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Atvykusieji kalba
-n Laimingiausia lietuvių karta yra toji, 
kuri brendo, mokėsi ir išėjo į žmones ne
priklausomybės laikotarpyje, — tarp 

į| dviejų pasaulinių karų. Tos kartos širdy
je Lietuva liko tikroji motina, išauginusi 
vaikus, kad vėliau jai dirbtų ir aukotųsi.

Deja, didelė tos kartos dalis, žiauraus 
likimo ujama, išklydo į pasaulį, nespėju
si motinai tėvynei už gautąjį nepamaino
mą dvasinį kapitalą net procentų atiduo
ti.

Trisdešimt metų — tai pilna generaci
ja, dar su kaupu. Išgyvenę tiek laiko sve
tur, mes praradome teisę spręsti, kokia 
■santvarka Lietuvoje būtų geriausia, kaip 
lietuviai turėtų savo valstybę tvarkyti, 
bet nepraradome įgimtos teisės tėvynę 
mylėti, ją lankyti ir reikalauti, kad Lie
tuva priklausytų lietuviams, kad mūsų 
broliai laisvai galėtų kalbėti savo gimtą
ja kalba ir jaustis savo krašto šeiminin
kais.

Vis daugiau atsiranda balsų, teigian
čių, kad taip ir yra, kad visas čia suminė
tas laisves ir privilegijas Lietuva turi. 
Kad tik užkietėjusios arba apakusios sme
toninio režimo atplaišos nenori to matyti, 
o ir pamatę netiki, tyli, tarsi vandens bur
nas prisisėmę.

Pažiūrėkime, ką apie savo tėvynę Lie
tuvą kalba tie, kurie dar nepažino „bur
žuazinio režimo“, kurie išaugo naujoje, 
tarybinėje santvarkoje, kuriems iš mažens 
buvo kalte kalamos marksistinės-leninisti- 
nės doktrinos.

Pasitenkinsime tik keliais palyginti 
jaunais intelektualais, kurių dvasiniais 
sugebėjimais neabejojo ir pačios aukš
čiausios partijos bei valdžios viršūnės, kol 
jie nepareikalavo teisių, priklausančių 
kiekvienam individui ir kiekvienai tautai.

Tomas Venclova — pats naujausias at
vykėlis ,į Vakarus. Nors ir užaugęs komu
nizmo lopšyje, nuo pat kūdikystės vysty
tas marksistiniais vystyklais, vis dėlto su
gebėjo suvokti laisvos tautos kelią ir. lais
vu noru atsiradęs Vakaruose, nevengia 
liudyti tiesą. (Žiūr. jo straipsnį „T. Venc
lovos liudijimas, E. Liet. Nr. 13, ir kitus 
jo pareiškimus).

Jonas Jurašas ir M. Jurašienė taip pat 
galėjo be rūpesčių keliauti vienas klestin
čio Lietuvos teatro, o kitas socialistinės li
teratūros keliais. Bet jie pasirinko sava
noriškai išeivio dalią, kad galėtų liudyti 
apie tikrąją Lietuvos kultūrą pasauliui. 
Štai trumpa ištrauka iš vienos J. Jurašo 
neseniai Vliko seime pasakytos kalbos:

„Laikau, kad jeigu šiandien dar lietu
viams leidžiama turėti savo kalbą, kalbėti 
ir rašyti, leidžiamos knygos, leidžiami 
spektakliai, tai tik su vienu tikslu — lie
tuvių kalbos pagalba, greičiau ir efekty
viau įdiegti svetimą galvoseną, komunis
tinę ideologiją, palaipsniui pakeisti tau
tinę sąmonę, visą žmogaus dvasinių ver
tybių sistemą, ir galutinis šios politikos 
tikslas yra sunaikinti individą ir tautą, 
suiiedinti žmogų su bedvasia banda.

Šiandieninį sutarybintą lietuvišką me
ną galima palyginti su tuo Trojos arkliu, 
kuris klasta įvedamas pro tautinės samp
ratos tvirtovės vartus. Apskaičiavimas, 
strategija čia yra su labai tolimu taiki
niu, yra labai gerai užmaskuota ir šian
dien tampa klastingais spąstais net ir dau
geliui šviesesnių lietuvių kultūrininkų, 
nekalbant jau apie naivius kai kuriuos iš
eivius arba užsieniečius, kurie, atvykę į 
Vilnių ir pamatę naujus Operos teatro rū
mus, apimami džiaugsmo priepuolio.“

Kai kurių iš mūsų viltis apie pasikeitu
sias Lietuvoje sąlygas (čia nekalbama 
apie techniškąją pažangą) sugriauna dar 
vienas jaunas intelektas, neseniai iš Lie
tuvos atvykęs, dai'l. Vladas Žilius. Kalbė
damas Vasario 16-osios minėjime Toron
te jis pareiškė:

„Šeimininkaujant svetimiems, gyveni
mas krašte yra įgavęs specifines, komu
nistiniam absurdui būdingas formas. Va
kariečiams dažnai jos nei žinomos, nei 
suvokiamos. Teko jau čia girdėti, idealis
tinį kaikurių lietuvių išeivių samprotavi
mą, esą Lietuvoje egzistuojąs ar bent ga
lįs egzistuoti „tautinis komunizmas“ ita
liškojo ar prancūziškojo komunizmo pa
vyzdžiu. Tai netiesa, klystama giliai ir pa
vojingai: jokio a la itališkojo ar prancū
ziškojo „tautinio komunizmo“ formos Lie
tuvoje nėra ir būti negali. Tėra brutalus, 
tiesiogiai promaskvinis komunizmas, ku
rio diktatūra seniai jau nebėra taip išgar
binta „proletariato diktatūra“. Pats Lie-
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paskutiniuoju metu esąs vėl gerokai su
negalavęs. Dėl nepakankamo širdies dar
bo jo kalba pasidariusi neaiški. Spėjama, 
kad jis turėjęs švelnią širdies ataką ar 
net kraujo išsiliejimą smegenyse. Jis ne
begalįs pakankamai susikoncentruoti. 
Klausa taip pat esanti sušlubavusi. Žino
ma, visa tai yra tik specialistų išorinio 
stebėjimo rezultatas. Joks JAV ar kitos 
valstybės gydytojas nėra betarpiškai L. 
Brežnevo sveikatos tikrinęs. Jis yra nuo
latinėje kardiologisto, sveikatos ministro 
padėjėjo priežiūroje ir, esant reikalui, gy
domas Kremliaus klinikoje.

KONKURENCIJOS PAVOJUS
I JAV prezidento administraciją atėjo 

du nauji, gabūs politikos ekspertai: Vals
tybės sekretorius C. Vance ir Valstybės 
saugumo tarybos štabo direktorius Z. 
Brzezinski. Paskutiniųjų metų istorija ro
do, kad JAV prezidentų saugumo reikalų 
patarėjai išstumia Valstybės sekretorių. 
Mc George Bundy susikirto Kennedy laiš
kais su sekretorium D. Rusk, o dr. Kissin- 
geris pažemino ir „išplovė“ Rogers. Politi
niai stebėtojai esą įsitikinę, kad susikirti
mas tarp Vance ir Brzezinskio esąs neiš
vengiamas. Tačiau šį kartą to susikirtimo 
prisibijoma, nes konflikto atveju C. Van
ce esąs nutaręs be kovos pasitraukti. To 
pasitraukimo nenorį daugelis JAV Kon
greso narių, mes C. Vance esąs gabus ir 
JAV politikos reikaluose gerai nusimanąs 
Valstybės sekretorius.

KEIČIA UNIFORMAS
„Tiesa“ įsidėjo žinutę, kad Associated 

Press agentūros žiniomis, Amerikos armi
joje sudarytas naujas specialus junginys, 
kuris aprūpintas tarybiniais ginklais, o 
kariai apsirengę tarybine karine unifor
ma. Šio junginio uždavinys esąs „užtik
rinti realistiškesni kareivių mokymą ko
vos veiksmų prieš potencialų priešą“. 
Laikraštis tai vadina provokacija.

PRADĖJO VEIKTI LITHUANIAN 
INFORMATION SERVICE

Plėsdamas savo informacinę veiklą, 
VLIKas įsteigė Lithuanian Information 
Service (anglų kalba). „Press release“ 
būdu, LIS teiks informaciją pirmiausia 
JAV ir Kanados spaudai. Stengsis daly
vauti diskusijose, paskaitose ir apklausi
nėjimuose universitetuose, radijo ir tele
vizijos programose, palaikys ryšį ir pra
ves pasikalbėjimus su JAV politikos, kul
tūros, mokslo ir spaudos žmonėmis. Ruoš 
specialius projektus ir juos reklamuos ki
tataučiams.

Lithuanian Information Service vado
vauja Daiva Alytaitė-Kezienė, Laisvės ži
burio New Yorke radijo angliškosios da
lies vedėja. Mūsų reikalais ji jau ne kar
tą yra pravedusi pasikalbėjimus su JAV 
kongresininkais ir žurnalistais. Savo lai-

Laisvieji lietuviai
1940 m. birželio 15 d. Okupavusi Lietu

vą, Sovietų Sąjunga neleido lietuvių tau
tai vykdyti savo suvereninių teisių. Vien 
per pirmuosius okupacijos metus, daug 
tūkstančių Lietuvos piliečių įkalino, ištrė
mė į Sibirą ar europinės Rusijos šiaurę. 
Trėmė suaugusius ir senelius, vaikus ir 
kūdikius, sveikus ir ligonius, moteris ir 
vyrus. 1944 m. antrą kartą Okupavusi Lie
tuvą, Sovietų Sąjunga žiauriomis priemo
nėmis sunaikino ar ištrėmė į Rusijos gi
lumą sunkiems darbams, badui ir mirčiai 
daug tūkstančių mūsų tautiečių. Tik ma
žai daliai leido grįžti Lietuvon. Tai buvo 
Stalino laikais. Betgi ir dabar tūkstan- 

tuvos proletariatas (jeigu taip vadinsime 
visą Lietuvos darbininkiją) šiandien yra 
skaudžioje vietinės komunistinės buržua
zijos valdžioje, kuri besąlygiškai klauso 
ir vykdo visus Maskvos paliepimus, nė 
kiek neskrupulaudama, kad tų paliepimų 
realizavimas žlugdančiai veikia kiekvieną 
lietuvi ir visą Lietuvą.“

Apie tokią Lietuvą, nors ir gerais ke
liais išraižytą, dideliais miestų kvartalais 
išstatytą, aukštais fabrikų kaminais kils
iančią, bet svetimos kilpos vis kiečiau jos 
tautinį ir kultūrinį gyvenimą užsmaugia
mą, kalba mūsų patys naujieji ateiviai. 
Ar turime pagrindo jų kalbomis netikėti?

Lucan us 

i ku daug veikė, kad būtų išlaisvintas Si- 
I mas Kudirka. Lietuvių žmogaus teisių ko- 
i misijos narė.

101 PROBLEMA
„The Economist ’ (kovo 19-2a) Lspaus- 

amo apzvatgini straipsni apie sovietų są
jungą, pavadintą „ibi piooieuus lor Mr. 
Breznev '. bKaitune ibi atstovauja toKiam 
sKaiciui tautų, gyvenančių sovieuiieje im
perijoje. los tautos, suuaiancios oeveiA 
pusę visų Krašto gyventojų, pajutus,os 
Kas darosi Kituose žemynuose, pradeda 
reikalauti savo teisių.

žurnale pasakojama, kaip vasario 8 d. 
i'iblise (Gruzijoje) buvo sušaudytas 4z 
metų Vladimiras Zvania už tai, kad kovo- 
damas prieš rusinimą, padėdavo miestuo
se bombas. Esą, Gruzijoje nesiliauja pro
testai dėl etninių suvaržymų.

Pačioje pirmoje eilėje, žinoma, galvas 
yra pakėlę žydai, nes jie turi atramą Ir 
antrąją tėvynę Izraelyje. Nuo 1971 m. jų 
esą išemigravę 128.000.

Antroji emigruoti pasinešusi grupė yra 
Volgos vOKiečiai. Jų esą grįžę į Vokietiją 
apie 30.000 is bendro 1.5 mil. skaičiaus.

