
Rusinimas be prievartos
Šiandien labai daug kalbama apie So

vietų Sąjungą sudarančiųjų tautų rusini
mą. Prieš kiek metų buvo paplitę gandai, 
kad Lietuvoje norėta įvesti rusiškąjį alfa
betą — graždanką. Kartais vėl būkštauja- 
ma apie tautinių kalbų visišką uždraudi
mą mokyklose, apie privalomą „valstybi
nės“ rusų kalbos įvedimą, apie rusinimą 
per prievartą.

Šitoks rusinimo būdas buvo vartojamas 
Lietuvoje carų laikais, bet jis nedavė pa
geidaujamų rezultatų. Dabartiniu metu, 
atrodo, yra nusistatyta rusinti be prievar
tos.

Kas seka sovietinės Lietuvos spaudą, 
tas galėjo pastebėti su pasigardžiavimu 
cituojant šitokius Lenino žodžius: „Pažan
gią reikšmę rusų kalba turėjo daugybei 
mažų ir atsilikusių tautybių nesiginči
ju. Bet nejaugi.jūs nematote, kad, ji turė
tų dar didesnę pažangią reikšmę, jei ne
būtų prievartos? Ką gi, nejau „valstybinė 
kalba“ nereiškia lazdos, kurią atbąidbmą 
nuo rusų kalbos? Kaip jūs nenorite su
prasti tos psichologijos, kuri ypač svarbi 
nacionaliniame klausime, ir kuri, esant 
mažiausiai prievartai, teršia, juodina, nie
kais paverčia neginčijamą, pažangią cent
ralizavimo, didėlių valstybių“, vieningos 
kalbos reikšmę?1*

Kas galėtų pasakyti, kad Leninas šiuos 
žodžius rašė norėdamas atbaidyti mažą
sias tautas nuo „valstybinės“ rusų kalbos?' 
Dar mažiau būtų .patikėtina, kad tie žb- 
džiai lietuviškuose žurnaluose kartojami 
tam, kad jais būtų galima pasinaudoti gi
nant lietuvių kalbos teises mokyklose ir 
gyvenime. Priešingai —. jie rašqrpi. pušų 
kalbai propaguoti. Tai didžioji * Lenino 
meškerė, ant kurios turi užsikabinti ma
žosios Sov. Sąjungos tautos. . . -

Akademikas P. Slavėnas „Komuniste*.* 
(Nr. 12, 1976) rašo: aCaristinė valdžia, 
priverstinai brukusi rusų kalbą, trukdžiu
si vartoti lietuvių kalbą ir-.mokytis jos, 
tapo gyvenime .labai* bloga rusų kalbos, 
propaguotoja“.

Vadinasi, reikia rusų kalbos brukimo 
metodą pakeisti jos liaupsinimu, grožio ir : 
naudingumo įrodinėjimu, tarptautinės bei; 
istorinės reikšmės iškėlimu. . Tas. , pats P. 
Slavėnas sako: „Lietuvoje rusų kalbos 
vartojimas turi didelę-tradiciją. Ji buvo 
paplitusi dar Lietuvos kunigaikštijoje“ 
Žiūrėkite, gal būt ir Vytautas ta (kalba 
kalbėjo! '

L. Brežnevas rusų kalbos dėstytojų 
kongrese Varšuvoje dalyviams kalbėjo: 
„Rusų kalba, būdama daugiamilijoninės 
ir daugianacionalinės tarybinės liaudies 
bendravimo priemone, vis labiau plinta 
pasaulio tautų tarpe... įgyja vis didesnį 
autoritetą tarptautinėje arenoje ir suke
lia norą ją išmokti milijonams planetos 
žmonių“. Tad kaip gi jos nesimokys tie, 
kurie yra tiesioginėje tos kalbos įtakoje 
ir kuriems ji nori ar nenori yra virtusi 
„valstybine“ kalba. „Mūsų kraštų žmo
nėms tarpnacionaline bendravimo kalba 
istoriškai tapo rusų kalba“, užbaigė savo 
išvedžiojimus jau minėtas akademikas P. 
Slavėnas.

Šitokiu keliu vyksta rusinimas be prie
vartos. Turėkite savo nacionalines mokyk
las, lituanistikos institutus, bet naudos iš 
jų bus jums maža. Tegu kaimiečiai kalba
si tarp savęs lietuviškai, bet, patekę į 
miestą, ir jie be rusų kalbos neišsivers.

O ką jau bekalbėti apie aukštąsias mo
kyklas!, apie techniškųj'ų mokslų diplo
mus, apie darbus daktarų laipsniams įsi
gyti — be rusų kalbos nei iš vietos. Paga
liau maža būtų naudos ir iš diplomatų, jei 
„valstybinės“ kalbos nemokėtum.

Ta pati istorija su rašytojais, daininin
kais, artistais ir kitais kultūros darbuoto
jais. Jiems visiems rusų kalba pasidaro 
„geriausia priemone pažinti kultūrų įvai
rovei“. Tad nenuostabu, kad ir lietuviai, 
patys to nejausdami, vis labiau ta priemo
ne naudojasi.

Taigi Lietuvos rusinimas ateina be prie
vartos, be spaudos uždraudimo, be žanda
rų ir be persekiojimų. Leninas bus teisy
bę kalbėjęs...

O vis dėlto kultūringa tauta savo kalbos 
lengvai neišsižada. Nors Sov. Sąjungoje 
dažnai nurodoma į JAV, kaip į vienakalbį 
valstybių junginį, bet tas pavyzdys netin
ka pačiai Sov. Sąjungai. Ji savo valstybės 
sudėtin įtraukė ne skaitlingą emigrantų 
mišrainę, bet atskiras tautas ir valstybes, 
turinčias ne tik savo kalbą, bet taip pat 
papročius, tradiijas ir net religiją.

čia geriau tiktų Šveicarijos pavyzdys, 
kurioje atskiros lygiateisės tautos sudaro 
gražiausią ir tobualiusią pasaulyje valsty
bę. Tokioje valstybėje piliečiai neišven
giamai pasidaro dvikalbiai. Bet tai daro
ma ne vienai ar kitai kalbai užgožti, o 
grynai praktiškais-administraciniais su
metimais.

Esama daug ženklų, kad ir lietuviai 
lengvai nepasiduos rusinimui be prievar
tos. Turėdami savitą , kultūrą, seniausią 
Sov. Sąjungoje universitetą ir seniausią 
Europoje kalbą, jie sugebės ,tas didžiąsias- 

• vertybes apsaugoti,, ir, išlaikyti ateities 
kartoms.

Lucanus

ARKIVYSKUPO LAIŠKAS

Vasario 10 d. Ugandos arkivyskupas Ja- 
nani Luwurn, kartu su 18 vyskupų pasira
šė ir įteikė prezidentui Idi Amin'ui laišką, 
už kurį jis užmokėjo savo gyvybe. Nu
jausdamas galimas pasekmes, arkivysku
pas laiško nuorašą buvo pasiuntęs į Keni
ją, o dabar jį išspausdino britų „Obser
ver“, (vasario 20 d.).

Laiške nurodoma, kad krašte vyksta 
nuolatinės žudynės., kad viena gentis su
kiršinama prieš kitą, ■ net šeimos nariai 
pasidaro vienas kito priešai. Aprašoma, 
kaip buvo iškrėstas ir grasinamas pats ar
kivyskupas ir keli vyskupai. Siūloma pa
teikti sąrašus be pėdsako žuvusių žmonių, 
kurių šeįmos priklauso parapijoms. Pra
nešama, kad bijodami teroro,, Ugandą pa
lieką išmokslintieji žiponės, kurie kraštui 
yra labai , reikalingi. „Ginklais, kuriuos 
pirkome savo kraštui ginti, žudomi mūsų 

(pačių žmonės“, rašo vyskupai.
Be kita ko, ilgame laiške sakoma: „Nors 

Jūsų Eksęeiencija pranešėte per radiją, 
’kad' jokios užsienio įtakos nėra krašte, 
kad visus nutarimus, daro gynimo taryba 
ir ministrų kabinetas, tačiau krašte vy
rauja nuomonė, kad mūsų tautos reikalus 
.diriguoja pašaliniai žmonės, kuriems ne
rūpi. Ugandos, ir jos gyventojų likimas ir 
gerovė“.

Kitą dieną arkivyskupas buvo suimtas, 
o po kelių valandų jau. jo nebebuvo gy
vųjų, tąrpe., Net ir jo lavonas nebuvo ati
duotas . artimiesiems ir. anglikonų Bažny
čios vadovybei tinkamai palaidoti. 1

DEMONSTRACIJOS MASKVOJE
Apie 60 žydų-Maskvoje suruošė „'sėdė

jimo“ demonstraciją prie Aukšč, Tarybos 
būstinės, protestuodami dėl draudimo 
emigruoti. Panašios demonstracijos vyko 
bent dvylikoje Sov. Sąjungos miestų. Tuo 
tarpu Vienoje apie 120 seniau emigravu
sių žydų suruošė demonstracijas, reika
laudami leidimo grįžti atgal.

NEGRAI APIE AMIN'Ą

Juodųjų leidžiamas didžiausias Pietų 
Afrikos laikraštis „The World“ parašė: 
„Mes smerkiame Amin'ą kaip kraujo iš- 
troškusį kriminalistą, kuris yra praradęs 
teisę vadintis žmogumi“.

TAUTOS NORI GYVENTI

Žurnalistas Bernard Levin, kalbėdamas 
apie Falklando salas prie Argentinos 
krantų (Times, vasario 23 d.), užakcen
tuoja natūralų prigimties dėsnį, kad ma
žosios tautos turi lygiai tokį pat troškimą 
būti laisvos ir reikšti savo tautinį charak
terį, kaip ir didžiosios. Esą, klysta di
džiausia pasaulio kolonialinė valstybė ma
nydama, kad milijonai jos valdžioje ar 
įtakoje esančių žmonių pamirš savo tau
tybę. „Lenkija, . Vengrija, Čekoslovakija 
ir kitos tautos nerodo mažiausio noro at
sisakyti nepriklausomybės ir išsižadėti sa
vo tautybės. Jų reikalavimai kasdien stip
rėja, jie atsiliepia ir tose tautose, kurios 
jau yra imperialistinės galybės absorbuo
tos“. Čia jis nurodo Ukrainą, kurios bal
sas paskutiniuoju metu ypačiai esąs gir
dimas.

NESANTAIKA PARTIJOJE
lEritų transporto ministras W. Rodgers, 

vadovaująs nuosaikiųjų darbiečių grupei, 
viešai pasisakė prieš per daug į kairę nu
krypusi partijos vykdomąjį komitetą. Spe
cialiai sušauktame Westminster Hall susi
rinkime jis įspėjo kairiuosius parlamenta
rus, populiariai vadinamus Tribune 
Group, nepasidaryti Labour partijos Tro
jos arkliu.

Be kita ko, jis pareiškė: „Daugelis žmo
nių galvoja, kad didžiausią opoziciją par
lamente sudaro ne konservatoriai, o dar
biečių vykdomasis komitetas“.

W. Rodgers įspėjo, kad pasidavus kraš
tutinių kairiųjų įtakai, Labour partija ne
bepajėgs laimėti rinkimų.

VISI PADEDA LENKIJAI
Lenkijos ūkis eina į priekį didesniais 

šuoliais, negu bet kurio kito krašto pa
saulyje. Ne tik Sov. Sąjunga, bet JAV, Va
karų Vokietija, D. Britanija ir kitos vals
tybės“ varžosi dėl pirmenybės investuoti 
į Lenkijos pramonę.

Britanija jau yra paskolinusi Lenkijai 
daugiau kaip 1.000 milijonų svarų, Ir, ži
noma, žymiai geresnėmis sąlygomis, negu 
bankai skolina saviesiems •-.(skirtumus iš
lygina valdžia).

Skolinami ne pinigai, o prekės, t. y. sta

tomi nauji fabrikai ir įmonės. Pvz. Mas
sey Ferguson Ursus mieste stato milžiniš
ką traktorių fabriką, kuris 1980 m. ga
mins 75.000 traktorių ir 90.000 dizelinių 
motorų. Kita Manchesterio firma stato 
£200 milijonų vertės plastikos išdirbinių 
fabriką, kuriame dirbs britų darbininkai.

Tuo tarpu Lenkijos skolos vis dar. auga, 
o jos eksportas, dėl didelio prekių ir mais
to pareikalavimo namie, vis dar nepasie
kia numatyto tikslo. Užsienio bankininkai, 
skolindami pinigus, remiasi Lenkijos ža
liavomis, kurių pagrindinės yra anglis, 
varis, cinkas, siera. O jeigu Lenkijos ūkis 
sugniužtų po per didelio prasiskolinimo 
našta?

— Tada vėl skolintume pinigų senoms 
skoloms atmokėti, — pareiškė vienas en
tuziastas bankininkas.

KIEK ŽUVO Š. AIRIJOJE?

Vien tik praėjusiais metais š. Airijoje 
buvo nužudyta 280 žmonių. Iš jų. 257 bu
vo dabartinių neramumu aukos. Iki šiol 
107 asmenys' buvo apkaltinti už žmogžu
dystes, bet tiktai devyni nuteisti. Devyni 
išteisinti, o kiti laukia teismo.

Nuo 1968 m. spalio 5 d. Š. Airijoje nu
žudyta 1.445 žmonės.

SUSIDEGINO RAUDONOJOJE 
AIKŠTĖJE

. Sausio gale Raudonojoje aikštėje apie 
40 metų vyras pasilenkė neva užsirišti ba
tų raištelio ir staiga visas paskendo lieps
nose. Įvykį matę trys švedai ir jį aprašė 
du (švedų laikraščiai. Ta proga britų spau
doje prisimenamas 1969 m.. Prahoje susi
deginęs Jan Palach ir Kaune- — Romas 
Kalanta.

LADY CHURCHILL IŠSIPARDUODA

Spauda paskelbė, kad Winstono Chur- 
chillio žmona, lady Churchill (91 m,), ne
begalėdama pragyventi iš palikimo, yra 
priversta:parduoti kai kuriuos jos vyro 
pieštus paveikslus ir kitus vertingesnius 
daiktus.

Po vyro mirties, atskaičius palikimo 
mokesčius, susidarė £109.093, Tačiau tik 
trečdalis tos sumos buvo palikta žmonai. 
Be šio palikimo ir £15.30 per savaitę pen
sijos, kitokių pajamų ji neturinti.

Lady Churchill gyvena nuomotame bu
te. Dėl senyvo amžiaus, ji yra. priversta 
samdytis naktinę slaugę, kuriai tik už vie
ną naktį atiduoda visą savo savaitinę pen
siją.

