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Vasario 16 Aktas tebegalioja
Lietuvos Diplomatijos šefo

Stasio Lozoraičio žodis, pasakytas per 
radiją Nepriklausomybės šventės proga

Vasario 'šešioliktosios diena — Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė — yra iškilmin
gai minima kiekviename laisvojo pasau
lio krašte, kuriame yra lietuvių. Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, Kanadoje, Pie
tų Amerikoje, Australijoje, Europoje už
sienio lietuvių visuomenė yra vieninga, 
švęsdama šią reiklšmingą datą, pažymin
čią mūsų tautos naujosios istorijos spren
džiamą įvykį — Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymą, paskelbtą 1918 me
tais mūsų sostinėje Vilniuje. Kalbamas 
aktas, kuriuo buvo atgaivintas lietuvių 
tautos suverenumas, tebėra galioje teisi
niu atžvilgiu, nes smurtu primesta Lietu
vai okupacija negalėjo jo panaikinti. Tai 
patvirtina civilizuotojo pasaulio pastovus 
nusistatymas nepripažinti padaryto Lie
tuvai, kaip lygiai Estijai ir Latvijai, 
smurto padarinių.

Antra ir svarbiausia, vasario 'šešiolikto
sios aktas, jame išreikšta teisė į nepri
klausomybę ir laisvę, tebėra gyvi mūsų 
tautos sąmonėje.

Svetima, o ypač sovietų okupacija turi 
daug priemonių primesti žmonėms išvirši
nes gyvenimo formas, politinę bei ūkio 
santvarką, slopinti laisvą nuomonės iš
reiškimą. Bet vienas — pagrindinis — da
lykas jai neprieinamas, būtent, žmonių 
dvasia. Patriotizmas, tautinis solidaru
mas, prisirišimas prie laisvės, tikėjimas, 
žmoniškumas, -— štai tie dvasiniai veiks
niai, kurie įkvėpė mūsų tautą tvarkyti sa
vo nepriklausomą valstybinį gyvenimą, o 
dabar sudaro laidą, kad ji paliks tautiš
kai gyva, morališkai sveika ir dvasiškai 
nepriklausoma, ligi atgaus politinę nepri
klausomybę.

Kad ir kaip ilgai tektų to laukti, vis 
dėlto galima konstatuoti, jog civilizuotų 
tautų bendruomenėje atsiranda vis dau
giau moralinio bei politinio pasipriešini
mo smurtui ir- priespaudai. Didėja tarp
tautinis solidarumas smerkiant žmogaus 
teisių pažeidimus, persekiojimą dėl ideo
loginių, tautinių ar tikybinių pažiūrų. Au
ga susidomėjimas pavergtų kraštų likimu, 
nes žmogaus teisės pirmiausiai pažeidžia
mos tuose kraštuose, kurie, kaip Lietuva, 
yra svetimųjų smurtu okupuoti ir valdo
mi. Žmogaus teisių nevaržomas vykdymas 
turi dar platesnės reikšmės: jis savaime 
veda į žmonių apsisprendimo laisvę, į 
laisvos visuomenės sudarymą, į tautos 
laisvę .bei valstybinę nepriklausomybę.

Žmogaus teisių apsauga yra vienas da
bartinės tarptautinės raidos Vakaruose 
veiksnių. Tai raidai paryškinti prisimin
tini šie Jungtinių Amerikos Valstybių pre
zidento Carter'io žodžiai, pasakyti jo in
auguracijos kalboje: ....Auga aistringas
laisvės troškimas. Šia nauja dvasia vado
vaujantis, šiandien naujos veiklos pra
džioje negali būti Amerikai kilnesnės ir 
garbingesnės užduoties, kaip padėti kurti 
teisingą bei taikingą, tikrai žmonišką pa
saulį...“

Šie kilnūs Amerikos Prezidento žodžiai 
teįkvepia ir mums pasitikėjimą ateitimi.

Nepriklausomybės šventės proga Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos vardu nuolan
kiai sveikinu lietuvius ir lietuves krašte 
ir užsieny, linkėdamas visiems laimės as
meniniame gyvenime ir sėkmės darbuose 
Lietuvos gerovei.

Nesklandumai pramonėje
Vilniuje leidžiamas „Liaudies Ūkis" 

(1976 m. Nr. 12) atspausdino kelis 
straipsnius apie 1976 m. spalio 14-15 d. d. 
Šiauliuose vykusią konferenciją, kurioje 
buvo bandyta ištirti respublikos, o ypa
tingai šio miesto pramonėje esamus ūki
nės veiklos nesklandumus.

Kom. partijos C. K. atstovas P. Gabrė
nas nurodė vieną iš blogybių Lietuvos 
pramonėje — įmonės turi viršplaninį dar
bininkų skaičių. Įmonių vadovai siekia 
gamybos prieauglio „klaidingomis priemo
nėmis“ — didina darbininkų skaičių. Pla
ną darbo našumui padidinti neįvykdė 77 
įmonės. Nepakankamai išvystyta mecha
nizacija. Iš kitų pranešimų paaiškėjo, kad 
respublikos pramonėje rankų darbą dirba 
165 tūkst. darbininkų, t. y. apie trečdalis 
visos darbo jėgos. Gaminami pasenę gami
niai, neturį gyventojų paklausos. Pirkėjai 
nepatenkinti gaminama avalyne. Išbro
kuotiems gaminiams pagaminti respubli
koje kasmet sunaudojamas 500-600 darbi
ninkų darbas. Lietuvoje per mažai paruo
šiama kvalifikuotų darbininkų.

Šiaulių miesto vykd. kom. pirm. V. Ka- 
zanavičius kalbėjo apie priežastis, kurios 
kliudo miesto pramonei augti. Jis pasakė, 
kad miesto pramonė nepakankamai aprū
pinta įvairiomis paslaugomis. Trūksta 
vandens. Miesto pramonei reikėtų 20% 
daugiau vandens, negu ji gauna. Dar blo
giau su kanalizacija. Blogai išvalomi nu
tekamieji vandenys, užteršiama aplinka.

Londonas, 1977 m. vasario 22 d.

UŽUOJAUTA DĖL A. CROSLANDO 
MIRTIES

Nelaukta ir labai staigi Britanijos užs. 
reikalų ministro A. Croslando mirtis liūd
nu aidu nuskambėjo visame pasaulyje. 
Užuojautas šeimai prisiuntė karalienė, vy
riausybės nariai, opozicijos vadai ir dau
gelis užsienio vyriausybių. Jų tarpe užuo
jautos telegramą min. pirmininkui pri
siuntė ir Sovietų S-gos užs. reik, minist
ras A. Gromyko.

A. Croslandui mirus, kraštas neteko ga
baus politiko ir darbštaus ministro, o La
bour partija tolerantiško ir blaiviai galvo
jančio partijos nario.

KOMITETAS HELSINKIO 
NUTARIMAMS SEKTI

BATUN savo biuletenyje (Nr. 317) mi
ni šiuos asmenis, sudarančius komitetą 
sekti, kaip Lietuvoje vykdomi Helsinkio 
konferencijos nutarimai:

1. Ona Lukauskaitė-Poškienė (70 m.), 
poetė, 1955 m. sugrįžusi iš Sibiro.

2. Kun. Karolis Garuckas, LKB Kroni
kose minimas aktyvus disidentas.

3. Tomas Venclova, poetas ir literatūros 
kritikas. Neseniai išleistas į Vakarus.

4. Eitan Finkelšteinas, fizikas, žydų vei
kėjas.

5. Viktoras Petkus, religinis aktyvistas, 
laikinai suimtas Kovalevo teismo metu 
Vilniuje.

BARBARIŠKOS ŽUDYNĖS
Nužudymas trijų kunigų ir keturių vie

nuolių Rodezijoje yra pats barbariškiau
sias banditų žygis. Tuo labiau, kad kata
likų misionieriai, gyvendami afrikiečių 
vietovėse ne tik juos moko ir gydo, bet 
dažnai suteikia pagalbą ar užstoja nuo 
persekiojimo prieglaudos beieškančius 
džiunglių kovotojus.

Britų spauda vieningai smerkia šį bar
barišką žygį, reikalaudama, kad Anglija 
ir JAV atitinkamai reaguotų. Vien tik pa
sipiktinimo nebeužtenką — reikia bandi
tus sudrausti.

AMBASADORIUS ATSISVEIKINA ,

V. Vokietijos ambasadorius Karl-Gun- 
ther von Hase kovo mėnesį perkeliamas į 
Briuselį. Išbuvęs Londone 7 metus, jis ge
rai susipažino su Anglijos gyvenimu ir jos 
demokratine santvarka. Atsisveikinimo 
proga jis pareiškė, kad V. Vokietijos pe
čius slegia daug didesnė našta, negu Bri
tanijos. Nors ekonomiškai V. Vokietija 
esanti žymiai stipresnė, bet kitais atvejais 
ji pavydinti Britanijai.

Esą, anglai pamiršta, kad jie turi natū
ralias, gamtos apsaugotas sienas, už ku
rių .gyvena taikūs ir draugiški kaimynai. 
Tuo tarpu Vokietija yra padalyta, ji gy
vena nuolatiniame nedraugiško komuniz
mo pavojuje.

Anglija džiaugiasi savo politine pasto
via sistema ir didžiuojasi praeitimi, — 
Vokietija, susikūrusi ant griuvėsių, dar 
nėra pilnai susiradusi savo vietos Europo
je.

Anglijos negatyvus prekybos balansas 
turįs daug galimybių būti išlygintas „ne
matomomis pajamomis“ (bankai, draudi
mas, investacijos). Šiaurės jūros nafta 
taip pat bus labai žymus krašto ūkio 
ramstis. Vakarų Vokietija savo gerbūvį 
sukūrė daugiausia sunkiu darbu. Naujų 
kasyklų ar naftos šaltinių ten nebesuras- 
ta.

Ambasadorius Karl-Gunther von Hase

Riboti šilumos tiekimo pajėgumai, per
krauti elektros ir telefonų tinklai, nuolat 
trūksta dujų. Naujoji pramonė padidina 
poreikius minėtoms paslaugoms, bet nie
kas neskiria lėšų joms tobulinti ir plėsti.

Šilumine energija centralizuotai aprū
pinama 51% pramonės įmonių. Bet visas 
šiaurinis miesto rajonas (Gubernija) nau
dojasi vietinio pobūdžio katilinėmis. Buvo 
paruoštas šio rajono centralizuotos kati
linės statybos projektas, kuris nebuvo pa
tvirtintas. Dabar Gubernijoje veikia 11 
katilinių, kurios, nebegaudamos pakanka
mai dujų, neturėdamos tankų mazutui lai
kyti ir būdamos nepritaikytos kitam ku
rui, begali apšildyti įmonių. Tai kliudo 
įmonių gamybai.

Konferencija priėmė rekomendaciją ga
mybos, jos valdymo ir‘organizavimo trū
kumams pašalinti, nei vienu žodžiu nepa
minėdama tikrosios nesklandumų priežas
ties — Kremliaus ilgarankės politikos.

J. R. 

yra buvęs penkis metus karo belaisvis 
Sov. Sąjungoje. Sąlygos buvusios sunkios, 
ir tūkstančiai vokiečių jų nepernešė. Ta
čiau, atsižvelgiant į vokiečių elgesį su so
vietų belaisviais, per daug skųstis nesą 
pagrindo.

EURO-KOMUNISTAI NUSTOS MELUOTI

Kas dabar vyksta prancūzų komunistų 
partijoje, plačiai aprašė britų komunistų 
dienraštis „Morning Star“ (15. 2. 77). .

Georges Marchais, prancūzų kom. par
tijos gen. sekretorius pasakė žurnalistams, 
kad jų partijos 22-ras kongresas, įvykęs 
1976 m. vasario mėn., padarė „posūkį, ar, 
jeigu norite, atidarė naują lapą partijos 
politinėje linijoje“.

„Nuo dabar reikalai negali būti taip 
tvarkomi, kaip ligšiol“... nuo dabar par
tija sakysianti tiesą bet kokiu klausimu, 
ir viešai.

Reikalas ėjo apie Chruščiovo kalbą, pa
sakytą prieš 21 metus Sov. Sąjungos kom. 
partijos kongrese, kadia jis pasmerkė Sta
lino darbelius. Tos kalbos tekstą, kaip da
bar paaiškėjo, rusai buvo davę pasiskai
tyti prancūzų, italių ir kiniečių delega
tams, dalyvavusiems 22-ame partijos kon
grese. Bet rusai buvo uždraudę tą dalyką 
skelbti, nes tai buvusi „valstybinė paslap
tis“. Tą paslaptį sužinojo buržuazinė 
spauda anksčiau, negu komunistai. Pran
cūzų komunistai melavo, sakydami, kad 
jie nieko nežino apie Stalino vykdytus 
žiaurumus.

Tur būt dabar ir britų komunistai pra
regėjo, kas vyksta Sovietų Sąjungoje, nes 
jų dienraštis vis dažniau parašo apie di
sidentų persekiojimus.

STALINO DVASIA
„Times“ (vasario mėn.) savo vedamaja

me nurodo, kaip Čekoslovakijos vyriausy
bė, persekiodama žmogaus teisių kovoto
jus, pasirašiusius „Charta 77“, pažeidžia 
pačios Čekoslovakijos priimtos Tarptauti
nės Civilinių ir Politinių Teisių'Konven
cijos 19 (2) paragrafą. Ten aiškiai pasa
kyta, kad kiekvienas žmogus turi teisę 
reikšti savo nuomonę bei įsitikinimus ko
kiu tiktai būdu jis pageidauja.

Straipsnis užbaigiamas tokiu pareiški
mu: „Jei Čekoslovakijos vyriausybė pagei
dauja, kad jos kraštas 1977 metais būtų 
laikomas Europos dalimi, o ne paslaptin
ga stalinizmo liekana, tai ji turi gerbti 
pati savo įstatymus, atsisakyti raganų 
medžioklės ir įleisti savo piliečiams gyven
ti normalų gyvenimą.“

NEPATINKA FILMAS

iEiritų aktoriai Helsinkyje suka filmą 
„Telefonas“, kuriame pagrindinį vaidme
nį turi lietuvis (spaudoje vadinamas Rus
sian-Lithuanian) Charles Bronson.

Kilme Bronson vaidina Sovietų agentą. 
Britų aktorius Patrick Magee vaidina 
KGB generolą.

