Vašingto
ne Juozui Kajeckui dėl sunkios ligos atsi
statydinus, įgaliotas ministras dr. Stasys- 
Antanas Bačkis yra paskirtas Lietuvos 
Charge d“ Affaires Vašingtone. (ELTA.)

MIRĖ P. ZAREMBA

Sydney (Australijoje) širdies smūgiu 
mirė veiklus lietuvis Petras Zaremba. 
Prieš pusantrų metų P. Zaremba kiek lai
ko svečiavosi Londone pas S. Skibiniaus- 
ką. Dažnai lankydavosi L. Namuose, do
mėjosi Anglijos lietuvių veikla ir buvo 
įsigijęs būreli pažįstamų. L. Sodyboje ir 
Londone yra gyvenus i (ir dar tebegyve
na) ir jo kiek nesveikuojanti duktė, dan
tų gydytoja Laimutė.

VYSK. V. BRIZGIO KNYGA

Vysk. Vincentas Brizgys yra parašęs 
knygą apie pirmąją sovietinę Lietuvos 
okupaciją ir jos vargus nacių okupacijos 
metais. Knygoje paliečiama ir Lietuvos 
žydus ištikusi tragedija. Balandžio mėne
sį knyga bus išleista lietuvių kalba, o vė
liau pasirodys ir angliškasis jos vertimas.

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE
Inž. V. Adamkus, V-sios tautinių šokių 

šventės metu buvęs ryšininkas su Baltai
siais. Rūmais ir lydėjęs prezidento G. For
do žmoną tautinių šokių šventėje, sausio 
mėn. pradžioje lankėsi Vašingtone. Ta 
proga nuvyko į Baltuosius Rūmus, kur bu
vo neoficialiai, bet labai draugiškai pri
imtas prezidento ir jo žmonos. Prisiminus 
gražiai praėjusią V-ją tautinių šokių 
šventę, inž. V. Adamkui buvo aprodyti 
Baltieji Rūmai ir įteikta asmeninė Fordų 
dovana — auksiniai rankogalių segtukai 
su specialiomis graviūromis.

SVEIKSTA
Rašytojai A. Kairys ir P. Gaučys po iš

tikusios auto nelaimės ankstyvą N. Metų 
rytą pamažu sveiksta Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Toje pat nelaimėje žuvusi rašyt. P. 
Gaučio žmona Emilija, „Dainavos“ an
samblio krikšto motina, palaidota liet. šv. 
Kazimiero kapinėse.

LIETUVIS — ORCHIDĖJŲ AUGINTOJAS
Mėnesiniame iA. Skiriaus (‘Los Angeles) 

leidžiamame laikraštyje „Lietuviai Ame
rikos Vakaruose“ A. Mironas aprašo Juo
zą ir Zitą Rudvalius, San Diego apylinkė
je (Kalifornijoje) auginančius gražiausias 
pasaulyje gėles — orchidėjas. Pradėję šį 
darbą kaip mėgėjai, per ilgesnį laiką taip 
į jį įsitraukė, kad abu metė turimas tar
nybas ir visą laiką paskyrė orchidėjų au
ginimui. 1974-1975 m. jie au turėjo 20.000 
kv. pėdų šiltnamių, o praėjusiais metais , 
dar prisistatė 15.000 kv. pėdų.

Orchidėjos yra žoliniai augalai, kurių 
prisikaitoma iki 40. 000 rūšių. Iš mažo die
gelio šiltnamyje išaugintas krūmas, po 
dviejų su puse metų jau duoda gražius 
žiedus. J. ir Z. Rudvaliai augina tilk ge
riausias, daugiausia baltas šių gėlių at
mainas. Jie ne tikai augina žinomas at
mainas, bet, kryžiavimo keliu, sukuria 
naujas, pakrikštija jas lietuviškais var
dais ir užregistruoja Royal HorticuBar So
ciety, Anglijoje. Už savo išaugintas orchi
dėjas Rudvaliai jau esą gavę apie 40 me
dalių. Jų vardas plačiai žinomas pasauly
je gėlių augintojų ir mėgėjų tarpe.