Naujas įstatymas, pagal kurį buv, mi
nistrų pirmininkų žmonos gali gauti apie 
£3.750 pensijos per metus, liečia tik tuos 
ministrus, kurie mirė po 1972 m.

W. Churchillio vaikaitis, parlamento at
stovas Winston Churchillis sako, kad fi
nansiniai sunkumai susidarė dėl didelių 
mokesčių ir infliacijos.

UŽSIENIEČIAI LONDONE

Praėjusiais metais Londoną aplankė 7.5 
mil. užsieniečių. Apie 73% vasaros lanky
tojų ir 57% rudens lankytojų buvo atvy
kę atostogų. Likusieji daugumoje buvo 
atvykę apsipirkti. Apie 40% savo pinigų 
lankytojai paliko Londono krautuvėse. Po
puliariausios prekės — drabužiai, teksti
lė, porcelanas, sidabro, stiklo ir odos iš
dirbiniai.

TIMES IR RUDE PRAVO

Čekoslovakijos laikraštis „Rude Pravo“ 
smarkiai atsikirto londoniškiui „Times“, 
kuris savo vedamajame kritikavo Prahos 
vyriausybę dėl Charta 77 autorių perse
kiojimo ir patarė leisti krašto gyvento
jams netrukdyti gyventi normalų civili
zuotą gyvenimą. Į tai „Rude.Pravo“ atsa
kė:

„Jei normalus civilizuotas gyvenimas 
yra pusantro milijono bedarbių, nuolati
nis gyvenimo lygio smukimas, senatvės ir 
ligos baimė, tūkstančių žmonių gyvenimas 
netinkamuose butuose arba visiškai be 
stogo virš galvos; jeigu čia įskaitomas 
nuolatinis teroras, kraujo praliejimas bei 
kasdieniniai žiaurumai, žmogaus teisių 
pžeidinėjimai pvz. Šiaur. Airijoje —• tada 
„Times“ vedamųjų rašytojas, mūsų 
„draugas ir patarėjas“ gali tokį gyvenimą 
pasilaikyti sau.“

Būdinga, kad „Times“-, dienraštis šią 
Reuterio pateiktą žinią ištisai 'persispaus
dino, nebijodamas savo skaitytojų rūsty
bės.

Svetozar Simko
Tai yra vardas ir pavardė Čekoslovaki

jos šnipo, šešis metus dirbusio V. Vokieti
joje, o dabar pabėgusio į Angliją ir išda- 
vusio visas Rytų Europos valstybių šnipi
nėjimo paslaptis. S. Simko ne tik papasa
kojo apie čekų naudojamus šnipinėjimo 
metodus, bet taip pat išdavė kitų šnipų ir 
į šnipinėjimą įveltų diplomatų pavardes 
ir nurodė slaptas vietas, kur buvo paslėp
tos radijo perdavimo stotys, minikameros 
ir pinigai. Visa tai būtų turėję būti pa
naudota karo atveju.

Pagal S. Simkos pateiktas žinias, iš 27 
Čekoslovakijos diplomatų Bonoje, 17 buvo 
šnipai. Jų tarpe du pirmieji ambasados 
sekretoriai. Į šį skaičių neįeina užverbuo
ti šoferiai, tarnai ir pašaliniai asmenys. 
Apie 35-50% Rytų bloko žurnalistų Va
karuose taip pat esą šnipai.

S. Simkos planai užsimezgė prieš 10 me
tų, kai jis, mokėdamas anglų ir dar kelias 
kitas įkalbas, pirmą kartą apsilankė Angli
joje (už vizą turėjo pasižadėti šnipinėti). 
Galutinai pasiryžo 1968 m„ po Raud. ar
mijos invazijos. Nuo tada jis metėsi i pa
vojingą šnipo darbą, nes tai buvo vienin
telis būdas įsigyti valdžios pasitikėjimą ir 
patekti į užsienį.

Savo ilgą šnipinėjimo istoriją jis papa
sakojo „Daily Telegraph“ korespondentui 
D. Shears. Toji istorija pasibaigia tokiu 
epizodu.

„Kai Simko pasakė savo ilgai išlaikytą 
paslaptį apie pasiryžimą pabėgti į Angli
ją mažamečiui sūnui, šis jam atsakė: „Tė
veli, gerai, kad pasiryžai; aš ketinau pa
daryti tą patį, kai užaugsiu didesnis“.

LABOUR PARTIJA GALI SKILTI

Parlamento atstovas R. Prentice savo 
kalboje Lincolne pareiškė, kad dešinieji ir 
nuosaikieji Labour partijos nariai turėtų 
sudaryti naują (socialdemokratų) partiją, 
kuri būtų priešinga dabartiniam Labour 
partijos vykdomajam komitetui. Tą komi
tetą jis pavadino „dad's army pretending 
to be a Red army“.

Į jo naująjį susigrupavimą, esą, galėtų 
prisijungti liberalai ir progresyvieji kon
servatoriai.

Seflųaios DIENOS
— Europos Bendruomenės kraštai ir 

Sov. Sąjunga nelauktai greitai susitarė 
dėl žvejybos E. Bendruomenės vandenyse.

— Kings Lynn miesto parodoje išstatyti 
du princo Pilypo piešti paveikslai. Iki šiol 
niekada nebuvo kalbama apie jo meninius 
sugebėjimus.

— Egipto Vak. dykumoje surastos lie
kanos Persijos armijos, kurią smėlio aud
ros užpustė prieš 2500 metų. Armijoje bū
ta apie 10.000 vyrų.

— Prancūzijos vyriausybė liepė išsi
kraustyti Sovietų diplomatą V. Rybačen- 
ko, pagautą perimant naujausių kompiu
terių brėžinius.

— lEritų didieji dienraščiai ir sekmadie
ninė spauda sveikina JAV prezidento mo
ralinę paramą Sov. S-gos disidentams.

— Neatsižvelgiant į vyriausybės pastan
gas, britų infliacija iki šiol pasiliko di
džiausia Europoje —»16.6%.

— Praėjusią savaitę pakeliui iš centr. 
Azijos į Kaukazą nukrito lėktuvas 11-18. 
Katastrofoje žuvusių keleivių skaičius ne
skelbiamas.

— Vidutiniškai du žmonės per savaitę 
Britanijoje nuteisiami visam amžiui kalė
ti .Tokių kalinių bendras skaičius — apie 
1.500. Tik retas kalinys sėdi visą laiką. Vi
dutiniškas laikas yra 9 metai.

— JAV prezidentas paskelbė, kad gyny
bos biudžetas ateinančiais metais bus su
mažintas 2.700 mil. dolerių.

— Barnsley (Yorkshire) sudeginta šim
to metų senumo buvusi raupų ligoninė, 
tuo būdu norint apsisaugoti nuo galimo 
užsikrėtimo, jei ligoninė būtų buvusi nu
griauta.

— Prancūzijos prezidentas Giscard 
d* Estaing atsisakė priimti disidentą ra
šytoją Amalriką.

— Šiemet sukanka 20 metų, kai A. Gro
myko paskirtas Sov. S-gos užs. reik, mi
nistru. Jis sumušė pasaulinį rekordą, iš
silaikydamas užs. reik, ministro poste nuo 
1957 m.

— Roy Jenkins, E. B. Komisijos pirmi
ninkas apsilankė pas popiežių Paulių VI.

— Nepatvirtintomis žinomis, dr. David 
Owen (38 m.) yra pirmas medicinos dak
taras, paskirtas Britanijos užs. reikalų 
ministru.

— Anglijos parlamentas Lietuvos spau
doje vadinamas Bendruomenių rūmais.

— Ženevoje trisdešimties tautų konfe
rencijoje Sov. S-gos atstovas pasiūlė vi
siškai sustabdyti atominių ginklų “bandy
mus. Daugiausiai tai buvo taikoma Kini
jai ir Prancūzijai.

Dr. Sacharovo problema
Prezidento Carterio laiškas Sacharovui, 

kurį soivetų spauda vadina Judu, išsigi
mėliu ir šmeižiku, sudaro rimtą problemą 
Sovietų vyriausybei. Ką su juo daryti?

Spaudoje minimos dvi išeitys: išsiųsti į 
tolimą Sibirą, kur jo niekas negalėtų pa
siekti, arba ištremti į užsienį. Iki šiol Sa
charovo nelieičamumas buvo laikomas 
įrodymu, kad Sov. Sąjungoje net ir „pavo
jingiausių“ disidentų laisvė nevaržoma. 
Tačiau prezidento laiškas visas kortas su
maišė.

Tremtis į Sibirą dar labiau padidintų 
Sacharovo autoritetą ir padrąsintų ne tik 
Sov. Sąjungos, bet ir kitų kraštų disiden
tus. Be to, prezidento laiškas nėra joks 
kaltės įrodymas. Juk ir Brežnevas siuntė 
užuojautas Amerikos komunistei Angelai 
Davis, priėmė JAV komunistų vadą Gus 
Hali, o išmainytąjį Čilės komunistų vadą 
Corvalain ne tik pasikvietė į Kremlių, iš
bučiavo, bet ir ordinais apdovanojo. Ir 
niekas Vašingtone dėl to neįteikė notų 
Sov. Sąjungos ambasadoriui.

Išsiųsti dr. Sacharovą į užsienį, kai kie
no nuomone, esą pavojinga, nes jis per 
daug žinąs atominių paslapčių. Nors pats 
Sacharovas yra pareiškęs, kad jo turimo
sios žinios šiandien nebėra jokia paslap
tis. Svarbiau gal tai, kad jis geruoju ne
sutinka išvykti, o deportuoti prievarta 
Mokslo Akademijos narį, Lenino ordino 
kavalierių ir Nobelio premijos laureatą 
būtų nei šis, nei tas.

Reikia laukti, kad netrukus vienoks ar 
kitoks sprendimas bus padarytas.

JEI AMIN'AS ATVYKTŲ

Ugandos prezidentas ruošiasi atvykti į 
britų bendruomenės (Commonwealth) 
konferenciją ir karalienės sidabrinio ju
biliejaus iškilmes. Tačiau saugumo orga
nai įspėja vyriausybę, kad jie negali imtis 
atsakomybės už jo saugumą. Anglijoje 
gyvena apie 900 Ugandos piliečių, kurių 
giminės yra nukentėję nuo Amin'o perse
kiojimų. Žydų organizacijos taip pat ruoš
tų demonstracijas dėl senutės Dora Bloch 
nužudymo Kampaloje lėktuvo pagrobimo 
metu. lEritų parlamente keliamas klausi
mas, kad vyriausybė Amin'o visiškai ne
kviestų.

— JAV šachmatų čempiono lEobby Fi
sher motina suimta Londone prie Vidaus 
reik- ministerijos. Ji čia buvo atsigabenu
si lovą ir paskelbusi bado streiką, protes
tuodama dėl dviejų amerikiečių ištrėmi
mo.

— Buv. JAV prezidentų R. Nixono ir 
Fordo pensijos padidintos po 3.000 dol. 
per metus. Iki šiol jie gavo po 63.000 dol. 
per metus.

— Iš visų Anglijoje parduodamų radijo 
aparatų, mažiau kaip 8% yra pagaminti 
šiame krašte.

— Rumunų disidento, rašytojo P. Go
ma's žmona gavo anoniminį laišką, grasi
nantį ją nužudyti.

— Rank Xerox, kopijavimo mašinų ir 
duplikatorių firma pasirašė £5.53 mil. 
sutartį su Sov. Sąjunga.

— E. Bendruomenė numato savo svies
to perteklių parduoti už gelež. uždangos 
esančioms valstybėms, primokėdamos už 
kiekvieną svarą apie 41 p.

— Ludmila Aleksejeva ir jos šeima ga
vo leidimą išvykti į JAV. Maskvoje ji bu
vo grupės Helsinkio nutarimų pažeidi
mams sekti iniciatorė.

— Lady Churchill atsisakė piniginės pa
šalpos, kurią jai pasiūlė viena Olandijos 
politinė partija.

— V. Bukovskis kalbėjo JAV Kongreso 
komisijoje apie žmogaus teises ir apsi
ginklavimą Sov. Sąjungoje.
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Knyga apie Ibanską
EUROPOS LIETUVIS_______________________________________

Lietuvos rusinimo problemos
Šveicarijoje pasirodė nauja knyga, ku

ri^ pagal kai kuriuos recenzentus, yra pa
naši į G. Orwellio veikalus, o savo aktua
lumu pralenkianti net Solženicyną. Jos 
vardas „Yawning Heights“ (Atsiveriančios 
aukštumos). Autorius —Maskvos univer
siteto matematikos ir logikos profesorius, 
dr. Aleksandras Zinovjevas, už savo kny
gą pašalintas iš Sovietų Mokslų Akademi
jos Filosofijos instituto.

Knygoje (560 psi.) alegoriškai vaizduo
jamas .gyvenimas Sov. Sąjungoje, visiškai 
neminint jos vardo. Jos autorius šiuo me
tu sudaro Kremliaus vadovams didelį gal
vosūkį: jeigu jį persekios, tai pripažins, 
kad knygoje tikrai vaizduojamas Sov. Są
jungos gyvenimas, o jei nekreips dėmesio, 
daugelis gali palaikyti, kad valdžia yra 
bejėgė sutramdyti satyrinį Sov. Sąjungos 
sistemos užpuolimą ir žeminimą.

Žurnalistas David Floyd (Daily Tele
graph, sausio 24 d.) pateikia tokią knygos 
turinio santrauką.

Kraštas, kurį A. Zinovjevas vaizduoja, 
vadinamas Ibanskas. Jame vadovaujan
tieji asmenys yra — Vedėjas (Brežnevas), 
Viršininkas (Stalinas) ir Raspašonka 
(Jevtušenko).

Knygos įžangoj autorius paaiškina, kad 
knygos turinys sudarytas iš pripuolamai 
atrastų likučių rankraščio, kuris be vir
šininkų žinios buvo išmestas į šiukšlyną, 
šiukšlyno (jis dabar nebenaudojamas) 
atidarymo iškilmėse dalyvavo Vedėjas ir 
jo padėjėjai, išrikiuoti alfabetine tvarka.

Vedėjas pasakęs istorinę kalbą, pa
reikšdamas, kad žmonijai atsiveriančios 
per amžius svajotos socializmo aukštu
mos, matomos tolimame horizonte.

Socializmas esąs tik įsivaizduota socia
linė sistema, kurią 'būtų galima įgyven
dinti, jeigu visi žmonės elgtųsi pagal so
cializmo įstatymus. Bet tai padaryti esą 
negalima, nes tie įstatymai sukurti ant 
klaidingų prielaidų. Todėl socializmas, 
kaip ir kiekviena istorinė kvailystė, turįs 
savo klaidingas teorijas ir neteisingą 
praktiką, bet kas yra teorija ir kas yra 
praktika, esą negalima nei teoretiškai, nei 
praktiškai nustatyti...