Aukščiausios Tarybos nerusiškųjų tau
tų sekcijos pirmininkas, latvis V. Rubens 
spaudoje (Literaturnaja Gazeta) esąs pa
skelbęs, kad Sov. Sąjungoje nėra jokios 
tautybių problemos, kad visos tautos gy
vena broliškoje santaikoje, žinodamos,, 
kad konstitucija joms leidžia kada tik 
pageidauja išstoti. Dar daugiau — 1944 m. 
padarytas konstitucijos pakeitimas, lei
džiąs atskiroms respublikoms turėti savo 
kariuomenę ir diplomatines atstovybes...

Didžiausią problemą sudaro ukrainie
čiai, kurių skaičius siekia 40 milijonų. Po 
jų seka sovietiškieji „Vakarai“ — Lietu
va, Latvija ir Estija. Pradeda kelti galvas 
Armėnija ir muzulmoniškos Centr. Azijos 
tautos. Pastarosios sudaro tautybių lyg
svaros pavojų, nes labai stipriai besidau- 
gindamos, iki šimtmečio pabaigos jau bus 
toli pralenkusios rusus.

Žurnalas aprašo paskirų respublikų re
zistencines kovas, ypačiai pabrėžiamos 
Baltijos valstybės. LKB Kronikos laiko
mos pačiu garsiausiu samizdatu Sov. Są
jungoje.

Straipsnio pabaigoje nurodoma, kad 
tautines problemas gerokai sunkina Kini
ja, agituodama Sovietų tautas prieš „nau
juosius carus“, o paskutiniuoju metu ir 
JAV, užstodama disidentus.

PASISAKĖ ITALIJOS KOMUNISTAI
Italijos komunistų partija paskelbė vie

šą pareiškimą, kuriame sakoma, kad jie 
eitų iš vien su Sovietų Sąjunga tik tuo 
atveju, jei Vakarai ją užpultų. Visais ki
tais atvejais jie pripažįsta Nato, kaip vie
nintelę karišką organizaciją Italijos sau
gumui užtikrinti.

čiams yra atimtos teisės gyventi Lietuvo
je. Tūkstančiai lietuvių yra Sovietų Są
jungos darbo stovyklose, kalėjimuose ir 
Sibiro tremty.

1975 m. Sovietų Sąjunga, su 34 kitomis 
valstybėmis, pasirašė Helsinkio aktą. 1977 
m. aktą pasirašiusios valstybės renkasi 
Belgrade. Pasitikrins, kas ir kaip pasiža
dėjimus vykdo, kas ir kaip jiems nusikals
ta. JAV kongrese yra speciali komisija, 
kuri renka Sovietų Sąjungos žmogaus tei
sių pažeidimus. Panašios komisijos veikia 
Kanadoje, Vakarų Vokietijoje, D. Britani
joje ir kitur.

Laisvuose kraštuose gyvenantieji lietu
viai! Turime duomenų apie savo gimines, 
draugus, pažįstamus ar net nepažįstamus, 
kurių asmens, šeimos, tikėjimo, keliavimo 
ir kitas teises pažeidžia Sovietų Sąjunga. 
Mūsų teisė ir šventa pareiga tuos duome
nis, tiksliai ir teisingai surašytus, skubiai 
įteikti gyvenamų kraštų komisijoms ir vy
riausybėms. Taip pat duomenis skubiai 
siųskim Lietuvių žmogaus teisių komisi
jai, kurią JAV sudaro: pirmininkas dr. 
Domas Krivickas, nariai: dr. Jonas Ba
lys, dr. Jonas Genys, Aušra Jurašienė, Jo
nas Jurašas, Daiva Kezienė, Simas Kudir
ka, kun. Kazimieras Pugevičius, Jonas R. 
Simanavičius ir Aušra Mačiulaitytė-Zerr.

Visą medžiagą siųskime šiuo adresu:
Dr. D. Krivickas, 5808 King Arthur Way 

Glen Dale, Md. 20709, USA. (ELTA)

„Indexo“ penkmetis
D. Britanijos demokratinė santvarka 

yra pavyzays visam pasauliui. Kiezvienas 
D. litanijos gyventojas gad laisvai iš- 
reMsti savo nuomonę žodžiu ar rastu, vie
šai ar tarp keturių sienų savo namuose. 
Niekas jo nepersekios, jeigu jis kritikuos 
valdžią ar įstatymus. Nedaug tokių laisvų 
valstybių šiandien rasime pasaulyje.

Bet šiais laiKais kaip tik tokios valsty
bės, kur piliečiai turi daugiausia laisvės, 
yra didžiausiame pavojuje. Piliečių sau
gumo jausmas ir valdžios nuolaidumas ga- 
d paskatinti santvarkos priešus pasikėsin
ti prieš tą santvarką. Toaėl yra reikalin
gas pačių gyventojų budrumas, noras ap
saugoti kraštą nuo tokių pavojų.

D. Britanijoje yra keletas stambesnių 
sąjūdžių, kurie siekia perspėti savo tautą 
ir kitas tautas dėl gresiančio pavojaus. 
Vienas iš tokių sąjūdžių yra prieš penke
rius metus įsteigtas „Rašytojų, ir moksli
ninkų Internacionalas“. Jį įsteigė grupė 
britų rašytojų, menininkų ir intelektualų, 
tarp kurių buvo C. D. Lewis, W. H. Au
den, Stephen Spender, Henry Moore ir ki
ti. 1972 m. ta organizacija pradėjo leisti 
žurnalą „Index of Censorship", kuris nuo 
to laiko virto pasaulinio masto leidiniu 
žmogaus teisėms ginti. Žurnalas išeina 4 
kart per metus ir spausdinamas Londone.

Žurnalas rašo apie žmogaus teisių su
varžymus visame pasaulyje. Daug vietos 
skiriama Sov. Sąjungai ir Rytų Europos 
kraštams. Nuo įsteigimo jame rašė: A. 
Solženicynas, Natalija Gorbanevskaja, Jo
sit Brodskij, Andrei Amalrik, Milovan 
Džilas, Michailo Michailov, Jonas Jurašas 
ir daug kitų.

Šiais metais jau išėjo du numeriai. Pir
mame numeryje buv. „Observerio“ redak
torius David Astor rašo apie britų prof
sąjungų kišimąsi į laikraščių redakcijų 
darbą, Jiri Otava — apie religinį perse
kiojimą Čekoslovakijoje, N. Gorbanevska
ja — apie rašymą „samizdatui“, R. Owen 
— apie demonstracijas Rusijoje ir t. t.

Antrame numeryje yra atspausdintas 
įdomus A. Smolaro straipsnis apie protes
to sąjūdį Lenkijoje, G. A. Hoskingo — 
apie Konstantino Bogatyriovo ir kitų rusų 
disidentų paslaptingą .mirtį, ir daug žinių

SeįitųnioS
— Savo pirmoje kalboje po pasitrauki

mo iš vyriausybės dr. Kissingeris pasmer
kė JAV vyriausybę, kad nesustabdė Zaire 
invazijos.

— Gyventojų registracijos biuras pa
skelbė, kad šiuo metu pasaulyje gyvena 
4.083 mil. žmonių. Jų skaičius 2000-aisiais 
metais būsiąs 6.182 mil.

— Pekine Sovietų ir socialistinių kraš
tų ambasadoriai apleido puotą, kai Kini
jos vicepremjeras apkaltino Maskvą už 
organizavimą invazijos į Zairę.

— Specialiu prezidento Podgorny aktu 
atimta Sovietų pilietybė iš Natalijos Sol- 
ženicynos, kuri dabar gyvena su savo vy
ru Amerikoje.

— Kinijoje milijonai darbininkų ir ka
reivių dirbtinai laisto laukus, kad išgel
bėtų šių metų javų derlių.

— Hampsteado biblioteka Londone ga
vo iš vieno savo skaitytojo laišką, pasiųs
tą 1914 m. Laiške patariama išimti iš apy
vartos susidėvėjusias knygas.

— Vienas paveikslų pirklys grąžino 
Churchilio žmonai jos vyro paveikslą, ku
rį buvo nupirkęs varžytinėse. Po jos mir
ties paveikslas grįš pirkėjui.

— Egipto prezidentas Sadat per pasi
kalbėjimą su JAV prezidentu pareiškė, 
kad palestiniečiai negali pasilikti nuolati
niais pabėgėliais, jie, kaip ir kitos tautos, 
turi sudaryti savo bendruomenę.

— Konservatorių vadovė M. Thatcher 
lanko Tolimuosius Rytus, įskaitant ir Ki
niją.

— Lordas Thomson keliauja po britų 
Commonwealth© kraštus, norėdamas ap
tarti su jų vyriausybėmis prezidento 
Amin'o kvietimą į Commonwealth© kon
ferenciją.

— Lybijoje sušaudyti 22 karininkai, nu
teisti už bandymą nuversti pulk. Gadafi 
vyriausybę.

— Kipro prezidentas, arkiv. Makarios 
(63 m.) turėjo širdies ataką.

— Sov. S-gos prezidentas Podgorny ir 
Kubos min. pirm. dr. Castro po kelionių 
Afrikoje susitiko Maskvoje aptarti tų ke
lionių rezultatus.

— Zaire nutraukė diplomatinius santy
kius su Kuba, kuri įtariama remianti vi
daus sukilėlius.

— Scotland Yardo detektyvai surado 
netoli Chichister'io (Sussex) slaptą spaus
tuvę, kurioje buvo padirbinėjami JAV 
doleriai. Esą, apie 10 milijonų vertės do
lerių, kurių dalis yra pasiekusi kontinen- 

iš plataus pasaulio, kur tik yra laužomos 
žmogaus teisės. Pranešama, kad jau pa
siekė Vakarus rusų pogrindžio Kronikos 
39 Nr. (1976 m.), kuriame yra žinių ir apie 
tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoje.

Rašytojų ir mokslininkų 1975-76 m. me
tinėje apyskaitoje yra atspausdintas Jono 
Jurašo portretas ir ištraukos iš jo laiškų, 
kuriuose jis aukštai vertina žurnalo leidė
jų darbą. Paskutiniame laiške, rašytame 
jau iš Amerikos, J. Jurašas prisimena 
siaurus laiptus, kuriais jis lipo į „Index“ 
žurnalo redakciją, lankydamasis Londone.

Žurnalo penkerių metų komplektuose 
surinkta daug medžiagos, kuri yra aktua
li ypatingai šiais metais, kada žmogaus 
teisių klausimu pradėjo domėtis ne tik 
paskiri žmonės, bet ir valstybių viršūnės.

Žurnalo adresas: „Index of Censorship“, 
21, Russell St., Covent Garden, London, 
Wc2B 5HP. Atskiro numerio kaina 1,25 sv.

ISTORIJA KARTOJASI
Kas atidžiau sekė politinę naujojo JAV 

prezidento J. Carterio taktiką, lengvai ga
lėjo atspėti, kad Valstybės sekretoriaus C. 
Vance's kelionė į Maskvą nebus sėkmin
ga. Už Bukovskio vizitą, už pareiškimus 
dėl žmogaus teisių nepaisymo Brežnevas 
turėjo atkeršyti Carteriui, kaip kadaise 
Chruščiovas keršijo prezidentui Eisenho- 
weriui. Istorija kartojasi. Tik šį kartą į 
priekį buvo išstumtas politbiuro narys, 
užs. reik, ministras A. Gromyka.

Neverta būtų kartoti, kodėl pasitarimai 
Maskvoje nutrūko. Žymiai įdomiau paspė
lioti, kieno nervai bus stipresni. Gromy
ka pareiškė: „Prezidento Carterio užsispy
rimas dėl žmogaus teisių nuodija ir blogi
na politinę atmosferą“. Prezidentas į tai 
atsakė — jei nebūsią susitarta dėl strate
ginių ginklų apribojimo, tai turės būti pa
spartinta naujų moderniškesnių ir efekty
vesnių ginklų gamyba.

Senoji sutartis baigiasi spalio mėnesį. 
Prieš tai dar kartą susitiks abu užsienių 
ministrai Ženevoje. Kol kas dar yra pa
kankamai laiko apsispręsti — taika ar vi
suotinis pasaulio sunaikinimas. Sprendi
mų raktai saugomi Kremliaus ir Baltųjų 
Rūmų seifuose.

DIENOS
tą, pagaminta šitame „fabrike“.