Kaip matyti, tai nuotykių filmas, kuria
me aktyviai pasireiškia šnipų veikla. Už 
tai sovietų spauda iŠ anksto pasmerkė. 
„Izvestija“ įsidėjo straipsnį, kuriame sa
koma, kad Bronsono vaidmuo pažeidžia 
sovietinių piliečių jausmus. Filmo tikslas 
esąs sukelti Vakaruose antitarybines nuo
taikas ir sukurti blogų praėjusių dienų 
prisiminimus. Laikraštis tvirtina, kad fil
mo pastatymą remiančios Vakarų žvalgy
bos. Filmo direktorius Siegel sakoąi gal
vojęs gauti iš sovietų medalį, o išėję ki
taip...

NESIKIŠKITE...
„Pravda“ paskelbė ilgą straipsnį, kuria

me patariama vakariečiams daugiau nesi
kišti į Sov. Sąjungos reikalus. Ta proga 
prisimenama, kad disidentų problema yra 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. Nors prezi
dento Čarterio vardas tiesiog neminimas, 
bet visi disidentų užtarėjai vadinami „de
šiniojo sparno kontrarevoliucionieriais“.

Sovietų disidentai esanti tik maža gru
pelė Vakarų apmokamų, niekam neatsto
vaujančių žmonių. Neseniai suimtieji di
sidentų vadai Ginzburgas ir Orlovas esą 
persekiojami ne dėl politinių įsitikinimų, 
o dėl kriminalinių prasikaltimų.

Tame pačiame straipsnyje sakoma, kad 
Šiaur. Airijoje esą tūkstančiai žmonių per
sekiojama dėl žmogaus teisių, bet Vaka
rai tyli.

Vakarų komunistų partijos įspėjamos, 
kad įsijungimas į disidentų gynimo akci
ją skaldąs socialistų pajėgas Vakarų pa
saulyje.

Ir vakarai kaltinami
Socialistinių kraštų, ypačiai Sov. Są

jungos ir Čekoslovakijos spauda kaltina 
Vakarų valstybes, kad jos pažeidžiančios 
žmogaus teisių deklaraciją. Esą, jos pačios 
muša, ir pačios rėkia.

Jų spaudoje minimi suimtųjų kankini
mai Šiaurinėj Airijoj, žudynės Pietų Afri
koj, negrų persekiojimas Amerikoje.

Vakarų diplomatai pranašauja, kad bir
želio mėnesį Belgrade prasidedančioji 
konferencija Helsinkio Deklaracijos vyk
dymui peržiūrėti, gali virsti viešu teismu. 
Jau dabar vakariečiai yra kaltinami už 
disidentų rėmimą. Iš tiesų tai esąs niekas 
kitas, 'bet kišimasis į svetimų valstybių 
vidaus reikalus. „Rude Pravo“ rašo, kad 
Vakarų kampanija prieš komunistų kraš
tus „yra kapitalistinių vakarų melas, sie
kiąs pridengti faktus, kaip begėdiškai 
mindžiojamos jų kraštuose žmogaus tei
sės.

Europos Žmogaus Teisių apsaugos teis
mas, nagrinėjąs Strasbourge Britanijos 
bylą dėl internuotųjų Š. Airijos gyvento
jų kankinimo, suteikė ypačiai daug me
džiagos socialistų kraštų spaudai. Pirmą 
kartą istorijoje į panašų teismą Maskva 
atsiuntė savo spaudos ir televizijos atsto
vus.

Maskvos radijas, kalbėdamas apie šį 
teismą, neseniai pareiškė: „Šitame taria
mai demokratiškame krašte dar tebeeg
zistuoja Rodezijos valdymo metodai, su 
apsupimais, žmonių medžioklėmis, areš
tais,' koncentracijos stovyklomis ir kali
nių kankinimais“. Tasso žinių agentūra 
skelbia, kad 'britų spaudoje nepraleidžia
mi pranešimai apie Strasbourgo teismo ei
gų.

Daug dėmesio kreipiama į JAV negrų 
padėtį. Esą, negro A. Youngo paskyrimas 
JAV atstovu prie J. Tautų esanti tik prie
danga, leidžianti dar daugiau užgniaužti 
juodųjų teises. Šis paskyrimas vadinamas 
„rasistinės politikos kosmetika“.

Plačiai išnaudojamas nedarbas. Pvz. so
vietų komentatorius V. Zorinas šitaip iš
aiškino: „Kiekviena save demokratiška 
laikanti bendruomenė turi garantuoti pi- 
lieičams darbą“. Tuo tarpu JAV esą aš- 
tuoni milijonai, o Britanijoje daugiau 
kaip milijonas bedarbių.“

Toliau tas pats Zorinas komentuoja: 
„Kodėl Vašingtono valdantieji sluoksniai 
daugiau rūpinasi saujele įstatymus lau
žančių sovietų piliečių likimu, negu savo

SefitiįnioS
— Dr. Kissingeris sudarė sutartį su Ti

mes Incorporated parašyti savo atsimini
mus.

— Sov. Sąjungoje, eidamas 84-tus me
tu'', mirė lėktuvų konstruktorius S. Iliuši- 
nas. Jis yra suplanavęs apie 50 lėktuvų 
modelių, ir tris kartus apdovanotas Leni
no ordinu.

— Negrų kolonija Londone pradėjo leis
ti naują savaitraštį „West Indian Post“.

— Baleto šokėjas R. Nurejevas Paryžiu
je pareiškė, kad per 14 metų jam nepavy
ko išgauti vizos motinai, kuri norėtų jį 
aplankyti.

— Šių metų Londono šunų parodoje bu
vo atgabenta 9.321 šuo. Pirmą vietą lai
mėjo Anglų seteris.

— Ežero dugne netoli Romos po vande
niu surastas vario amžiaus laikotarpio 
kaimas, su daugybe to meto išdirbinių.

— Dr. Kissingeris paskirtas prezidento 
Čarterio patarėju energijos taupymo rei
kalams.

— Leningrade, Maskvoje ir Ukrainoje 
policija, krėsdama disidentų namus, 
atėmusi daugiau kaip 1.200 įvairių doku
mentų.

— Atnaujinus diplomatinius santykius, 
iš Sov. Sąjungos sugrįžo 2.000 ispanų ko
munistų. Dar dviejų tūkstančių laukiama.

—■ Anglijoje ir Valijoje gyvena tarp aš- 
tuonių ir devynių tūkstančių čigonų šei
mynų. Dauguma jų niekur neregistruotos.

— Dėl disidentų išleistos Charta 77 at
šauktas Čekoslovakijos min. pirmininko 
vizitas į Vieną. Santykiai pablogėjo ir su 
kitomis V. Europos valstybėmis.

— Britų sausio mėnesio prekybos ba
lansas pasiekė rekordinį deficitą — £545.

— Vasario 14 d. Norvegijos diplomatui 
K. Mugaas įsakyta išvykti iš Maskvos.

— Eiritanija ir Bulgarija sutarė pasi
keisti radijo ir televizijos programomis ir 
specialistais.

— V. Vokietijos žurnalistas W. Kratzer, 
įtartas palaikęs ryšį su disidentais, buvo 
Čekoslovakijos policijos tardytas ir pa
siųstas į Austriją.

— Dr. Sacharovas kreipėsi per CBS ra
dijo korespondentus į prezidentą Carterį, 
prašydamas ir toliau tęsti žmogaus teisių 
gynymo politiką.

— Sir Harold Wilson per televiziją pa
neigė savo buv. spaudos sekretoriaus J.

ESTIJOS ŠVENTĖ
VASARIO 24-OJI YRA ESTIJOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 
DIENA.

SVEIKINAME MŪSŲ BENDROJO 
LIKIMO DRAUGUS IR KAIMYNUS, 
ŠVENČIANČIUS NEPRIKLAUSOMOS 
ESTIJOS PASKELBIMO 59-TĄSIAS 

METINES

krašto dorais žmonėmis, kuriems atima
mos žmogaus teisės.“

Jokie ir panašūs kaltinimai keliami Va
karams, besiruošiant Belgrado konferen
cijai, kuri sudarys gerą forumą propagan
dai.

PREZIDENTO ČARTERIO LAIŠKAS

JAV prezidentas J. Carteris atsiuntė 
Sov. Sąjungos disidentų vadui dr. A. Sa
charovui privatišką laišką, kuris jam bu
vo įteiktas JAV ambasadoje Maskvoje. 
Laiško atsiimti dr. Sacharovas atvyko šo
ferio vairuojamame „Moskvičiuje“, kurį 
jam paskolino (kaip nariui) Sovietų 
Mokslo Akademija.

Diplomatiniuose sluoksniuose būkštau- 
jama, kad šis laiškas padidins Sovietų — 
Amerikos įtampą ryšium su žmogaus tei
sių vykdymu Sov. Sąjungoje.

čia pateikiamas prezidento laiško teks
tas.

„Gerbiamas profesoriau Sacharovai,
Aš gavau jūsų laišką, rašytą sausio 21 

d. ir noriu padėkoti už jūsų mintis, kurias 
man asmeniškai pareiškėte.

Žmogaus teisės yra pagrindinis mano 
administracijos rūpestis. Savo inaugura
cijos kalboje aš pareiškiau: „Dėl to, kad 
mes esame laisvi, mes niekada negalime 
būti indiferentiški laisvės netekimui ki
tur“. Aš noriu jus užtikrinti, kad Ameri
kos gyventojai ir mūsų vyriausybė ir to
liau laikysis tvirtų įsipareigojimų respek
tuoti žmogaus teises ne tiktai mūsų kraš
te, bet taip pat ir užsienyje.

Mes panaudosime visas priemones, kad 
būtų išlaisvinti sąžinės kaliniai ir steng
simės sukurti pasaulyje tokias sąlygas, 
kuriose tautos, turinčios skirtingas kultū
ras ir istorijas, galėtų gyventi šalia viena 
kitos taikoje ir teisingume.

Man yra malonu gauti iš jūsų žinių ir 
aš linkiu jums viso geriausio.

Nuoširdūs linkėjimai, Jimmy Carter.“

DIENOS
Haines spaudoje paskleistas žinias, kad 
lady Falkender, ilgametė jo sekretorė, tu
rėjusi įtakos į jo politinę veiklą.

— Kinija atsiuntė į Londono rinką 80 
tonų aukso, už kurį tikisi gauti apie 350 
mil. dolerių jai reikalingas užsienio va
liutos.

— Iš satelitinių nuotraukų Sovietų kar
tografai padarė naują pilną mėnulio že
mėlapį.

— Gegužės mėnesį Australijos gyvento
jai balsavimo kėliu pasirinks savo tautos 
himną. Pasiūlyta šeši projektai, įskaitant 
dabartinį „God Save the Queen“.

— JAV prezidentas Carter paskelbė, 
kad Kuba sutinkanti svarstyti pasiūlymą 
atitraukti savo kariuomenę iš Angolos.

— Pasaulinio garso smuikininkas E. 
Kalafatisn mirė nuo širdies atakos groda
mas Brahmso simfoniją Salonikuose.

— Vakarų Berlyne per vieną savaitę 
nuo narkotikų vartojimo mirė penki žmo
nės. Per praėjusius metus V. Vokietijoje 
nuo narkotikų mirė 305 žmonės-

— Britų parlamente kilo stiprūs deba
tai, kai vidaus reik, ministeris M. Rees 
pranešė saugumo sumetimais ištremiąs 
du amerikiečius — Philip Agee ir Mark 
Hosenball.
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Arkiv. Jurgis Matulaitis Didelio darbo pabaiga
(JO 50 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ 

MININT)

Sausio 27 d. sukako 50 metų nuo didžio
jo (Lietuvos vyskupo, kandidato į šventuo
sius, arkiv, Jurgio Matulaičio mirties. No
rėdami nors kukliai paminėti šią sukaktį, 
pasinaudojame kun. V. Rimšelio, MIC, la
bai išsamiu straipsniu, paskelbtu „Drau
go“ kultūriniame priede praėjusiųjų metų 
gruodžio 18 d. Čia pateikiamos kelios to 
straipsnio ištraukos.
Pirmasis lietuvis vyskupas, mylįs savo 

tautą ir kalbą
1918 metai mūsų tautos istorijoje yra 

brangiausi metai. Tų metų vasario 16 d. 
buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomy
bė. Šiais metais ir Vilniaus vyskupija ga
vo lietuvį vyskupą Jurgį Matulaitį — Ma
tulevičių. Visi skundai, teisingi ar netei
singi, pasiųsti šv. Sostui nedingsta, jeigu 
jų iš slaptų archyvų kas neišvagia. Kai 
reikėjo Vilniui skirti vyskupą, tai reikia 
manyti, jog ir tie graudūs lietuvių skun
dai ir prašymai gauti Vilniuje lietuvį vys
kupą buvo surasti Vilniaus vyskupijos by
lose ir peržiūrėti. Tie skundai betgi Vati
kane gavo savo lemiamą reikšmę, kai Va
tikane buvo žinoma, jog Lietuva yra pasi
skelbusi nepriklausoma, atseit, kai jau 
Romos kurijoje negalima buvo Lietuvos 
vadinti Polonia. Tada ir žemaičių vysku
po Pranciškaus Karevičiaus kreipimasis 
Berlyne 1918 m. vasario mėn. į Vokietijos 
vyriausybę su prašymu, kad paremtų lie
tuvį kandidatą į Vilniaus vyskupiją, turė
jo savo reikšmę.

Nesaugus vyskupo sostas dėl tautybės
1920 metais prieš vyskupą buvo praves

tos agitacijos ir sukurstytos minios. Tu
mas Vaižgantas tada rašė: „Pereitą savai
tę buvo sudaryta kita demonstracija, jau 
politinė, jau tiesiai prieš vyskupą lietuvį, 
dir. Jurgį Matulevičių. Minios slankiojo, 
šaukdamos: Šalin lietuvį!“ Ant gatvės bu
vo priimta rezoliucija ir telegrama pa
siųsta .popiežiui į Romą: „Jei neatsiimsi 
lietuvio vyskupo ir neduosi mums tauti
ninko (narodowegol, tai mes visi persi- 
mesime į tautinį tikėjimą“. Taigi šovinis
tai lenkai ėmė Šv. Tėvą gąsdinti net tau
tine bažnyčia, kad tik i'šėdus vyskupą lie
tuvį iiš Vilniaus.