Apie vaizduojamąjį kraštą įžangoje ši
taip ironizuojama:

„Ibanskas yra kraštas, kuriame niekas 
realiai negyvena. O jeigu kas atsitiktinai 
ir gyventų, tai būtų tik grynas išmislas. 
Kiekvienu atveju — kas atsitinka kitur, 
tas gali atsitikti ir Ibanske...“

Nors, sprendžiant iš visų aplinkybių, 
rankraštyje aprašytieji įvykiai esą prasi
manyti, bet jie esą įdomūs kaip įrodymas 
klaidingų idėjų, kurias senieji Ibansko 
gyventojai susidarę apie žmonių bendruo
menę.

Aprašydamas gyvenimą Ibanske, auto
rius pasakoja:

„Gyvenimas Ibanske yra pagerėjęs. Tie
sa, rūkytos dešros yra pranykusios, bet 
kitų dešrų galima gauti. Mėsos kaina pa
kilo ne penkis kartus, kaip buvo laukia
ma, o tiktai tris ir pusę karto. Į kalėjimus 
pasiųsta ne 30 opozicionierių, kaip buvo 
numatyta, bet 29,3. Ir kaliniai nubausti ne 
po 10 metų, kaip iš tikrųjų turėjo būti, o 
po 7 metus ir dar po 4 metus sunkaus re
žimo stovykloje.

„Slaptosios policijos ir seklių skaičius 
smarkiai padidėjęs. Dabar jų yra visur — 
dešimčiai gyventojų tenka vienas seklys. 
Be to, kiekvienas pilietis iš tiesų yra sek-

K. Marksas Londone
Komunizmo kūrėjas K. Marksas 1849 m. 
ištremtas iš Prūsijos apsigyveno Londone, 
kur jis ir palaidotas. „Naujoji Viltis“ (Nr. 
9. 79) išspausdino apie jį išsamų VI. Juo
deikos straipsnį, kurio keletas ištraukų čia 
ir pateikiama.

„Visų vokiečių pabėgėlių gyvenimas Londone 
buvo nelengvas, o Markso šeimos už vis sunkiau
sias. Ilgainiui daugumas susirado darbus ir turėjo 
pragyvenimo šaltinį. O Markso draugas Peter 
Imandt pasiekė net profesoriaus vietos ir gražiai 
yyveno. Ne todėl, kad Marksas negalėjo sau tinka
vo darbo susirasti, bet jis sąmoningai jo nenorėjo, 
es tikėjo dirbąs daug svarbesnį darbą ir turįs atlik- 

i jam likimo skirtą aukštą misiją. Dėl to skurdas 
ir vargas niekada neapleisdavo Markso namų. Bu
vo momentų, kad gyvenimas tapdavo visai nepa
kenčiamas. Bene tris kartus Marksas galvojo nusi
žudyti. štai jo gyvenimo paradoksas: žmogus, pasi
ryžęs vesti visą žmoniją į beribį gerbūvį, nesugeba 
net savo šeimos išvesti iš skurdo ir vargo. Marksas 
gyveno svajonėmis, kad įvyks stebuklas ir pagalba 
iš kur tai ateis. Bet stebuklo nebuvo ir jo šeimos ne
laimės tik didėjo.

..... Marksas gyvena viename iš blogiausių ir 
pigiausių Londono kvartalų. Jis užima du kamba
rius .Vienas, išeinantis į gatvę, yra. salonas, o mie
gamasis užpakalyje (jame miegojo 6 asmenys: 
Marksas su žmona, tarnaitė'ir trys vaikai). Visame 
bute nėra nei vieno švaraus ir sveiko baldo. Viskas 
yra sulaužyta, skarmalupi ‘̂■ įr‘sudraskyta, viskas 
padengta centimetro storumo dulkių sluoksniu, ir 
didžiausia metvarka viešpatauja visur. Saliono vidu
ryje stovi didelis senoviškas* stalas, padengtas cera-

,»absc

lys, dažnai ir pats to nežinodamas. Pvz. 
jie pakviečia pilietį A ir klausia, ką bloga 
jis žino apie pilietį B. Sumigęs pilietis A 
ima teisinti pilietį B ir tuo būdu pasako 
viską, ką apie jį žino...

,Jėgos panaudojimas yra principinis 
dalykas. Jie naudoja jėgą net ir tais at
vejais, jei tas naudojimas kenksmingas
valstybei. Jėga yra organinė jų prigimties 
dalis — ji naudojama net visiškai apie 
tai negalvojant. lEet jie skaito didžiausiu 
prasikaltimu, jei kankinamoji auka kokiu 
nors būdu pasprunka iš jų nagų.“

Apie Ibansko santykius su Vakarais Zi
novjevas rašo:

„Mums reikia gerų biznio santykių su 
Vakarais, todėl mes turime 'šiek tiek prie 
jų prisitaikyti.

„Vakarų visuomenė, kuri jau žino, ko
kie mes esame, spaudžia savo vadus, rei
kalaudami, kad jie paspaustų mūsiškius 
vadus, ir tuo būdu mes pasidarytume 
jiems priimtinesni.

„Mūsų liberalizmas santykiuose su Va
karais yra mums primestas, o ne atsira
dęs vidaus evoliucijos keliu. Viskas pri
klausys nuo to, kaip rimtai Vakarai spaus 
prisitaikyti prie jų reikalavimų. Ar mes 
pajėgsime išlaikyti pažadus? Kaip ilgai 
jie mumis pasitikės?“

PREMIJA PROF. A. MACEINAI
1.000 dolerių premija, sudaryta kun. dr. 

J. Pruinskio, už religinį 1976 m. išleistą 
veikalą sausio 30 d. paskirta prof. dr. A. 
Maceinai, kuris išleisdino „Religijos filo
sofiją“ (I dalį). Premijos paskyrimą or
ganizavo Ateitininkų Federacija, kuri su
darė vertintojų komisiją: pirm. Skrupske- 
lienė, sekr. Pr. Razminas, nariai — kun. 
dr. V. Rimšelis, dr. A. Liulevičius, L. Sid- 
rys.

Just. Marcinkevičius

Toli, toli
Toli, toli, 
seniai, seniai: 
žali žali 
panemuniai.

Aukšti aukšti 
tenai klevai.
Anksti anksti 
tenai buvai:

su mėnuliu, 
su saulele, 
su tėvuliu, 
su žemele,

su savimi,
su grauduliu,
su votimi,
su skauduliu,

ne su rauda — 
tai su daina, 
kaip su žaizda 
sena sena.

Taip netoli,
Taip neseniai: 
žali žali 
panemuniai.

ta, ir ant jo guli rankraščiai, knygos ir laikraščiai, o 
taip pat ir vaikų žaislai, skudurai ir gabaliukai me
džiagos iš jo žmonos krepšio; stovi keli puodukai 
su apdaužytais kraštais, guli peiliai ir šakutės, šalia 
lempos rašalinė, stiklinės, olandiško molio pypkės, 
peleninė — vienu žodžiu, viskas aukštyn kojomis 
ir viskas ant vieno stalo. Vartotų baldų pardavėjas 
net veltui nedrįstų niekam padovanoti tokią visokių 
šiukšlių kolekciją.

„Kai tik įžengiate į Markso kambarį, jūsų akys 
pradeda ašaroti nuo dūmų ir tabako, ir kurį laiką 
jūs jaučiatės atsidūrę urve, bet po truputį jūs pri- 
prantate prie dūmų ir pradedate toje migloje atskir
ti daiktus. Viskas yra nešvaru ir taip storai padeng
ta dulkių, kad mėginti atsisėsti pasidaro tikrai pa
vojingas reikalas, štai čia stovi kėdė tik su trim ko
jom, ant kitos vaikai žaidžia su tešlainiais — kaip 
tik ši kėdė pripuolamai turi keturias kojas. Ir šitoji 
kaip tik ir yra pasiūloma svečiui, bet tešlainiai, su 
kuriais žaidė vaikai, lieka nenuvalyti — jūs rizi
kuojate savo kelnėmis. Bet nei vienas šis dalykas 
nevaržo nei Markso, nei jo žmonos. Jie priima jus 
draugiškiausiu būdu ir jums pasiūlomos pypkės ir 
tabakas ir kita, kas turima svečiui pavaišinti, jeigu 
iš viso kas yra. Po to greičiausiai išsivysto gyvas ir 
malonus pasikalbėjimas, kuris išlygina visus namų 
trūkumus ir dėl to bet koks nepatogumas pasidaro 
pakenčiamas. Pagaliau jūs priprantate prie šios 
draugystės, kuri pasidaro įdomi ir originali. Tai tik
ras komunistų vado Markso šeimos gyvenimo pa
veikslas.

„Privačiame gyvenime jis be galo netvarkin
gas, ciniškas žmogus ir blogas šeimininkas. Jis gy
vena tikrą bohemo gyvenimą. Jis retai prausiasi ir 
šukuojasi, retai keičia baltinius ir dažnai girtas. 
Nors, iš vienos pusės jis dažnai per ištisas dienas 
nieko neveikia, bet, jei jis turi daug darbo atlikti, 
jis gali dirbti be pertraukos dienom ir naktim su ne

AUŠRA JURAŠIENĖ

(pabaiga)

Kai aš palikau Lietuvą, man atrodė, kad 
tas lietuvių tautos atsparumas, kurį mū
sų tauta įsigijo kaip kokį priešnuodi 
spaudos draudimo metais, išliko ir persi
davė ateinančioms kartoms. Tas vidinis 
atsparumas palaiko ir neleidžia išsigimti 
ir išnykti lietuvių kalbai. Bet pastarųjų 
metų faktai kelia šiek tiek didesnį susirū
pinimą — tą aš jau dabar galiu daugiau 
spręsti, nebe iš savo asmeninės patirties.

Praeitą rudenį krito į akis, kai visuose 
laikraščiuose pasipylė straipsniai, kuriuo
se buvo aprašomas nepaprastas rusų kal
bos grožis, tos kalbos svarba ir reikšmė, 
kad tai esanti Lenino kalba ir t. t.

Greitai paaiškėjo, kad tas turėjo visasą
junginį mastą, kad rusų kalbai ypatingas 
dėmesys buvo atkreiptas 1975 m. gale ir 
kad Taškente įvyko mokslinė rusų kalbos 
konfeienci j a, pla taus masto renginys, į 
kunį susirinko atstovai iš visų respublikų. 
Pranešimus padarė atsakingi asmenys ir 
kalbininkai. Apie šią konferenciją gana 
plačiai rašė Kronika (Nr. 23).

Pastarųjų metų spaudoje paskelbti fak
tai liudija apie ryškias pastangas paska
tinti rusų kalbos įsisavinimą ir paversti 
ją bendranacionaline kalba. Nemanyčiau, 
kad tas procesas galėtų būti dirbtinai itin 
pagreitintas ir kad pavojus būtų artimiau
sio dešimtmečio bėgyje, bet, žiūrint iš to
limos perspektyvos, vienu ar kitu būdu 
lietuvių kalbai rusų kalbos priverstinis 
skiepijimas sudaro rimtą grėsmę.

Norėčiau paliesti skirtingą šios temos 
aspektą ir trumpai pakalbėti apie tai, kas 
man atrodo, dar yra grėsmingiau už rusi
fikaciją.

Tai — mūsų tautoje vykdomas sovieti
zacijos procesas.

Tai reiškinys, kuris veikia iš vidaus lie
tuvių sąmonę, mąstymą, gyvenimo būdą, 
papročius ir žmonių santykius.

Apie rusifikaciją lengviau spręsti iš to
lo, kadangi tai yra istoriškai jau pažįsta
mas reiškinys, kuris mums neleidžia tu
rėti iliuzijų dėl rusų pagarbos mūsų kal
bai ir raštui.

Sovietizacija yra grynai tarybinės san
tvarkos produktas, yra naujas reiškinys, 
kuris nukreiptas išugdyti naują, tarybinį 
žmogų, nepriklausomai, kokios tautybės 
jis bebūtų.

Tam yra skirtas auklėjamasis darbas 
darželiuose ir mokyklose, visuomeninis 
darbas aukštosiose mokyklose, įstaigose 
ir gamyklose.

Naujo tarybinio žmogaus kūrimas yra 
paremtas kad ir tokiais punktais: įdiegti 
komunistinės „moralės“ principus (juos 
reikia pradėti diegti nuo pirmųjų žings
nių), įsisavinti marksizmą-leninizmą (kas 
būtų neblogai), bet kaip vienintelį teisin
gą mokymą, kaip vienintelę neklystančią 
filosofiją, atmetant iš anksto bet kokias 
kitas žmogiško mąstymo formas, kalbėti 
ir galvoti komunistiškai, neturėti savo 
nuomonės, būti principingu, vadinasi, ko
voti su liaudies priešais, o juo gali tapti 
potencialiai kiekvienas. Kovoti su sveti
mom buržuazinėm įtakom, su svetima fi
losofija, su svetimom pažiūrom, būti ateis
tu (nori ar nenori) ir kovoti su religiniais 
prietarais (net savo viduje), pasmerkti 

„buržuazinį nacionalizmą“, kritiškai ver
tinti Lietuvos praeitį, visą dėmesį skirti 
pažangių revoliucinių jėgų ir kovų istori
jai ir t. t Visus šiuos, tarybinius standar
tus galima suvesti i vieną formulę: visa, 
kas netarnauja tarybinei ideologijai, yra 
jai priešiška ir atmestina. Principas, bū
dingas diktatoriškom sistemom.

Pažvelgus šiuo požiūriu, net tai, kas ku
riama ar daroma Lietuvoje kultūros sri
tyje, teatre, kine, įgija tą vadinamą antrą 
„dugną“, kitą tarybinę prasmę. Ko yra 
verti tie tūkstantiniai tiražai, kokią misiją 
turi tarybinė literatūra be savo estetinės 
misijos, kam turi tarnauti lietuviški teat
rai, lietuviški filmai...