— Balandžio 17 d. Lenkų dailininkų 
draugija savo naujuose namuose (238- 
246 Kings St., London W6) atidaro paro
dą, kuri veiks iki gegužės 1 d.

— Beveik trečdalį viso Škotijoje su
vartojamo alkoholio išgeria 3% gyvento
jų. Skaičiuojama, kad Britanijoje yra 2 
milijonai per daug geriančių gyventojų.

— 74.5% Britanijoje parduodamų ciga
rečių turi vidutinį nuodingos smalos kie
kį.

— Vidutiniška darbo savaitė praėju
siais metais Anglijoje buvo 39 valandos, 
neskaitant pertraukų ir viršvalandžių.

— Stalo teniso rungtynes laimėjo japo
nas Kohno. Rungtynės vyko Birmingha- 
me.

— Sidabrinės arklio statulėlės Londone 
buvo parduotos per 15 minučių po £1.850 
kiekviena. Tai buvo „Red Rum“, kuris 
pirmą kartą istorijoje laimėjo 3 kartus 
Grand National lenktynes.

— JAV prezidento sūnus „Chip“ Carter 
vyksta su amerikiečių delegacija į Kini
ją. Nutarimas siųsti delegaciją esąs pa
darytas ryšium su nepasisekusiomis C. 
Vance's derybomis Maskvoje.

— Egipto prezidentas Sadat paprašė 
JAV vyriausybę parduoti apie 200 nai
kintuvų ir tam tikrą kiekį prieštankinių 
sviedinių. Ryšium su Sovietų veržimusi į 
Afriką, Egipto reikalavimas svarstomas 
palankiai.
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Jaunimo problemos
APMĄSTYMAI LIETUVIŠKOJO 
JAUNIMO KONGRESO PROGA

Kai ketvirtasis Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas po dviejų metų šaukia
mas laisvojoje Vakarų Europoje, sujudo 
mūsų žemyno jaunimas. Kaip iš spaudos 
matyti, jaunimo atstovai keliais atvejais 
buvo susirinkę posėdžių ir svarstė klausi
mus, susijusius su kongresu. Jaunimas 
sudarė iš savo tarpo vadovaujamus orga
nus, kuriems pavesta organizuoti šį nepa
prastai svarbų renginį.

Vasario 16 gimnazijos mokiniai išleido 
,,Romuvos Jaunimo Žinias“, o neseniai 
Heidelberge pradėjo eiti „Jaunimo Bal
sas“. Dailininkė Sigita Kondrataitė išlei
do Prancūzijos lietuvių jaunimo komiteto 
vardu biuletenį prancūzų kalba. Savaime 
apie Švedijos lietuvių gyvenimą kažkodėl 
nedaug ką tepatiriame, bet praėjusią va
sarą su pasitenkinimu skaitėme „Europos 
Lietuvyje“ apie pradėjusį organizuotis to 
krašto lietuviškąjį jaunimą, susirinkusį 
Gotlando saloje. Šveicarijos lietuviai, at
rodo, labiau pasižymi savo veiklumu, bet 
nieko negirdėti, kad kas nors būtų daro
ma tenykščiam atžalynui suburti.

Ne taip jau tolimi laikai, kai bėgliai, 
gelbėdamiesi nuo nuo sovietinių deporta
cijų bei kitokių persekiojimų, skaudančia 
širdimi paliko Tėvynę, bet tikėjosi, kad 
tremtis bus tiktai trumpalaikė ir kad ne
trukus vėl galės grįžti į laisvą Lietuvą. 
Deja, tokios viltys išblėso. Juo daugiau 
slinko metų, tuo labiau aiškėjo, kad Tė
vynės išsilaisvinimas iš maskvinio vieš
patavimo darosi sunkiai atspėjamos atei
ties klausimas. Per jau kelintą dešimtme
tį trunkančią tremtį daugelis vyresniosios 
ir net vidurinės kartos žmonių turėjo pa
sitraukti iš gyvųjų tarpo. Nemaža Zauer
veino — Girėno apdainuotų drūtų ąžuolų 
ir lieknų eglių griuvo.

Bet kas užims jų vietą? Susigyvenus su 
mintimi, kad kelias į laisvą Tėvynę yra 
ilgas, vis labiau imta sielotis, ar atsiras 
jaunesnių rankų, kurios panorės perimti 
lietuvišką estafetę iš jau pavargusių vy
resniosios kartos veikėjų.

•**
Su pasitenkinimu sekiau visus tris jau 

buvusius Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresus. Jaunos rankos estafetei perimti 
pradėjo burtis krūvon. Ketvirtasis kon
gresas nūn po dviejų metų ruošiamas čia 
pat Europoje, — žemyne, kuris yra pri
globęs ir mūsų Tėvynę. Skaitėme kongre
so organizatorių informacijas apie jų atei
ties ketinimus. Kongreso programos ko
misijos pirmininkas V. Bartusevičius pa
skelbė gana ilgą straipsnį, pavadintą 
„Jaunimo veiklai reikia gairių“, kuriame 
iškėlė daugelį svarbių ir aktualių klausi
mų. Skaitytojai prašomi reaguoti į auto
riaus išvedžiojimus ir parašyti savo nuo
monę.

Mano šis rašinys ir yra atsiliepimas į 
aną paraginimą. Turiu betgi pastebėti, kad 
pats klausimų kompleksas, susijęs su jau
nimo vieta lietuviškajame viešajame gy
venime, kiek juos V. Bartusevičius pana- 
grinėjo savo straipsnyje, yra pusėtinai 
sudėtingas, todėl noromis nenoromis te
galėjau pasvarstyti tik kelis aspektus.

Pirmiausia, dėl paties jaunimo. Kazys 
Binkis mums, tada dar žaliūkams jaunik

Jonas Gailius

MIRIAM
MEILĖS IR ILGESIO GIESMĖ

Vieną dieną žydai pagrobė vi
są Betanijos šeimą ir sukrovė 
į laivą be irklų ar burių vėjo 
bei bangų valiai.

R. L. Bruckberger

4------
Rytą pabunda pavargusi ir nenusi

raminusi.
Vos-ne-vos atsistoja ant kojų, tarsi 

būtų išvaikščiojusi ilgiausius ieškojimo 
kelius.

Mėgina vandeniu suvilgyti sukepu
sias lūpas, tačiau neišgali nutildyti 
draskančio troškulio.

— Laukiau, žiūrėdama į siūbuojan
čius medžius, bet tavęs nejaučiau lau
žomų šakų vaitojime. Pakėliau akis į 
žaibų lietumi pasruvusį dangų, į pa
juodusią kalno viršūnę, tačiau negir
dėjau tavo alsavimo vėtros ūžesyje. 
Kai mėnulio pilnatis plaukė aukštybių 
vendenynu ir tyliai raudojo apdrasky
tos rožės, krūpavau, įsivaizduodama 
nuliūdusį veidą ir sudrėkusias akis. 
Troškau ašaromis nuplauti apsunku
sias dulkes nuo pavargusių kojų ir nu
šluostyti liūdesį palaidų plaukų rankš
luosčiu. Nesulaukdama, įslinkau į drėg 
“u urvo kalėjimą, kurio šiurkščios sie
nos drauge su manimi raudojo... Kur 
esi, mano Ilgesy, mano Meile, kai šau
kiu, o man neatsiliepi?.. Alpstu, ištroš

liams, iš savo olimpinių aukštybių mėgda
vo pažerti šmaikščių posakių. Vienas jo 
orakulų, įstrigęs mano atmintyje, skam
bėjo taip: „Laikas bėga visą laiką!“

Deja, laikas nepraeis nepalytėjęs ir šių 
dienų jaunimo. Pagal amžių, tur būt, ne
be visi 1979 metų kongreso rengėjai bega
lės būti aktingi penktojo jaunimo kongre
so dalyviai. Tomis savo pastabomis norė
jau paryškinti, kad jaunimo būvis tėra 
laikinė fazė. Ji pernelyg greit visiems 
praeina. Turėdamas tai prieš akis, noriu 
paprieštarauti autoriui V. Bartusevičiui, 
kai jis siūlo: „Taigi, kongreso tikslu siū
loma parengti ne konkretų jaunimo veik
los planą, bet išryškinti principinius, pro
graminius jaunimo nusistatymus jį lie
čiančiais pagrindiniais klausimais, išryš
kinti jo uždavinius ir siekimus“.

Man kažkaip atrodo, kad užmojis per 
platus. Man kongresas įdomus todėl, kad 
jame susirinks lietuviškasis jaunimas. 
Tad ir programoje turėtų vyrauti lietu
viškoji tematika, tiesa, neatsijusi nuo gy
venimo tikrovės, bet vis tik lietuviška.

Tuo atžvilgiu įžiūriu du aspektus: 1) 
lietuviškosios temos emigracijos gyveni
me, 2) užsienio lietuvių įnašas į Tėvynės 
laisvės problematiką.

Visiems rūpi, kad užsienio lietuviai ne- 
nutautėtų, kad išliktų jų tautinė sąmonė. 
Be abejojimo, kalbos išlaikymas yra itin 
svarbus faktorius. Gana dažnai galima 
pastebėti, kad, užaugus be tėvų kalbos, 
jaunoji karta žūsta ir lietuvybei. Didžiau
sią kaltės dalį turi prisiimti tėvai, kurie 
nesugebėjo perduoti savo vaikams mei
lės ir pagarbos gimtajai kalbai ir protė
vių kraštui.

Bet kalbos mokėjimas jeigu ir yra es
minis ir labai svarbus faktorius, tai reikia 
vis labiau skaitytis su faktu, kad, suskur- 
dus arba ir visiškai išnykus tėvų kalbai, 
galima išlikti lietuviu, jeigu dar liko gyva 
lietuviškoji sąmonė. Emigracinio gyveni
mo sąlygomis būčiau linkęs laikyti tauti
nę sąmonę net lemiamuoju veiksniu, ypač 
jaunimui. Išlaikęs tautinę sąmonę, jauni
mas, dėl nepalankių aplinkybių nors už
miršęs ar neišmokęs tėvų kalbos, gali jos 
išmokti, jeigu tik rimtai panorės.

Turime nemažai pavyzdžių, kad galima 
būti geru lietuviu, jeigu ir kalbos nemo
kama. (Poetas Milašius didžiai nusipelnė 
lietuvių tautai, jis ilgus metus atstovavo 
užsienyje nepriklausomai Lietuvos vals
tybei, bet lietuvių kalbos nemokėjo. Kas 
iš to, kad lietuvis kalba lietuviškai, bet 
yra visiškai surambėjęs, nesidomi savo 
tautos reikalais, nuo visko atšalęs, nuto
lęs.

Iš visa ko atrodo, kad šių dienų lietu
viškasis jaunimas neatstumia savo brolių 
bei seserų, nebesuduriančių lietuviško sa
kinio. Jau minėtasis Vokietijos jaunimo 
leidinys „Jaunimo Baisas“ deda straips
nių santraukas vokiečių kalba, o kai ku
rie rašiniai skelbiami tiesiai vokiečių kal
ba. Tuo tarpu jaunimo biuletenis, išleis
tas Prancūzijoje, ištisai atspausdintas 
prancūzų kalba. Vokietijoje rengiami lie
tuvių kalbos kursai neakivaizdinio moky
mo metodu.

Manyčiau, kad kongrese vertėtų aiškin
tis, kaip užsienio lietuviai gali išlaikyti 
savo tautybę, savo kalbą, savo lietuvišką

kusi tavo mylinčio žvilgsnio, tavo pa
laimintos vynuogių kekės, tavo per
keisto duonos kąsnio...

Apsidairo. Liūdnomis akimis ap
žvelgia tuščią urvą, tarsi atsisveikinda
ma.

Svirduliuodama, atsiremdama į pu
šų kamienus, šlitinėdama slenka že
myn —

dabar nei sparnuoti saulės spindu
liai angeliškais sparnais neparemia 
rankų ir nesušildo; nei paukščiai nebe
gieda rytmečio psalmių; nei mažos vo
veraitės nepašoka džiuginančio šokio...

Sukrinta kaip Mokytojas pakeliui į 
Kalvariją ir tik šiurkščios samanos nu
braukia nuo kaktos srūvantį prakaitą.