Pasirodo, orchidėjų auginimas yra pel
ningas darbas. Už vieną žiedą urmo kai
na mokama iki vieno dolerio. Ypač ver
tingos esančios baltos ankstybosios atmai
nos. Rudvalių išauginamas orchidėjų žie
dų skaičius jau yra prašokęs 100.000 ribą 
ir vis dar didinamas toliau.

J. ir Z. Rudvaliai (kilę iš Suvalkijos) 
abu mėgsta ne tik gėles, bet taip pat me
ną, literatūrą ir muziką. Turi įsigiję ko
lekciją dali. Rimšos darbų. Jų sūnus, 
Arūnas Rudvaiis yra pasižymėjęs mate
matikos profesorius, o duktė Aušra baigė 
žemės konservavimo ir ūkio vadovavimo 
mokslus ir kartu su savo vyru dirba kaip 
pomidorų auginimo specialistai Meksikoj.

Lietuvoje
ATIDARYTAS K. PETRAUSKO 

MUZIEJUS
Kaune, Ąžuolyno pakraštyje, kur gyve

no solistas Kipras Petrauskas, sausio 31 
d. atidarytas muziejus, vaizduojąs jo gy
venimo ir kūrybos kelią.

Muziejaus darbuotojai surinko daugiau 
kaip 8 tūkstančius eksponatų. Tai Pet
rauskų šeimos, teatro pastatymų nuotrau
kos, dokumentai, spektaklių dekoracijų 
eskizai, afišos ir programos, artisto kos
tiumai. čia pateikti eksponatai iš Kipro 
studijų laikotarpio Peterburgo konserva
torijoje, plačiai pasakojama apie jaunojo 
dainininko darbą Peterburgo Marijos 
teatre, jo ilgametę draugystę su F. šalla- 
pinu. Atskiras stendas pasakoja apie pir
mąjį Kipro mokytoją — jo brolį kompozi
torių M. Petrauską, kuris taip pat šituose 
namuose yra gyvenęs.
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AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
A. Šimkevičius — 4.50 sv., St. Grybas 

— 1.00 sv., E. Silnickienė — 1.50 sv.. P. Šu- 
mauskas — 1.50 sv., J. Zokas — 1.50 sv., 
K. Bivainis — 1.50 sv., P. Popika — 1.00 
sv., V. Danilevičius — 1.00 sv., A. Kučins- 
kienė —< 0.50 sv., S. Suliauskas — 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
S. Štarka — 5.00 sv., V. Stundys — 5 sv.

UŽSISAKĖ DBLS LEIDŽIAMĄJĄ 
ISTORIJĄ

P. Bajoriūnas, V. Vokietija, K. Bačans- 
kas, JAV, V. Bartusevičius, V. Vokietija, 
dr. A. Gerutis (2) Šveicarija, M. Galvi- 
nauskienė, Gloucesteris, J. Jarutis, Co
ventry, A. Jaloveckas (8), Manchesteris, 
A. Kirkelionis, Ketteringas, A. Kamins
kas, Rochdale, S. Marcunas, Prestonas, A. 
Mameniškis, Prestonas, M. Ramonas, 
Prestonas, K. Ražanskas (24), JAV, P. Ša
rūnas, Prestonas, B. Šipkinas, Mansfiel- 
das, S. Sasnauskas, Rochdale, kun. J. 
Tautkus, JAV, P. E. Vainorienė, Notting- 
hamas, D. Banaitis, Rochdale.

LANKĖSI L. SIDRYS

Lietuvių Namuose buvo sustojęs Chica- 
gos jaunimo veikėjas ir taut, šokių šokė
jas, medicinos studentas Linas Sidrys. Pa
gal pasikeitimo programą jį yra pasiuntęs 
Chicagos universitetas susipažinti su oph- 
thalmologijos mokslo pasiekimais Europos 
universitetuose ir akių klinikose.