Kodėl taip yra skatinama liaudies savi
veikla ir ko yra vertos kai kurios istori
nės studijos, kurios nušviečia praeitį rei
kiama „šviesa“. Lietuviški papročiai iš
virsta į tarybines šventes. Abejingumas 
ir aplaidumas apima darbščią tautą. Tie 
tarybiniai „naujo žmogaus“ standartai tu
ri užmušti gyvą mintį, kritišką galvojimą, 
tiesos ieškojimą, savarankišką protavimą, 
pasipriešinimą melui. Vadinami komunis
tiniai idealai turi užslopinti tautinę dva
sią, sąmoningumą ir sąžinės balsą. Tary- 
biškumas — tai ne tik vienintelė ir ne- 
kvestinuojama komunistinė ideologija, ku
ria iš esmės niekas nebetiki, tai yra savo
tišką mąstymo uniforma, prisitaikiusios 
vidutinybės modelis, kuris gina savo men
kavertiškumą aukštomis frazėmis, po ku
riomis slepiasi pyktis ir netolerancija vis
kam, kas neįtelpa į duotuosius tarybinio 
gyvenimo standartus. Tiek praktiškoje, 
tiek ir dvasinėje, filosofinėje plotmėje.

Šiandien su visais lietuviais Lietuvoje 
gali susišnekėti lietuviškai, 'bet ne su vi
sais gali susikalbėti, daiktus vadinti tik
rais jų vardais. Ne iš visų gali išgirsti gy
vą, autentišką žodį, blaivią, išmintingą 
mąstyseną (kažkada taip būdingą galvo
tiems mūsų kaimiečiams). Vieni nenori iš
reikšti savo dvasinio identiteto iš atsar
gumo ir dešimtmečiais skiepytos baimės. 
Kiti — jau iš įpratimo galvoti tarybinėm 
laikraštinėm frazėm, nebeturėti savo nuo
monės, nebekelti klausimų, į kuriuos vis- 
tiek nesurasi atsakymų. Ar iš ambicijos 
— ginti savo prisitaikėlišką galvoseną, 
kaip ir savo trapią, sunkia kaina įgytą eg
zistenciją. Tai ir yra sovietizacijos pasek
mės, kurias gali pajusti tik gyvendamas 
ten, — jos sunkiau įžiūrimos iš tolo. Tai 
keičia žmogų iš vidaus. Tarybiniai mąsty
mo standartai, kuriuos įspaudžiama jau
nystėje ir kuriuos žmogus nešasi per gy
venimą, kaip proto uniformą, atbukina im
lumą aplinkai, naikina lietuvio atsparu
mą, savigarbą ir kartais skatina išdavys
tę. Bet ir čia reikės laiko, kol šis reiškinys 
taps (o gal niekad netaps) masiniu, šian
dien mes galime didžiuotis lietuvių ištver
me ir kūrybiškumu. (ELTA)

ŽURNALISTIKOS PREMIJA 
KUN. J. VAIŠNIUI

1976 m. žurnalistikos premiją, kurios 
mecenatas yra kun. J. Prunskis, paskirta 
„Laiškai Lietuviams“ redaktoriui ir T.ž-S 
cv pirm. kun. J. Vaišniui. Premija buvo 
įteikta iškilmingame spaudos baliuje Chi- 
cagoje.

paprasta ištverme. Jis neturi nustatytų valandų eiti 
miegoti ar keltis. Jis dažnai dirba per kiaurą naktį, 
o po to nenusirengęs atsigula vidurdienį ant sofos 
ir miega ligi vakaro, nekreipdamas dėmesio, kas 
ateina ir pereina per jo kambarį.

„Paprastai žmonės trokšta to, ko patys neturi. 
Panašiai buvo ir su Marksu. Jis visur gyrė aristok
ratiją, ją nuoširdžiai gerbė, bet siekė jos visiško su
naikinimo. Aristokratiją jis vertino kaip aukštesnių 
tradicijų ir gražesnio gyvenimo paveldėtoją ir lai
kytoją. Jo žmona visad pasirašydavo „Jenny Marx 
nee‘ Baronne Westphalen“.

„Šeimoje jis griežtai laikėsi tuolaikinių buržua
zinės visuomenės dorovės normų ir toje dvasioje 
auklėjo savo vaikus. Jeigu jis asmeniškai ir mėgo 
padainuoti vulgariškų dainų ar papasakoti nešvan
kių anekdotų, viskas bematant nutildavo, jei žmo
na, tarnaitė ar jo vaikas pasirodydavo tarp durų.

„Nors Britų Muziejaus skaitykloje jis intensy
viai dirbo mokslinį darbą, tačiau visvien pasiduo
davo revoliucinėm svajonėm, kad neužilgo Europos 
valdžios būsiančios nuverstos, o jis pats iškilsiąs į 
revoliucijos viršūnę. Revoliucijos manija, lyg koks 
nepagydomas vėžys, persekiojo jį ir paralyžavo jo 
darbą. Jis buvo išpranašavęs keturiasdešimt revo
liucijų, bet nei viena neįvyko.

„Iš antros pusės, turto išsižadėjimas bei aske
tizmas nebuvo Markso moralinis idealas. Marksas 
mėgo naudotis visais buržuazinio gyvenimo malo
numais. Marksas mėgo apsirengti poniškai ir ben
drauti su turtingaisiais, aristokratais ir valdžios 
žmonėmis. Savo penikasdešimties metų sąvartoje 
jis karčiai nusivylęs sako: „Pusė amžiaus guli ant 
mano pečių, o aš vis tebesu beturtis“. Kai Marksas 
užbaigė savo „Politinės ekonomijos kritiką“,jis net 
neturėjo pinigų pašto išlaidoms už rankraščio per
siuntimą apmokėti: „Aš neprileidžia, kad kas nors, 
parašęs apie pinigus, būtų kentėjęs tokį jų trūku- 
mą .
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Atsiusta paminėti
MIETMIENYS, Nr. 32 (1976 m.). Litera

tūros žurnalas. Leidžia Metmenų bendro
vė. Redaguoja Vytautas Kavolis. Redak
cijos bendradarbių sąraše daug žinomų 
lietuvių rašytojų ir kultūrininkų. Šitame 
numeryje, be kitų dalykų, išspausdinta K. 
Barėno novelė „Pensininkų klubas“. Šio 
vertingo žurnalo numerio (191 psl.) kaina 
tiktai 3 dol.

Į LAISVĘ, Nr. 68 (105), 1976 m. Leidžia 
Lietuvių Fronto 'bičiuliai. Šis numeris re
daguotas Vytauto Vaitiekūno. Dėmesio 
vertas Leonardo Dambriūno straipsnis 
„Dabartinė Lietuvos būklė ir kelias į atei
tį“. Žurnalas pasirodo tris kartus per me
tus.

SĖJA, Nr. 2, 197’6 m. Tautinės demokra
tinės minties žurnalas. Redaktorius Liud
vikas Šmulkštys. Leidžia Varpininkų lei
dinių fondas, Chicaga. Įdomus V. Jungėno 
— 'E'. Railos „Mažas dialogas dėl pažiūrų 
į lietuvių santykius su rusais“. Pasirodo 
2 kartus per metus. Prenumerata — 4.00 
dol.

NAUJOJI VILTIS, Nr. 9, 1976 m. Politi
kos ir kultūros žurnalas. Leidėjai — Lie
tuvių Studentų Tautininkų Korporacija 
Neo-Lithuania ir Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga. Chicaga. Redakc. kolegijos 
pirm. dr. J. Balys. Prenumeratos kaina — 
6 dol. metams.

Pačiu pirmuoju išspausdintas dr. A. Ge
ručio išsamus straipsnis „Pirmieji Nepri
klausomos Lietuvos Metai“.

MŪSŲ SPARNAI, Nr. 4. Lietuvių Evan
gelikų reformatų žurnalas. Leidžia Lietu
vos Evangelikų Reformatų Kolegija. Vir
šelis dail. J. Dagio. Leidžiamas Chicagoje. 
Kaina — laisva auka.

AIDAI, Nr. 9 ir 10 (gauti abu kartu). 
Mėnesinis kultūros žurnalas. Devintajame 
numeryje 'įdomus rašytojos Petronėlės 
Orintaitės rašinys apie Praną Dielininkai- 
tį. Be to, jame rašo A. C. Matulis, K. Bra- 
dūnas, A. L. Rubšys, J. Gliaudos novelė 
„Vaidilos už kapinių“.

Nr. 10 įsidėjo iliustruotą P. Vytenio 
straipsnį apie Juozą Lukšą, jo 25 m. žuvi
mo sukakčiai paminėti. Gen. S. Raštikis 
pasisako dėl pik. K. Škirpos knygos „Su
kilimas“. Antanas Girnius pasakoja apie 
žemės pavidalą ir dydį. Vienas puslapis 
skirtas VI. šlaito eilėraščiams.

Žurnalą redaguoja dr. Juozas Girnius. 
Leidžia Tėvai Pranciškonai, Brooklyne, 
JAV.

Su lietuviais 
pasaulyje

„DRAUGO" PREMIJA ALMENUI

„Draugo“ romano konkursą laimėjo Ka
zys Almenas, jaunesniosios kartos rašyto
jas, už „Saują skatikų“. Vertintojų komi
sija — pirm. V. Volertas, sekr. O. Balčiū
nienė, dr. K. Ostrauskas ir dr. B. Vaškelis 
buvo gavusi aštuonis romanus. Sausio 22 
d. posėdyje Delrane, N. J., balsų dauguma 
buvo pasisakyta už Trečio slapyvardžiu 
pasirašytą kūrinį „Saują skatikų“. Lau
reatas K. Almenas jau yra laimėjęs Lietu
vių Rašytojų Draugijos premiją už 1964 
m. išleistą dviejų dalių romaną „Upė į Ry
tus, upė Į Vakarus“. Yra išleisdinęs du no
velių rinkinius — „Bėgiai“, „Gyvenimas 
tai kekė vyšnių“.

FILMAS APIE MARQUETTE PARKA

Čikagoje gyvenantieji video filmo puo
selėtojai Teresė ir dr. Jonas Bogutos, ša
lia kitų, paruošė anglų kalba video filmą 
apie Marquette Parką, šiuo filmu susido
mėjo XI-sis televizijos kanalas ir, galimas 
dalykas, jį greitai nupirks ir rodys žiūro
vams. Video filme pabrėžiama, kad Mar
quette Parkas yra didžiausias laisvajame 
pasaulyje gyvenančių lietuvių centras, 
kad čia telkiasi išeivijos lietuvių religinis, 
kultūrinis ir socialinis gyvenimas. Čia yra 
moderni katalikų šventovė su didžiule pa
rapija ir mokykla, Montessori vaikų dar
želis, dr. O. Vaškevičiūtės vardo vaikų va
saros aikštelė, šv. Kazimiero seserų cent
ras su vienuolyno rūmais, Marijos aukšt. 
mokykla, moderni šv. Kryžiaus ligoninė. 
Čia yra daug lietuvių prekybininkų, indi
vidualios dailininkų meno galerijos, iN. ir 
J. Vaznelių prekyba, kur gaunamas lietu
viškos knygos, plokštelės, gintaro, medžio 
ir kitokie išdirbiniai. Čia įsikūręs dail. V. 
Petravičius, kurio butas paverstas milži
niška meno galerija.

A. A. KUN. DR. A. JUŠKA

Sausio 23 d. šv. Kryžiaus ligoninėje mi
rė kun. dr. Antanas Juška, vienas veik
liausių kunigų Čikagoje. Sausio 17 d. 
drauge su kitais draugais nuvyko vaka
rieniauti pas pažįstamus, ten nelaimingai 
paslydo ir krisdamas nuo laiptų sunkiai 
susižeidė galvą. Be sąmonės buvo nuvež
tas į ligoninę, kur, jos neatgavęs per 6 
dienas, mirė būdamas 63 m. amžiaus. Gi
męs gegužės 13 d. Gelažių km., Vadoklių 
vis., Panevėžio aps. Kunigu įšventintas 
1940 m. Romoje studijavo istoriją ir ten 
1948 m. gavo daktaro laipsnį. 1948 m. pa
baigoje atvyko i Čikagą ir čia dirbo iki 
savo mirties.
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Archyvai kalba Su Rusija, ar be jos?
LAIVELIU PER ŠIAURĖS JŪRĄ

Karui baigiantis, Švedijoje atsidūrė ne
mažas skaičius Eialtijos kraštų jaunuolių, 
kuriems grėsė deportacija >į Sov. Sąjungą. 
Švedijai besąlyginiai pripažinus Baltijos 
respublikų inkorporaciją i Sov. Sąjungą, 
tas pavojus žymiai padidėjo. Estai, latviai 
ir lietuviai pasiryžo bėgti per Šiaurės jū
rą į (Angliją.

Pirmas tokių pabėgėlių transportas iš
plaukė iš Švedijos mažu motorlaiviu, ku
riame buvo 17 estų, 3 latviai ir 3 lietuviai. 
Tas laivas 1945 im. rugpiūčio mėn. pasku
tinėmis dienomis pasiekė Anglijos terito
rinius vandenis, o rugpiūčio 26 d. buvo 
sulaikytas britų patrulinio laivo. Tą die
ną admiralitetas pranešė užs. reik, .minis
terijai, kad pabėgėlių laivas „Stadig“ bu
vo atvilktas į Great Yarmouth uostą, o vi
sa įgula perduota karinio saugumo ir emi
gracijos valdininkams.

Paaiškėjo, kad laivas išplaukė iš mažo 
Švedijos uosto Saltholmen, netoli Goth- 
enburgo, kelionėje užtruko 8 dienas. Pa
bėgėliai apgyvendinti karo aviacijos ka
reivinėse Gorlestone. Ministerijos pradė
jo galvoti, kur padėti nelauktus svečius? 
Ar neišsiųsti juos į Dievo paukštelių sto
vyklą Vokietijoje? Ką daryti su laivu? 
Gal parduoti jį? Iš tiesų su tuo laivu bu
vo daugiau galvosūkio, negu su atvyku
siais vyrais. Juos laikinai apgyvendino 
stovykloje, kuri buvo įrengta Beltane mo
kykloje, Wimbledone (Londono priemies
tis).

Rugsėjo 9 d. karo aviacijos karininkas, 
kuriam pirmiausia teko susipažinti su pa
bėgėliais, pranešė užs. reik, ministerijai, 
kokioje padėtyje buvo laivas: jo motoras 
buvo sugedęs porą dienų prieš suėmimą; 
burės gerame stovyje, beveik naujos. Lai
vo ilgis 30 pėdų, plotis — penkios su pu
se. Laive patogiai gali plaukti 5 asmenys, 
maksimalinis krūvis — 10 asmenų. Jeigu 
laivas nebūtų rastas jūroje tą dieną, kai 
jis buvo sulaikytas, tai abejotina, ar įgu
la būtų išgyvenusi dar 24 valandas. Per 
paskutines dvi dienas jie neturėjo geria
mo vandens. Great Yarmouth'o uosto vir
šininkas Ikap. Sutton pasakė, kad tuo lai
vu negalima leisti išplaukti į jūrą daugiau 
kaip 6 žmonėms. „Tai būtų savižudybė“ — 
jis pareiškė, atsakydamas į vid. reik, mi
nisterijos sumanymą, kad visus pabėgė
lius reikia susodinti į tą patį laivą ir iš
siųsti į Vokietiją. Tokiu būdu visai įgulai 
teko kelis mėnesius pagyventi Beltanės 
stovykloje, kol buvo paleisti.