— Iš Jeruzalės kalvų atskridęs vė
jau, nunešk mane lakiais sparnais pas 
tą, be kurio mano širdis alpsta... Nea
tėjai pas mane, palikai mane vieną, 
kad vėtros ir lietūs mane nuplaktų 
kaip Jeruzalės aikštėje pikti vyrai grą- 
siais burnojimais. Kodėl palikai mane 
vieną ir nepadedi, kai man taip alpu 
be tavęs pasilikus?..

Liūdnai suočia medžiai. Saulė, tarsi 
susigėdusi, pasislepia už debesų marš
kos

Pakyla vėjas ir puola jai į kojas, ir 
ratu sukasi-----------

medžiai... krūmokšniai... pienės ir... 
uolų šešėliai... mažos voveraitės ir... 
mylinčios akys... nuliūdęs veidas...

Miriam išsekusioje sąmonėje ta pati 
vienintelė mintis; ieškoti Mylimojo ir 
suradus priglausti degančią galvą prie 
basų kojų.

ją sąmonę. Gal atsirastų referentų iš pa
čių jaunuolių tarpo, kurie išstudijuotų, 
pvz. kodėl žydai pajėgė išsaugoti savo 
tautinį identiškumą, savo sąmonę net per 
ištisus šimtmečius? Yra ir daugiau tautų, 
kurios pasižymi savo gajumu, nepaisyda
mos sunkių sąlygų (pvz. armėnai, grai
kai). Net ir mums artimesnių tautų na
riai, kaip lenkai bei ukrainiečiai, atrodo, 
išsaugoja savo tautinę sąmonę ilgiau, ne
kaip lietuviai. Esu girdėjęs, kad, sakysi
me, Amerikoje greičiausiai nutausta to
kių išprusintų tautų nariai kaip skandi
navai, olandai ir vokiečiai. Kodėl taip 
yra?

Vis tai problemos, kurias, manyčiau, 
būtų naudinga išstudijuoti ir, gal būt, šio 
bei kito pasimokyti.

Laikyčiau kongreso uždaviniu pateikti 
jaunimui konkrečių uždavinių, o ne leisti 
brangų laiką diskusijoms apie „principi
nius, programinius jaunimo nusistatymus 
jį liečiančiais pagrindiniais klausimais“, 
kaip tai siūlo V. Bartusevičius. Kokiais 
klausimais? Man atrodo, kad paskęsime 
jūrose marėse, jeigu per lietuvišką jauni
mo kengresą imsime svarstyti beribius 
„principinius“ klausimus. Tuos klausimus 
jaunimas turi išsiaiškinti pats arba ki
tuose sambūriuose, bet ne vieną savaitę 
trunkančiame kongrese.

Susidarę savo pasaulėžiūrą, vienaip ar 
kitaip apsisprendę politiškai, jauni žmo
nės turėtų, pavyzdžiui, bandyti įsijungti į 
jų nusistatymui artimus (nors ir nelietu
viškus) sąjūdžius ir ten nuolat veikti Lie
tuvos laisvės reikalui. Kai kada patiria
me, (kad tas ir kitas lietuvių veikėjas ar 
veikėja dalyvauja tarptautiniame krikš
čionių demokratų ar socialdemokratų 
kongrese. Be abejojimo, tokiomis progo
mis galima šį tą nuveikti ir Lietuvos nau
dai.

Ministras B. K. B'alutis ragino kiekvie
ną lietuvį būti savo tautos ambasadorium. 
Dažnas turėtų savęs paklausti, ar tinka
mai ambasadoriavau? Kiek daug yra įvai
rių sąjūdžių bei draugijų, kur lietuvio 
bergždžiai ieškosi su žiburiu. Savo laiku 
lietuviai dėjosi ir į liberalinę uniją, prie 
kurios buvo net įsteigta speciali sekcija 
Centro ir Rytų Europos tautoms. Ji seniai 
jau nukaršo. Argi Europoje nėra lietuvių 
liberalų?

Savo tolesniuose svarstymuose pasiten
kinsiu keliomis pastabomis, kuriomis no-

Vladas šlaitas

Aristokratiškoji 
saulė
Saulė ant stogo, 
ant šaligatvio 
ir saulė 
ant mano delno. 
Saulė lygiai 
visur graži, 
tačiau gražiausia, 
kai saulė man, 
lyg būčiau pateptasis, 
akis užmerkusi bučiuoja delną.

Pačioj vaikystėje buvau aristokratas, 
taipgi senatvėje esu aristokratas, 
ir saulė man, 
senam aristokratui, 
yra tik didelis auksinis ratas.

— Mano Mokytojau... mano bran
gus išganytojau... ateik, aplankyk ma
ne ir... pasiimk su savimi...

Ne, tai ne vėjo sparnai ir ne saulės 
spindulių angeliškas lėksmas neša ją 
į pakalnę: jos tremties bičiulio Maksi- 
mino stiprios rankos veda akmenuotu 
keliu į Aix šventovę.

Girdi Miriam ilgesingą raudą ir ma
to Betanijos sodybą, akmeniu užvers
tą Lozoriaus kapą, apsiašarojusį Mo
kytoją — — —

pavėlavęs į Mortos ir Marijos na
mus, rado šermenų gedulą, raudančias 
seseris, ir netesėjo Mesijo jautri širdis. 
Tačiau ką jis tada apraudojo? Vieni
šas seseris ar gerą draugą Lozorių, 
nors žinojo, į kokią buveinę nuskrido 
jo vėlė? Nejaugi...

Jo mąstymus pertraukia Miriam ai
manos, ir saulės nudegintu senu veidu 
rieda skausmingos ašaros.

„Ir aš raudu kaip Mesijas“, atsigo- 
džia Maksiminas, tvirtai laikydamas 
svirduliuojančios Miriam liemeny: „O 
kodėl verkiu?! Kad miršta ši kietos at
gailos moteris? Kad jos tokios graudi
nančios aimanos? Bet ji — Mesijo pa
miltoji, išskirta iš daugybės žemiškų 
dukterų: ji rauda iš ilgesio ir meilės, o 
ne iš baimės, nes žino, kokia laimė 
laukia anapus... Kodėl verkiu? Kad ve
du ją į šventovę? Kad pastiprinsiu ją 
gyvuoju Kristumi?..“

Maksiminas pasiklysta mąstymų 
plynėje-----------

„O gal visi raudame dėl to, kad šil
tas meilės jausmas gražiausių atsimini
mų gijomis mus suriša... kad širdis, at

rėjau iškelti vakarų Europos lietuvių 
opius klausimus.

**•

Neseniai skaitėme spaudoje pasiguodi
mą, kad lietuviai tik nepaprastai nepa
slankiai tedalyvauja tokioje organizacijo
je kaip „Baltische Gesellschaft in 
Deutschland“. O toji draugija yra pasi
stačiusi savo uždaviniu puoselėti (ir, iš 
tikrųjų, toje srityje yra daug nudirbusi) 
baltų ir vokiečių kultūrinį susiartinimą. 
Turime nemaža tautiečių, įsikūrusių Vo
kietijoje, priaugo jaunimo, ėjusio ai’ tebe
einančio mokslus toje pat Vokietijoje, ir 
vis dėlto tiek nedaug teatsiranda tautie
čių, prisidėjusių prie organizacijos, per 
kurią galima laimėti draugų lietuviškiems 
reikalams, paskleisti lietuvišką nusistaty
mą ir lietuviškus siekius.

Toji draugija leidžia žinių leidinį (Mit- 
teilung aus baltischem Leben). Iki šiol 
tam leidiniui apžvalgas apie lietuvių tau
tos kultūrinį gyvenimą teikdavo vienas 
jaunas tautietis, bet prieš kiek laiko ben
dradarbiavimą sustabdė. Galima jam ir 
viešai padėkoti už ligšiolinę talką, bet 
manyčiau, kad kaip tik tarp jaunų tau
tiečių turėtų atsirasti šio naudingo darbo 
įpėdinis.

Per pačių lietuvių (iš dalies, ir kitų bal
tų) neapdairumą, gal net ir apsileidimą 
sunyko prie Bonnos universiteto savo lai
ku įsteigtasis Baltų Institutas, kurio prie
šakyje ilgai stovėjo mūsų tautietis. Vis 
dėlto veržlesnieji latviai sugebėjo, mano 
žiniomis, prisiauginti ano instituto para
mos dėka net du profesorius. Ar daug tu
rime lietuvių, dėstančių Europos aukšto
siose ar aukštesniosiose mokyklose? Jau
noji karta galėtų ir šiuo atžvilgiu parody
ti daugiau veržlumo.

Mano įsitikinimu, mūsų tautiečiai per 
mažai reiškiasi Koenigsteine (Taunus) 
veikiančiame Baltų Institute, vadovauja
mame latgaliečio dr. A. Hamsono. Institu
to leidžiamame „Actą B'altica“ galima bū
tų paskelbti studijų lietuviškomis temo
mis.

Jau kelinti metai, kaip nebeišeina Vo
kietijoje „Eltos“ biuletenis vokiečių kal
ba, nes sunegalavo jo ilgametis rūpinto
jas V. Banaitis. Kas būtų natūraliau, jei
gu to svarbaus bei didžiai reikalingo dar
bo imtųsi Vokietijoje mokslus išėjęs ir 
vokiečių kalbą gerai mokąs lietuvis aka
demikas ar akademike? Be abejojimo, rei
kia tokiam darbui tam tikro sugebėjimo 
valdyti plunksną ir susigaudyti politinia
me, socialiniame, ūkiniame bei kitokiame 
gyvenime. Bet negi dievai lipdo puodus? 
Prielš imantis tokio darbo, visgi reikėjo 
jau anksčiau pastoviai domėtis lietuviš
kais reikalais, reikėjo sirgti lietuviškomis 
ligomis. O man, deja, žinoma, kad kai ku
rių net lietuviškųjų bendruomenių vado
vybės narių pavardžių veltui ieškotum 
vienintelio mūsų žemyno savaitraščio 
„Europos Lietuvio“ abonentų sąraše. Ne 
vienas jaunas tautietis, jauna tautietė ga
lėtų pradėti nuo to, kad imtų rašinėti tam 
pačiam „Europos Lietuviui“ koresponden
cijų iš savo apylinkės lietuvių gyvenimo. 
Nuo to kuklaus darbo pradėjo savo kelią į 
visuomeninio ir politinio gyvenimo viršū
nes ne vienas didžiųjų mūsų veikėjų.

Kiek daug leidžiama įvairiomis Europos 
tautų kalbomis žurnalų, skirtų Centro ir 
Rytų Europos problemoms svarstyti. O 
kaip retai tuose leidiniuose aptinkame pa
čių lietuvių parašytų straipsnių lietuviš
komis temomis.

Galima nemažai nudirbti per savo pro-

simušusi į kapo uolą, pasijunta viena 
ir apleista... kad mylinčio nenykstąs 
troškimas — visuomet būti drauge su 
mylimuoju...“

— Mano Mylimasis... tik tada nu- 
rimsiu, kai būsiu su tavimi... — tarsi 
ieškomas atsakas, didžią tylą nutrau
kia Miriam aimanos.

Maksiminas priveda Miriam prie 
šventovės akmeninio stalo. Virpančio
mis rankomis įsitvėrusi, įsmeigia lau
kiančias akis į medinį kryžių.

Jai atrodo, kad ne Kristaus apašta
las, o jis pats, Išganytojas, nužengia 
nuo kryžiaus ir paduoda perkeistą 
duoną, tyliai sukuždėdamas: „Tai ma
no kūnas ir kraujas“...

Miriam akys prisimerkia. Nuosta
bios laimės šypsena nežemiško grožio 
bruožais papuošia išblyškusį veidą.

— Pagaliau atėjai... ir jau niekad 
manęs nepaliksi, — atsidūsta ir sudeda 
rankas.

Galva nusvyra.

Kai iš Marseilles atskuba brolis Lo
zorius, jis nebeverkia: gal, pa
buvęs kelias dienas anapus šio gyveni
mo, tyliai džiaugiasi, kad jo seserį pa
siėmė pas save Mokytojas, kurio ji 
taip ilgėjosi ir be atvangos šaukėsi.

Miriam nepaprasta meilė negalėjo 
pakelti atsiskyrimo skausmo.

Besiilsį palaikai tebelaukia prisikėli
mo šv. Maksimino bažnyčios kriptoje.