Tais pačiais 1920 metais kovo 19 d. į 
Amerika kun. Pr. Bučiui vysk. Jurgis ra
šė: „Čia be galo sunku dėl tautinių kivir
ču ir nesusipratimu, ypač karo metu. Iki 
šiol niekur nepakliuvau, nors užsipuldinė
jimų be galo. Kažin, kaip bus toliau. Ka
žin, ©r nervai ir sveikata tesės“.

Apaštališkasis vizitatorius ir darbai 
savajai tautai

Gavęs iš Pijaus XI nuo Vilniaus vysku
pijos atsisakymo priėmimą, vysk. Jurgis 
apsigyveno Romoje. Čia jis pradėjo kurti 
tarptautinę marijonų kolegiją ir manė, 
kad dabar dirbs ir rūpinsis tik dėl vienuo
lijos gerovės. Bet neilgai trukus, pakeltas 
Adulio tituliniu arkivyskupu, buvo pa
skirtas Lietuvai apaštaliniu vizitatorium. 
Toks popiežiaus pasitikėjimas arkivysku
pu Matulaičiu parodo, kad Vatikanas len
kų skundams netikėjo.

Apaštalinio vizitatoriaus Lietuvai di
džiausias darbas ir rūpestis buvo sudary
ti Lietuvos bažnytinę provinciją ir konkor

L. Tolstojus

Monako kalinys
Šis pasakojimas L. Tolstojaus buvo para
šytas 1890 metais, bet ilgą laiką neleistas 
spausdinti. Pirmą kartą jis atspausdintas 
Anglijoje 1899 m., o Rusijoje — 1901 m.

Vert.

Viduržemio jūros pakrantėje, tarp Prancūzijos 
ir Italijos yra maža Monako valstybėlė. Gyventojų 
ten kaip dideliame kaime — apie septyni tūkstan
čiai, bet vistiek jiems visiems neištenka po akrą že
mės. Monaką valdo karalius, kuris turi rūmus, tar
nautojus, ministrus, vyskupą, generolą ir šešiasde
šimties vyrų kariuomenę.

Karaliaus pajamos mažos, nors gyventojai, 
kaip ir visur, moka mokesčius. Tais mokesčiais taip 
pat apdėtas tabakas, vynas ir spiritas. Tačiau iš jų 
karalius negalėtų išsilaikyti, jei neturėtų specialių 
pajamų. O tas pajamas sudaro ruletė. Nežiūrint ar 
klientai išlošė ar pralošė, bet lošimo namams visa
da lieka pelno, kurio didelė dalis tenka karaliui.

Lošėjų čia netrūksta, nes tai vieninteliai rule
tės lošimo namai Europoje. Bandyta panašius na
mus atidaryti ir kituose kraštuose, bet dėl nuolati
nių skandalų ir net savižudysčių, valdžia juos vėl 
uždarydavo. Tad mėgėjai palošti vis traukia į Mo
naką.

Karalius žino, kad ruletė yra nešvarus reika
las. Bet toks pat yra spiritas ir tabakas. O pragy
venti ir išlaikyti valstybę bei jos atstovus reikia.

Prieš 'kiek metų šioje mažoje karalystėje įvyko 
žmogžudystė. Žmonės ten ramūs, ir tokio atsitiki
mo iki Šiol nebuvo girdėję. Kaltininkas buvo ati
duotas teisman, kuriame, kaip ir visuose teismuose,

datą su šv. Sostu. Koks didelis laimėjimas 
visai lietuvių tautai yta bažnytinės pro
vincijos sudarymas, nei 1926 m., nei da
bar nėra dar pilnai įvertintas. Tada dar 
visa Lietuva nebuvo atsigavusi nuo lais
vės kovų ir vis dar nespėjo atsidžiaugti 
laisvės atgavimu. Žinoma, nepriklausomy
bės pagrindu atėjo ir Lietuvos bažnytinės 
provincijos sukūrimas, kuris visai tautai 
reiškia religinį, krikščioniškos kultūros 
nepriklausomumą nuo kitų tautų. Nuo

Liėtuvos krikšto praėjo daugiau kaip 500 
metų, kol mes gavome bažnytinę nepri
klausomybę, kuria buvo sustabdytas tau
tos lenkinimas per Bažnyčią, šis įvykis 
yra mums didelės reikšmės istorinis lai
mėjimas. O arkiv. Jurgis Matulaitis, visai 
to nelaukdamas, tapo mūsų tautos istori
nis žmogus.

Bažnytinis žmogus į Dievo garbę
Kur tik arkiv. Jurgiui.Matulaičiui teko 

būti ir dirbti, visur jis apie save būrė -įta
kingų žmonių būrelius, organizavo socia
linį krikščionišką veikimą, rikiavo bažny
čiai, kaip mes dabar ją po II Vatikano -su
sirinkimo suprantame, darbininkus su pa
šaukimu skelbti Evangeliją ir liudyti visu 
savo gyvenimu Jėzų Kristų.

Jis atnaujino marijonų vienuoliją, ku
rios įnašas nepriklausomybės metais Lie
tuvoje buvo labai didelis religiniu ir kul
tūriniu atžvilgiu. Jis įsteigė Švč. Mergelės 
Nekalto Prasidėjimo seseris, kurias buvo 
pavadinęs vargdienių -seselėmis. Ką šios 
dvi vienuolijos padarė ar daro, tai yra ar- 
kivysk. Jurgio (Matulaičio veiklos pratęsi
mas.

Mums lietuviams labai reikia, kad arki- 
vysk. Jurgis būtų iškeltas į altorių šven
tumo garbę šioje žemėje. Jo byla dabar 
vyksta Romoje. Mes laukiame ir tikimės, 
jog jis -bus paskelbtas palaimintuoju ir 
šventuoju. Reikia mums tokio šventojo, 
reikia jo mūsų Bažnyčiai, kuri yra nuo 
krikšto priėmimo vis kovojanti už žmo
gaus teises, už savo kalbą savose bažny
čiose, o šiuo laiku už patį Dievą ir sąži

nės laisvę.

buvo teisėjai, kaltintojai, advokatai ir raštininkai. 
Pagal krašto įstatymus žmogžudys nuteistas mirties 
bausme: jam turėjo būti nukirsta galva. Karalius 
teismo sprendimą patvirtino.

Greitai iškilo klausimas, kur gauti giljotiną 
galvai nukirsti. Nei giljotinos, nei patyrusio kirvi- 
ninko Monakas neturėjo. Ilgai reikalą svarstę, mi
nisterial nutarė kreiptis į Prancūzijos vyriausybę, 
kad paskolintų giljotiną ir specialistą. Po savaitės 
atėjo atsakymas, kad Prancūzija sutinka paskolinti 
giljotiną ir mirties bausmės vykdytoją, bet tai kaš
tuos 16 tūkstančių frankų. Sužinojęs apie tai kara
lius, pasipiktino:

— Tas niekšas nevertas tokios sumos. Juk 
kiekvienas gyventojas turėtų mokėti daugiau kaip 
po du frankus. Ar negalėtų padaryti kas nors pi
giau?

Patarėjai nutarė atsiklausti Italijos karalių, ku
ris buvo Monako karaliaus brolis. Greitai buvo 
gautas atsakymas. Italai sutiko darbą atlikti už 12 
tūkstančių frankų. Karaliui ir tai atrodė per bran
gu, nes kiekvienas gyventojas turėtų mokėti beveik 
po du frankus.

Ir vėl susirinko karališkoji taryba, šį kartą nu
tarta kreiptis į savo kariuomenę: gal atsirastų ka
reivis, galįs galvą nukirsti. Juk šis darbas panašus į 
karą. Taryba kreipėsi į generolą, o šis į kareivius.

— O ne, — šaukė kareiviai. — Mes nesame 
mokomi žmonėms galvas kapoti.

Dar kartą susirinkusi taryba nutarė mirties 
bausmę pakeisti kalėjimu iki gyvos galvos, nes tuo 
būdu sumažėtų išlaidos. Karalius sutiko.

Bet ir vėl atsirado sunkumas: Monakas netu
rėjo kalėjimo ilgai įkalintiems laikyti. Ten buvo tik 
mažos, paprastos daboklės. Pagaliau surado vietą, 
į kurią uždarė jauną nusikaltėlį ir paskyrė sargybi
nį jam saugoti. Maistas buvo atgabenamas iš čia 
pat esančių karaliaus rūmų virtuvės.

Praėjus metams, karalius apskaičiavo, kad ka-

Praėjusių metų pabaigoje JAV LB Kul
tūros Taryba išleido ketvirtąjį ir paskuti
nį Pr. Naujokaičio „Lietuvių literatūros 
istorijos" tomą, atspausdintą VI. Vijeikio 
spaustuvėje Čikagoje. Siame tome nagri
nėjama 1944-1975 m. laikotarpio mūsų li
teratūra, pradedant rašytojais, brendu
siais Lietuvoje, -bet ryškiau pasireišku
siais tik išeivijoje ir baigiant jauniausią
ją okupuotos Lietuvos rašytojų karta.

Tai -galima -pavadinti tragiškųjų karo 
įvykių paveikta literatūra, nutekėjusia 
dviejomis skirtingomis srovėmis: vaka
ruose atsidūrę rašytojai „buvo laisvi,, ga
lėjo rašyti ką norėjo ir kaip norėjo“,. gi 
pavergtojo krašto rašytojai be mažų išim
čių „derinosi prie komunistų partijos rei
kalavimų, ėmė kurti propagandinius kūri
nius“ (10 psl.). Kadangi esame šio tragiš
kojo laikotarpio gyvi liudininkai, ypatin
gai įdomu susipažinti su „mūsų bendra- 
laikių rašytojų gyvenimu ir kūryba.

Dvi srovės
Kruopštasis autorius -įžangoje trumpai 

peržvelgia „nelaimingąją karo pabaigą“ 
bei jau minėtas „dvi skirtingas literatū
ros sroves“, kiek ilgėliau sustodamas prie 
„stovyklinio laikotarpio“, pirmųjų spaus
tuvėse spausdintų laikraščių bei žurnalų, 
literatūros premijų, knygų leidyklų ir „iš
sisklaidymą po įvairius kraštus“, iš nau
jo organizuojant literatūrinį bei kultūrinį 
gyvenimą.

.^Kūrybiniam išeivijos rašytojų vaizdo 
pilnumui“ autorius įžangoje schematiškai 
sumini išeivijoje kūrusias dvi rašytojų 
kartas (vyresniąją ir jaunesniąją) ir su
stoja prie kitų dviejų kartų — Lietuvoje 
brendusių, 'bet ryškiau pasireiškusių išei
vijoje ir išeivijoje brendusių lietuvių ra
šytojų: beletristų, poetų, dramaturgų, kri
tikų ir vaikų literatūros kūrėjų. Kitoje 
šios istorijos dalyje autorius nagrinėja 
okupuotos Lietuvos literatūrą, komunistų 
partijos, diktuojamas kūrybos sąlygas ir 
įglaudžia rašytojus -į tris kartas: vyres
niąją, antrąją (taigi, jaunesniąją) ir jau
niausiąją (gimusią 1941 m. ir vėliau). Sa
vo kapitalinį keturių dalių „Lietuvių lite
ratūros istorijos“ veikalą Pr. Naujokaitis 
baigia okupuotos Lietuvos literatūros is
torikais, kritikais bei vertėjais, kurių su
mini. net 52, kai tuo tarpu išeivijoje jų 
suranda vos 20.

Didž. (Britanijos rašytojai
Daug ką galima -būtų kalbėti apie šį IV- 

jlį mūsų literatūros istorijos tomą, tačiau 
man rūpi nors trumpai sustoti prie šioje 
knygoje paminėtų Didž. Britanijos lietu
vių rašytojų. Knygos įžangoje autorius 
mini, kad „didesnis rašytojų būrys susi
telkė Anglijoje: F. Neveravičius, K. Barė- 
nas, VI. Šlaitas, R. Spalis, S. Laucius, J. 
Kuzmickis-Gai-lius, L. švalkus, č. Obcars- 
kas“ (14 psl.).

Trūksta mažiausiai trijų pavardžių: nuo 
1934 m. Škotijoje gyvenančio „Išeivių 
draugo“ redaktoriaus ir poeto, jau Lietu
voje skelbusio eilėraščius J. Vingiaus sla
pyvardžiu, prel. Juozo Gutausko, Al. Dič- 
petrio ir buvusio „Britanijos lietuvio“ re
daktoriaus bei net keturių knygų auto
riaus Br. Daunoro-Daubaro. Kalbėdamas 
apie Anglijos lietuvių spaudą, autorius 
sumini vos „Europos lietuvį“ ir „Šaltinį“ 
(leidžiamą Marijonų ir šv. Kazimiero fi
gos). Neaišku, kodėl šalia jų nė žodžio ne

užsiminta apie seniausią D. Birtanijos 
laikraštį „Išeivių draugą“ ir žurnalą „Ži
bintą“.

Palyginti plačiai ir objektyviai aprašy
tas Kz, Barenas, jo stambūs nuopelnai re
daguojant „Europos lietuvį“, „Rinktinę“, 
„Pradalges“, „Saujos derliaus“ antologiją 
ir teisingai jis pristatytas „kaip ryškus, 
subrendęs beletristas“ (87 psl.). Deja, nie
ko neužsiminta, kad šis darbo pelė rašė 
apsčiai kritikos bei recenzijos straipsnių 
ne tik Anglijos, -bet ir JAV bei Kanados 
spaudoje. Jeigu net atskirai už studiją

J. Kuzmickis
i

apie Amerikos lietuvius komunistus pa
minėtas Lietuvoje gyvenąs žurnalistas Br. 
Raguotis (plg. 554 psl.), derėjo teisingu
mo vardan aptarti ir K. Barėno reiklius, 
kondensuotus ir įžvalgius naujų knygų 
vertinimus.

Kai už vieną eilėraščių rinkinį dosniai 
ir kritiškai aptarti Pr. Kozulis -bei Eug. 
Gruodis, apgailestaujant, kad daugiau 
niekas „nepažadins kalbėti poeto žodžiu“, 
sunku suprasti, kodėl tik vienu sakiniu te
paminėtas „kritikos gana palankiai sutik
tas" Juozas Gutauskas-Guta, kuris, sulau
kęs net 80 metų amžiaus, vis dar poetiš
kai išsisako, papildydamas „Žilam plau
kui“ eilėraščių rinkinį. Jo gi eilėraščiuo
se neberasi nei „sugriautos eilėdaros, nei 
„keturių vėjų“ siausmo.