1946 m. sausio mėnesį Švedija perdavė 
Sov. Sąjungai daugiau kaip šimtą jaunų 
baltų. Juos laipinant į laivą, vyrai prieši
nosi, bandė nusižudyti. Tie, kurie išsigel
bėjo iš to transporto, pasiryžo bėgti į 
Angliją.

1946 m. spalio mėn. Latvijos pasiunti
nys Londone K. Zarinš sužinojo, kad iš 
Švedijos išplaukė antras laivelis su 14 lat
vių. 1946 m. spalio 25 d. jis apie tai pra
nešė Britų užs. reikalų ministerijai, pra
šydamas, kad D. Britanija leistų jiems ap
sistoti šiame krašte. Kaip rodo dokumen
tai užs. reikalų ministerijos archyvuose, 
K. Zarinš savo notoje pažymėjo, kad tie 
latvių jaunuoliai buvo vokiečių mobilizuo
ti į Latvijos legijoną ir, karui baigiantis, 
atsidūrė Švedijoje. Dabar jiems grėsė pa
vojus būti deportuotiems į Sov. Sąjungą, 
nes Švedija sausio mėn. jau deportavo 150 
latvių. Rusai juos sušaudė. Tad tie, kurie 
plaukia į Angliją, ėmėsi desperatiško žy
gio, norėdami išsigelbėti ilš mirties pavo
jaus.

Po penkių dienų, t. y. 1946 m. spalio 30 
d., Britų užs. reik, ministerija gavo pra
nešimą iš vid. reik, ministerijos, kad „na
vigacijai netinkamas laivelis“ su 14 latvių 
jau pasiekė Anglijos krantus ir sustojo 
Seahouses vietovėje, netoli Newcastle. 
Formaliai jiems uždrausta „to land", bet 
jie išlipo ir apsistojo apylinkės kaimuose. 
Valdžios įstaigos taikė jiems tą pačią pro
cedūrą, kaip anksčiau atvykusiems su 
„Stadig“ laivu. Britų užs. reik, ministeri
ja pranešė apie šį įvykį Latvijos pasiun
tiniui K. Zarinš, laišką užadresuodama 
„His Excellency M. Zarine“. Lapkričio 7 
d. laiške užs. reik, ministerija pranešė, 
kad minėti vyrai jau atvyko, ir nors vid. 
reikalu ministerijai nepatinka tokie atvy
kimai, ji latvių negrąžino atgal. Tačiau K. 
Zarinšas prašomas įtaigoti latvius Švedi
joje, kad tokie dalykai nesikantotų.

Tą pačią dieną užs. reik, ministerija pa
rašė Britų pasiuntinybei Stockholme, pa
žymėdama, kad per vieną mėnesį jau bu
vo du atsitikimai, kad Baltijos pabėgėliai 
iš Švedijos atplaukė nelegaliai į Angliją. 
Jų motyvas — baimė, kad gali būti depor
tuoti į Sov. Sąjungą. Pabėgėliai negali bū
ti grąžinti atgal, nes jų laiveliai netinka 
navigacijai. Britų valdžios įstaigos prašo 
Švedijos vyriausybę, kad sustabdytų tokį 
nelegalų keliavimą.

„News Chronicle“ (1. 11. 46) pranešė, 
kad ne 14, o 17 latvių tuo laiveliu atplau
kė į Angliją, ir aprašė ginčą su Sov. S-gos 
ambasada dėl Latvijos pasiuntinybės le
galumo. Apie 17-kos latvių atvykimą lap
kričio 5 d. buvo paklausimas parlamente. 
Valdžios atstovas paaiškino, kad latviai 
išvyks kitur.

Lapkričio 8 d. K. Zarinš vėl kreipėsi į 
užs. reik, ministeriją, prašydamas gailes
tingumo sprendžiant latvių bylą.

Lapkričio 12 d. K. Zarinš paprašė, kad

17-kai latvių būtų leista pasilikti Angli
joje ir pažadėjo perspėti savo tautiečius 
Švedijoje, kad tokiu būdu nekeliautų į 
Angliją.

Lapkričio 22 d. K. Zarinš vėl rašo Britų 
užs. reik, ministerijai, pažymėdamas, kad 
latviai apsiima dirbti bet kokį darbą ir 
bus naudingi D. Britanijai. Į tą laišką Mr. 
Hankey, užs. reik. min. valdininkas, atsa
kė, kad jis pasiūlė vid. reik, ministerijai 
duoti tiems latviams darbą laivuose.

Lapkričio 28 d. gautas laiškas iš ;Eritų 
pasiuntinybės Stodkholme, kuriame sako
ma, kad buvo kreiptasi į Švedijos užs. 
reik, ministeriją. Politinio Departamento 
direktorius pasakęs, kad sovietų pasiunti
nybė protestavusi dėl baltų išleidimo iš 
Švedijos. Rusams buvo atsakyta, kad Šve
dija yra laisvas kraštas, tad niekam ne
draudžiama iš jos išvykti. Baltai išvyko 
slaptai, ir praktiškai neįmanoma jų su
stabdyti. Be to, jis pabrėžė, kad Švedija 
ateityje daugiau neišduos baltiečių ru
sams.

Tuo pat laiku iškilo ginčas dėl pasų, ku
riuos Latvijos pasiuntinybė Londone iš
davė minėtiems latviams. K. Zarinš tuo 
reikalu kalbėjęs su parlamento atstovu 
Alfredu Bossom, ir 1946 m. gruodžio 4 d. 
parašė Britų užs. reik, ministerijai, aiš
kindamas pasų išdavimo procedūrą. Pa
sai buvo išduoti septyniolikai latvių, ku
rių vardai suminėti dokumentuose.

Pagaliau atsikvošėjo ir Sovietų ambasa
da. Gruodžio 26 d. ji įteikė Britų užs. reik, 
ministerijai protesto notą. Notoje sakoma, 
kad Vokietijos kapituliacijos metu 170 so
vietų piliečių, tarnavusių vokiečių kariuo
menėje, pabėgo į Švediją. Iš to skaičiaus 
130 vyrų švedai perdavė Sov. Sąjungai. 
Likusius pažadėjo perduoti, kai jie pa
sveiks. Kai kurie iš tų Sov. S-gos piliečių 
dabar nelegaliai išvykę į Angliją. Pagal 
gautas iš Švedijos užs. reik, ministerijos 
informacijas, išvykusiųjų pavardės yra 
sekančios: Augusts, Arnolds, Alksnis, Ed- 
vins, Krilovs, Voldemars, Pakalns, Ar
vids, Pučkovskis, Herberts, Rubenis, Za- 
nis, Tirelis ir Eriks. Iš tiesų čia yra tik 
septynios pavardės ir 7 vardai, kurie taip 
pat laikomi pavardėmis. Ambasadorius 
prašo tuoj pat tuos asmenis perduoti so
vietų atstovams repatriacijai į Sov. Są
jungą.

Britų užs. reik, ministerijos atsakingas 
pareigūnas 1947 m. sausio 1 d„ uždaryda
mas šią bylą, užrašė tokį sprendimą: „17 
latvių, kurie atvyko į Angliją, buvo išlais
vinti ne britų vadovaujamos kariuomenės. 
Todėl jie negali būti traktuojami pagal 
Jaltos susitarimo nuostatus, jeigu net jie 
būtų sovietų piliečiai, nors, kaip atrodo, 
jie nėra. Todėl negali būti kalbos apie jų 
perdavimą, prieš jų pačių valią, Sovietų 
Sąjungai.“

Tokiu būdu jauni baltai, perplaukę aud
ringą Šiaurės jūrą „navigacijai netinka
mais“ laiveliais, prieš 30 metų laimingai 
pasiekė laisvos D. Britanijos krantus.

Kur išsisklaidė į Angliją atvykusieji 
baltai, tikslių žinių neturima. Kartu atvy
kusieji lietuviai buvo aktyviai įsijungę į 
organizacinį darbą, kuriame vienas ir da
bar tebedalyvauja.

D. B.

Lietuvių spaudoje atsirado gana įdomus 
dviejų intelektualų — V. Jungėno ir B. 
Railos — dialogas apie Lietiuvos-Rusijos 
santykius sovietinės imperijos subyrėjimo 
atveju. V. Jungėnas (slapyvardis), nese
niai atvykęs iš Lietuvos į Vakarus, todėl 
gerai pažįstąs tenykštį gyvenimą, buvo 
parašęs .^Metmenyse“ straipsnį, kuriame, 
be kita ko, siūlė realiai „nustatyti lietu
viškų pažiūrų kryptį į eventualius santy
kius su lenkais“. Jis siūlė skirti Rusiją, 
kaip tautą, nuo Sovietų Sąjungos.

įžvalgus ir kritiškos galvosenos žurna
listas Bronys Raila „'Sėjoje“ (Nr. 5, 1975) 
pareiškė „teigiamų ir kartu kritiškų min
čių“ dėl V. Jungėno rašinio. Tarp abiejų 
intelektualų išsivystė draugiškas asmeni
nis kontaktas — dialogas, kuris vėliau bu
vo perkeltas į „Sėjos“ (Nr. 2, 1976) žur
nalą. Čia buvo išspausdintos plačios dvie
jų V. Jungėno laiškų ištraukos ID. Railai 
ir tokios pat apimties pastarojo komenta
rai.

Negalėdami dėl vietos stokos atpasakoti 
minėtųjų straipsnių turinio, pateikiame 
vieną kitą dialogo ištrauką, skirtingais 
požiūriais apibūdinančią tą pačią lietuvių- 
rusų santykių problemą.

Pareiškęs, kad potarybinėj Rusijoj bus 
kooperatyvi santvarka Vakarų atžvilgiu 
ir kad „Lietuva turės būti Rusijai sąjun
gine valstybe ir negalės nesiskaityti su gy
vybiniais Rusijos ekonominiais bei komu
nikaciniais interesais“, V. Jungėnas sako
si esąs įsitikinęs, kad „potarybinė Rusija 
bus grindžiama ne globaliniai „ideologi
niais, o nacionaliai racionaliais pagrin
dais, kas žymiai palengvins mūsų koeg
zistenciją“.

Toliau jis sako:
„Su kuo aš visiškai negaliu sutikti, tai 

su Jūsų bandymu pavaizduoti bolševikinę 
sistemą, kaip tiktai aukštesnį tradicinės 
caristinės Rusijos politikos išsivystymo 
laipsnį. Girdi, ji iš esmės ta pati, tik „per
viršijo caristinės sistemos imperialisti
nius, šovinistinius tautų nutautinimo, su
rusinimo, jų ekonominio išnaudojimo už
mojus...“ čia ir yra visa bėda, kad bolše
vikų valdžia nėra tradicinė. Ji toleruoja 
tik tokias tautas bei individus, kurie suti
ko paaukoti savo sielą svetimai, jėga pri
kergtai idėjai, ant kurios vis dar parazi
tuoja bolševikinis elitas, vykdąs absoliu
čios valdžios funkcijas. Jos tikslas — su
naikinti visų tautų identitetą, tradicijas 
ir jų gyvą sielą pakeisti universalių ideo- 
kratinių reakcijų kompleksu.“

V. Jungėnas nesutinka, kad TSRS būtų 
tapatinama su Rusija. „Rusija yra tokia 
pat TSRS vergė, kaip ir kitos nacianalinės 
valstybės, anksčiau ar dabar patekusios į 
šios imperijos orbitą. Šiandien mūsų tiks
lai vieningi, nes vieninga ir vergija, ku
rios reikės atsikratyti.“

B. Raila, atsakydamas V. Jungėnui kėlė 
mintį, kad „gal labiau reiktų orientuotis į 
federalinės rytų Europos sistemos galimy
bes ateityje...“

V. Jungėnas pažymi, kad kalbėti apie 
federaciją dar nesąs laikas, nes tebevei
kia per daug stiprios išcentrinės jėgos.

„Gi kooperacijai su Rusija, atsižvelgi
mui į jos interesus mūsų zonoje, mes turi
me ruoštis jau šiandien, idant išvengtume

Jaunimo
VINCAS BARTUSEVIČIUS

(pabaiga)

Jaunimo veiklos programos paruošimas 
ir vykdymas apimtų tris tarpsnius, kurie 
natūraliai pasiskirstytų šitaip:

1, prieš kongresą: realios jaunimo padė
ties išeivijoje analizė ir veiklos progra
mos svarstymas bei paruošimas;

2, per kongresą: programos perdiskuta- 
viirnas ir priėmimas;

3, po kongreso: programos pritaikymas 
atskiruose kraštuose ir jos realizavimas.

Keletas žodžių siūloma tematikos pa
grindimui.

Kaip tik šiuo metu, man regis, yra rei
kalinga jaunimui pačiam presvarstyti sa
vo padėtį ir siekimus, kadangi šie pasku
tinieji metai žymi tam tikrus pasikeiti
mus, reikalaujančius naujų visuotinų 
sprendimų. Pokario laikotarpis galutinai 
baigėsi. Laikotarpis, kuriame toną davė 
žmonės Lietuvoje gimę ir augę, prie jos 
emociniai prisirišę. Todėl jie galėjo daug 
ką padaryti, nors daug ką darė, išeidami 
iš klaidingų prielaidų. Buvo nekreipta 
daug dėmesio į gyvenimo realybę, o vado
vautasi daugiau norais ir troškimais. Taip 
buvo manyta, kad mes grįšime į tėvynę ir 
tam ruoštasi; manyta, kad kraujo ryšys 
yra esminis ir todėl iš lietuvių tėvų kilę 
vaikai visuomet bus lietuviais; neįtautėję 
buvo laikomi tautos išdavikais; buvo tikė
ta, kad atskiras asmuo bus stiprus ir tiek 
pajėgus, kad nugalės visus sunkumus, jei 
tik norės; kaltė dėl visokių tautinių nepa
sisekimų buvo primesta atskiram indivi
dui ar šeimai (to pasėkoje jaunimas ir 
šiandien dar svarsto, ko mums reikia — 
elito ar masės?). Ir šiaip gudrūs žmonės 
klausia: kiek pinigų „apsimokėtų“ išleis
ti, sudaryti sąlygas nutautėjusiam Kudir
kai (Vincui) sulietuvėti ar lietuvybėje iš
laikyti. Politikoje buvo bejėgiškai karto
jamos teisinės pozicijos; nerastas joks

kongresas
prasmingas santykis su kraštu; politinės 
partijos susiaurino savo veiklą vien „Lie
tuvos laisvinimu“; ilgą laiką pasikliauta 
vien Amerikos politika, tikėta, kad jų ir 
mūsų interesai tie patys.