1977. III. 3.
(Pabaiga) 

fesijos organizacijas (gydytojų, inžinierių, 
mokytojų, kunigų ir t. t.), dalyvaujant jų 
veikloje ir supažindinant tų sambūrių na
rius su mūsų tautos laimėjimais, siekiais 
bei rūpesčiais.

Neseniai skaitėme apie jauną italą, iš
mokusį lietuvių kalbos ir besiruošiantį 
lyginamosios kalbotyros profesūrai. Keis, 
tas dalykas, bet man nėra žinoma, kad 
bent vienas lietuvis jaunuolis ar lietuvai
tė būtų savo studijoms pasirinkę kaip spe
cialybę lituanistiką ar kurią gretimą sri
tį. Duok Dieve, jeigu klysčiau, bet tikrai 
nesu girdėjęs apie būsimą lietuvį lituanis
tą. Kaip malonu buvo susitikti su japonu, 
visai pakenčiamai pramokusiu lietuvių 
kalbos! Per baltų suvažiavimus bent Eu
ropoje paskaitas lietuviškomis temomis 
beveik per dažnai skaito ne lietuviai, o 
svetimtaučiai. Reikia džiaugtis, kad sveti
mieji domisi lietuvių tauta bei Lietuva, 
bet tuojau pat kyla klausimas, kodėl mes 
patys esame kartais taip abejingi.

Gyvenimo patirtis rodo, kad ne visi ga
li būti visuomenės, politikos bei kitokį 
veikėjai. Bet tie, kurie dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių stovi nuošaliai nuo lietu
viškosios veiklos, neturėtų užmiršti, kad 
kiekviena veikla reikalauja taip pat lėšų. 
Mes, emigrantai, neturime valstybinio iž
do, mes negalime pinigo pasisemti iš mo
kesčių kasos. Visas lėšas lietuviškajai 
veiklai turime patys sudėti. Ir busimajam 
jaunimo kongresui reikės sutelkti nemen
ką sumelę. Būkime visi, seni ir jauni, 
dosnūs šiam didžiam užmojui ir nepa- 
šykštėkime ir stambesnio pinigo lietuviš
ko jaunimo kongresui.

Šitokiuose maždaug rėmuose aš matau 
tuos šimtus lietuviškų šaltinių ir šaltinė
lių, kurie įsilieja į mūsų daugvandenį Ne
muną. Nuo šių dienų jaunimo žymia dali
mi pareis, ar daug išliks tų gaivių šalti
nių ir ar užsienio lietuviai veiksmingai 
prisidės, kad Nemunas amžiams liks jau
natve trykštanti galinga lietuviška upė, 
kuri nuplaus į plačiąsias marias svetimų
jų okupantų pritaršytas šiukšles.

Petras Volungė

Su lietuviais 
pasaulyje

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ LAIŠKAS 
HUSARUI

Lietuvių Rašytojų Draugijos pirm. Leo
nardas Andriekus šios organizacijos var
du pasiuntė raštą Čekoslovakijos prezi
dentui ir kompartijos vadui Gustavui Hu- 
sakui, reiškiantį susirūpinimą kultūrine 
priespauda toje šalyje. Laiške pabrėžia
ma, kad lietuviams dėl daugeliu atvejų 
panašios istorijos yra gerai žinoma šimt
mečius trukusi čekų ir slovakų kova už 
pagrindines žmogaus teises, įskaitant ir 
žodžio laisvę.

„ALKOS“ MUZIEJUS
Putname prel. P. Juro vadovaujamas 

Amerikos Lietuvių Kultūros Archyvas, 
vadinamas „Alkos“ muziejaus vardu, jau 
turi sutelkęs apie 50.000 lietuviškų ekspo
natų. Teisinę šio muziejaus globą prel. Ju
ras yra perdavęs LKM Akademijai. Nebe
galint sutalpinti gaunamosios medžiagos, 
numatyta pristatyti naują priestatą, ku
riam projektą yra paruošęs inž. V. Izbic- 
kas. To priestato kaina būsianti apie 
350.000 dol. Lėšų telkimui vadovauja L. 
Enciklopedijos leidėjas J. Kapočius.

VL. JAKUBĖNO FONDAS
Kompoz. Vlado Jakubėno Fondą sausio 

25 d. Čikagoje įsteigė iniciatorių grupė, 
vadovaujama P. Petraičio. Fondo tikslas 
— išleisti velionio paliktus muzikos kū
rinius. Rankraščiuose yra daug choro bei 
solo dainų, trys pilnos simfonijos bei kitų 
veikalų. Dalis fondo lėšų bus panaudota 
paruošti orkestrinėm dalim, kad tokius 
kūrinius galėtų atlikti orkestrai. Fondo 
globos komitetą sudaro: muzikai dr. L. J. 
Šimutis, A. Šimkus, A. Vasaitis, J. Lamp- 
satis, visuomenės atstovai P. Petrutis, J. 
Janušaitis, E. Hollenderienė.

SERGA ŽURNALISTAI
Detroite (JAV) sunkiai serga trys žino

mi laikraštininkai: Vladas Selenis, Vladas 
Mingėla ir Alfonsas Žiedas. Ypačiai sun
kiai serga VI. Mingėla, pergyvenęs širdies 
priepuolį ir kraujo išsiliejimą smegenyse.

PREMIJA DAIL. K. VARNELIUI
Lietuvių Fondas savo tradicinę dailės 

premiją šiais metais paskyrė Chicagoje 
gyvenančiam dail. prof. Kazimierai Var
neliui. Premijos dydis — 1.000 dolerių. 
Dail. K. Varnelio aukšto lygio darbai yra 
atkreipę ne tik lietuvių, bet ir Amerikos 
meno ekspertų dėmesį.

Be kita ko, dail. K. Varnelis yra vienas 
pačių uoliausių lituanistikos rinkėjų. Jo 
dėka kadaise į lietuvių rankas pateko ir 
Londono aukcione atsidūręs Ruigio litua
nistinis rankraštis. Dail. K. Varnelio bib
liotekoje yra labai turtinga Lietuvos kar
tografijos kolekcija, o taip pat įvairiau
siomis kalbomis apie Čiurlionį rašytoji li
teratūra.

KNYGA APIE TRĖMIMUS l SIBIRĄ
Žurnalistas kun. dr. J. Prunskis Chica

goje baigia ruošti knygą apie lietuvių trė
mimus į Sibirą. Jis turi keliolikos iš šios 
tremties grįžusių tautiečių atsiminimus, 
iš Sibiro gautų poros šimtų laiškų ištrau
kas, apie 170 Sibire darytų nuotraukų.
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Taikos perspektyvos
(DR. A. ŠTROMO PASKAITOS 

SANTRAUKA)

Balandžio 1-3 d. d. Londone įvyko 
Tarptautinio Kultūros Fondo (I. C. F.) su
kviesta konferencija, kurioje dalyvavo 
Norvegijos, Olandijos, Belgijos, Prancūzi
jos, D. Britanijos ir Amerikos universite
tų profesoriai, visuomenės veikėjai bei 
žurnalistai.

Dr. Aleksandras Štromas (Bradfordo u- 
tas) padarė pranešimą apie taikos per
spektyvas šių dienų pasaulyje. Tame pra
nešime prelegentas apžvelgė pastarųjų 
laikų skirtingas tendencijas. Iš vienos pu
sės tautos, dėl augančio nacionalizmo, 
siekia susiskaldyti j smulkesnius tauti
nius vienetus. Iš antros — modernaus gy
venimo politinės, ekonominės, socialinės, 
aplinkos apsaugos ir kitos problemos ver
čia turėti viršvalstybinę ar pasaulinę val
džią.

Tokiai pasaulinei valdžiai turėtų pri
klausyti karinio saugumo reikalai, žmo
gaus teisių konvencijų vykdymo priežiū
ra, ekonominės pagalbos teikimas, strato
sferos klausimai, vandenynai ir tarptau
tinės teritorijos, aplinkos apsauga, svei
katos apsauga, pagalbos teikimas nuken- 
tėjusiems nuo pasaulinių katastrofų, ato
minė bei solarinė energija. Esama daug 
kliūčių tokiai pasaulinei valdžiai sudary
ti. Didžiausia kliūtis — tai dabartinis pa
saulio pasidalijimas i dvi dalis, kas popu
liariai vadinama į Rytus ir Vakarus.

Toks pasaulio pasidalijimas neišvengia
mai veda prie karo, kuris gali išnaikinti 
žmoniją. Antras pavojus — tai totalitari
nė santvarka. Abiejų 'šių katastrofų rei
kia išvengti. Todėl reikia sukurti pasauli
nę santvarką, kuri remtųsi laisvųjų tau
tų sutarimu. Totalitarinė santvarka nega
li sukurti taikingo pasaulio. Tokia san
tvarka neišsprendžia žmonijos problemų. 
Kaip rodo Sov. Sąjungos — Kinijos santy
kiai, ji taip pat neužtikrina taikos.

Kai kurios dabartinės valstybės netin
ka pasauliniam apjungimui, nes dėl vidu
jinės santvarkos jos nuolat turi įtemptus 
santykius su kaimynais. Bendradarbiavi
mas su tokiomis valstybėmis yra neįma
nomas, ir su jomis negalima sudaryti pa
saulinės tautų bendruomenės. Todėl išny
kimas dviejų skirtingų politinių santvar
kų, arba tiksliau pasakius, išnykimas to
talitarinės santvarkos Sov. Sąjungoje, yra 
būtina sąlyga sukurti tikrai taikingai pa
saulinei santvarkai, kurioje galėtų būti 
įkurta pasaulinė valdžia, priimtina visoms 
tautoms.

Kai nori pakeliauti
„Pantomimos teatro Vilniuje lyg ir' nė

ra. Tačiau dėl to galima būtų ir pasigin
čyti. Pakanka žvilgterėti į Lenino pro
spektą, ypač vakarais, kai žmonės, eilėmis 
išsirikiavę šaligatviuose, iššokę ir į va
žiuojamąją gatvės dalį, gaudyte gaudo 
talksi. Veidai nuolankiai maldauja, rankos 
skeryčioja... Sostinei, siekiančiai aukštos 
kultūros, pavyzdingos viešosios tvarkos, 
šitokia masiška „pantomima“, ir dar cent
rinėje magistralėje, garbės nedaro.“

Tokiais žodžiais pradeda S. Vaintrau- 
bas straipsnį „Ant ratų ir šalia“ (Kultū
ros barai, Nr. 1, 1977 m.), kuriame kritiš
kai žvelgia į žmogų, kuris, atsidūręs mo
demiško susisiekimo sraute, dažnai nebe
žino, kaip elgtis. Kritiškomis pastabomis 
(nors ir ne visiškai tokiu būdu, kaip Va
karuose įprasta) perpintas pasakojimas 
ne tiktai gyviau paryškina iškelti norimus 
momentus, bet patį žurnalą padaro gyve- 
nimiškesnį, nebandantį tinko reikalau
jančius plyšius užtepti baltais dažais. Tai 
va, koks yra tas pakeliauti užsimanęs 
žmogus.