Daugiau dėmesio vertėjo atkreipti ir į 
Br. Daunoro-Daubaro kūrybą, kurioje 
anais 1952-1955 metais, kai mūsų tiek 
daug sielotasi Lietuvos likimu, lengvu sti
liumi buvo piešiami kraupūs ir stebiną 
įvykiai Lietuvoje. Tegu tai buvo „apysa
kaitės ar apybraižos“, tačiau jas įkvėpė 
nepaprastas metas ir nuoširdus susirūpi
nimas paliktu kraštu.

Išsamiai paminėtas R. Gicdraitis-Spalis. 
Kad jis rašo „bendrine literatūrine kal
ba", nieko nuostabaus: ją gi jis Kauno ir 
Vilniaus universitetuose studijavo. Dar 
mažiau nuostabos, kad jo „stilius blai
vus, neapkrautas puošmenimis“ (143 
psl.): negi kalbos puošmenimis padailin
tas stilius (pig. V. Krėvę, A. Vaičiulaitį, 
P. Andriulį) sukelia neblaivumo įspūdį? 
Rašytojo biografijoje pažymėta, kad „te- 
bedėsto anglų pažangiųjų mokinių gimna
zijoje“, nors jau kuris laikas nudojasi už
sipelnyta pensija. Antra, Lietuvoje gyve
ną žmonės, susidūrę su „pažangiųjų“ ter
minu, gali klaidingai suprasti tų mokinių 
ideologiją.

Mūsų poetai
Iš mūsų poetų šiame „Lietuvių literatū

ros istorijos“ tome gražiai paminėti Vla
das Šlaitas, L. IE>. švalkus ir Č. V. Obcars- 
kas.

Kokiu būdu nei autorius, nei korekto
riai nepastebėjo, kad šešių sakinių Vlado 
šlaito biografija nutraukta su septintojo 
sakinio pirmuoju žodžiu „gyvena“?! Visi 
žinome, 'kad mielasis poetas dar tebegy
vena ir tebekuria. Sunku būtų sutikti, kad 
„į pasaulį, ypač į jo blogybes, į gyvenimo 
prasmę poetas žvelgia savitu ir gana siau
ru požiūriu“ (228 psl). Juk toliau ir pats 
autorius pažymi, kad „VI. Šlaitas sugeba 

I linio ir sargo išlaikymas per tą laiką kaštavo dau
giau kaip šeši šimtai frankų. O tas jaunas vyras dar 
gali gyventi 50 metų. Taip toliau negali tęstis.

Ministrai vėl susirinko posėdžio. Po ilgo svars
tymo vienas tarė:

— Ponai, aš suradau išeitį: mes turime paša
linti kalėjimo sargą.

Kitam ministrui paabejojus, kad kalinys galįs 
pabėgti, pirmasis atsakė:

— Dar geriau, tegu sau ir eina po velnių.
Karaliui šį nutarimą patvirtinus, sargas buvo 

pašalintas. Kalinys, nesulaukdamas pietų ir radęs 
atrakintas duris, pats nuėjo į karališkąją virtuvę 
maisto pasiimti. Taip vyko keletą dienų. Tuo tarpu 
ministrai, matydami, kad kalinys nesiruošia bėgti, 
nutarė pasakyti, kad jis esąs daugiau nebereikalin
gas. Pranešus, kad karalius dovanojęs bausmę, ka
linys atsakė:

— Aš neturiu kur eiti. Nuteisdami mane, jūs 
sugadinote mano gerą vardą, ir niekas manęs nepri
ims. Pagaliau aš ir darbą dirbti pamiršau. Jūs pa
tys esate nusikaltę dviem atvejais: neįvykdėte teis
mo sprendimo ir pašalinote kalėjimo sargą. Ne, iš 
čia aš niekur nesikraustysiu.

Ministrai vėl susirinko ir nutarė jam paskirti 
600 frankų pensijos. Tada kalinys sutiko išeiti, ir 
gražiai atsisveikino su pareigūnais.

Pavažiavęs traukiniu ketvirtį valandos, sustojo 
mažoje vietovėje, čia nusipirko sklypelį žemės ir 
pradėjo verstis daržininkyste. Grįždamas atsiėmęs 
savo pensiją, jis visada užsukdavo į lošimo namus 
ir uždėdavo po keletą frankų. Tačiau laimėjęs ar 
pralaimėjęs, antrą kartą laimės nebebandydavo, bet 
traukdavo namo.

Tai buvo laimingas žmogus: jis prasikalto to
kiame krašte, kuriame gailimą pinigų žmogaus gal
vai nukirsti arba visam amžiui įkalinti.

Iš anglų kalbos išvertė P. Pakinkis

didelės prasmės ieškoti mažuose dalykuo
se“. Gi A. Vaičiulaitis, nagrinėdamas mū
sų poeto 'kūrybą, taikliai pažymėjo, kad 
VI. Šlaito „lyrikos stiprybė yra visiškas 
pretenzijos neturėjimas“ (Lietuvių litera
tūra svetur, 1968 m., 68 psl.). Pagaliau Pr. 
Naujokaitis galėjo surasti (A. Vaičiulai
čio pavyzdžiu) žymiai būdingesnių ir pla
tesnio „požiūrio" eilėraščių pavyzdžių nei 
viena jo duota ištrauka.

Gerai, kad kiek išsamiau paminėti mū
sų poetai L. švalkus ir C. Obcarskas. Kad 
patriotinę lyriką kurti sunku, to motyvo 
eilėraščiais įrodė net mūsų poezijos kla
sikas J. Aistis. Tad nenuostabu, kad L. 
Švalkaus tos rūšies eilėraščiuose „persve
ria retorinis, deklaracinis elementas“ 
(258 psl.).Asmeninėje lyrikoje juodu abu 
plačiau išsiskleidžia, ir eilėraščiai sužvil
ga eleginiu ilgesiu, jaudinančiu nerimu. 
Individualumas, įdomios minties gilumos 
ypačiai masina Č. Obcarsko išsisakymuo
se.

Divem sakiniais atžymėta ir Bradforde 
1949 m. gimusi Regina Varanavičiūtė, pa
rašiusi lietuvių ir anglų k. „Eglės“ rinki
nį.

Pagaliau reikia paminėti mums pažįs
tamos Irenos Naudžiūnaitės-Joerg įrikia- 
vimą į Išeivijoje brendusių rašytojų ..sky
rių. Autorius pažymi jos sklandų, vaizdin
gą stilių, gerai komponuotus epizodus, 
intrigą ir įtikinančius personažus. Pralau
žusi kietus kūrybos ledus, ji galėtų dar 
plačiau išsiskleisti: paskutinė jos knyga 
gi išleista prieš 15 metų!

Šios recenzijos autoriui gal ir nederėtų 
viešai pasidžiaugti, kad Pr. Naujokaitis 
Jono Gailiaus „Ištiestų rankų“ knygoje 
surado „lyrikos krislelių“, pavadinęs šį 
rinkinį „egzistencinės poezijos knyga“ 
(113 psl.).

Pr. Naujokaitis užbaigė nepaprastos 
vertės mūsų literatūros istoriją sunkiose 
tremties sąlygose. Kai Lietuvoje pučia ki
tokie šiaurės vėjai, šios epochinės knygos 
pasirodymas vakaruose, kaip ir buvo ža
dėta, įrodė kieto gyvenimo suformuotas 
dvi diametraliai priešingas ir tokias skir
tingas mūsų literatūros sroves.

Pranas Naujokaitis, LIETUVIŲ LITE
RATŪROS ISTORIJA. IV tomas. JAV LB 
Kultūros Tarybos leidinys Nr. 4. Čikaga, 
1976 m., 579 psl. Tiražas 1.000 egz. Kaina 
10 dol.

Su lietuviais 
pasaulyje

LKB KRONIKOS NR. 24
Elta praneša, kad Vakarus pasiekė nau

jas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
numeris 24. Jis išleistas 1976 m. spalio 
mėnesį. Puslapių skaičius — 50.

MIRĖ KUN. F. GURECKAS
Iš JAV gauta žinia, kad netikėtai mirė 

kun. F. Gureckas. Prieš keliolika metų jis 
buvo atvykęs į Angliją, kartu su a. a. kun. 
A. Kazlausku aplankė kai kurias lietuvių 
kolonijas, ir buvo susiradęs draugų ir se
nų pažįstamų Anglijos lietuvių tarpe.

B. BRAZDŽIONIUI 70 METŲ
Vasario 3 d. poetui Bernardui Brazdžio

niui sukako 70 metų, šis didysis Lietuvos 
dainius per pusę šimtmečio yra' išleidęs 
visą eilę savo poezijos kūrinių, laimėjusių 
ne tik premijas, bet ir vieno paties žy
miausio ir iškiliausio Lietuvos poeto var
dą.

Geriausi B. Brazdžionio kūriniai para
šyti įvairiose vietose ir įvairiu laiku yra 
išleisti rinktinėje „Poezijos pilnatis“, ku
rios laida jau yra išsibaigusi. Be Braz
džionio kūrybos, be jo eilėraščių, kurių 
žymi dalis yra virtusi populiariomis dai
nomis, neapsiėjo ir neapsieina beveik nei 
vienas lietuviškas minėjimas ar šventė. 
Jis yra išleidęs poezijos knygų ne tik su
augusiems, bet ir vaikams (Vytės Nemu
nėlio slapyvardžiu).

Šalia poezijos IBI Brazdžionis yra gerai 
žinomas ir kaip literatūros kritikas, žur
nalistas ir redaktorius. Ilgą laiką jis re
dagavo A. Skiriaus leidžiamas „Lietuvių 
Dienas“, virtusias labai populiariu lietu- 
viškai-anglišku periodiniu leidiniu.

Šiuo metu jis gyvena saulėtoje Kalifor
nijoje, džiaugdamasis savo turiningu gy
venimu ir laikas nuo laiko vis dar pasiro
dydamas didesniuose lietuvių subuvimuo
se.

ANKSTI PASIREIŠKĘS TALENTAS
Pasirodo, kad dabar į Vakarus atvykęs 

raižytojas ir poetas Tomas Venclova pra
dėjo kurti būdamas septynerių metų...

Jo tėvas, Antanas Venclova rašo savo 
atsiminimų knygoje „Vidurdienio Vėtra“, 
kad 1944 metais jam grįžus iŠ Rusijos į 
Kauną ir atėjus į namus, „iš virtuvės at
bėgo berniukas — aukštas, laibas, mėlyn
akis. Žiūrėjo į mane nustebęs, lyg nega
lėdamas iš karto suprasti, kas čia...

„Žiūrėjau į žmoną ir sūnų. Visa savo 
esme pajutau, kad šiuodu žmonės — di- . 
džiausią laimė, kurios man nepagailėjo li
kimas, milijonams buvęs toks negailestin
gas... Tomas atnešė knygas ir savo paties 
parašytą dramą, kurioje buvo begalybė 
veikėjų — kupranugariai, pelės, varnos, 
žiogai, o, be to, Amundsenas. Amundseną 
jis paėmė iš Borutos poemos — pasirodo, 
atmintinai mokėjo visą tą poemą, ir ne ! 
tik ją...“
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Lietuvos rusinimo problemos Archyvai kalba
AUŠRA JURAŠIENĖ

2.

Antras būdas yra tas rusų kalbos 'moky
mas mokyklose, tas privalomas antrosios 
gimtosios kalbos įsisavinimas, kuris pra
dedamas nuo antros mokyklos klasės. 
Apie tai taip pat yra nemažai rašyta. Ne
norėčiau kartotis, ti'k noriu paminėti, kad 
vis dėlto ta privaloma „meilė“ priverčia 
mokinius nuo pat mažens jau savotiškai 
keisti ir savo mąstymo būdą, ir taikytis 
prie svetimos 'kalbos, kurią jie girdi kiek
vieną dieną klasėje, kurios jie mokosi, 
skaito ir kartais turi ar turės bendrauti.

Toliau — visų atsakingų įstaigų ir ga
myklų 'bei mokslinių institucijų dokumen
tacija vykdoma rusų kalba, .geriausiu at
veju dviem kalbom. Darbų metinės ata
skaitos Maskvai, suprantama, siunčiamos 
rusų kalba. Įstatymai, civilinų teisių ko
deksai — rusų kalba, lietuviškai ypatin
gai sunku gauti.

Jeigu nors vienas rusas dalyvauja susi
rinkime, privaloma kalbėti rusiškai.

Užrašai ant įstaigų, įmonių daugiausia 
diviem kalbom. Disertacijos — jeigu jos 
ginamos lietuvių kalba, jų referatai turi 
būti išversti į rusų kalbą, nes doktoratus 
tvirtina Maskva.

Kaip tas atrodo kasdienybėje?
Toje srityje, kurioje aš dirbau, litera

tūroje, rusų kalbos įtaka reiškiasi dau
giau iš vidaus: per rusiškų 'konstrukcijų 
skverbimąsi į lietuvių kalbą. Su tuo ko
voja lituanistai, leidyklų redaktoriai. Sun
kiau yra su terminologija. Ypač tas liečia 
naujas pramonės šakas, mokslo sritis. Ru
siški terminai skverbiasi per „kalkes“, 
tuos vadinamus tiesioginius žodžių ar iš
sireiškimų vertimus, per pavadinimus ir 
sutrumpinimus.

Kasdienybėje yra sričių, kurios faktiš
kai yra jau užimtos rusų. Tai yra savotiš
kos sritys: namų valdybos, buitinio aptar
navimo kombinatai, komisariatai, pasų 
stalai. Rajonų vykdomuose komitetuose 
dirba daugiausia rusai. Rusams priimtina 
sritis — tas liečia daugiau moteris — yra 
parduotuvės. Parduotuvėse geriau kreip
tis iš karto rusiškai, jeigu nori, kad tau 
greičiau atsakytų ir gautum nusipirkti.

Keiksmažodžiai — tai pati populiariau
sia rusų kalbos klestėjimo sritis mieste ir 
kaime, ir faktiškai jie yra nepakeičiami, 
nes lietuviški keiksmažodžiai — per švel
nūs dabarčiai.