Būdamas -Londone, L. Sidrys lankėsi ži
nomame Moorfields ophthalmology os in
stitute ir buvo pakviestas pietų pas kara
lienės akių specialistą dr. S. Miller.

Iš Londono jis išvyko į Skandinavijos 
kraštus, iš kur žada užsukti į Maskvą ir 
Vilnių. Čia turės progos susipažinti su sa
vo srities mokslu Lietuvos universitetuo
se ir klinikose.

Pakeliui dar sustos Paryžiuje ir Barce- 
lonoje, o gegužės pradžioje grįžta atgal į 
JAV.

Malonu konstatuoti, kad jaunasis stu
dentas puikiai kalba lietuviškai ir domisi 
lietuviškąja spauda.

PRASMINGA AUKA
Londoniškis J. Pumeris, padėkodamas 

už kvietimą į Lietuvių Namuose Vasario 
16 proga ruoišamą priėmimą, kartu pri
siuntė £10.00 auką Europos Lietuviui pa
remti. Ačiū.

ARKIVYSKUPO MIRTIES SUKAKTIS
Sausio 29 d. suėjo 50 metų nuo Dievo 

Tarno, marijonų vienuolijas atnaujintojo 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties.

Šią didžiojo Lietuvos vyskupo mirties 
sukaktį paminėjo visame pasaulyje išsi
sklaidę lietuviai katalikai. Ypačiai iškil
mingai sukaktis buvo paminėta Chicago- 
je.

Anglijoj iki šiol neteko girdėti apie ko
kį nors ruošiamą ar suruoštą minėjimą.

STUDIJŲ SAVAITĖ
Kai kurie Londone ir apylinkėse gyve

ną lietuviai teiraujasi, ar jie galės kas
dien, ar tam tikromis dienomis pasiklau
syti Studijų Savaitės paskaitų bei daly
vauti diskusijose, neapsigyvenę dalyviams 
skirtame bendrabutyje.

Studijų Savaitei rengti komitetas susi
domėjusiems paaiškina, kad į mokestį, 
kurį sumoka Savaitės dalyviai, yra įskai
tyta ne tik kambario bei maisto kaina, 
bet ir kitos administracinės išlaidos. Būtų 
neteisinga užkrauti tas išlaidas tik tiems 
dalyviams, kurie atvyks Iš toliau ir gy
vens bendrabutyje. Todėl komitetas nuta
rė tas išlaidas paskirstyti lygiomis tarp 
visų dalyvių.

Tokiu būdu mokestis tiems dalyviams, 
kurie gyvens bendrabutyje, bus 60 svarų 
per savaitę, o negyvenantiems — 6 svarai. 
Šie pastarieji pietus ir vakarienę galės 
gauti tik iš anksto užsisakę ir sumokėję 
normalią kainą. Londoniškiai kviečiami iš 
anksto užsiregistruoti į Studijų Savaitę, 
nes salės talpumas yra ribotas.

Studijų Sakaitei Ruošti Komitetas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — vasario 20 d., 12.30 vai., 
iškilmingos pamaldos už Tėvynę Lie
tuvą.

NOTTINGHAME — vasario 20 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

DERBYJE — vasario 20 d., 14 vai., įEridge 
Gate.

WOLVERHAMPTONE — vasario 20 d., 18 
vai., Convent of Mercy.

NOTTINGHAME — vasario 27 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — vasario 27 d., 15 
vai., St. Wulstan's, Wolstanton.

LONDONAS
L. VYMERIS — ČEMPIONAS

Laimutis Vymerls 1976-taisials metais 
vykusiose svorio kilnojimo rungtynėse sa
vo klasėje pakėlęs daugiausiai svorio, lai
mėjo London and Distrit Weight-lifting 
League skiriamą Weight Lifter of The 
Year taurę.