Automobilyje
„Kitas, sėdęs prie automobilio vairo, 

įsivaizduoja valdąs kosminį laivą. Bet 
kosminiai laivai skrieja griežtai laikyda
miesi grafiko. Kodėl tad lenktyniaujama 
automobilių magistralėse? Mėginimai pra
lenkti vienas kitą užšokant net ant šali
gatvio, praskrieti pėsčiųjų perėja dideliu 
greičiu, prasmukti, degant geltonai ir net 
raudonai šviesai, girgždantys stabdžiai 
kultūros požymis.“...Spaudžia kiek tik iš
gali naujutėlaičio „Žigulių“ savininkas, 
manydamas esąs baisiai jau mandras. 
toks jau neregėtai šiuolaikinis. Daiktas 
užgožia jame žmogų. Užuot ramiai važia
vęs savo reikalais, jis būtinai spaus kaip 
vėjas. „Še, koks aš! še, kokie mano ratai!“

Autobuse
O kaip atsitinka, kai prisieina keliauti 

autobusu?
„Prie stotelių — net Vilniuje — nepai

soma eilės, daugelis žaliūkų spraudžiasi 
pro priekines duris, lyg jie būtų invalidai 
ar nėščios moterys. Kai kam atsirado są
lyginis refleksas: išvydo mašiną — ir bė
ga strimagalviais tartum karštlinės apim
tas, visus nuo kojų versdamas. Nors, žiū
rėk, kita, tuštutėlė mašina pridurmais at
slenka. Jau ir mažyliai, sėsdami į autObu- 

įsą, žiūrėk, karščiuojasi, skeryčioja ranku
tėmis, trypčioja, jų kūneliai dreba. Taip, 
sekdami suaugusiais, darželinukai patiria 
pirmuosius gyvenimo stresus. O mokinu
kai tingi net tris šimtus metrų pakulniuo- 
ti, būtinai grūsis į be jų jau sausakimšą 
troleibusą. Ir, pralenkę seną ligotą bobu
tę, stengsis užimti patogią vietą.“

Padėtis pasaulyje negali pasikeisti stai
ga. Bet, iš kitos pusės, pasaulio tarptauti
nė padėtis nėra pastovi. Todėl reikia būti 
pasiruošusiems drastiškiems pasikeiti
mams bet kuriuo laiku, ir bet kur. Kol 
Sov. Sąjunga yra tokia, kokia buvo lig- 
Išiol, jokio pasikeitimo negalima laukti. 
Bet kai kas nors pasikeis Sov. Sąjungoje 
ar jos sferai priklausančiuose kraštuose, 
tada bus sukrėsta šio pasaulio pagrindinė 
struktūra, ir tik tada atsiras realios per
spektyvos naujai pasaulio santvarkai. 
(Nors pradžioje padėtis bus labai chaotiš
ka, bet tas chaosas atneš vilčių harmonin
gai pasaulio santvarkai.

Monolitinės santvarkos (kaip Sov. Są
jungoje) paprastai žlunga staiga, netikė
tai ir nenumatytu laiku. Kitaip santvar
kų pasikeitimai vyksta demokratinėse 
valstybėse. Nepasitenkinimo pasireiškimai 
pastebimi įvairiomis formomis. Tautinės 
rezistencijos neramumai vyko Gruzijoje 
1956 ir 1975-76 m., Armėnijoje — 1965 m., 
Uzbekistane — 1971 m., Lietuvoje — 1956 
m., 1.960 m. ir 1972 m. Neramumų esama 
ir kituose kontinentuose: Afrikoje, Azijo
je ir Pietų Amerikoje. Tad tyrinėjant tai
kos perspektyvas, reikia pirmoje eilėje 
atkreipti dėmesį į tuos rajonus, kur pa
dėtis yra labiausiai eksplozyvi.

Lig šiol ne tik komunistinės valstybės, 
kaip Sov. Sąjunga, stengėsi išlaikyti sta
tus quo, bet ir Vakarų valstybės buvo įsi
pareigojusios toje srityje. Todėl net to
kiais atvejais, kaip sukilimai 1956 m. 
Vengrijoje ir 1968 m. Čekoslovakijoje, 
Vakarų valstybės prisidėjo prie status 
quo išlaikymo Europoje. Tačiau tokia po
litika nėra pateisinama nei moraliniu, nei 
pragmatiniu požiūriu. Išlaikyti nuolat sta
tus quo, paaukojant moralinius principus, 
neįmanoma. Vakarai privalo remti tas 
tautas, kurios siekia pagerinti padėtį pa
saulyje, siekdamos taikos, laisvės, teisin
gumo ir demokratinės santvarkos. Vaka
rai gali palaikyti sąjūdžius, kurie siekia 
taikingos evoliucijos į tobulesnę santvar
ką, tuo tarpu kai Sov. Sąjunga kursto pa
saulyje revoliuciją ir smurtą, kuris veda 
prie karo.

Kai tautos išsilaisvins iš svetimos kont
rolės, jos pradės savonoriškai jungtis į są
jungas ar federacijas, kaip diktuoja tų 
tautų interesai. Iš rajoninių junginių ga
lės išsivystyti taikinga pasaulio tautų 
bendruomenė.

Dr. A. Štromo pranešime idėstytiems 
tikslams siekti, konferencija nutarė 
įsteigti Tarptautinį Institutą su centru 
Londone.

D. B.

Traukinyje i
„Paryčiui, dar likus važiuoti gerą va

landą, vagono palydovė jau traukia nuo 
jūsų antklodę rūsčiu balsu šaukdama: 
„Kelkitės, grąžinkite patalynę!“. Ir ima 
energingai darbuotis šluota, valyti grin
dis, nelaukdama, kol traukinys atvyks į 
galinę stotį, nepaisydama, kad sumokėta 
už visą kelionę, o ne jos dalį.

Rūstūs veidai, griežti įsikinėj antys bal
sai keleivį pasitinka jau sėdantis į vago
ną. Oficialūs „diplomatiniai santykiai“ — 
be šilumos, šypsenos neretai lydi mus vi
są kelionę, šitoks „firminis stilius“ vargu 
ar puošia geležinkeliečius.“

Prie maisto bufetuose esą negalima pri- 
simušti. Čia „sukinėjasi vienui viena mo
teriškė kaip vijurkas, tai šio, tai to ieško
dama, siekdama, griebdama, sveria, sei- 
kėja. Štai ir nesibaigianti eilutė, štai ir 
turi laukti gerą pusvalandį sviestainio, 
arba keliauti sau nevalgęs, nei gėręs...“

Lėktuve
„Technikos pažanga būdingiausia avia

cijai. Tačiau lėktuvų keleiviai kitą kartą 
verčiami persikvalifikuoti į... nešikus.

Vieną vakarą lydėjau i Leingrado lėk
tuvą pažįstamą. Nešiau jo sunkų knygų 
prikrautą lagaminą. Autokaro nebuvo: ke
leiviams liepė patiems tempti bagažą prie 
lėktuvo. Pasiteiravau budinčios — gal ga
lėsiu padėti: svečias neperstipriausios 
sveikatos. Jokiu būdu. Tegul nešasi...

Nėra aerouoste individualių vežimėlių, 
neišvysi čia nešikų. O juk skrenda ir pa
liegusių žmonių, ir fiziškai silpnesnių, ir 
pagyvenusių, ir moterų...“

Kauno geležinkelio stoties restorane iš
kabintas įsakymas, prieštaraująs net res
publikinėms bei sąjunginėms instrukci
joms.

„Tas, atseit, įsakymas reikalauja, kad 
svečiai teiktųsi ateiti apsirengę... vakari
niais drabužiais. Toks pat įsakymas atsi
rado ir naujųjų Kauno aerouostų rūmų 
restorane. Renkis kelionėn, kaip diploma
tiniam rautui...

Bet ir su vakarine eilute ne taip lengvai 
patenki į šiuos maitinimo „olimpus“. Aero
uoste griežtas administratorius lankyto
jus surikiuodavo ir tik būreliais telkda
vosi įvesti vidun. Kauno geležinkelio sto
tyje restoranas užsibarikadavo masyviom 
durim siu užuolaida: nei tu matai durinin
ko, nei jis tavęs. Ruošdamas šį straipsnį, 
iŠ arčiau pasižiūrėjau vykstančių scenų. 
Praėjo geras pusvalandis, kol durininkas 
teikėsi pagaliau praverti duris, iškošęs 
pro dantis: „Du žmonės!“ Buvau eilėje 
trečias, šiaip taip įsiprašiau vidun. Ir iš-

Pelnas — tai alaus puta
(NERIMTAS L. NAMŲ BALANSO 

ANALIZAS)

Sėdžiu prieš didelį popieriaus lapą. Vie
noje jo pusėje Lietuvių Namų bendrovės 
trijų skyrių apyskaitos ir vertingi paaiš
kinimai, o kitoje — balansas, suvestinė 
pelno-nuostolio apyskaita ir visokiausi 
pranešimai, pasirašyti bendrovės valdy
bos įgalioto sekretoriaus.

Pradėkime nuo tų apyskaitų. Įsivaiz
duokime, kad L. Namų bendrovės kiek
vienas skyrius yra sklidinai pripiltas 
alaus bokalas, į kurį jau vien pažvelgus, 
seilės ima varvėti. Bokalo viršuje baltuo
ja pelno puta, toliau eina solidžios skait
linės, vaizduojančios to skyriaus pajamas 
ir išlaidas. Tai tikrasis alus, kuriam ge
rai rūgstant, atsirado didesnė ar mažesnė 
puta. O jeigu dugne matosi nuosėdų, tai 
jau, broleli, bus nuostolis...

Štai Lietuvių Namų apyskaitos boka
las. Jo puta tikrai imponuojanti, perlipan
ti net dešimtį tūkstančių svarų. Dobiliuk, 
tai bent pelnas! Jis prilygsta pusei balan
se įrašytos namų vertės. Už tokią putą ga
lima visiems prie jos prisidėjusiems po 
visą statinę alaus atritinti.

Sodybos bokalas mažai teatsilieka. Ten 
taip pat puta septyniais tūkstančiais per 
kraštus verčiasi. Žiūrėk, ir džiaugkis! 
kraštus verčiasi. Žiūrėk ir džiaukis!

Spaudos skyriaus bokalas nudūkęs, 
kaip biržiečių alaus trečiojo sunkimo pas
turlakas. Nė mažiausios putelės ūsui pa
vilgyti. Vien tik tirštos, juodos nuosėdos, 
keturių tūkstančių skaitline suraitytos. 
Pokštininkai sako, kad iš tiesų tai esąs 
mūsų nematomasis dvasinis pelnas, tauti
nė ir kultūrinė gyvybė. Girdi, tai lietu
viškasis maudymosi baseinas, padedąs ap
valyti dvasią nuo svetimybių įtakos. Bet 
girdisi ir kiti balsai, kurie šneka: uždary
ti tą spaudos skyrių, o jo vietoje atgaivin
ti „Ragučio“ barą...

Iš pateiktų paaiškinimų matyti, kad 
tiek Namai, tiek ir pati Sodyba nesisku
bino mokėti už savo prekes. Neapmokėti) 
sąskaitų vienas ir antras turi tūkstan
čiais. Tai apsukrumo ženklas. Svarbu tu
rėti alaus — parduosim jį, ir sąskaitas 
apmokėsime.

Kitas paaiškinimas sako, kad į Sodybos 
tarnautojų atlyginimų sumą nėra įskaity
tas tarnautojų išlaikymas. Tas Sodybai 
tur būt tik į naudą išeina. Jų tarnautojų 
algų pozicija tokia kuklutė, rodos, jie 
vien tik už Švarų orą sunkiai dirba. Bet 
spaudos skyrius jiems vistiek pavydi. Jie 
sako: duokite mums nemokamai šiltus ap- 1 
šviestus kambarius, švariai paklotas lo
vas, patiekite nemokamai maistą mums 
ir mūsų šeimoms, tada mūsų atlyginimai 
gal dar kuklesni atrodys. Kas galva, tas 
išmanymas...

Lipkime į antrąją to lapo pusę. Supilki
me visus tuos bokalus į vieną didelį, į tą 
lentynos viršuje esantį stiklinį aulinį ba
tą, kurio ir paimlus barmanas vienu pa
traukimu neįveikia. Keista — toji didelė 
puta bepilstant pradingsta. Iš septynioli

„ AUŠRA44
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LIETUVIŠKŲJŲ TRADICIJŲ 
NAIKINIMAS

Iš įvairių ateistinių straipsnių spaudo
je jau seniai paaiškėjo, kad krikščionybė, 
nepajėgdama sunaikinti pagonybės, sugal
vojo pasinaudoti ja savo tikėjimui platin
ti, t. y. ėmė ir sutapatino pagoniškąsias 
šventes su krikščioniškosiomis.