Transporto sistemoje taip pat smarkiai 
įsigali rusų kalba. Ir jeigu kartais yra 
stengiamasi naudoti lietuvių kalbą, tai to
ji lietuvių kalba taip skamba, kad kartais 
būna ne visai malonu, klausytis. Pavyz
džiui, Vilniaus geležinkelio stotyje pa
prastai garsiakalbis praneša: „Prasideda 
įsisodinimas į traukinį Vilnius — Klaipė
da. Įsisodinimas vyksta iš trečios platfor
mos“. Tai yra grynas „kalkės“ — parai
džiui — vertimas iš rusų kalbos, ir niekas 

Jaunimo
Vincas

(tęsinys iš praėjusio numerio)
Iki šios dienos dar nesimatė svaresnių 

svarstymų sekančio kongreso reikalu. 
Man težinomi du konkretesni siūlymai. 
Juos trumpai pristatysiu, pridėdamas ir 
savo.

Kūrybos festivalis. Romas Kasparas 
(Pasaulio Lietuvis, iNr. 21/1976), iškėlęs 
dinamikos ir naujovių reikalą ir pateikęs 
klausimą: „Taigi, ko galima .tikėtis sekan
čiame kongrese?“, į jį atsako taip: „Natū
ralu būtų turėti tai, ko neturėjome pir
muose kongresuose. 'Neturėjome jaunimo 
kūrybos: jaunimo sukurtos literatūros, 
muzikos, dailės, mokslinių darbų ir t. t.... 
Dabartiniuose kongresuose turime talentų 
vakarus, kuriuose pasirodo tik atlikėjai. 
Kodėl neturėti kūrybos festivalio, kuria
me matytume pačius kūrėjus?“

Kodėl ne?! Kūryba yra vienas iš svar
biųjų mūsų gyvenimo elementų. Sudaryti 
sąlygas, kad išeivijoje kūrėjai galėtų iš
augti, kad jie turėtų sau publiką, kad jie 
būtų 'skatinami ir 'įvertinami yra neabe
jotinai svarbus uždavinys. Todėl principi
niai „kūrybos festivalis“ tiktų būti kon
greso pagrindine tema. Apsisprendus už 
jiį, betgi reikėtų kitokių patalpų, negu da
bar planuojamos užsakyti.

Dabartinė 'Lietuva. Arturo Hermano 
siūlymas yra parinkti 'bendrą kongreso te
mą „Dabartinė Lietuva“, šį siūlymą jis 
remia III-jo PLJ Kongreso reikalavimu 
geresnių informacijų apie dabartinę Lie
tuvą ir Vokietijos geografinę padėtį. Jis 
siūlo paskiras temas (kaip Lietuvos lite
ratūra, menas, ūkis, socialinė padėtis, 
okupacija,pokario metai) plačiai ir gerai 
išdiskutuoti. Tuo, tur būt, būtų siekiama 
atstovus ir kitus kongreso dalyvius supa
žindinti su dabarties Lietuva ir jos proble
momis.

Lietuvos problematika, be abejo, yra 
irgi vienas iš svarbiųjų mūsų išeiviškojo 
gyvenimo aslpektų, todėl ši tematika, ją 
atitinkamai sutvarkius (kai nesigautų 
vien informacija-kursai), principiniai tik
tų būti kongreso pagrindine tema.

Bendrai su Lietuva surišti Mausimai 
mūsuose yra opūs. Kokie jie beiškiltų ry
šium su IV PLJ Kongresu, mes turime 
skaitytis su tokia lietuvių visuomene išei-

negali suprasti, 'kaip pats žmogus „įsiso
dina“ į traukinį.

Reikia pasakyti, kad lituanistikos spe
cialistai, studentai, kalbininkai deda la
bai dideles pastangas, švarindami kalbą 
kasdienybėje, eidami per krautuves, par
duotuves, taisydami užrašus, prašydami 
taisyklingai tarti ir t. t.

Gatvėse įspūdis atvykstantiems būna 
nevienodas, įvairus. Kaunas atrodo labai 
lietuviškas miestas, Vilnius — žymiai ma
žiau. Jau vien dėl to, kad, kaip minėjau, 
tos sritys, su kuriomis tenka susidurti at
vykusiam žmogui, paprastai yra daugiau 
surusintos, pavyzdžiui, transportas.

Rusų kalbos paplitimo atžvilgiu, 'Lietu
va skiriasi nuo Estijos. Šita maža mūsų 
sesė, kuri procentiniu atžvilgiu yra blo
gesnėje padėtyje — joje gyvena daugiau 
rusų, negu Lietuvoje, iš tikrųjų laikosi la
bai uždarai ir labai sunkiai mokosi rusų 
kalbos. Gal būt, dėl to, kad jų kalba yra 
ugro-finų kilmės, ir jiems tikrai sunku 
slavų kalbos išmokti, o gal dėl savo užda
ro charakterio. Bet net ir estų inteligen
tai kalba su stipriu ir sunkiai supranta
mu akcentu. Lietuviai mokosi rusų kalbos 
gana lengvai ir pagal savo švelnų būdą, 
matyt, daug daugiau yra linkę atsakinėti 
gatvėse į klausimus ir kalbėti rusiškai, 
negu, pavyzdžiui, estai. Jeigu Taline pa
klausi krautuvėje rusiškai, kadangi lietu
viškai jie nesupras, o estiškai mes nemo
kam, tai reikės gerokai palaukti, kol jie 
atkreips į tave dėmesį. Ne dėl to, kad jie 
būtų nemandagūs, bet kartais jie nenori 
girdėti.

Patys estai mėgsta pasakoti, kad kai 
gatvėje sutinka rusą, ieškantį kokios nors 
susisiekimo priemonės (o rusai mėgsta 
važiuoti į Taliną — pasižiūrėti mažų siau
rų gatvyčių), ir rusas paklausia, pagal 
Maskvos madą, kur čia yra metro, tai es
tas savo laužyta kalba labai stengiasi pre
ciziškai išaiškinti gatvės kryptį, nurodo 
iki rotušės, pasukti į dešinę ir po to dar į 
kairę... Kai ten svečias nuvyksta, tai jis 
randa miesto tualetą, kadangi metro Tali
ne iš viso nėra. Tikriausiai, tai anekdotas. 
Bet mūsų kraštuose anekdotai yra ne tik 
sąmojus. Tai savotiška priemonė išreikš
ti, ką iš tikrųjų jauti ar galvoji.

Prievarta brukama tautų brolybė įgau
na iškreiptus pavidalus, vietoj draugystės 
žadina neapykantą. Kasdienybėje rusų ir 
lietuvių santykiai dažnai būna nenatūra
lūs. Tai gimdo nuolatinę įtampą, konflik
tus, skundus. Rusai tuoj mėgsta griebtis 
politinės demagogijos ir kaltinti lietuvius 
nacionalizmu, fašizmu, šovinizmu. Lietu
viai vieni linkę yra nusileisti dėl šventos 
ramybės ir geriau kalbėti rusiškai, kiti 
yra linkę kartais panaudoti ir kumštį, nu
sikeikti ar griebtis muštynių. Bet vienu ar 
kitu atveju tas nežadin'a tarpusavios sim
patijų. Ir apsunkina lietuvių bendravimą, 
net ir su tais rusais, kurie yra bendramin
čiai. (ELTA) (Bus daugiau)

kongresas
Bartusevičius

vijoje, kokia ji yra ir turėtume jaustis už 
ją atsakingi. T. y., turėtume visuomet pa
sverti, ar planuojami dalykai jai atneš 
daugiau naudos ar žalos. .Būtų neatsakin
ga, jei kokie bereikšmiai įvykiai įneštų 
tik dar didesnį erzelį ir skaldymąsi mūsų 
visuomenėn. Iš kitos pusės, tačiau, netu
rėtų būti bijomasi, jei reikia įnešti ir 
naujų aspektų į šią problematiką.

Jaunimo veiklos pagrindinių gairių 
(programos) nustatymas, kaip IV PLJ 
Kongreso tikslas būtų mano siūlymas. To
kio tikslo pastatymas yra problematiškas 
dėl keletos priežasčių: a. Ar tą darbą ne
atliko jau III-sis Kongresas? b. Kam iš 
viso reikia planų ir programų? Reikia 
darbo, ne kalbų! c. Ar neišeitų kongresas 
per daug suintelektuali.ntas, prašokąs at
stovų sugebėjimus?

a. Iš tiesų, bent Ryšių centro Ameriko
je buvo planuota parengti veiklos progra
mą, pačiame kongrese to reikalauta, o 
pokongresiniuose aprašymuose randame, 
kad PLJ Sąjungai pavyko sukurti veiklos 
planus. Tie veiklos planai, tai IH-jo Kon
greso nutarimai (paskelbti Pasaulio Lie
tuvyje, (Nr. 20/1976).

Nutarimai buvo suformuluoti pačiame 
kongrese, todėl jie išėjo gana įvairūs: vie
ni gana bendri, kiti labai konkretūs, jų 
svoris nevienodas, nevienodos ir plotmės. 
Konkrečiomis veiklos gairėmis galėtų jie 
būti, bet čia, atrodo, yra peršoktas vienas 
laiptas, padaryti konkretūs sprendimai, 
prieš nustatant pagrindinę kryptį. Pats 
pirmasis nutarimų punktas, pabrėžiantis 
Lietuvos nepriklausomybės idėją, būtų 
vienintelis tikrai programinis. Taigi, nors 
tie nutarimai gali būti Sąjungos tolimes
nės veiklos pagrindu, jie nėra principi
niai, programiniai pasisakymai mūsų 
šiandieninių ir ateities uždavinių atžvil
giu. O tokių mums reikia.

Tam paryškinti vienas pavyzdys. III-jo 
Kongreso nutarta, kad Jaunimo -sąjunga 
per vienus metus sušauks politinę konfe
renciją su PLB ir VLIKu. Lieka 'betgi ne
aišku, ko tokia konferencija norima pa
siekti. Yra duotas -aiškus uždavinys, bet 
nėra aišku, prie ko jis turi vesti, kadangi 
nėra aiškios jaunimo politinės veiklos 
koncepcijos! (Ir visi politinės veiklos nu-

GRUODŽIO 17-TOJI ANGLŲ AKIMIS

Lietuvos istorijos tyrinėtojas suras ka
da nors D. Britanijos užsienio reikalų mi
nisterijos archyve vieną iš turtingiausių 
dokumentų rinkinių nepriklausomos Lie
tuvos praeičiai nušviesti. Kiekvienu klau
simu medžiaga yra surinkta iš daugelio 
šaltinių: diplomatinių pranešimų, įvairių 
kraštų vyriausybių pareiškimų, spaudos 
informacijų ir it. t. Pačių anglų politinės 
analizės, kaip atrodo, buvo objektyvios ir 
palankios 'Baltijos kraštų nepriklausomy
bei, bent kol tos valstybės buvo nepri
klausomos.

Beveik per visą Baltijos respublikų ne
priklausomybės laikotarpi D. Britanija 
turėjo bendrą pasiuntinį visoms trims 
valstybėms. Jo būstinė buvo Rygoje, o 
Kaune ir Taline buvo tik konsulai. 1926 
metais, kada įvyko garsusis sukilimas, D. 
Britanijos pasiuntiniu Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai buvo sir T. Vaughan. Apie su
kilimą Lietuvoje gruodžio 17 d. jis gavo 
žinių iš Latvijos užs. reik, ministerijos, ir 
tuoj pat išskubėjo į Kauną įvykių ištirti. 
Į Lietuvos laikinąją sostinę jis atvyko 
gruodžio 18 d. 5 vai. ryto.

Kaip savo 18. XII. pranešime aprašo, 
Kauno stotyje jį pasitiko Lietuvos kari
ninkas, kuris automobiliu nuvežė į jo bu
tą. Sukibimas įvykęs gruodžio 17 d. .3 vai. 
ryto, kai kariuomenės dalinių vadai buvo 
suvažiavę į Kauną pasveikinti prez. Gri
nių jo '60 metų sukakties proga. Sukilimui 
vadovavęs maj. Plechavičius, karininkai 
Skorupskis ir Petruitis, užnugaryje buvęs 
pulk. Daukantas. 'Nuvertus Sleževičiaus 
vyri-ausybę, gruodžio .17 d. buvo sudarytas 
naujas min. kabinetas: Voldemaras ,— 
min. pirm, ir užs. reik, ministeris, Merkys
— krašto aps. min., Karvelis — finansų 
ministeris, Bistras — švietimo ministeris.

Pagal sir T. Vaughan pravestus tyrinė
jimus, buvusios kelios sukilimo priežas
tys: a) sunki krašto ekonominė padėtis; 
b) prof. 'Čepinskio mokyklų įstatymo pro
jektas, leidžiąs Lietuvoje atidaryti 60 len
kų mokyklų; c) nepasitenkinimas pasira
šytu Sov. Sąjungos — Lietuvos nepuolimo 
paktu; d)»sumažini'mas karinio biudžeto, 
kuris reikštų atleidimą daugelio karinin
kų ir sumažinimą algų likusiems ir paga
liau e) vyriausybės politinė linija dvasiš
kuos atžvilgiu. Sleževičiaus vyriausybė 
ketino nuo 1927 m. sustabdyti algas kuni
gams, o socialdemokratai reikalavo suma
žinti 25% krašto apsaugos biudžetą. Britų 
pasiuntinys žiūrėjo skeptiškai į laikinosios 
karinės valdžios tvirtinimą, kad vyriausy
bė buvo nuversta, nes ji „ruošėsi parduo
ti mūsų tėvynę bolševikams ir svetimtau
čiams“.

Pasklidus gandams, kad Lietuvoje gali 
kilti 'represijos prieš tautines mažumas
— vokiečius, žydus ir lenkus, pats Brita
nijos užs. reik, ministeris sir Austen 
Chamberlain pasiteiravo pas Lietuvos pa
siuntinį 'Londone apie padėtį Lietuvoje. 
Po to jis padarė užrašą: „Tikiuosi, kaip 
užtikrino man Sidzikauskas (ar kaip ten 
jo pavardė, /tur būt klaidingai užrašiau), 

tarimai kartu, tos koncepcijos nerodo). 
Todėl pirma reikia pagrindinio jaunimo 
nusistatymo lietuviškos politikos klausi
mu apskritai. Kaip jis žiūri į lietuviškos 
politikos tikslą; lietuviškas politines par
tijas, VLIKą, ALTą, PLB politinę veiklą? 
Kur jaunimo manymu politinis darbas tu
rėtų vykti: per senas partijas ir jų susi
būrimus, ar gal reikėtų kurti naujus poli
tinius sąjūdžius, kurie kiltų iš dabarties 
reikalavimų ir rūpintųsi visais išeivijos 
reikalais, ne vien tik „Lietuvos laisvini
mu“, kuriuo užsiimti teįstengia dabarti
nės partijos?