Dirbdamas kaip kempiųterių sistemų 
specialistas, Laimutis vis dėlto nepamirš
ta studentavimo laikais pamėgtos sporto 
šakos ir tikisi dar kelis metus (ar bent iki 
sekančios olimpiados) parungtyniauti.

Šiais metais Laimutis yra pažadėjęs da
lyvauti Lietuvių Sodyboje įvykstančioje 
jaunimo-skautų vasaros stovykloje ir pa
sidalyti savo svorio kilnojimo patyrimu su 
jaunesniais šio sporto mėgėjais.

BRADFORDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 19 d., šeštadienį, Vyčio klube 
renigamas Vasario 16 minėjimas.

D. Banaičio paskaita. Vietos jaunimas 
atliks meninę dalį.

Kviečiame visus atsilankyti.
DBLS Bradfordo skyr. valdyba

KETTERINQAS
SUSIRINKIMAS

Vasario 18 d., penktadienį, 7 vai. vak. 
šaukiamas DBLS Ketteringo-Corbio sky
riaus metinis susirinkimas. Vieta bus pra
nešta vėliau.

Visus narius ir svečius maloniai prašo
me susirinkime gausiai dalyvauti. Eus 
renkama nauja valdyba, nes senoji atsi
sako amžiaus sumetimais.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
vasario 26 dieną, 6 vai. po pietų Manches
terio Lietuvių Socialinio klubo patalpose 
ruošia Vasario 16 minėjimą.

Pasakitą skaitys DBLS Centro valdybos 
pirmininkas J. Alkis.

Sekmadienį, vasario 27 d., 11 vai. Sisters 
of Notre Dame koplyčioje bus pamaldos 
už kenčiančią Lietuvą. Manchesterio ir 
apylinkių lietuvius kviečiame ir kartu 
prašome kuo gausiau dalyvauti minėjime 
ir pamaldose.

Skyriaus valdyba

Boltonas
MIRUSIEJI

Du 'E'oltono lietuviai mirė praėjusį mė
nesį: Marta Silienė, gimusi 1910 m. liepos 
27 d. (mirė sausio 16 d.), ir Juozas Rauli- 
naitis, gimęs 1919 m. vasario 15 d. (mirė 
sausio 19 d.). Tebūnie jiems lengva sveti
ma žemelė.

PIRMASIS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Pirmąjį šių metų susirinkimą boltoniš- 
kiai sušaukė vasario 6 d. Buvo apgailėti 
mirusieji tautiečiai ir aptarti kiti eina
mieji reikalai. Pirmininkas pasiūlė pada
ryti pobūvį Velykų švenčių proga. Susi
rinkimas šį pasiūlymą priėmė.

J naują valdybą ateinantiems metams 
buvo išrinkti 'šie asmenys: H. iA. Vaines 
— pirm., P. Gabielavičius — sekr., M. 
Pauliukonienė — ižd., S. Keturakienė — 
valdybos narys. Į revizijos komisiją iš
rinkti A. Eidukienė ir H. Silius.

LIET. SODYBA
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAI

Vasario 20 d., sekmadienį DELS Sody
bos skyriaus valdyba kviečia atvykti į So
dybą skyriaus narius ir ne narius iš toliau 
ir iš arti į visuotinį skyriaus narių susi
rinkimą ir naujos valdybos rinkimą. Tuo 
pat metu bus pravestas ir Vasario 16- 
tosios minėjimas be pasilinksminimo.

Skyriaus valdyba

BLYNŲ BALIUS

Šv. Onos draugija ruošia
BLYNŲ BALIŲ,

kuris įvyks 1977 m. vasario 19 d„ šeštadie
nį 345A Victoria Park Road, London, E9.

Pradiža 8 vai., pabaiga 12 vai.
Veiks geras lietuviškas bufetas su bul

viniais blynais. Gros gera muzika.
Įėjimas — 80 p.