Ką padarysi? Tamsybininkai yra tam
sybininkai! Jiems jokios priemonės nesve
timos, tuo labiau, kad tenka platinti 
krikščionių tikėjimą — reakcinę ideologi
ją. Visai kita kalba, kai žiūrime į mark
sistinės ideologijos — labai pažangaus ti
kėjimo — audringą plitimą mūsų visuo
menėje. Plinta, sakyčiau, putoja, ir net 
pro kraštus veržiasi. Tik pažvelkime, kaip 
savaime kuriasi naujos socialistinės — 
ateistinės tradicijos. Nekalbėsime jau apie 
tai, kad tokių švenčių, kaip Kalėdos, Ve
lykos, Joninės ir t. t., niekas ir nebežino. 
Visuotiniam entuziazmui gatvėse išreikš
ti puikiai tinka dvi šventės — rudenį ir 
pavasarį. Tiesa, gimsta dar viena inty
mesnė tradicija: glaudus kolegiškas page
rinimas kolektyve (namuose — dar ne), 
skaitant prieš linksmąją dalį kalbas, cent
ralizuotai išsiuntinėtas „Žinijos“ draugi
jos. Tai kovo 8-ji — Moters diena, kaip 
ir gyvenime sėkmingai išstumianti Moti
nos dieną. O jeigu išeitų į demonstraciją 
mūsų Lietuvoje tos, kurios laiku nuspren- 

vydau... 40 laisvų vietų.“
Nors autorius, baigdamas savo rašinį ir 

sako, kad „paslaugų kultūra negims sa
vaime. Ji tarpsta tik ten, kur įsivyravusi 
pagarba žmogui, jo poreikiams — nuo vir
šutinių iki žemutinių grandžių, kur rūpi
nimasis klientu, keleiviu, svečiu — ne tuš
čiažodžiavimas, bet taisyklė, pašaukimas.“ 
Tačiau vis dėlto jis mano, kad blogio šak
nys yra ne pačioje visuomeninėje san
tvarkoje, o tiktai nesugebėjime paruošti 
„specializuotų gero tono vadovėlių — sky
rium vairuotojui, kasininkui, palydovui, 
bufeto šeimininkui, dispečeriui.“ 

kos tūkstančių tik dešimtoji dalis belie
ka. Truputis šen, truputis ten — bepils
tant putelė nusilaistė, išgaravo... Tad ir 
skaitykime, kad praėjusiųjų metų sausros 
pakenkė L. Namų miežiams, apynio spur
gas neužaugo pakankamai didelis, puta 
greitai išnyko. Kodėl taip atsitiko, papa
sakos .per susirinkimą tie, kurie apie fi
nansinį alaus pilstymą geriau nusimano, 
negu eiliniai plunksnagraužiai.

Dėl šito neverta per daug būkštauti. 
Šampano gamintojai aiškina, kad ir jų 
karališkasis gėrimas ne kiekvienais me
tais vienodai putoja. Tad palikime tas 
apyskaitas ir pažvelkime į pačią didžiau
sią skaitlinių raizgynę — balansą. Apie 
jį kadaise mūsų gerbiamasis dr. Kuzmins
kas yra taip išsireiškęs: „Aš tiek metų 
ekonomiją studijavau, ir tai ne viską tose 
skaitlinėse susigaudau, o ką jau bekalbėti 
apie nekvalifikuotus akcininkus“. O vie
nas akcininkas tiesiog pasakė: „Jums ten 
tiktai — aktyvas... pasyvas... debitas... 
krediats, o iš to viso tiktai pyš...“ Taigi 
tegu atleidžia skaitytojai, jei ir šių eilu
čių autorius susipainios skaitlinių tanky
nėje, ir bus nušnekėjęs vėjus.

Nekalbėkime tuo tarpu apie turtus — 
visi žinome, kad jie yra dideli: Namai, So
dyba, spaustuvė, barai. Ir visa tai gražiai 
apstatyta, minkštais kilimais išklota. Tik 
vargšai spaustuvininkai į tamsų rūsį nu
grūsti. Bet ne ką geresnio jie ir teužsipel- 
no, jų bokale vien tik tamsios nuosėdos... 
Pagaliau ir tie spaustuvės turtai, tos ma
šinos, balansų pozicijose jau vos tik porą 
tūstantėlių bevertos...

Kapitalų skyriuje (buhalteriai sakytų 
— aktyve) mirga bent trys visokių rezer
vų skiltys. Tai bendrovės gyvasis pinigas, 
sukąs visą veiklos aparatą. Jų pozicijos 
labai mažai tepasikeitusios. Kas kita de
pozitai, kurie balanse vadinami „pasko
lomis iš lietuvių“. Jų gerokai per metus 
užderėjo. Truputį gaila, kad grynais pini
gais banke tūkstantėlis mažiau likęs, ne
gu praėjusiais finansiniais metais.

Dauguma tų naujųjų paskolų, kaip nu
rodyta Valdybos pranešime, sunaudota 
pagerinimams Sodyboje. Sudėliojus į krū
vą visas paskolas, depozitus ir neapmokė
tas sąskaitas, mūsų bendrovės balansas, 
kaip tas garsusis italų bokštas, per metus 
šiek tiek svirstelėjo žemyn. Tikėkime, kad 
kitąmet pradės atsitiesti.

Pagaliau gal ir dejuoti dėl to neverta. 
Suvalkijos gaspadoriai visada sakydavo, 
kad geras ūkininkas skolų nebijo. Esą, ge
rai investuotas litas greitai kitą išperi. 
Dabar, sakoma, kaip tik esąs geras laikas 
skolintis — infliacija, pinigo vertė krinta, 
bus lengviau atiduoti. Kiti betgi aiškina, 
kad infliacijos metu esą lengviausia senas 
paskolas grąžinti. Gal geriausias būtų vi
durio kelias, nes praktika rodo, kad pra
ėjusiais metais iš daugiau kaip pusantro 
tūkstančio Anglijoje bankrutavusių ben
drovių, nei viena neužsidarė dėl pinigų 
pertekliaus, bet tiktai dėl skolų...

K. žiogas

i dė nebetapti motinomis, rasi, turėtume 
I naują visaliaudinę šventę. Ne veltui, kaip 
1 revanšas, už kovo 8-ją prigija tarybinės 
armijos ir karinio jūrų laivyno diena. 
Kažkaip natūraliai pasiskirstė ir patro
nai; dabar kas sekmadienį, o kitomis sa
vaitėmis dažniau galima pakelti taureles 
už radijo, pasaulinės sveikatos, visasą
junginės geležinkelininko ar fizkultūri- 
ninko dienas.

Tačiau rezervai vis dar neišnaudoti. 
Kasmet spaudoj pasirodo straipsniai apie 
senas, bet puoselėtinas darbo žmonių 
šventes, kaip antai: saulės grąžos, margu
čių dažymo šventė ir t. t. Tarybinio jau
nimo dieną kai kas bandė pavadinti Ra
sos švente, tuo atsiedamas ją nuo krikš
čioniškų Joninių, bet budrūs draugai, su
prasdami, kad feodalinių-pagoniškų senti
mentų puoselėjimas dar pavojingesnis ir 
taip nesubrendusiai, naiviai lietuvio sie
lai, laiku ėmėsi reikiamų priemonių.

Taigi, gyvename ir linksminamės, t. y. 
švenčiame. Aidi per Lietuvą festivaliai, 
skamba buteliai, važiuoja nebe vežimais 
į atlaidus, o traktoriais, sunkvežimiais ir 
individualiomis transporto priemonėmis į 
rajonines šventes. Važiuoja, o daugelis ir 
nebevažiuoja... Gulinėja po šokių „pavar
gę nabagėliai“, žiemą ar vasarą — pakrū
mėj ar pusny, bernelis ar mergelė, o daž
niausiai abu kartu. Ir nieko. Ir gimsta 
naujos tradicijos be skausmo, sakyčiau, 
gimsta lengvai, lyg nusispiovei per petį ir 
viskas.

TRUMPAI

— Vilniuje buvo suruošta D. Britanijos 
architektūros paminklų apsaugos paroda.

— Bethoveno mirties 150-osioms meti
nėms paminėti Vilniuje ruošiamas jo kū
rinių koncertų ciklas.

— Klaipėdoj iškilmingai paminėtos mu
ziko St. Šimkaus 90-osios gimimo metinės.

— Žinomas knygų vertėjas E. Viskanta 
atšventė 75 metų sukaktį.

— „Tiesoje“ rašoma, kad JAV valdžios 
įstaigos neduodančios vizų Sov. S-gos 
prof, sąjungų delegacijos nariams ir sun
kinančios sovietinių jūrininkų išlipimą į 
krantą.

LIETUVOJE
VILA PRIE KAUNO JŪROS

1974 m. į Vakarus pasitraukęs buvęs 
KGB pareigūnas Aleksiejus Maighovas 
parašė knygą „Inside the KGB“, kurioje 
paminėta ir Lietuva.

„Lietuvos respublikoje prie Kauno yra 
įrengta vienos oro divizijos šaudykla. Čia 
pat yra mažas, bet gražus ežeras (tur būt 
Kauno jūra?), ant kurio kranto stovi gra
ži, su privatišku sodu vila. Tą vilą nuolat 
saugo sargyba. Ne dėl to, kad ten daromi 
kokie slapti eksperimentai, bet kad joje 
gyvena oro divizijos vadas gen. Margelo- 
vas, kuris naudoja ežerą žvejybai ir me
džioklei. Jo žinioj dar yra medžioklės ra
jonai prie Kauno, Tūlos, Ferganos ir Mol
davijoje. Kartais jis pasinaudoja kariš
kais lėktuvais savo valdoms aplankyti“ 
(psl. 96).

UŽTARIA KATALIKUS

„Valstiečių laikraštis“ (Nr. 36) įsidėjo 
Ulsterio (ten rašoma Olsterio) įvykių ap
rašymą, pavadintą „Olsterio tragedija ne
sibaigia“. Ten teisingai rašoma, kad „per 
septynerius Olsterio tragedijos metus žu
vo arti dviejų tūkstančių žmonių, daugiau 
kaip 18 tūkstančių sužeistų, Belfastas — 
provincijos centras — tapo fronto miestu, 
nusėtu pastatų griuvėsiais, apraizgytu 
spygliuotomis tvoromis, barikadomis“.

Tačiau įdomiausia tai, kad šiuo kartu 
užstojami katalikai, kurie šiaip jau šita
me laikraštyje geresnio žodžio nesulaukia.

„Prisiminsime, Olsterio tragedijos prie
žastis — beteisė mažumos gyventojų ka
talikų padėtis. Londono remiama, protes
tantiškoji buržuazija atėmė iš katalikų 
politines teises, paėmė į savo rankas pro
vincijos ekonomiką, pasmerkė katalikiš
kąją gyventojų dalį beteisiškumui ir 
skurdui. Kilus kruviniems susirėmimams, 
Anglijos vyriausybė buvo žadėjusi imtis 
žygių leisti dalyvauti provincijos politi
niame gyvenime ir katalikiškajai mažu
mai. Tačiau šitie pažadai greičiau buvo 
tik gestas pasaulio demokratinei visuome
nei nuraminti. Vos protestantų ultros pa
reiškė, kad mažumos atstovai ateisią į 
provincijos parlamentą ir vyriausybę tik 
per jų lavonus, Londonas pasiskubino pa
miršti savo pažadus, kovos su teroristais 
dingstimi įvedė Olsterin naujus anglų ka
riuomenės kontingentus ir galiausiai pa
naikino provincijoje autonominę savival
dą.“

Laikraštyje vaizdžiai aprašomi tardymų 
žiaurumai, ir nurodoma, kad Anglijos val
džia nekreipianti dėmesio į Š. Airijos dar
bininkų ir kitas partijas, siūlančias kon
fliktą išspręsti politiniu būdu, suteikiant 
lygias teises visiems Ulsterio gyvento
jams.

Pagaliau padaromos tokios išvados;
„Betgi Olsterio tragedijos priežastis — 

ne religinė nesantaika, o katalikiškosios 
mažumos beteisiška padėtis — politinė ne
lygybė, socialinė priespauda, nedarbas ir 
skurdas, tapę katalikiškųjų kvartalų, ang
lų kareivių žemėlapiuose uždažytų gelto
na spalva, kasdienybe. Kol Londonas ap
simetinėja šito nesuprantąs, Olsteryje 
vaikai miršta nuo kulkų ir gimsta su kul
komis Tai ne vaizdus pasakymas širdžiai 
sugraudinti.

Ir čia aprašomas vaizdelis, kaip kulka 
buvo išimta i naujagimio nugaros, kuri 
ten pateko peršovus jo motiną.

Tuo tarpu pačiame Ulsteryje ir Piet. Ai
rijoje organizuojamos eisenos ir pamaldos 
už taiką...

SOVIETINĖ SPAUDA APIE DISIDENTUS

„Tiesa“ persispausdino iš rusiško laik
raščio „Za rubežom“ kai kurių disidentų 
apybraižas.

Bendrai imant, disidentais vadinami 
„arba psichiškai nepilnaverčiai žmonės ir 
nusikaltėliai, arba antitarybiškai nusitei
kę atskalūnai, pasirengę parduoti savo 
sielą ir tėvynę tam, kas brangiau sumo
kės“.