Šie ir daugelis kitų nusistatymų, norų ir 
vilčių, vienas po kito dužo. Namo grįžti 
negalim ir pagaliau nenorim; vien kraujo 
ryšys nieko nereiškia, jei nėra aplinkos, 
kuri įaugina žmogų j 'atitinkamą bendruo
menę; lygiai nesusipratimas kaltinti at
skirus žmones, jei jie nutolsta nuo lietu
viškos bendruomenės; čia kaltas, jei iš 
viso, ne atskiras asmuo, ne šeima, o visa 
bendruomenė. Politikoje po 1970 metų su
dužo ir pasitikėjimas Amerika; santykiai 
su kraštu reikalauja vis aiškesnio atsa
kymo.

Taigi šie laikai —■ didesnio netikrumo 
ir persiorientavimo laikai. Todėl jauni
mas yra pašauktas iškilusioms dabarties 
problemoms ir ateities uždaviniams duoti 
savo atsakymą. Ir tai nesiremiant norais 
ir troškimais,manymais ar raginimais, bet 
savo realia padėtimi.

Laikas, kad tonas Bendruomenėje būtų 
duodamas „naujų žmonių“. Todėl reika
lingus atsakymus turi ir gali duoti jau iš
eivijoje augę ir brendę. Atsakymus, kurie 
neišleidžia iš akių žmonių sugyvenimo 
dėsnių, kurie jiems beprasmiškai nesi
priešina, 'bet bando juos panaudoti savo 
tikslams. Veikime turėtų būti siektinas 
vieningumas su vyresnėmis kartomis, ta
čiau, kur reikia, turi būti pravesta ir sa
va nuomonė, nežiūrint pasipriešinimo. 
Jaunimas neturėtų dėl draugystės „pasi
karti“!

Išeinant iš visa to, kas pasakyta dėl te
matikos, konkrečiai būtų galima siūlyti:

1. Užsakyti pas specialistus studijas 
apie lietuviško jaunimo padėtį atskiruose 
kraštuose (esamos padėties analizė). Tai 
būtų galima padaryti, kongrese ir kitas te
mas svarstant. 

bereikalingų kolizijų bei egzistencinių pa
vojų ateityje. Plačiojoje visuomeninėje 
Rusijos opinijoje vyrauja aukšta pagarba 
Pabaltijo tautoms; jų aspiracijos nepri
klausomai egzistencijai ne tik nekelia 
abejonių, bet yra visiems savaime supran
tamos.“

Baigdamas, V. Jungėnas duoda užsienio 
lietuviams tokį patarimą:

„Užsienio lietuviai ta proga turėtų ne
pamiršti dar vienos labai svarbios aplin
kybės. Visi mūsų nacionaliniai atsiekimai 
Lietuvoje tik tiek yra vertingi, kiek jie 
leidžia mums išsilaikyti geresnėmis sąly
gomis iki rytdienos laisvės. Patys savai
me, nepertraukiamos ir nekintamos bol
ševikų valdžios sąlygomis, jie netektų bet 
kokios prasmės, nes bolševizmo orbitoje 
galiausiai mūsų nacionalinis sužlugdymas 
vis tiek būtų neišvengiamas.“

B. Raila, aptaręs imperializmo pagrin
dus ir nurodęs, kad slavų, o ypač rusų, ge
raširdiškumas nesukliudęs „Moskovijos 
kunigaikštijai per tris šimtmečius pasida
ryti viena iš didžiausių ir žiauriausių im
perijų pasaulyje“, toliau rašo:

„Tad ir Sovietų Rusijos imperializmas 
neturėtų būti laikomas tik kokiu „ideolo
giniu imperializmu“, užsimojusiu apšvies
ti pasaulį nauja socialine tikyba. Juo la
biau ne kokiu šiaip sau „atsitiktinumu“. 
Iš esmės tai tas pats „velikorosiškas“ im
perializmas, kaip ir kiti, nešusieji pasau
liui savo tikybų, ekonominių interesų ar 
geografinės padėties implikuojamas plėš
rias užmačias.“

Jis sako, kad suriku, tiesiog neįmanoma 
esą įtikėti, „kad dabartinę bolševikinę 
sistemą Sovietų Rusijoje reikėtų griežtai 
skirti nuo buvusios caristinės sistemos ir 
jos imperialistinės politikos“.

Toliau B. Raila kelia dažnai diskutuo
jamą klausimą — dėl kokio svarbiausio 
motyvo bėgome iš Lietuvos: nuo rusų, ar 
nuo bolševikų? „Kas pavojingiau lietuvių 
tautai ir Lietuvos ateičiai: sukomunistini- 
mas, ar surusinimas? Kieno grėsmė ašt
riausia ir esminė: maskolinio imperializ
mo, ar komunistinės ideologijos?“

Tikslaus atsakymo į šiuos klausimus ir 
jis pats nepateikia.

„Vienodos, vieningos ir „pačios teisin
giausios“ nuomonės tais klausimais dar 
neturim ir gal niekad nerasim. Vieniems 
svarbiausias priešas ir blogis vis liks 
ateistinis bolševizmas ir jo santvarka, ki
tiems Rusija ir maskolinis imperializmas, 
o treti nesibaidys vienokios ar kitokios 
santvarkos, kuri atėjo ir praeis, kadangi 
jiems atrodo svarbiau, kad tik tauta dva
siškai ir fiziškai išliktų. Nemaža turime 
ir tokių, kuriems „viskas aišku“: viskas 
už geležinės uždangos yra blogis, grėsmė, 
pavojus, išdavikilškumas, vienodai pikti 
mūsų priešai, kuriems turim skelbti kovą 
be kompromisų, „ligi paskutinio kraujo 
lašo“, ligi visiško laimėjimo, kuris „jau ne 
už kalnų“.

Nors principiniai ir nesipriešindamas, 
B. Raila sakosi dar norįs rezervuotis dėl 
V. Jungėno siūlymo išvystyti plačius ry
šius su rusu disidentais, kurie pusiauke
lėje galėtų nusigręžti į Romanovų ir Le
nino dinastijų nubrėžtą kelią. Jis neatsi
sako minties, kad bolševikų misija esanti 
mus paversti „rusiška provincija ir rusiš
kai sovietiška mase“. Tvirtinimas, kad 
„mes su rusais susitarsim“, jam atrodo 
per kategoriškas, o teigimas, kad bolševiz
mo išnykimas Rusijoje yra neišvengiamas 
— per optimistiškas.

Baigdamas jis nurodo į realiai artėjan
tį rusinimo ar surusėjimo pavojų.

„Bet jeigu šiandien Lietuvos rašytojų 
pirmininkas lietuvis Lietuvos komparti
jos suvažiavime, Lietuvos sostinėje Vil
niuje savo sveikinimą jau nesigėdydamas 
sako rusų kalba, — pavojus artėja, ir di
delis, ir dvasiškai šiurpus.“

Pateikdami dviejų intelektualų nors ir 
labai konspektyvines nuomones, tariamės 
pateikę skaitytojams progos jas pergalvo
ti ir įvertinti.

BItm.

N. SADŪNAITĖ NAUJOJE VIETOJE

Laisvajame pasaulyje susidariusios 
grupės rūpinasi N. Sadūnaitės išlaisvini
mu. Ypač aktyviai reiškiasi „Amnesty In
ternational“ Vašingtono skyrius. Jis pa
ruošė peticiją, surinko 5.000 parašų ir no
rėjo įteikti Sov. Sąjungos ambasadoriui 
Dobrininui, bet šis nepriėmė. Teksto nuo
rašai įteikti JAV kongreso atstovams. Tu
rimomis žiniomis, N. Sadūnaitė perkelta 
iš Mordovijos į kitą lagerį arčiau Mask
vos.

2. Suformuluoti jaunimo veiklos progra
mą ir ją viešai diskutuoti.

3. Galutinai programą suredaguoti ir 
priimti per kongresą.

4. Programą pritaikyti ir vykdyti atski
ruose kraštuose po kongreso.

Galop nereikėtų išleisti iš akių ir III-jo 
Kongreso nutarimų 37 ir 38 punktų, kur 
parašyta, kad „PLJS valdyba yra atsakin
ga už Kongreso studijų dienų programą“ 
ir kad „Kongreso komitetas rūpinasi vi
sais kitais Kongreso ruošos darbais“. Tai
gi centrinės Kongreso eigos dalys yra PLJ 
Sąjungos žinioje. Reikėtų pagalvoti, ar 
nebūtų praktiškiausia, kad Sąjunga ir pa
sirūpintų ta programa.

HETUVDJE
LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

Sekiant suvienodinti terminiją, rašybą 
spaudoje, periodiniuose ir neperiodiniuo
se leidiniuose, tarnybiniuose dokumentuo
se, taip pa.t operatyviai spręsti sudėtingus 
lietuvių literatūrinės kalbos klausimus, 
Lietuvoje įsteigta Lietuvių kalbos komi
sija.

Komisiją sudaro: K. Korsakas (komisi
jos pirmininkas), V. Mažiulis (pirmininko 
pavaduotojas), G. Zimanas (pirmininko 
pavaduotojas), K. Ulvydas (sekretorius), 
K. Ambrasas, V. Ambrazas, A. Churginas, 
V. Grinaveckas, A. Laurinčiukas, V. Niun
ka, J. Palionis, A. Rimkus, D. Rodą, R. 
Šarmaitis, Z. Zinkevičius, J. Zinkus.

Vyriausybės nutarime nustatoma, kad 
.Lietuvių kalbos komisijos parengtos re
komendacijos yra privalomos visoms res
publikos ministerijoms, žinyboms, organi
zacijoms, redakcijoms ir leidykloms“.

Komisija pirmiausia svarstys principi
nės reikšmės klausimus, spręs pagrindi
nes lietuvių literatūrinės kalbos normini- 
mo problemas. Numatyta, kad komisija 
savo darbe remsis respublikos kalbininkų 
aktyvu, atitinkamų mokslo bei mokymo 
įstaigų kolektyvais, atskirų specialistų 
konsultacijomis. Komisijos nutarimai bei 
rekomendacijos bus specialiai skelbiami 
tęstiniuose lingvistiniuose leidiniuose 
.Kalbos kultūra“, „Mūsų kalba“ ir žurna
le „Tarybinė mokykla“, apie komisijos 
darbą bus taip pat informuojama ir kito
je periodikoje.

MIRĖ DAIL. S. KRASAUSKAS

Vasario 10 d., eidamas 48-uosius metus, 
Lietuvoje mirė gabus dailininkas-grafikas. 
Valstybinio dailės instituto docentas Sta
sys Krasauskas. Ypatingai jis išgarsėjo 
su graviūrų ciklu „Amžinai gyvi“, už kurį 
praėjusiais metais jam buvo paskirta Sov. 
Sąjungos valstybinė premija.

BURŽUAZINĖ MORALĖ — ATPIRKIMO 
OŽYS

„Tiesa“ (vasario 16 d.) pirmame pusla
pyje įsidėjo straipsnį apie komunistinės 
dorovės ugdymą. Ten, tarp kitko, rašoma:

„Mūsų šalyje sudarytos palankios sąly
gos kūrybiškam kiekvieno žmogaus dar
bui, jo talentui ir sugebėjimams, fizinėms 
bei dvasinėms jėgoms atsiskleisti, ir tūks
tančiai darbininkų, kolūkiečių, inteligen
tijos atstovų savo gamybine bei visuome
nine veilkla kasdien, kas valandą rodo pui
kaus darbo pavyzdžius. Tačiau negalimą 
nepastebėti, kad, esant bendram pakili
mui, atskiri visuomenės nariąi.'dinba. ne 
visu pajėgumu, be iniciatyvos. Negana to 
— kai kurie jų blogai atlieka'šėvb pilieti
nes pareigas. Tai jų rankos gamina broką, 
tai jie duoda nurodymus, kurie trikdo ko
lektyvo darbo ritmą. Kiek dėl to mūsų vi
suomenė patiria nuostolio! Materialinę 
blogo darbo žalą galima įvertinti skai
čiais. Kol kas jokiais ženklais dar nemo
kame išreikšti moralinės žalos, kurią pa
junta darbo draugai, dėl ko nukenčia auk
lėjimas, ypač jaunimo auklėjimas.

Gyvenime susiduriame ir su nesąžinin
gumu, abejingumu žmogui. Dar neišnyko 
grobstymai, vagystės, chuliganizmas bei 
kiti nusikaltimai. Pagaliau ar jau pasise
kė mums išguiti iš savo tarpo storžieviš
kumą, biurokratizmą, miesčioniškumą, ki-‘ 
tus buržuazinės moralės recidyvus?“

— Vasario 4 d. Vilniuje paminėtos poe
to V. Montvilos 75-osios gimimo metinės.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

DAR VIENAS PASIŪLYMAS
Rusų skulptorius, disidentas Neizvestny 

iškėlė gerą pasiūlymą sudaryti tarptauti
nį komitetą Stalino aukoms paminklą sta
tyti. Skaitant jo pasiūlymą (Europos Lie
tuvis, Nr. 4) man iškilo kita mintis, bū
tent — skubiai sudaryti tarptautinį komi
tetą Stalino-Berijos aukų atsiminimams 
rinkti. Aš sakau skubiai, nes tos aukos 
daugumoje senesnio amžiaus ir kasmet jų 
didelis skaičius išmiršta, nusinešdami su 
savim daug svarbios medžiagos.

Kazokai, armėnai, Volgos vokiečiai ir 
kitos mažesnės tautelės juk buvo beveik 
iššluotos iš jų gyvenamų vietovių arba tu
rėjo didelius žmonių nuostolius. Bet ste
buklingai išsigelbėjusių galima dar daug 
rasti laisvajame pasaulyje. Reikia tik su
organizuoti tarptautinį komitetą, plačiai 
išreklamuoti per kiekvienos tautybės or
ganizacijas, jų spaudą ir religinius atsto
vus, prašant rašyti atsiminimus ir siųsti 
komitetui.

Komitetas turėtų tuojau imtis gautąją 
medžiagą tvarkyti ir leisti atskirais perio
diniais leidiniais Vakarų valstybių kalbo
mis, o vėliau didesniais rinkiniais — kny
gomis. Manau, kad tų aukų atsirastų 
tūkstančiai, kurie aprašytų Berijos, jo 
agentų, tardytojų ir prokurorų naudotus 
metodus. Juk geresnio paminklo toms au
koms nebus, kaip atpasakojimas jų kan
čių. Tai būtų paminklas, kuris bylotų ne 
tik kuriame nors viename krašte, bet vi
same pasaulyje.