DERBY
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad vasario 26 d. DELS 
Derby skyrius šaukia svarbų visuotinį na
rių, nenarių, akcininkų ir visų kitų vietos 
bei apylinkės tautiečių bendrą

SUSIRINKIMĄ.
Susirinkimas įvyks „The Pelican“ vieš

bučio patalpose (Abbey Str.), 6.30 vai. va
karo. Susirinkime bus pranešimai iš ne
paprastojo S-gos atstovų suvažiavimo 
Londone bei kiti reikalai.'

Taip pat į šį susirinkimą atvyksta DBLS 
Lituanistinio Skyriaus vadovai R. Šova ir 
A. Vilčinskas, kurie padarys pranešimus 
įvairiais jaunimo bei lituanistiniais rei
kalais.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius, o taip pat ir jaunimą, maloniai 
kviečiame į šį svarbų susirinkimą gausiai 
atsilankyti.

Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
NAUJA LIETUVIŠKOS ESTRADOS 

PLOKŠTELĖ
Praėjusių .metų pabaigoje Čikagoje pa

sirodė nauja lietuviškų estradinių dainų 
plokštelė VIOLETA. Plokštelėje Violeta 
Rakauskaitė-Landienė atlieka 13 dainų, 
įrašytų Vilniaus plokštelių studijoje su 
Lietuvos radijo ir televizijos lengvosios

muzikos orkestru bei Lietuvos pučiamųjų 
instrumentų orkestru „Trimitas“. Išleido 
„Gifts International“, 2501 W. 71st Street, 
Chicago, Ill. 60629. Kaina: 6dol.

Violeta Rakauskaitė pradėjo savo kūry
binį estrados dainininkės kelią Lietuvos 
Televizijoje dar tebestudijuodama Vil
niaus universitete. Vėilau sekė koncertai 
su Lietuvos Televizijos ir radijo lengvo
sios muzikos, orkestru (vad. A. Končius) 
ir su Lietuvos pučiamųjų instrumentų or
kestru „Trimitu“ (vad. R. Balčiūnas). So
listė taip pat koncertavo Lenkijoje ir Če
koslovakijoje.

Atvykusi j Vakarus, Violeta nesiskiria 
su daina: jos balsas skamba Vakarų Vo
kietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, JAV ir 
Kanadoje.

MIRĖ LYDIJA MILKAITIENĖ
1977 m. vasario 1 d. Oberstein mieste 

(Vokietijoje) .mirė Lydija Milkaitienė, 
vilkaviškietė. Ji buvo gimusi 1900 m. rug
sėjo 7 d., ištekėjusi už Lietuvos kariuome
nės karininko Mi įkaičio, kuris Nepriklau
somos Lietuvos kariuomenėje buvo pasie
kęs kapitono laipsnį, o nepriklausomybės 
pabaigoje jau buvo pensininkas ir tarna
vo Šiauliuose kalėjimo viršininku. Milkai- 
tis mirė Vokietijoje 1945 m. šeima 1947 
m. buvo iš Rytų Vokietijos grąžinta Lie
tuvon, gyveno įprie Vilkaviškio, o 1960 m. 
atvyko Vakarų Vokietijon. Duktė dabar 
yra ištekėjusi už dr. Vinco Totoraičio. Ve- | 
lionė pas Totoraičius ir gyveno iki savo | 
mirties. Palaidota 1977 m. vasario 4 d. 
Idar Oberstein miesto kapinėse.

„NEATSAKAU, NESAUGOSIU“

Žmogus užėjo kirpyklon. Nusivilko pal
tą. pasikabino kepurę, buvo besukąs į sa
loną...

— Kepurę tai pasiimkite su savimi.
— Kodėl?
— Paltą pasaugosiu, o už kepurę neat

sakau, — buvo pareikšta kirpykloje, esan
čioje prie „Minsko“ prekybos centro Vil
niuje.