Tiktai turint tokį, programinį nusista
tymą, galima prasmingai daryti ir konkre
čius žygius, kaip konferencijas, kadangi 
tada labai aiškiai bus žinoma, ko siekia
ma. Panašiai yra ir su kitomis sritimis. Iš 
to, kas čia pasakyta, tur būt yra aišku, 
kad tai, kas mano siūloma IV-jam Kon
gresui, III-jo nebuvo padaryta.

b. Kita abejonė, kuri gali iškilti, yra 
klausimas, ko verti yra visi mūsų planai? 
Dažnai pajuokiami vyresnieji, kad jie tik 
posėdžiauja, rašo rezoliucijas, kuria pla
nus — o veiklos beveik nematyt. Iš tiesų, 
jei viskas liktų tik popięriuje — nereikė
tų jokių planų. Darant planus, tikimasi, 
kad! jie bus realizuoti. Kartas nuo karto 
reikia sustoti, apsižiūrėti, patikrinti savo 
padėtį, patikrinti, kur einama. Nes mes 
daug kur esame patekę į ritualizmą, leng
vai kartojame žodžius ir veiksmus, gal tu
rėjusius prasmę kitose sąlygose, bet dabar 
tapusiais dažnai beprasmiais, juokingais 
ir net žalingais. Taigi, 'pergalvojimas savo 
egzistencijos ir pasireiškimo pagrindų yra 
gyvybinis reikalas, pakankamai svarbus 
būti kongreso tikslu.

c. Ar tokia tematika neviršytų atstovų 
pajėgų, galėtų pasisakyti kongresuose da
lyvavę.

Taigi kongreso tikslu siūloma ne pa
rengti konkretų jaunimo veiklos planą, bet 
išryškinti principinius programinius jau
nimo nusistatymus jį liečiančiais pagrin
diniais klausimais, išryškinti jo uždavi
nius ir siekimus. Iš šitų principinių pasi
sakymų, vėliau, kiekvienas kraštas pagal 
savo padėtį ir iSgales, galėtų suformuluo
ti savo veiklos programas ir jas vykdyti.

(bus daugiau) 

kad naujoji vyriausybė bus liberališka“. 
(Nors Sidzikausko pavardė teisingai už
rašyta, bet tuo laiku Lietuvos pasiuntiniu 
Londone buvo E. Galvanauskas. Matyti, 
Sidzikauskas tuo laiku buvo plačiau žino
mas diplomatiniuose sluoksniuose. J. V.).

Dokumentuose pateikiamos ištraukos iš 
Lietuvos dešiniųjų partijų spaudos rodo, 
kad sukilimo išvakarėse piktus straips
nius prieš liaudininkų-socialdemokratų 
vyriausybę spausdino „Tautos Valia“, 
„Rytas“ ir „Lietuva“. Ši pastaroji 1926 m. 
lapkričio 14 d. įdėjo vedamąjį, kurį vėliau 
pacitavo Maskvoje leidžiamas „Komunis
tų Inter.nacion.alas“, Nr. 16. Jame buvo 
puolamas Sov. Sąjuingos-Lietuvos nepuoli
mo paktas, pasirašytais Maskvoje 1926 m. 
rugsėjo 28 d. Straipsnyje, tarp kitko, bu
vo pasakyta: „Būtų žymiai sveikiau, jeigu 
mūsų vyriausybė orientuotusi ne į Rytus, 
bet į Vakarus, 'ir įsijungtų į tų valstybių 
grupę, kuri, Anglijai vadovaujant, ruošia
si jungtinėmis jėgomis nukirsti raudona
jam bolševizmo slibinui galvą“.

1926 m. gruodžio 30 d. sir T. Vaughan 
pranešė savo užs. reik, mipisteriui, kad 
Latvijos užs. reik, ministeris (socialde
mokratas) gavęs žinių iš Lietuvos social
demokratų partijos. Pranešime sakoma, 
kad keletą savaičių prieš sukilimą LSDP 
konferencija priėmė rezoliuciją, pagal ku
rią turėtų būti pradėtos derybos su len
kais, pagal 'Lenkijos priimtas ,1925 m. są
lygas, siekiant atidaryti geležinkelio ‘ir 
vandens kelio tranzitą per Lietuvą, ir pri
imti Lenkijos konsulaninį atstovą. Sukili
mo išvakarėse 'Sleževičius jau ruošėsi pra
dėti tas derybas. Per sukilimą Sleževičiui 
buvę grasinta kalėjimu ir mirtimi, jeigu 
jis nepasirašytų 'atsistatydinimo pareiški
mo.

Ankstyvesniame pranėšime sir T. Vaug
han nagrinėja naujosios Lietuvos vyriau
sybės legalumą. Pagal Lietuvos konstitu
cijos 41 str., Respublikos Prezidentui iš
rinkti reikia Seimo atstovų absoliutinės 
daugumos. Tuo tarpu Smetona buvęs iš
rinktas 138 balsais iš 41 dalyvavusių. Liau
dininkams ir socialdemokratams nedaly
vaujant posėdyje, iš 85 'Seimo atstovų tik 
38 balsavę už Smetoną. Tad respublikos 
prezidentas buvęs išrinktas neteisėtai. Su
kilimo priežastis buvusi ne krašto saugu
mas, kaip aiškina sukilėliai, bet finansai. 
Krikščionių demokratų partija, kuri pri
sidėjo prie sukilimo, esanti geriausiai or
ganizuota, bet sąžiningumo atžvilgiu j.i 
negalinti prilygti nuverstajai vyriausybei.

Sovietų spauda dėl sukilimo Lietuvoje 
kaltino lenkus, vokiečius ir anglus. Tai 
buvęs /sąmokslas, siekiąs sudrumsti rusų- 
lietuvių santykius, pasirašius nepuolimo 
paktą. Po gruodžio 27 d., kada Kaune bu
vo sušaudyti 4 komunistai, Maskva pradė
jo pulti ir naująją Lietuvos vyriausybę. 
Tada Britų pasiuntinys Maskvoje sir R. 
Hodgson telegrafavo į Londoną, raginda
mas užs. reikalų ministerį perspėti Lietu
vos vyriausybę dėl galimų pasekmių, jei
gu komunistai bus ir toliau teisiami. Sir 
A. Chamberlaino nuomonė betgi buvusi, 
kad į Lietuvos vidaus reikalus nedera kiš
tis.

Blogą įspūdį Londone padarė pulk. Glo
vackio „paslaptis“, kurią jis išdavė Švedi
jos pasiuntiniui Holmgrenui. Jis slaptai 
pasakęs, kad Lietuvą valdo ne naujoji vy
riausybė, o karinis komitetas. Anglų nuo
mone, Glovackis tai pasakęs būdamas „ri
botos išminties ir linkęs prie alkoholio“ 
Bet tokie gandai rodą, kad Lietuva eina 
diktatūros linkme, kas Britų vyriausybei 
buvo visai ne prie širdies. Tuos gandus 
iš dalies patvirtino straipsnis .Lietuvoje“, 
kuriame buvo siūloma pakeisti konstitu
ciją. Britanijos užsienio reikalų ministe
rijoje pradėta galvoti, kad Lietuvoje pa
dėtis yra nepatenkinama, ir kad naujas 
min. pirm. Voldemaras yra nepatikimas 
asmuo.

Dėl keturių .komunistų sušaudymo 
Maskvos reakcija buvusi labai silpna. 
Kaip pranešė Britų pasiuntinys Maskvoje 
sir R. M. 'Hodgson, rusai nenorėję gadinti 
santykių su Lietuva. Griežtesni protestai 
būtų galėję nustumti Lietuvą lį vokiečių, 
anglų ar lenkų glėbį. Taip pat joks komu
nistų 'sukilimas Lietuvoje negalėjęs būti 
planuotas iš (Maskvos, nes, jam nepavy
kus, būtų pakenkta sovietų santykiams su 
Lenkija ir Vokietija.

Pirmomis po sukilimo dienomis D. Bri
tanijos vyriausybė laikėsi (santykiuose su 
Lietuva) .rezervuotai. Bet praėjus vienam 
mėnesiui, nenoromis naująją Lietuvos vy
riausybę pripažino.

J. V.

PO ŠALIS PLAČIAUSIAS

„Valstiečių laikraštis“ rašo:
„Į Volgodoną išvyko grupė Tarybų Lie

tuvos komjaunimo pasiuntinių. Jie padės 
statyti labai svarbią pramonės įmonę — 
Volgodono „Atommašo“ gamyklą, kuri ga
mins unikalius 'įrengimus šalies atominei 
energetikai.

Tarybų Lietuvos komjaunimo pasiunti
nių dabai- galima sutikti daugelyje šalies 
sparčiųjų statybų. Nemažas jų būrys dir
ba Baikalo-Amūro magistralės, Karnos 
Automobilių gamyklos, Maskvos Olimpi
nio miestelio, Rusijos Federacijos Nejuod- 
žemio zonos žemės ūkio objektų statybo
se.“

Olimpiada —1980
KAIP STATOMAS DIDŽIAUSIAS 

MASKVOS VIEŠBUTIS

šiaurinėje miesto dalyje pradėtas sta
tyti didžiausias 25 aukštų, keturių žvaigž
džių Maskvos viešbutis. Jis turi būti baig
tas iki 1980 m. olimpiados, kuriai viešbu
tis yra skiriamas.

E. Stevens („The Times“, sausio 15 d.) 
įdomiai papasakoja apie to viešbučio sta
tybą. Pasirodo, kad prie tos statybos pa
tys rusai visiškai neprikiš pirštų. Visi 
darbininkai, išskyrus 'šiukšlininkus ir va
lytojos, bus užsieniečiai.

Šio milžiniško pastato, už kurį reikės 
sumokėti 640 milijonų frankų, planuotojai 
ir darbų vykdytojai yra prancūzai. Išski
riant smėlį, žvyrą ir cementą, visos staty
bos medžiagos ir vidaus įrengimai gabe
nama iš Prancūzijos. Net durų rankenos 
kambariams, kurių iš viso bus 1.821 su 
3.642 lovomis, bus atvežtos iš Prancūzijos.

Lauko statybos darbus (pamatų kasimas 
jau pradėtas) atlieka jugoslavai. Visos 
mašinos ir mažiausi statybos įrankiai at
siųsti iš Prancūzijos. Visa tai patiekia Setf- 
ri firma, kuri yra apsiėmusi perduoti 
viešbučio raktus 1979 m. balandžio 15 d.

Darbininkai apgyvendinti studentų ben
drabučiuose. Jiems išduotos daugkartinės 
vizos, atgabenti jugoslavų ir prancūzų vi
rėjai, parūpinamos sporto priemonės ir 
bilietai į teatrus ar kitas pramogas.

Kai po metų lauko darbai bus galutinai 
užbaigti, atvyks 559 prancūzų patyrusių 
specialistų, kurie atliks visus vidaus įren
gimus.

Trijuose viršutiniuose viešbučio aukš
tuose bus keli barai ir restoranai, aprū
pinti prancūzų, rusų, .gruzinų-armėnų ir 
centr. Azijos valgiais. Restoranai vienu 
metu galės sutalpinti 3.400 žmonių. Viena
me pastato gale bus 1.000 vietų salė kon
ferencijoms, su įtraukiama scena ir kino 
ekranu.

Pradėdami statyti viešbutį, prancūzai 
norėjo pirmaisiais metais parūpinti jam 
patyrusių tarnautojų, bet sovietai nesuti
ko. Todėl dabar pasiųstas į Paryžių tam 
tikras skaičius virėjų, kambarinių, pada
vėjų , banmanų ir kitų tarnautojų, kurie 
per metus laiko išmoks aptarnauti moder
nišką viešbutį.

Iš sutartos už viešbutį mokėti 640 mil. 
frankų sumos, tik 20% mokama grynais 
pinigais. Likusioji suma yra paskola, ga
rantuota Prancūzijos vyriausybės.

LIETUVOJE
TRADICINĖS ARKLIŲ LENKTYNĖS
Vasario 5d. Dusetuose ant Sartų ežero 

įvyko tradicinės arklių lenktynės. Žmonių 
prisirinko ne tik iš 'apylinkės, bet ir iš to
limiausių vietų — Suvalkijos, Žemaitijos, 
Vilniaus ir Kauno.', I

Varžybos, vyko dėl vienuolikos prizų. 
Vienos įdomiausių rungtynių, atrodo, bu
vo dėl „Valst. laikr.“ prizo. Jose dalyvavo 
septyni važnyčiotojai. Rungtynes laimėjo 
dusetiškis V. Kirdeikis.

APIE SIUNTINIUS IR... MUILĄ
„Tiesos“ redakcija neseniai gavusi iš 

Tuebingeno (V. Vokietijos) tokį laišką:
„Jau kuris laikas domiuosi, kaip gyve

na žmonės Tarybų Sąjungoje. Džiaugiuo
si, kad Jūsų valstybei pavyko iš esmės 
pagerinti savo piliečių gyvenimo sąlygas. 
Nežiūrint to, Tarybų 'Sąjungoje yra dau
gybė žmonių, kurie negali išsiversti be pa
galbos iš šalies.

Ar negalėtų Gerbiama Redakcija at
siųsti man tokių žmonių sąrašą. Norėčiau 
suteikti šiems žmonėms materialią pagal
bą.

Su pagarba — Brunas Kochas.“
Komentuodamas šį laišką Vilius Kava

liauskas primena, kad viena Lietuvos ra
šytoja gavusi £š Vokietijos siuntinį, ku
riame buvę keli gabalai muilo ir skalbimo 
miltelių.

Toliau jis pataria B. Kochui pasiskaity
ti vokiečių spaudą, kurioje, esą, rašoma, 
kaip krašto bedarbiams dalijama duona, 
nes iš gaunamosios pašalpos jie negalį 
pragyventi.