V-s
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ww Su Retumais
WPASAULYJE-

JAV IR KANADOS SKAITYTOJAI GAUS 
LAIKRAŠTI ORO PAŠTU

Dauguma JAV lietuviškos spaudos pa
siekia Angliją tik per 6-8 savaites. Atro
do, tas pats atsitinka ir su mūsų laikraš
čiu, pasiunčiamu j JAV ar Kanadą. Dau
gelis atvykstančių, ypačiai Anglijoje gy
venusių lietuvių, teisingai nusiskundžia, 
kad laikraštis, gautas po kelių savaičių, 
pasidaro nebeįdomus.

Norint pagreitinti E. Lietuvio gavimą, o 
tuo pačiu padidinti ir prenumeratorių 
skaičių, nutarta visiems JAV ir Kanados 
skaitytojams be atskiro primokėjimo siųs
ti laikraštį oro paštu.

(Būsime dėkingi, jei skaitytojai painfor
muos, ar šiuo būdu siunčiamas laikraštis 
gaunamas greičiau. Ta pačia proga kvie
čiame už Atlanto gyvenančius tautiečius 
atnaujinti prenumeratas ir naujai užsisa
kyti vienintelį Europoje lietuvišką savait
raštį.

E. Lietuvio metinė prenumerata — 19.50 
dol.

AUKOS TAUTOS FONDUI
DBLS Sodybos skyrius savo metinio su

sirinkimo proga surinko Tautos Fondui 
£43.10. Tai gražios palyginti mažo sky
riaus pastangos.

Be to, Tautos Fondui dar aukojo:
L. (iš Ketteringo) — 5.00 sv., D. Gintas 

— 2.00 sv., S. Rimša — 1.00 sv.

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.
DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS

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

MANCHESTERIS
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius kovo 5 d., 5.30 vai. vakare rengia 
Ma.ichesterio Lietuvių Soc. klube

SV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ. 
Kviečiame visus minėjime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

UŽSISAKĖ DBLS ISTORIJĄ
Per Ant. Jalovecką DELS-gos Istoriją 

užsisakė šie asmenys:
kun. V. Kamaitis, S. Lauruvėnas, A. 

Podvoiskis, O. Ramonienė, J. Šablevičius, 
Narbutas, A. Jaloveckas (2). Be to, DBLS 
Istoriją dar užsisakė J. Banys iš Boltono.

KETTERINQAS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vasario 18 d. Ketteringe anglų klubo 
patalpose įvyko DBLS Ketteringo-Corbio 
skyriaus metinis susirinkimas. lis tiesų iš 
Corbio atvyko patsai pirmininkas A. Na
vickas ir dar vienas narys. Iš ketteringiš- 
kių dalyvavo irgi trys nariai. Tai ir visąs 
dviejų jungtinių vietovių, turinčių 25 na
rius, narių metinis susirinkimas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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.
BRADFORDE — kovo 6 d., 12.30 vai.
LEEDSE — kovo 13 d., 3 vai. p. p., H. Ro

sary bažn.
NOTTINGHAME — kovo 4 d., Šv. Kazi

miero šventėje, 8.30 vai. ryte, Lietu
vių Židinyje.

NOTTINGHAME — kovo 6 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

NOTTINGHAME — kovo 13 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

NOTTINGHAME — kovo 20 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

DERBYJE — kovo 20 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Pirmininko pirmas pageidavimas buvo 
atsisakyti iš pirmininko pareigų, nes jau 
slegianti metų našta. Neatsiradus kas tas 
pareigas galėtų perimti, jis sutiko pirmi
ninkauti. Nebuvo net sekretorius ir kasi
ninkas išrinkti. Jei atsirastų reikalas, A. 
Kirkelionis sutiko pirmininką pavaduoti.

A. Navickas papasakojo apie įvykusį 
nepaprastą DBLS atstovų suvažiavimą. 
Nusiskundė, kad sunku surinkti nario mo
kestį. 'Buvo užsiminta, kad jaunieji stotų 
nariais, bet tokių’neatsirado.

J. Liobė

NOTTINQHAMAS
PAVYKĘS MINĖJIMAS

Ne tik vasario 12 d., bet visą savaitę lie
tus be sustojimo skalavo Nottinghamo 
miesto gatves, paplukdė apylinkių laukus 
ir kelius. Vasario 16-osios minėjimo ren
gėjų nuotaika nebuvo Skaidri, nes galvo
ta, kad gali lietus sutrukdyti žmonėms at
vykti.

Bet šeštaidenį lietus nustojo, ir žmonės 
rinkosi, kaip grybai po lietaus. Prisipildė 
pilnutėlė salė — apie keturi šimtai daly
vių. Galima sakyti, kad tai buvo viduri
nės Anglijos sąskrydis, Nepriklausomybės 
šventei paminėti.

DBLS skyriaus pirmininkas K. Bivainis 
pasveikino visus Nottinghame ii- atidarė 
minėjimą.

Į garbės prezidiumą pakvietė savano- 
rius-kūrėjus J. Kazlauską, J. Krušinską 
ir dviejų Vyčio Kryžių Kavalierių F. Po- 
peliučką. Tuo būdu pagerbti Nepriklauso
mybės kovų dalyviai jų gilioje senatvėje. 
Tylos minute buvo pagerbti mūsų žuvu
sieji.

DBLS Centro valdybos pirmininkas J. 
Alkis skaitė paskaitą, nukeldamas klausy
tojus iį gilią praeitį.

E. Vainorienė pravedė meninę progra
mą. Ji buvo 'įvairi ir įdomi.

Jauni pipiriukai gražia lietuviška tar
sena padeklamavo eilėraščius. Padėka už 
tai mamytėms. M. Galvanauskienės vado
vaujama jaunųjų mergaičių tautinių šo
kių grupė, tarsi blezdingėlės suko ratukus 
ir visus linksmino. Kruopščiai pasiruošęs 
E. Vainorienės vedamas moterų sekstetas 
klausytojus nukėlė į gimtąją tėviškę.

Didelė padėka tenka solistei V. Gaspe- 
rienei, kuri iš dainų supynė vainiką Lie
tuvai.

Pasibaigus meninei programai, K. Bi
vainis padėkojo jos atlikėjams, skyrių 
ekskursijų vadovams ir plačiajai visuo
menei. Minėjimas baigtas Tautos himnu.

Toliau vyko linksmoji dalis, kurios me
tu pravesta rinkliava Tautos Fondui (au
kų lapais). Pageidautina tokių skaitlingų 
parengimų ir ateityje.

Buvęs

UŽGAVĖNIŲ BALIUS

Vasario 19 d. Lietuvių Moterų Draugija 
Lietuvių klube suruošė Užgavėnių blynų 
balių, kuris jau yra pasidaręs tradiciniu 
lietuvišku papročiu mūsų išeivijoje.

Nors Anglijoje siaučia krizė, bet lietu
vės (šeimininkės be jokio vargo sugeba jos 
išvengti. Jų sugebėjimams ir išradimams 
nėra galo.

Iš kiek patiekalų susideda blynų balius? 
Jame nedalyvavusieji to nesupras. Be pa
čių blynų buvo dar kugelių, cepelinų ir ki
tokių skanėstų. Atrodo, kad praėjusiais 
metais bulvių derlius buvo geras...

Dr. St. Kuzminskas savo sveikinime šį 
kartą neminėjo „Meilės ir saiko“, bet pa
sakė .anekdotą apie „Cepeliną“, kuris čia 
pat garavo ant lėkštės.

K. Bivainis pastebėjo, kad jaučiamas 
visuomenėje slidimas į pakalnę. Ne tokie 
buvo laikai prieš trisdešimt metų.

Pirmininkė F. Damosevičienė pasveiki
no visus ir ragino valgyti blynus, kol jie 
dar šilti, nes šaltų ir vaikai namie nebe
valgo. ..

Baliuje dalyvavo apie 60 žmonių.
Sveikintina Moterų draugija, o ypačiai 

darbščiosios ir sumaningos šeimininkės.
Buvęs

BRADFORDAS
VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĖ

Bradfordo Vyčio Iklubo didžiojoje salėje 
vasario 19 d. vakare itin gausiai susirinko 
lietuviai iš Halifaxo, Huddersfieldo, Leeds 
bei Bradfordo paminėti neužmirštamą Ne
priklausomybės paskelbimo dieną.

Minėjimą trumpa kalba pradėjo Klubo 
pirm. J. Adamonis, pakviesdamas rochda- 
liškį D. Banaitį paskaitai. Pavadinęs tau
tines šventes tautinėmis rekolekcijomis, 
prelegentas peržvelgė tautines nuotaikas 
pavergtoje Lietuvoje: ten esama daug 
mokslą baigusių jaunuolių, kurie gerai ži
no tautos praeities istoriją ir nepamiršta 
nė tautinių švenčių. Jų dvasia lietuviška, 
galinti išsilaikyti, nors terorizuojama 
Kremliaus ir jo pakalikų. Paanalizavęs 
sovietų rašytojo Andre Amalrik knygą 
„Ar Sov. Sąjunga išsilaikys iki 1984 m.“,

EUROPOS LIETUVIS

pabrėžė, kad didelės viltys dedamos į dar
bininkus, kurie esą didžiausi komunizmo 
priešai. Mums reikia dar didesnės vieny
bės, išreikštos V. Kudirkos „Labora“ eilė
raštyje.

Meninėje dalyje Laureta šilingaitė ir 
Raini. Adamonis, mūsų aktyvūs jaunuo
liai, įsijautę padeklamavo Maironio, A. 
Miškinio, A. Skirkos ir L. Virbicko eilė
raščių. Laureta šventės proga sukūrė ang
lų k. eilėraštį apie nepamirštamų atsimi
nimų ir kvapių gėlių Saldžiais kvapsniais 
gaubiamus namus.

Minėjimą užbaigė sk. pirm. A. Bučys, 
pakviesdamas visus sugiedoti Tautos him
ną.

Vaišinga Klubo valdyba, talkininkau
jant M. Grybienei, Z. Voicekauskienei ir 
kitoms moterims, surengė svečiams jaukią 
vakarienę. Kun. J. Kuzmickis, pasidžiau
gęs tebegyva tautine dvasia ir pareigin
gumu, paragino ir prie stalo pasvarstyti- 
aktualius mūsų klausimus. Miela buvo iš
girsti brandžių minčių ir gražių įspūdžių, 
kuriuos pažėrė buvę Lietuvos pasiuntiny
bės darbuotojai p. Čapai, priminę visoke
riopą pažangą 1918-1940 m. laikotarpiu. 
Po jų savo mintimis pasidalino kun. A. 
Pucė, O. Adamonienė, M. šilingienė, J. 
Adamonis, savanoris kūrėjas J. Reinys, 
visuomet aktyvus V. Ignaitis ir A. Bučys.

Sekmadienį bažnyčioje, skambant I. T. 
Dickinson solo giesmėms, kun. J. Kuzmic
kis aukojo šv. Miišas už Tėvynę, savo pa
moksle iškeldamas tautos šauklių — poe
tų, filosofų — ir visų lietuvių nenuilsta
mą veikla: darni šeima simbolizuoja lais
vą kraštą, kai tik iš „piktų patėvių“ tero
ro nori ištrūkti prasmingą gyvenimą ku
rią vaikai.

Džiugu, kad nepamirštama mūsų Tėvy
nė, laisvės idėja, kad, gražiai susiklausant 
ir visiems bendradarbiaujant, susiburia
mą tautiškai atsigaivinti.

Z. P.

LIET. SODYBA
MINĖJIMAS IR SUSIRINKIMAS

Vasario 20 d. Lietuvių Sodyboje gana 
iškilmingai buvo paminėtas Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimas. Pradžioje į 
koplyčią susirinko per 50 žmonių. Čia bu
vo atnašaujamos mišios už Lietuvą. Per 
pamaldas skambėjo lietuviškos giesmės, o 
pabaigoje sugiedotas Lietuvos himnas. Ne
galima praleisiti nepaminėjus kun. A. Ge
rybes pamokslo, kurio metu kai kas net ir 
ašarą nubraukė.

Po pietų įvyko Sodybos DBLS skyriaus 
visuotinis susirinkimas. Susirinkimui pir
mininkauti buvo pakviestas DBLS c. v. 
pirmininkas J. Alkis. Išrinkta nauja sky
riaus valdyba, kuri taip pasiskirstė parei
gomis: J. Navickas — pirm., P. Šablinskas 
— sekr., K. Svenkūnas — ižd. Į revizijos 
komisiją: J. Matulis, A. Masiulionis, A. 
Klimas.

Po to sekė sumanymai, paklausimai ir 
diskusijos. Per diskusijas buvo iškelta ga
na įvairių klausimų. Tarp jų buvo palies
ta ir L. Namų bendrovės akcijų padėtis. 
Pasirodo, kad būkštaujama dėl akcijų su
rinkimo į vieną portfelį, ar net jų atsira
dimą juodojoje rinkoje, pas vaizbūnus. 
Bet tikimasi, kad tas gal ir neatsitiks. To
liau pageidauta parduoti daugiau akcijų 
jų dar neturintiems DBLS nariams. Į šį 
klausimą buvo atsakyta pusiau neigiamai. 
Po susirinkimo prasidėjo nevisiškai links
ma linksmoji dalis.

Korespondentas

BELGIJA
VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS LIEŽE

Lietuvos nepriklausomybės minėjimą 
Belgijos lietuviai suruošė vasario 6 d. Lie- 
žo mieste.

Kun. J. Petrošius iš Paryžiaus sukvietė 
tautiečius šventoms Mišioms, kurių metu 
prašė prisiminti ir pasimelsti už visus 
tuos, kurie traukia sunkų lietuvybės veži
mą, ypač Išeivijoje, kur sąlygos išlikti iš
tikimais savo tautai darosi vis sunkesnės.

Paskaitą paruošė L. )E'. pirmininkė St. 
Baltus. Ji nagrinėjo lietuvių tautos likimą 
per šimtmečius — iki mūsų dienų, susto
dama prie diskutuojamos ir aktualios pro
blemos: „Mūsų santykiai su dabartine Lie
tuva, jos žmonėmis, kultūrininkais ir me
nininkais“. Pirmininkė pabrėžė, kad Bel
gijos lietuviai, gyvendami viename iš de
mokratiškiausių Europos kraštų, yra ap
sisprendę ir toleruojančios dvasios žmo
nės, Ikur politinės ir tautinės segregacijos 
niekada neskaldė bendruomenės vieningu
mo ir prisirišimo prie savo tautos ir tėvy
nės.