Įsivaizduokim, sėdi kirpyklose vyrai ir 
moterys, laikydami rankose kepures ir 
skrybėles. Juokinga ar ne! Užtat saugu!

Žmonės skirtingi ir skirtingai dirba sa
vo darbą. Vienur klientą suerzina, kitur 
aptarnaus, kaip reikalauja darbo taisyk
lės. Beje, pastarosios privalomos visiems, 
ir savivaliavimas, švelniai sakant, nepa
geidaujamas.

Vanda Bogušienė („Tiesa“)

NAUJAS POGRINDŽIO LEIDINYS
Neseniai Lietuvoje pasirodė naujas po

grindžio leidinys „Dievui ir Tėvynei“. Pir
majame numeryje išspausdintas Visuoti
nės Žmogaus Teisių Deklaracijos lietuviš
kas vertimas.

Jaunimo kongresas
Vincas Bartusevičius

PIRMIEJI APMĄSTYMAI IV PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO 

REIKALU
1. IV PLJ Kongreso tikslai

„Nekantriai lauksime IV PLJK Vokie
tijoje 1979 metais", rašė viena korespon
dentė, baigdama savo pranešimą apie III- 
jį. Nekantriai lauks kongreso ne tik ji 
viena. Bet kokio kongreso lauks jaunimas, 
iki šiol neaišku, nes dar nėra jokių pasi
sakymų tuo reikalu. Pas mus, kongreso 
darbui pradėti, sudarytas komitetas. Rei
kalaujama jau dabar nuspręsti, kur kas 
vyks, reikalaujama sąmatų. Savaime išei
nama :'š to. kad viskas bus taip, kaip bu
vo. Bet tai neturėtų būti savaime aišku! 
Tiesa, kongresai jau yra virtę tam tikro
mis institucijomis, su savo nusistovėju
siais pavidalais ir turiniais, taip, kad juos 
būtų galima ruošti be didesnių svarsty
mų, .kam jie iš viso ruošiami. Tačiau kon
gresai niekuomet negali būti sau tikslas, 
o tiktai kaip priemonė, mūsų pasirink
tiems tikslams pasiekti.

Yra tiksliai pastebėta, kad „mūsų veik
la yra pasidariusi automatiška, jai trūks
ta išradingumo, naujų būdų tą patį pada
ryti ir dar gal geriau“ (G. Juozapavičiū
tė). „Automatiškai“ kongresą suruošime 
ir mes, bet ar to pakanka? Iš tiesų, turė
tų būti taip, kad prieš darant konkrečius 
sprendimus, kur, kas, kada bus ir kiek 
kainuos, pirmiausia turėtų būti aišku, ko 
siekiama, koks turėtų būti viso kongreso 
tikslas?! Nėra prasminga išsamiai svars
tyti, koks kelias, būtų geriausias, kol ne
žinoma, kur jis mus turėtų nuvesti. Nes 
jei tiksliai nežinoma, kur norima eiti, 
lengvai atsiduriama ten. kur visai neno
rėta.

Įprastinė kongresų schema ar jos dalys 
susilaukė tam tikros kritikos ir spaudoje. 
Taip pvz., R. Kasparas teigia, jog „kon
gresai darosi panašūs, mažėja dinamika“, 
reikalauja įvesti naujovių ir kviečia pa
galvoti, kaip tai būtų galima įvykdyti.

L. Kojelis („Į Laisvę“, Nr. 66/1976) sa
vo kongreso eigos aprašyme tarp kitko 
pasisako ir stovyklos reikalu. Jis teigia, 
jog „apčiuopiamesnių vaisių stovyklavi
mas nei per šį, nei per ankstyvesniuosius 
neatnešė“, jaunimas per stovyklas nesu
artojo, ir siūlo atsisakyti stovyklos, kaip 
kongreso dalies. (Tiesa, kitas korespon
dentas, P. V. Kisielius, Ateitis, Nr. 4/1976, 
pasisako stovyklos atžvilgiu labai pozity
viai).