Straipsnelis baigiamas tokiomis išvado
mis:

„Taigi „vargšų“ ieškoti taip toli ir ne
reikia. Tikriausiai jų nemažai rasta ir 
Tiubingene.

Na, o mes, tarybiniai piliečiai, puikiau
siai išsiverčiame be Jūsų paramos. Ir be 
siuntinių su muilu.“

Išvada: jeigu jau būtinai norima siun
tiniais šelpti 'Lietuvos gyventojus (o dar 
daugiau Sov. Sąjungos iždą), tai nors ne
bereikėtų siųsti muilo...

— Į islandų kalbą išverstas K. Borutos 
„IB'altaragio malūnas“. Vertėjas — J. Hil- 
marsonas.

— Sausio 28 d. žinomai aktorei Graži
nai Jakavičiūtei sukako 70 metų.

— Eidamas 94-tuosius metus, mirė pe
dagogas, istorikas, mokyklos vadovėlių 
autorius Bronius Untulis.

— „Tiesa“ rašo, 'kad Hamburge išleis
tos plokštelės su Hitlerio ir Goebelso kal
bų įrašais.

— Kaune pastatytas sunkiųjų automo
bilių garažas, užimąs 13 ha plotą.
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DAINAVIECIŲ SUSIRINKIMAS

Europos __
Lietuvių Kronika
VASARIO 16 L. NAMUOSE

59-tųjų Vasario 16 metinių proga Lie
tuvių Namuose Londone buvo suruoštas 
tradicinis priėmimas, į (kurį atsilankė 
apie šimtas svečių.

Į priėmimą atsilankė ne tik lietuviai ir 
Rytų Europos tautų atstovai, bet ir kai 
kurie lietuvių draugai .anglai. Jų tarpe 
matėsi britų parlamento atstovas John 
Biggs-Davison, adv. M. Cornish, Keston 
Kolegijos vadovas kun. Michael Bour- 
deaux ir kt. Pastarasis, kaip žinoma, yra 
parašęs apie Lietuvą knygą, kuri šiais me
tais bus išleista. Sutarta, kad toji knyga 
(Land of Crosses) visuomenei bus prista
tyta per ateinančių metų Vasario 16 mi
nėjimą. Pažymėtina, kad kun. M. Bour- 
deaux kaip tik tą dieną buvo gavęs tekstą 
naujai pasirodžiusios LKEi Kronikos Nr. 
24.

Priėmimo šeimininkas buvo Lietuvos at
stovas V. Balickas su žmona, kurie ir me
džiagiškai kasmet prisideda prie priėmi
mų suorganizavimo. Latviams atstovavo 
jų charge d‘ affaire T. V. Ozolinš, estams 
— P. Sarapela, lenkams — grafas S. Gro- 
chols-ki, čekams — kun. Lang, ukrainie
čiams — A. Kostiuik. Be to, buvo gana 
daug spaudos bei organizacijų atstovų, 
kurių visų pavardes neįmanoma paminė
ti.

Priėmime malonu buvo matyti DBLS 
steigėjus, garbės narius ir veteranus P. 
M. Varkalus, J. Vilčinsko šeimą, M. Bajo- 
riną, K. M. Barėnus, V. Zdanavičių ir 
daug kitų. Iš užjūrio lietuvių matėsi aust- 
nalietis dr. V. Doniela ir kanadietis inž. 
L. Giriūnas.

Kokteiliui užkandžius išmaningai pa
ruošė centro valdybos narys B. Putrimas, 
o gėrimais aprūpino K. Makūnas. Svečius 
aptarnavo tautiniais drabužiais pasipuo
šusios dainavietės ir jų pasikviestos jau
nimo atstovės. Ne tik jų gražūs apdarai 
bei malonūs šypsniai, bet ir didelis jų pa
slaugumas kėlė svečių pasigėrėjimą. Be 
kita ko, jos pasirūpino ir salės skoningu 
papuošimu.

Prie įėjimo į salę buvo gausiai išstatyti 
leidiniai apie Lietuvą svetimomis kalbo- 
.mis. Kun. M. Bourdeaux taip pat atgabeno 
literatūros apie Rytų Europos kraštus ir 
Lietuvą.

Šiųmetinis Vasario 16 priėmimas nors 
ir neturėjęs kokios nors oficialios progra
mos, buvo gražiai suorganizuotas ir sklan
džiai bei kultūringai pravestas.

ATVYKSTA VUKO PIRMININKAS
Patirta, kad kovo 3 d. į Londoną atvyks

ta VLIK‘o pirmininkas dr. K. Valiūnas. 
Jis čia numato pasilikti iki kovo 6 dienos. 
Tikimasi, kad jis apsilankys Lietuvių Na
muose ir susitiks su Londono lietuviais.

AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
S. Žemaitaitis — 2.00 sv., A. Kalvaity

tė — 2.00 sv., P. Ginčius — 2.00 sv., J. Pa
rulis — 1.00 sv., V. Juknelis 0.50 sv.
Tautos Fondui aukojo:

Lietuvių Institutas Škotijoje — 10.00 
sv., P. B. Voveriai — 5.00 sv., S. Čereške- 
vičius — 5.00 sv., J. Jarutis — 5.00 sv.

PAIEŠKOJIMAS
Per (Britų Raudonąjį Kryžių paieškomas 

Pranas Bigailis (Bigailo), gimęs 1926 m. 
balandžio 19 d. Mažeikių apskr. Ieško bro
lis Augustas Bigailis. Rašyti šio laikraščio 
redakcijai.

LONDONAS
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

ŠVENTO KAZIMIERO KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS

šeštadienį, kovo 5 dieną, 7 vai. vakaro 
21 The Oval, Hackney Road, E2 kviečia
mas klubo narių metinis susirinkimas. Jo 
metu bus padaryti pranešimai iš klubo 
veiklos ir išrinkta klubo vadovybė 1977 
metams.

Po susirinkimo 8 vai. vakaro bus švento 
Kazimiero minėjimas su trumpa progra
ma: paskaita, muzika, deklamacijos.

Londono lietuviai kviečiami atsilankyti.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

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

MANCHESTERIS — vasario 27 d., 11 vai., 
Notre Dame, Bignor St., M/c8.

PRESTONAS — kovo 6 d., 12.15 vai., St.
Ignatius, Meadow St.

ECCLES — kovo 13 d., 12.15 vai.
EiIRMINGHAME — kovo 6 d., 15 vai., 19 

Park Rd., Moseley.

Kovo 13 d., sekmadienį, 4 vai. p. p. Lie
tuvių Namuose įvyks metinis dainaviečių 
susirinkimas. Visos dainavietės ir Dana- 
vos rėmėjos prašomos į Šį svarbų susirin
kimą atvykti.

Gegužės 14 d., šeštadienį, Dainava ruo
šia tradicinį Pavasario Balių. Dainavietės 
prašo visus tą dieną rezervuoti ir gausiai 
baliuj dalyvauti.

Dainavos valdyba

UŽGAVĖNĖS PARAPIJOS ŠVENTO 
KAZIMIERO KLUBE

Užgavėnių dieną, vasario 22 d., 7 vai. 
vakaro parapijos Švento Kazimiero klu
bas, 21 The Oval, Hackney Road, E9 ren
gia tradicinį Užgavėnių vakarą. Kviečia
mi nariai ir svečiai gausiai dalyvauti. Už
kandžiai, baras, lietuviška muzika.

Įėjimas nemokamas.

LONDONO LIETUVIAI LIGONINĖSE
Justinas Dirvonskis ir Jurgis Mišuikis 

-ogų s.pjcuoo’ų ųs bįsiįtoas softoBjado od 
ninėje, Kingsland Road.

Petras Gabrėnas po eismo nelaimės 
sveiksta St. Andrews ligoninėje, Bow 6y 
Bromley.

M. Gutauskienė iš Southampton©, Beth
nal Green ligoninėje turėjo operaciją, 
jaučiasi geriau.

J. Ramežauskas paguldytas Hackney li
goninėje; sunegalavo kojomis.

Linkime visiems greitai pasveikti.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Londono lietuvių bendruomenė Lietuvos 
Nepriklausomybės — Vasario 16-tosios 
59-tąsias metines atšventė sekmadienį, va
sario 13 dieną.

Šventė prasidėjo Lietuvių švento Kazi
miero šventovėj 11 valandos pamaldomis, 
kurias buvo užprašęs Lietuvos Atstovas 
Vincas Balickas.

Pamaldos prasidėjo iškilminga procesi
ja, kurioje Londono lietuviškasis jauni
mas, pasipuošęs tautiniais rūbais, atnešė 
prie altoriaus Lietuvos ir D. (Britanijos 
vėliavas. Mišias atnašavo (šventovės rek
torius kun. dr. Jobas Sakevičius, MIC. Mi
šių metu atskiras maldas skaitė Aldona 
Pukštytė ir S. Kasparas.

Kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC, pa
mokslo metu kėlė mintį, kad mes visi 
jungtumemės į Tarptautinės Amnestijos 
eiles, padedant mūsų tautos laisvės kovo
tojams. Platindami Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikas ir kitą spaudą, kuri 
pasiekia mus Vakaruose, remiame tautos 
laisvės siekimą.

Pamaldose dalyvavo Lietuvos Atstovas 
Vincas Balickas su žmona, Tower Hamlets 
miesto burmistras Daniel Kelly su žmona, 
Tower Hamlets miesto tarybos nariai: 
Harry Brazier, Lucille Brazier, J. P. Di
džiojo Londono (GLC) Tarybos narys 
John Branagan, K. S. G. Šv. Kolumbo Vy
čiams atstovavo John Carey su žmona.

Pamaldas padarė iškilmingesnes Londo
no lietuvių choras, vedamas muziko Jus
to Černio su naujomis gražiomis giesmė
mis.

Pamaldoms pasibaigus, parapijos sve
tainėje lietuvių Londono bendruomenė su
sipažino su Tower Hamlets burmistru. Ta 
proga jis pareiškė, kad Londono lietuviš
koji bendruomenė yra gerai susiorganiza
vusi. Tai parodę 1976 metais vykę lietu
viškieji parengimai Tower Hamleto mies
to ribose, Tautinių Šokių grupės išvyka į 
JAV, Kanados lietuvaičių koncertas, ben
dras lietuvių vakaras York Hali salėje. O 
lietuviškoji bažnyčia esanti pats didžiau
sias stabdis nutautėjimui.

Daugumas svečių svetainėje su lietu
viais praleido daugiau negu valandą, be
sidomėdami Londono lietuviškosios ben
druomenės veikla.

5 valandą Bishopsgate Instituto koncer
tų salėje įvyko Vasario 16 minėjimas.

Londono lietuvių chorui sugiedojus 
Maldą už Tėvynę, (Atstovas Vincas Balic
kas pasakė trumpą kalbą angliškai ir lie
tuviškai. Po jo kalbos Šekspyro teatro ir 
T. V. aktorė Živilė Šlekytė-Raoch perėmė 
minėjimo moderatorės pareigas.

Solistė Vida Gasperienė — mezzosopra- 
nas padainavo ..Lietus lynojo“, — liaudies 
daina, karui. J. Tallat-Kelpšos — „Visur 
tyla“, J. Gruodžio — „Mano sieloj šian
dien šventė“. Akomponiatorė Frances 
Green.

Londono Tautinių šokių grupė „Lietu
vą“, vadovaujama Aldonos Pukštytės ir 
Simono Dobbs-Dobrovolskio, sušoko „Ku
bilą“, „Kepurinę“ ir „Rugučius“. Grupės 
akordeonistas I. Rusinąs.

Vida Gasparienė vėl padainavo S. Šim
kaus „Ant marių krantelio“, J. Gruodžio 
„Burtai“ ir K. Kavecko „Štai ji, mano že
mė“. Po paskutinės dainos E. Bosikytė 
įteikė solistei gėlių puokštę.

Tautinių šokių grupė dar sušoko „Miki-. 
tą“, „Audėjėlę“ ir „Kalvelį“.

Londono lietuvių choro oktetas, veda-1 

mas Justo Černio, sudainavo J. švedo 
„Kur banguoja Nemunėlis“, J. Dambraus
ko „Jau žirgelis pabalnotas“ ir J. Švedo 
„Baltos gėlės“, šią dainos solo partiją at
liko Justas Čemis, piano akomponiatorė 
— R. Černienė.

Po to mišrus choras sudainavo- B. Jo
nušo „Eisim girion paklausyti“, V. Pau
lausko „Miškų gėlė“, A. Bražinsko „Tėvy
nė Lietuva“, S. Gailevičiaus „Oi toli, to
li“. Chorui akomponavo Vincas O‘ Brien. 
Minėjimas užbaigtas Tautos himnu.

Į minėjimą atsilankė Estijos atstovas 
A. Tarn su žmona, Latvių Pasiuntinybės 
atstovas Žilinskas, panelė A. M. Zarina, 
Ukrainiečių Federacijos Didžiojoje Brita
nijoje pirmininkas V. Kostiuk.

Londoniečiai yra labai dėkingi solistei 
Vidai Gaąperienei ir jos akomponiatorei 
Frances Green už gražų programos atliki
mą.

Po minėjimo D. B. Lietuvių B-nės kraš
to valdyba parapijos svetainėje surengė 
bendrą pobūvį programos atlikėjams, kur 
dar ilgai skambėjo dainos, ir net vyres
nieji bandė šokti tautinius šokius...

Bendruomenės vadovybė dėkinga vi
siems programos dalyviams ir asmenims, 
kurie daug prisidėjo prie minėjimo suruo
šimo.

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

MIRĖ JUOZAS PULOKAS

Vasario 4 d., važiuodamas mieste auto
busu, staiga mirė J. Pulokas, arti 70 m. 
amžiaus .

Gimęs 1907. III. 19 Stanaičių kaime, 
Kybartų valsčiuje, Vilkaviški^ apskrity
je. Ūkininkas. Į Vokietiją persikėlė 1944 
m. Anglijon atvyko 1948 m. gegužės mėn. 
Dirbo žemės ūkyje prie Chesterio. Į Man- 
shesterį atvyko 1951 m. ir dirbo skalbyk
loje. 'Galiausiai dirbo Rods Mill tekstilės 
fabrike, kur sulaukė pensijos.

Velionis buvo ramaus ir draugiško bū
do. Su visais gražiai sugyveno. Buvo ne
vedęs. Nuolatinis klubo lankytojas ir na
rys.