Šventės programą atliko pirmiausia po
nia Salm-Paųuet, pianistė, profesorė mu- 
ziko'S akademijoje Charleroi-Courcelles 
mieste. Ji palydėjo visus muzikus, įterp
dama savo asmenišką gaidelę.

Bronė Spies-Gailiūtė, dainininkė, Liežo 
scenoje jaučiasi kaip namie, nes per eilę 
veiklos metų B. L. B-nėje jai teko ne kar
tą organizuoti ir atlikti programas, į ku
rias visada įnešdavo savo mėgiamiausių 
liaudies dainų.

Petras Odinis iš Wupertalio jau antrą 
kartą pasirodė lietuviams Lieže. Tas jaut
rus muzikas, meistriškasis fleitistas, atli
ko kelis kūrinius, būtent Dvarionio Elegi
ją, de Loillet Sonatą ir kt. Belgijos lietu
viams buvo nepaprasta proga išgirsti tokį 
puikų, aukšto lygio koncertą. Pirmą 
kartą i Liežą atvykęs operos solistas Ri
čardas Daunoras gražiu išlavintu bosu pa-

dainavo lietuvių liaudies dainų, kurios 
buvo klausytojų labai entuziastiškai su
tiktos. Muzikinė dalis baigta P. Spies ir E'. 
Daunoros gražiu duetu „Plaukia sau lai
velis“.

Nepailstamai veikli tautinių šokių gru
pė „Gintaras“ vis pritraukianti naujų šo-
kėjų iš belgų tarpo (mažas lietuvių skai
čius ir sunkus susisiekimas išretino lietu
vių šokėjų eiles), padarė didelę pažangą, 
ir šį kartą Lieže susilaukė daug plojimų. 
Tai atlyginimas už pasišventimą ir savo 
laiko aukojimą lietuviams, su kuriais riša 
giminystės ryšiai, o kiti vien tik simpati
zuodami lietuviams ir jų kultūrai.

Valdybos vardu dėkojame Emilijai Gal- 
kienei ir Pauliui Bružui už talką šventės 
ruošoje, o Yvettei ir Albertui Simar už 
darbą per ištisą vakarą prie bufeto.

Lietuvių Bendruomenės pirmininkė 
nuoširdžiai dėkoja už gautas iš tautiečių 
gėles ir dovanas, už Z. Tenisonaitės poezi
jos rinkinius, kuriuos autorė maloniai pri
siuntė paštu, ir už Liežo lietuvių dovano
tą gražų paveikslą su visų parašais, liudi
jančiais lietuvių prisirišimą prie savo ben
druomenės, kuriai St. Baltus vadovauja 
jau 20 metų.

S. B.

VOKIETIJA
VASARIO 16 SCHWETZINGENE

Schwetzingene esančios darbo kuopos 
lietuviai surengė Lietuvos valstybės ne
priklausomybės sukakties minėjimą vasa
rio 16 d. Tą dieną amerikiečių vadovybė 
kuopininkams suteikė laisvą dieną.

Minėjimas pradėtas ekumeninėmis pa
maldomis, kurias atlaikė kun. dr. B. Liu- 
binas ir kun. F. Skėrys. Vargonais grojo 
V. ‘Banaitis.

Atidarydamas patį minėjimą, kuopos 
vadas J. Valiūnas vokiečių ir anglų kalba 
pasveikino svečius ir glaustai atpasakojo 
Lietuvos istoriją. Po jo apie Vasario 16 d. 
sukakties reikšmę kalbėjo pasiuntinybės 
patarėjas dr. A. Gerutis iš Berno, Šveica
rijos. Prelegentas apibūdino nepriklauso
mybės paskelbimo aktą ne tik kaip atsi
minimų, bet ir kaip vilties dieną. Lietuvių 
tauta tebesiekia išsivadavimo iš maskvi- 
nio viešpatavimo ir jos ryžtas atgauti 
laisvę .lieka nepalaužtas. Pasak kalbėtojo, 
sovietai nebijo atominės bombos, nes ir 
jie bombą turi; bet soivetai įpuola į his- 
teriką, kai keliamas laisvės klausimas, nes 
jie laisvės neturi. Lietuvių tauta užima 
garbingą vietą Maskvos engiamų tautų 
kovoje už žmogaus, religijos ir kitokias 
laisves. Kremlius nepajėgs atsukti atgal 
istorijos rato ir bus priverstas skaitytis 
su laisvo tautų apsisprendimo reikalavi
mu, kuris taikomas net atokiausioms ko
ralų saloms. Sovietų Sąjunga yra paskuti
nė kolonialinė valstybė, ūkiškai išnaudo
janti paglemžtąsias nerusiškąsias tautas 
ir siekianti jas surusinti.

Minėjimo meninę dalį sėkmingai atliko 
Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių gru
pė, vadovaujama mokytojos M. Dambriū- 
naitės, ir estrados dainininkė Violeta Ra- 
kauskaitė-Landienė, nuotaikingai padai
navusi dainų virtinę. Dainininkė savo 
sodriu balsu ir raiškia, bet kartu ir ap
valdyta laikysena scenoje jau spėjo užka
riauti žiūrovų simpatijas visur ten, kur 
ji tik pasirodė. Dainininkė mokytojauja 
Vasario 16 gimnazijoje.

Pažymėtina, kad į minėjimą atsilankė 
Schwetzingeno burmistras su žmona ir 
šiaip nemaža vokiečių visuomenės atsto
vų, jų tarpe spaudos bendradarbių. Nuo
traukas darė šiaurės Vokietijos radijo bei 
televizijos stoties bendradarbis, kuris su
darinėja ištisą filmą apie žmogaus teisių 
ir religijos laisvės pažeidimus sovietinėje 
Lietuvoje.

Minėjime dalyvavo keli aukšti ameri
kiečių karininkai, jų tarpe pulkininkas iš 
Heidelbergo, esąs visų Vokietijoje esan
čių darbo kuopų vadovybėje. Pulkininkas 
nešykštėjo komplimentų J. Valiūno vado
vaujamąja! kuopai, girdamas ją kaip pa
vyzdingą.

Patys kuopininkai lietuviai uoliai daly
vauja lietuviškoje veikloje ir dosniai re
mia savo tautiečių institucijas kaip antai, 
gimnaziją, bendruomenę ir kt.

NIDOS PARODA

Altonos muziejuje Hamburge vokiečiai 
surengė parodą „Nida ir Kuršių Nerija“. 
Ypač atvaizduota Nida kaip „menininkų 
kolonija“.

Kaip žinoma, Lietuvos nepriklausomy
bės laikais Nidoje mėgdavo praleidinėti 
atostogas vokiečių rašytojas, Nobelio pre
mijos laureatas T. Mann‘as. Jis buvo ten 
pasistatydinęs lietuviško stiliaus vilą. Ten 
lietuvių rašytojų sovietinė organizacija 
neseniai įrengė Mann‘o memorialinį mu
ziejų.

Vokiečių surengta paroda Hamburge tu
ri ir politinį tikslą. Spaudos pranešimuose 
apie parodą nurodoma, kad Nida esanti — 
Rytų Prūsijoje...

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ LUEBECKE

Vasario 13 d. dekanas Vaclovas šarka, 
vietos PL apylinkės valdybai ir veiklie
siems lietuviams talkininkaujant, suruo
šė labai gražiai pavykusį Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 59-osios sukakties 
minėjimą, o taipgi garbingos mlndauginės 
Lietuvos 726 metų valstybingumo tąsą. Iš
kilmingas šv. Mišias atnašavo dekanas V.
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Šarka, atvykęs iš Hamburgo. Pamaldose : 
skaitlingai dalyvavo Luebecke gyvėnan- f 
tieji lietuviai, lenkai ir vokiečiai. Pa-“ 1 
mokslą dienas proga dekanas V. Šarka pa- | 
sakė lietuviškai, lenkiškai ir vokiškai. Pa
maldų metu buvo giedamos lietuviškos ir’ , 
lenkiškos giesmės.

Po pamaldų, bažnyčioje visi žmonės 
(apie 40) buvo pakviesti į „Haus Simeon“ 
namų prieglaudos salę, skirtą užsienie
čiams katalikams. Nemažoje ir skoningai 
Lietuvos tautine vėliava, Vytim, kryžium 
ir gėlėmis papuoštoje salėje dekanas V. 
Šarka sukalbėjo invokaciją ir tylos minu
te buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos j 
laisvę. Nuoširdžiu žodžiu sveikino Lue- I 
becke gyvenančių lenkų atstovai Franci- . 
szek Pychyuski ir Jozef Golab, Luebecko , 
vokiečių vardu pasveikino žinomas repor-
teris Carl Freiherr von Vogelsang, Ord- j 
nungsamto atstovas Alfred TurnewitSch 
(lietuvis), buvęs Luebecko gyventojas Ir ■ 
PL apylinkės valdybos pirmininkas Albi
nas Viraitis iš Chicagos, dabar besisve
čiuojąs Luebedke pas uošvius, ir parapijos 
vadovas Hermann. Kadangi PL Luebėcko 
apylinkės valdybos pirmininkas Pranas ' 
Liegus serga, tai minėjimą pravedė deka
nas V. šarka. Jis pasakė pagrindinę kai- • 
bą, peržvelgdamas Lietuvos tarpsnius, pla
čiau apsistodamas prie Vasario 16 Akto, 
iki nepriklausomybės netekimo. Po pa- ' 
grindinės kalbos buvo sugiedotas Lietuvos f
himnas ir tuo oficialioji dalis baigta.

Vėliau prasidėjo vaišės. Stalai buvo ap
dėti nepaprastai turtingais lietuviškais į 
skanėstais, kuriuos paruošė Luebecko lie
tuvės moterėlės, o vyrai parūpino alučio 
ir įvairių rūšių gėrimų. Vaišių metu vyra
vo nuoširdi nuotaika, Albinas Viraitis .pa
dainavo puikių lietuviškų dainų. Tai ne 
tik geras ir balsingas dainininkas, be abe
jo žinomas Chicagos lietuviams, bet ir 
puikus akordeonistas. Gaila, jo .abu akor
deonai yra palikę Chicagoje, todėl svečias 
negalėjo šventės dalyvių pradžiuginti sa
vo muzikiniais sugebėjimais. Elenutė Si- 
monaitė padeklamavo keletą eilėraštukų. 
Dekanas V. Šarka buvo atvežęs knygų, 
plokštelių ir tautinių audinių parodėlę. Ja 
domėjosi ne tik lietuviai, bet ir kitatau
čiai.

Minėjimas pavyko labai gražiai, nepa
prastai draugiškoje nuotaikoje ir tikroje 
lietuviškoje dvasioje. PL apylinkės valdy
bai atstovavo judrioji Vandutė Simonie
nė. Pabaigai ji tarė nuoširdų padėkos žodį 
dekanui V. šarkai, širdingai jo paprašy
dama, kad šiek tiek užkąstų, o mažiau 
kalbėtų, o taipgi ir visiems šventės daly
viams.

J. Pyragas

VASARIO 16 MINĖJIMAI VOKIETIJOJE 
1977

Kaiserslauterne Lietuvos Nepriklauso
mybės įšventė buvo paminėta šiemet vasa
rio 12 d., šeštadienį. Pradėta bendromis - 
katalikų ir evangelikų pamaldomis, kurias 
laikė kunigai Bronius Liubinas ir Fridas 
Skėrys. Abudu pasakė ir po atitinkamą 
pamokslą. Po to 8593 LS kuopos salėje bu
vo atlikta akademinė dalis. Ją atidarė ir 
uždarė Vokietijos LB valdybos pirminin
kas Jurgis Barasas, kuris gyvena Kaisers
lauterne.

Paskaitą skaitė Vasario 16 gimnazijos 
direktorius Vincas Natkevičius. Jis primi
nė, kad nors šiuo metu Lietuva yra. pa
vergta. bet joje yra daug dvasios milžinų. 
Tokių milžinų pavyzdžius suminėjo susi
deginusį Romą Kalantą, kalinę Nijolę Sa- 
dūnaitę ir kankintą bei nužudytą Mindau
gą Tamonį. Toliau atkreipė dėmesį .į kon
krečius žygius Lietuvą surusinti. Net Lie
tuvos komunistų partijos visuotiniame su
važiavime viskas vyko rusų kalboje. Ru
sų kalba įbrukama į lietuvių kasdienini 
gyvenimą, kaip būtenybė. Tačiau lietuvių 
nusiteikimas Lietuvoje nėra nei rusiškas, 
nei komunistiškas. Veikiau Vakaruose, 
anot V. Vokietijos politiko Rainer BarzeI, 
marksizmo dvasia, o per tai ir komunisti
nės nuotaikos stiprėja.

Galiausiai paskaitininkas apeliavoį su
sirinkusiuosius, kurių buvo arti 100, leis
ti savo vaikus į Vasario 16 gimnaziją. 
Šiuo metu iš Kaiserslauterno ten esąs tik 
vienas mokinys. Jis tiesiog prašyte prašė: 
„Siųskite savo vaikus į Vasario 16 gimna
ziją “

Po Tautos himno vyko Vasario 16 gim
nazijos muzikos mokytojos Violetos Ra- 
kauskaitės-Landienės dainų koncertas. 
Galiausiai susirinkusieji linksminosi ir 
draugavo savo tarpe.

Minėjimas Mainze įvyko vasario 13 d., 
sekmadienį. Kun. Bronius Liubinas atlai
kė pamaldas, pasakydamas pritaikytą pa
mokslą, o po jų bažnyčioje buvo sugiedo
tas Tautos himnas. Salėje minėjimą ati
darė Alfonsas Miškelevičius ir pakvietė 
amerikiečių aviacijos pulk. Itn. Donatą 
Skučą paskaitai, šis kalbėjo apie Helsin
kio konferenciją ir jos įtaką į Lietuvos 
laisvinimo pastangas. Toliau dar trumpą 
žodį tarė į minėjimą atsilankęs Vokietijos 
LB valdybos pirmininkas Jurgis Barasas.

Po to įvyko Mainzo LB apylinkės narių 
susirinkimas, kuriame buvo prisimintas 
neseniai miręs apylinkės valdybos pirmi
ninkas Juozas Kriščiūnas ir išrinkta nau-į 
ja apylinkės valdyba. Pirmininku išrink
tas Alfonsas Miškelevičius, o nariais Juo- į 
zas Lasys ir 
rolės komisij 
Vladas Savon

Eduardas Sarcevičius. Kont-1 
on išrinkti Juozas Černius ir
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