Kaip ten bebūtų, svarbu, kad būtų įžiū
rėtas reikalas rimtai svarstyti tikslų klau
simą, o ne „automatiškai“ perimti tai, kas 
buvo. Tik išdiskutavus tikslus, bus galima 
svarstyti, kokiomis priemonėmis jie ge
riausiai yra pasiekiami. Tada pasirodys, 
ar yra reikalingos ypatingos naujovės, ar 
galima eiti senais keliais. Nes ir pakeiti-

SVEICARIJA
UKRAINIEČIŲ ŠVENTĖ

Vasario 6 d. Ukrainiečių Susivieniji
mas Šveicarijoje, Zuericho mieste, suren
gė Ukrainos nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimą. Ukrainos nepriklausomybė, 
kaip ir Lietuvos, buvo paskelbta 1918 me
tais. Ukrainiečiai, susirinkę iš visos Švei
carijos, savo šventę pradėjo pamaldomis. 
Pamaldas laikė kunigas Daiylo Dzwonyk.

Pavalgius bendrus pietus ir pabendra
vus tarpusavyje, prasidėjo oicialioji susi
rinkimo dalis. I. Luczyszyn, Ukrainos lais
vės 'kovų dalyvis, skaitė šventei pritaiky
tą paskaitą. Anna Lindai, pianinu palydint 
Pawlo Dlabohai, smuiku pagrojo Haende- 
lio sonatą A-dur, smuikui ir fortepionui.

Sugiedojus Ukrainos himną, sekė įvai
rios diskusijos. Tarp kitko, dr. R. Prokop, 
Ukrainiečių Susivienijimo Šveicarijoje 
pirmininkas, atkreipė dėmesį į ateinantį 
jubiliejinį 60 metų nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimą 1978 metais. Jis pagei
davo šią šventę organizuoti kartu su ki
tomis nerusiškemis sovietų pavergtomis 
tautomis.

Lietuvos atstovui dr. A. Geručiui dėl 
susidėjusių aplinkybių negalint pas uk
rainiečius dalyvauti, lietuviams atstovavo 
J. Jakaitis. Jis, atsidėkodamas už pakvie
timą, dr. R. Prokopui įteikė Amerikos Lie
tuvių Tarybos informacinę knygelę Li
thuania.

J. J. 

Minėdami Vasario šešioliktąją — aukokime Tautos Fondui
Aukas prašome siųsti Tautos Fondo Atstovybei D. Britanijoje, žemiau nurodytu 

adresu. Čekiuose bei pašto orderiuose užrašyti angliškai: Lithuanian National 
Fund.

------------atkirpti-------------

Lithuanian National Fund, 1977 m. vasario d,
2, Ladbroke Gardens,
London, Wil 2PT

Siunčiu Tautos Fondui auką £..................... . ........

Mano pavardė ir adresas: ........................................................................................

Prašau prisiųsti pakvitavimą. Sutinku/ nesutinku, kad mano pavardė būtų panti 
nėta „E. Lietuvyje“, (išbraukti nereikalingus žodžius).

mai kyla iš reikalo, o ne todėl, kad būti
nai būtų kitaip, negu buvo.

Iki šiol visi kongresai turėjo tikslus (ž. 
priedą). Tačiau tai nebuvo tikslai tikrą
ja prasme, bet daugiau šūkiai arba kilnūs 
tautiniai norai. Tik dalį jų būtų galima 
laikyti bendriausiais, aukščiausios ab
strakcijos tikslais. Su realybe jie mažai 
ką bendro turėjo, nes buvo per bendri, 
per platūs.

Kongresui reikėtų šalia bendrų tikslų 
ir labai aiškių bent vidurinės abstrakcijos 
tikslų, kurie konkrečiau nurodytų, ko sie
kiams, ir ,uo apribotų kongreso tematiką. 
Kongrese siekti „visko“ yra nesusiprati
mas. Jis negali atstoti penkių metų veik
los, neturėtų jis būti nė atstovams litua
nistiniai kuisai!