Palaidotas. 1977. II. 12 Mostono kat. ka
pinėse prie paminklinio lietuvių kryžiaus. 
Jis užėmė 47-tąją vietą. Karstą dengė vai
nikai ir gėlės.

Pomirtines apeigas atliko kun. V. Ka- 
maitis. Vietos koplyčioje buvo atlaikytos 
pomirtinės pamaldos ir pasakytas gražus 
pamokslas. Dalyvavo 40 žmonių.

Paliko nuliūdęs jo brolis Justinas, su 
kuriuo gyveno kartu savo įsigytame na
me, trys seserys ir kiti giminės Lietuvoje, 
o du jo pusbroliai yra mirę Sibire.

Po laidotuvių brolis Justinas lietuvių 
klube laidotuvių dalyviams surengė arba
tėlę — pietus, kuriuos skoningai paruošė 
V. Virbickienė ir V. Bagdonavičienė.

Ilsėkis, Juozai, ramybėje savo tautiečių 
tarpe Tave amžinai priglaudusioje Angli
jos žemėje.

Velionio gimines ir artimuosius visi gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime.

A. P-kis

LEIQH
IŠRINKTA VALDYBA IR GARBĖS 

NARYS
Vasario 12 d. įvyko mūsų skyriaus me

tinis narių susirinkimas. Susirinkimą ati
darė pirm. A. Bruzgys ir visus paprašė 
tylos minute pagerbti Vasario 16 signata
rus. Po to trumpai paaiškino tos dienos 
prasmę lietuvių ir anglų kalbomis (susi
rinkime dalyvavo ir anglų).

Susirinkime pirmininkavo B. Alekna, 
sekretorius — D. Steponavičius. Buvo ap
svarstyti visi einamieji reikalai ir per
rinkta valdyba. Valdybos pirm, pasiliko 
A. Bruzgys, vicepirm. — F. Kizlauskas, 
sekr. — J. Pilipavičius, ižd. — VI. Auškal- 
nienė, kand. J. Blažys. Revizijos komisi- 
jon išrinkti V. Miškinis, K. Narbutas ir B. 
Alekna.

Išrinkus valdybą, J. Blažys pasiūlė il
gai dirbusį mūsų skyriuje J. Pilipavičių 
išrinkti garbės nariu. Pasiūlymui visi pri
tarė. Pabaigai buvo nutarta vasario 26 d. 
padaryti ekskursiją į Manchesterio klube 
ruošiamą Vasario 16 d. minėjimą.

J. 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 behdrą 

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

V*
Šveicarija

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 13 d. Šveicarijos Lietuvių Ben

druomenės nariai susirinko Berne pami
nėti Vasario 16 ir aptarti einamuosius rei
kalus bei nustatyti gaires tolimesnei veik
lai. Susirinkimas buvo pradėtas pamaldo
mis. Mišias atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Juraitis. Kunigas savo pamoks
le priminė, kad šiais metais švenčiame 
Vasario 16 minėjimą giedresnėje atmo
sferoje, nes laisvajame pasaulyje pradėjo 
formuotis didelės jėgos, kurios kovoja už 
pavergto žmogaus teises. Tokiu būdu ir 
mūsų pavergtos tautos reikalai pradeda 
labiau aktualėti tarptautinėje žmonijos 
sąmonėje.

Po pamaldų visi tautiečiai nuskubėjo į 
geležinkelio stoties restorano salę ir, su
giedoję Lietuvos himną, pradėjo susirin
kimą, kurį atidarė Bendruomenės pirmi
ninkas dr. P. Radvila. Sueigai pirminin
kauti pakvietė dr. A. Gegecką. M. Milvy- 
dienei perskaičius praėjusiųjų metų susi
rinkimo protokolą ir dr. P. Radvilai pada
rius atskaitomybinį valdybos pranešimą, 
buvo perrinkta ta pati valdyba (pirm. dr. 
P. Radvila, sekr. bei iždininkė Linderienė.

Diskusijose iškilo klausimas, kad Švei
carijos Lietuvių Bendruomenė įstotų į 
šveicarų organizaciją „Glaube in der 
zweiten Welt“ kolektyviniu nariu, nes tuo 
būdu savo jėgomis paremtume LKB Kro
nikos populiarinimą Šveicarijoje ir kituo
se vokiškai kalbančiuose Europos kraš
tuose. „Glaube in der zweiten Welt“ yra 
organizacija, tirianti žmogaus teisių, ate
izmo ir tikėjimo klausimą komunistų val
domuose kraštuose. Ją remia katalikų ir 
protestantų Bažnyčios. Ji turi savo pada
linius Šveicarijoje, Vokietijoje ir Austri
joje. Susirinkimas balsavimu nusprendė 
įstoti į „Glaube in der zweiten Welt“ ko
lektyviniu nariu.

Toliau buvo prisiminta, kad ateinančiais 
metais sukaks 60 metų nuo nepriklauso
mybės paskelbimo ir nutarta įtaigoti Lat
vių ir Estų Bendruomenes Šveicarijoje 
šios jubiliejinės šventės minėjimą praves
ti kartu su ukrainiečiais, tuo suteikiant 
mūsų siekiui didesnį politinį svorį. Taip 
pat buvo nepamiršti studijuojančio Brazi
lijos lietuviškojo jaunimo reikalai. Dr. 
Dargužo rūpesčiu tam tikslui buvo su
rinkta 950 frankų.

Po pietų dr. P. Radvila skaitė ilgesnę 
paskaitą apie savo kelionę į sovietų pa
vergtą Lietuvą, atpasakodamas asmeni
nius sąlyčius su giminėmis, sovietine biu
rokratija bei Lietuvos mokslinėmis įstai
gomis.

J. (Stasiulienės. vadovaujama tautinių 
šokių grupė, susidedanti išimtinai iš švei
carų jaunimo, pašoko 6 liaudies šokius. 
Grupė praplėtė savo repertuarą, naujai iš
mokdama „Subatėlę“, „Malūną“ ir „Gy- 
vatarą“. Susirinkimo salėje savo kūrinius 
išstatė menininkai-mėgėjai: A. Rothenber- 
ger-Pakenytė — tapybą ir dr. A. Kušlys 
— medžio drožinius, kuriems tematiką se
miasi iš lietuvių mitologijos. Susirinkime 
dalyvavo Lietuvos diplomatas dr. A. Ge
rutis. Susirinkimą telefonu pasveikino 
mūsų laisvės kovų veteranas prof. dr. J. 
Eretas.

J. J.

VOKIETIJA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ HAMBURGE

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
59-tosios sukakties minėjimas buvo pra
dėtas pamaldomis (vasario 12 d.) Išv. Te
resės bažnyčioje Altonoje. Iškilmingas šv. 
Mišias aukojo dekanas Vaclovas Šarka, 
asistuojant lenkų kunigui Jan Sliwans- 
kiui. Pamokslą kun. V. šarka pasakė lie
tuviškai ir vokiškai, o lenkų kunigas len
kiškai. Buvo giedama lietuviškos giesmės. 
Pamaldose dalyvavo daug lietuvių, vokie
čių ir kitų tautybių tikinčiųjų.

Po pamaldų arti 170 žmonių susirinko 
į šv. Teresės parapijos salę, papuoštą Lie
tuvos vėliava, Vytim, kryžium ir gėlėmis. 
PL Hamburgo apylinkės valdybos pirmi
ninkas Leonas Narkus atidarė iškilmingą 
minėjimą, pasveikindamas susirinkusius 
ir pakviesdamas tylos minute pagerbti žu
vusius už tėvynės laisvę. Dekanas V. Šar
ka sukalbėjo invokaciją. šiltu žodžiu pa
sveikino lenkų atstovas dr. J. Kaczmarcz- 
ky, ukrainiečių — S. Lewczuk, latvių — 
O. Baltputnis, estų — E. Schneider. Raštu 
gauti ir perskaityti sveikinimai iš vysk, 
dr. Hubertus Brandenburg'o, Hamburgo 
miesto vyriausiojo burmistro Hans-Ulrich 
Klose, Lietuvos vokiečio Helmut Schrei
ber ir kt.

Pagrindinę kalbą Šventės proga pasakė 
dekanas V. Šarka. Prelegentas gana vaiz
dingai nušvietė istorinį Lietuvos tarpsnį, 
šviesų suklestėjimą, skaudžias nelaimes, 
Vasario 16 Aktą ir nepriklausomybės pra

radimą. Po pagrindinės kalbos buvo su
giedotas Lietuvos Himnas ir tuo oficialio
ji dalis baigta.

Vėliau sekė meninė dalis, kurią atliko 
Astra Šaltytė-Fabian, sopranas ir jos bro
lis Alfredas šaltys, bosas. Menininkai pa
dainavo 17 įvairių lietuviškų dainų, pvz., 
Sutems tamsi naktužėlė, Gražių dainelių, 
Pasėjau linelius ir kt. Šalčiai turi gana ge
rai apvaldytus balsus ir labai platų ir 
gausų repertuarą. Jie pilnai gali atstovau
ti ir aukšto rango parengimams bei išle
pintai publikai. Gražiai deklamavo Regi
na Narkutė, pirmininko dukrytė, o jos 
broliukas Tomas (buvo susirgęs ir minėji
me negalėjo pasirodyti. Menininkai buvo 
apdovanoti gražiomis gėlių puokštėmis, o 
publikos gausiais ir ilgais plojimais.

Per oficialiąją programos dalį buvo pa
gerbta Vanda Štemienė 75 metų amžiaus 
proga ir apdovanota gėlėmis bei saldumy
nais. Tai buvusio nepriklausomos Lietu
vos prekybinio laivyno kapitono a. a. 
Šterno žmona.

Po programos prasidėjo vaišės ir pasi- 
žmonėjimas. Prie plokštelių muzikos gali
ma buvo pasišokti. Dekanas V. Šarka bu
vo suruošęs iš savo turimos bibliotekos la
bai įdomių knygų, plokštelių ir tautinių 
audinių parodą. Paroda žmonės domėjosi. 
PL Hamburgo apylinkės valdyba buvo su
ruošus! daiktinę loteriją.

(Svečių buvo ir iš labai toli: JAV (A. Vi
rai tis), Berlyno, Salzgitter-Lebenstedt, 
Rendsburgo, Pinnebergo, Geesthachto, 
Luebecko ir kitų vietų.

Minėjimas buvo nufilmuotas. Už visa
pusiškai didingą, gražiai pravestą ir jau
kų minėjimą didi ir nuoširdi padėka pri
klauso niekados nepavargstančiam deka
nui V. Šarkai, PL Hamburgo apylinkės 
valdybai, o taipgi ir visiems veikliesiems 
Hamburgo lietuviams.

Prieš šventės minėjimą apie ją rašė ir 
vokiečių spauda, o po šventės ir vėl dar 
parašys.

J. Pyragas

Jaunimui
JAUNIMO BALSAS

Vokietijoje pasirodė jaunimo reikalams 
skirtas rotatorinis laikraštis „Jaunimo 
balsas“. Laikraštis žada pasirodyti ketu
ris kartus per metus.

Įžanginiame žodyje, be kita ko, Jūratė 
Jurkšaitė rašo: „Būtų klaidinga į viską 
žiūrėti tik iš lietuviškų pozicijų. Kadangi 
su vokietėj imas jau yra gerokai pažengęs, 
skirsim žurnalo trečdalį straipsniams vo
kiečių kalba. Prie kiekvieno straipsnio 
pridėsime santrauką vokiečių ar lietuvių 
kalba. Taip tikimės pritraukti ir tuos, ku
rie nekalba mūsų tėvų kalba.“

Taip, iš tiesų, ir daroma.
Leidinėlis būsiąs savarankiškas, nepri

klausysiąs jokiai lietuviškai organizacijai.
Pirmajame numeryje rašo: Arturas 

Hermanas, Angela Vilčinskaitė, Manfre
das šiušelis, Antanas Šiugždinis, W. 
Fischer.

Kai kurie autoriai kritiškiau pasisako 
apie Vasario 16 gimnaziją, lietuviškąją 
spaudą ir kt.

Prenumeratos kaina — DM 10. Adre
sas — c/o A. Vilčinskas, Zaeringer Str. 54, 
6900 Heidelberg

PLJS IR VLIKAS

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos ir 
Vliko organizuojamas politinis seminaras 
įvyks New Yorko mieste vasario 25, 26 ir 
27 dienomis. Programa bus sekanti:

susipažinimo vakaras, registracija, lais
vinimo institucijų apžvalga, Lietuvos vals
tybingumo klausimas, šio klausimo isto
rija ir padėtis šiandien, laisvinimo užda
viniai — viltys ir galimybės, pavergto ir 
laisvojo lietuvio jaunuolio psichologiniai 
bruožai, jaunimo kelionių į Lietuvą ligšio
linis balansas, galimi jaunimo uždaviniai 
veikloje prieš okupantą, konferencijos 
vertinimas.

Programa vyksta Kultūros Židinyje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn.

Visos temos bus pristatomos paskaitos 
forma, po kuru seks diskusijos, klausimai 
bei išvados. Iš viso tikimasi apie 40 daly
vių. Jau dabar yra galvojama apie organi
zavimą panašių seminarų kituose konti
nentuose.

LITERATŪROS MĖGĖJAMS

Kas domisi lietuvių literatūra? Kovo 18- 
20 d. d. įvyks Annabenge lietuvių litera
tūros sekcijos savaitgalis. Kalbėsime apie 
lietuvišką novelę. Tekstai bus prisiunčia
mi. Norintieji dalyvauti, prašomi užsira
šyti pas J. Urdzę, Annaberger Str. 400, 
5300 Bonn-Bad Godesberg (Schloss Anna- 
berg) arba pas Arthur Hermann, J. S. 
Bach-Str. 51, 6901 Bammental. Per lietu
vių jaunimo suvažiavimą balandžio 29 — 
gegužės 1 d. d. Annaberge bus taipgi pa
skaita su diskusijomis apie lietuvių lite
ratūrą. Bendra šio suvažiavimo tema yra: 
Materialistinės pasaulėžiūros atsiradimo 
priežastys.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Po papildomo vedėjos pakratymo iš mo
kinio kelnių iškrito kietas sūris ir du mai- . 
šeliai laisvo cukraus.

(Iš pareiškimo milicijai)
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