Kas ir kaip galėtų tikslus nustatyti? 
Nėra ir negali būti įstaigos ar grupės, ku
ri neklaidingai galėtų pasakyti, kas mums 
reikalingiausia ir geriausia, kas kongrese 
turėtų būti svarstoma. Pliuralistinis prin
cipas. kurio reikėtų laikytis, reikalauja, 
kad kiekvienas galėtų pasisakyti apie 
kongresą ir jo tikslus. Iš nuomonių pasi
keitimo tarp asmenų, grupių ir tarp kon
tinentų, išaiškėtų tam tikra kryptis, susi
darytų bendra nuomonė apie tai, ko se
kantis kongresas turėtų imtis.

Taigi pirmasis žingsnis kongreso plana
vime turėtų būti: pradėti diskusijas pa
saulio lietuvių jaunimo tarpe, koks turė
tų būti IV PLJ Kongreso tikslas. Tada, vi
sas nuomones susumavus, pasvėrus ir 
įvertinus, galutinai būtų galima suformu
luoti tikslą.

Antrasis žingsnis būtų svarstyba, kaip, 
kokiomis priemonėmis tą užsibrėžtą tiks
lą, atsižvelgiant į visas aplinkybes ir fi
nansus, galima būtų pasiekti.

(bus daugiau)

„ŠLUOTOS“ HUMORAS

Mes jį laikėme už rankų, raminome, lie
pėme eiti gulti, bet, kai pasakė, kad pa
plaus dar du žmones, mes jį paleidome.

(Iš liudininko parodymų)
Kadangi pardavėja iki II vai. vyno ne

davė, tai prisigėriau pro užpakalines du
ris. (Iš prisipažinimo)

Cukriniai lapai užraugti su vidurine 
mokykla, o kukurūzai — su studentėmis.

(Iš agronomo pasisakymo)
Dalis plytų supūdyta po atviru dangu

mi, o dalis sumaišyta su durpių kraiku 
gyvuliams. (Iš akto)

Per lapkričio mėnesį į draugiškąjį teis
mą nusiųstas su dešra, o gruodžio pra
džioje svarstytas su žarnomis.

(Iš charakteristikos)
Daugiau gamtos pažeidimų nedarysiu, o 

uošvę, kuri teršė aplinką, išvariau.
(Iš pasiaiškinimo)

Mm
Britanijos Lietuvis —

1952 m. sausis-vasaris
— L. Namų akcininkų suvažiavime da

lyvavo 33 asmenys, atstovavę 894 akci
joms. Akcinis kapitalas tada buvo £5.694. 
Turto vertė — £9.509; ilgalaikė paskola 
— £3.940.

— Amerikoj boksininkas J. Vinča (DP) 
nugalėjo Texas čempioną iE’. Allen'ą.

— Pirmąją šeštadieninės mokyklos lai
dą Bradforde baigė Zita Daržinskaitė, Ro
ma Duobaitė, Janina Gurskytė, Algirdas 
Jurevičius ir Sigitas Kazlauskas.

— Patys geriausi veikėjai ir laikraščio 
bendradarbiai per du mėnesius išsijuosę 
rašo ir ginčijasi apie Viiko ir diplomatų 
bendradarbiavimą.

— Karaliaus Jurgio VI mirties proga 
(vasario 6 d.) E. Lietuvio Nr. 7 iliustruo
tas jo ir sosto įpėdinės princesės Elzbietos 
paveikslais.

— Manchesteryje mirė savanoris-kūrė- 
jas Pranas Butkus.

— Ministras K. Balutis Vasario 16 pro- 
ga per „Amerikos Balsą" pasakė kalbą 

' Lietuvos gyventojams.
— Vasario 16 d. paminėta vienerių me

tų lietuvių gimnazijos Vokietijoje sukak
tis.
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