Solženicynas — skandalingiausias iš di
sidentų. Jis pareikalavęs, kad Vakarai nu
trauktų mokslinius, techninius ir kultūri
nius mainus su Sov. Sąjunga. Garbinąs 
net Italijos socialistinio judėjimo fašis
tus.

Solženicynas gyvenąs apsitveręs spyg
liuota viela ir nieko neįsileidžiąs į savo 
namus. „Jo žmona, neseniai patekusi į ne
didelę autokatastrofą, mėgino suversti vi
są kaltę „tarybiniams agentams“, kurie 
norėję ją nužudyti.“ Tyrimai parodę, kad 
ji buvusi neblaivi.

Vladimiras Maksimovas vadovauja Sol
ženicyno įkurtam žurnalui „Kontinent“. 
Kai kurie jo straipsniai esą tokie reakcin
gi, kad net „Springer-Ulstein Verlag“ re
daktoriai nesiryžę jų spausdinti vokiška
me leidime.

V. Bukovskis esąs pasiryžęs priimti 
Pinceto pakvietimą atvykti į Čilę. „Jis 
šaukia, kad Vakarų valstybėms „įtempi
mo mažinimo politika“ — tai katastrofa“. 
Bukovskis šiuo metu esąs Vakarų veikėjų 
dėmesio centre.

Kai kurie disidentai Vakaruose esą pa
tekę į beprotnamius. Paryžiuje du iš jų 
nusižudę.
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PERSIŲSTOS AUKOS TAUTOS FONDUI
Tautos Fondo atstovybė D. Britanijoje 

per Vliko pirmininką dr. J. Valiūną pa
siuntė Lietuvos Išlaisvinimo Tautos Fon
dui iš savo surinktų aukų £400.

VLIKO PARAGINIMAS
Turintieji žinių iš savo giminių, draugų 

ar pažįstamų apie Sov. Sąjungoje kanki
namus lietuvius, prašomi siųsti Vlikui to
kiu adresu: Vlikas, 29 West 57 Street, 
New York 100 19, USA.

Žinių šaltinis bus laikomas paslaptyje.

AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
mons. J. Gutauskas — 2.65 sv., P. Sen- 

vaitis — 1.50 sv., K. Vaitekaitienė — 1.00 
sv.
Aukos Tautos Fondui

S. Karalevičius — 10.00 sv.

J. P. KEDYS ANGLIJOJE

Keletai dienų į Londoną buvo užsukęs 
Australijoje gyvenąs lietuvis, žurnalistas, 
anglų kalba leidžiamo žurnalo „News 
Digest International“ redaktorius.

Iki šiol jis jau aplankė svarbesnius JAV 
lietuvių centrus, o iš Londono vyksta į ki
tus Europos kraštus, iš kurių persikels į 
Kanadą.

Važinėdamas po lietuviškąsias koloni
jas, jis skaito paskaitas, o tuo pačiu me
tu stengiasi sueiti į kontaktą su lankomo
jo krašto įtakingesniais politiniais veikė
jais.

J. P. Kedžio pranešimų tema yra — Kas 
išlaisvins pavergtas tautas? Jis tiki, kad 
Sov. Sąjungoj, kaip ir kiekvienoj imperi
joj, anksčiau ar vėliau įvyks vidaus revo
liucija ir žmonės išsivaduos iš esamojo 
imperializmo. Tas išsivadavimą^ eisiąs 
tam tikromis fazėmis, kurios dabar jau 
esančios pastebimos.

Dėl nepalankių aplinkybių J. P. Kedžio 
platesnio pobūdžio paskaita Londone ne
buvo suruošta. Įvyko tik mažesnės grupės 
pasikalbėjimas ir diskusijos Lietuvių Na
muose.

Pagal ankstyfbesnį pranešimą, jo pa
skaitos Velykų metu buvo suorganizuotos 
Nottinghame, Wolverhamptone ir Bir- 
minghame. Tuo tarpu pranešimai iš tų ko
lonijų dar negauti.

LONDONAS
MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 16 d 7.30 vai. Lietuvių Soc. 
Klube (Victoria Park Rd.) šv. Onos drau
gija ruošia tradicinį Margučių Balių.

Įėjimas — 80 p.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

LOTERIJA
Ši loterija šiais metais yra jau 20-toji, 

todėl jaučiasi, kad ji pasidarė tradicinė.
Platinti loterijos bilietus Londono pa

rapijos vadovybė kviečia visus vieninte
lės lietuviškos bažnyčios Vakarų Europo
je rėmėjus, visas D. Britanijos lietuvišką
sias kolonijas. Pelnas skiriamas bažnyčios 
išlaikymui.

Kas norėtų bilietų, prašome atsiųsti sa
vo adresus.

Laiškus rašyti: Lithuanian R. C. 
Church, 21 The Oval, Hackney Road, Lon
don, E2 9DT.

EGZILŲ KONCERTAS

Karalienės Sidabrinio Jubiliejaus proga, 
birželio 10 dieną, Londone, Royal Albert 
Hail salėje ruošiamas Rytų ir Vid. Euro
pos tautų dainų ir tautinių šokių koncer
tas. Iš lietuvių pusės programoje daly
vaus Londono lietuvių tautinių šokių an
samblis, vadovaujamas ponių Jurienės ir 
Senkuvienės.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE — balandžio 17 d., 11,30 vai., 
Pallottinų vienuolyne, Manchester Rd. 

BRADFORDE — balandžio 17 d., 12.30 v. 
HALIFAXE — balandžio 24 d., 1 vai. p. p.:

šv. Mišios a. a. Antano Sagaičio in
tencija.

NOTTINGHAME — balandžio 17 d., 11.15 
vai., L. Židinyje.

DERBYJE — balandžio 17 d., 14 vai., 
Bridge Gate, Convent of Mercy.

NOTTINGHAME — balandžio 24 d., šv. 
Jurgio šventės ir Dievo Tarno arkiv. 
J. Matulaičio sukakties proga, 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — balandžio 24 d., 16 
vai., Sacred Heart, Mere Rd.

RUMUNŲ KONGRESAS
Pasaulinis laisvųjų rumunų kongresas, 

posėdžiavęs balandžio 1-3 d. d. Londone, 
paruošė memorandumą dėl žmogaus tei
sių pažeidimų Rumunijoje. Dokumentas 
bus įteiktas Belgrado konferencijoje bir
želio mėn. dalyvaujančių valstybių vy
riausybėms.

Rumunų kongresą sveikino Britų parla
mento narys Raymond Eeli (konservat.) 
ir Rytų bei Vid. Europos egzilinių organi
zacijų atstovai.

BALTGUDIJOS SUKAKTIS

Kovo 27 dieną, Londone, Baltgudžių 
draugijos namuose buvo paminėta Balt- 
gudijos nepriklausomybės paskelbimo 59 
m. sukaktis. To laikotarpio istorinę ap
žvalgą padarė P. Navaro. Svečių tarpe bu
vo miesto tarybos narys ir Rytų Europos 
kraštų egzilinių organizacijų atstovai, 
įskaitant ir lietuvius.

MIRĖ ZAVIŠA

Kovo 28 d. Londone mirė buv. Lenkijos 
egzilinės vyriausybės min. pirm. Alek
sandras Zaviša, gimęs 1896 m. gruodžio 12 
d. Vadaktuose, Panevėžio apskr., kur jo 
tėvai turėjo dvarą. Prieš karą A. Zaviša 
dirbo Lenkijos diplomatinėje tarnyboje.

TAIKOS PERSPEKTYVOS

Balandžio 1-3 d. d. Londone, Tarptauti
nio Kultūros Fondo rūmuose įvyko kon
ferencija, kurioje dr. Aleksandras Štro
mas padarė pranešimą apie taikos per
spektyvas šių dienų pasaulyje. Konferen
cijoje dalyvavo politinių mokslų profeso
riai ir įvairių tautų visuomenės veikėjai. 
Tarp kitų, diskusijose dalyvavo prof. R. 
Misiūnas, atvykęs iš JAV-bių.

Čekoslovakų žurnalistas Joseph Josten, 
egzilinės žinių agentūros direktorius, bu
vo apdovanotas kultūros fondo sidabrine 
taure už nuopelnus informacijos srityje.

NOTTINQHAMAS
JURGINIŲ IR SUKAKTIES PROGA

Balandžio 24 d., šv. Jurgio, Lietuvos 
Globėjo, ir kandidato į šventuosius arkiv. 
Jurgio Matulaičio, MIC, sukakties proga 
bus Liet, židinyje atitinkamos pamaldos 
11.15 vai. ir po jų akademinis-meninis pa
minėjimas. Jį ruošia vietos tautiečių jung
tinės pajėgos, o dalyvauti kviečia visus iš 
visur.

WOLVERHAMPTONAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Balandžio 30 dieną Wolverhamptono 
skyrius, susitaręs su kitais vidurinės Ang
lijos skyriais, puošnioje lenkų katalikų 
klubo salėje, Stafford Rd., Oxley, Wolver
hampton (prie Goodyear fabriko) rengia 
Motinos Dienos minėjimą.

Bus įdomi programa, gera muzika, veiks 
turtinga loterija, šokiai iki 12 vai., baras 
ligi 11 vai. Programos pradžia punktua
liai 7 valandą. Karštais ir šaltais užkan
džiais ir visokiais gėrimais aprūpins len
kų klubas, ir visa tai žymiai pigiau, negu 
kitur. Todėl vežtis savo maistą ar gėrimus 
nepatartina.

Maloniai prašome visus iš arti ar toli, 
pavieniai ar ekskursijomis, atvykti pas 
mus, kur būsite maloniai laukiami ir pri
imti.

Skyriaus valdyba

PRESTON AS
PAAUKOJO AKCIJAS

Prestono DBLS skyrius prisiuntė Cent
ro valdybai laišką, kuriame rašoma, kad 
Prestono lietuviai, turintieji L. Namų 
bendrovės akcijų, savanoriškai per DBLS 
skyrių aukoja jas DBL Sąjungai, norėda
mi tuo būdu prisidėti prie lietuviškosios 
veiklos pagyvinimo.

Savo akcijas prisiuntė šie lietuviai: M. 
Valikonis — 22, M. Ramonis — 4, A. 
Kvarcius — 3, A. Mameniškis — 1.

DBLS Centro valdyba aukotojams nuo
širdžiai dėkoja.

PRANCŪZIJA
ISTORIKŲ KONFERENCIJA 

STRASBURGE
1978 m. kovo mėnesį, Strasburgo uni

versitete, Prancūzijoje, vyks tarptautinis 
simpoziumas apie Baltijos jūros proble
mas 1815-1945 metų laikotarpyje. Trijų 
dienų simpoziumą rengia Strasburgo ir 
Poznanės universitetai bendrai. Paskaitos 
bus skaitomos anglų arba prancūzų kal
bomis. Kas norėtų simpoziume dalyvauti, 
kviečiamas tuoj pat susisiekti su

Secretariat du Colloque Baltique, Insti- 
tut d‘ Histoire Economique et Socialė, Pa
lais Universitaire, Place de T Universitė, 
F 67000 STRASBOURG, France.

VOKIETIJA
KONFIRMACIJA

1977 m. kovo 27 d. Romuvos lietuviams 
evangelikams buvo didelė šventė. Tą sek
madienį Huettenfeldo evangelikų bažny
čioje konfirmuotos dvi Vasario 16 gimna
zijos mokinės — Olga Sereikaitė ir Kari
na Langytė — ir buvęs mokinys Steponas 
Šereika. Konfirmavo gimnazijos evange
likų kapelionas kunigas Fr. Skėrys, var
gonais grojo muzikas Valteris Banaitis. 
Prisirinko pilna bažnyčia jaunimo ir kitų 
tautiečių iš apylinkių apie 100 žmonių. 
Huettenfeldo vokiečių evangelikų kunigas 
Goetz buvo nustebęs lietuvių evangelikų 
religiniu uolumu.

Po to perskaityta Jono Evangelija 15, 1- 
8, ir sukalbėta tai progai tinkanti malda. 
Visi trys konfirmantai garsiai sukalbėjo 
tikėjimo išpažinimą. Kun. Fr. Skėrys ran
kos paspaudimu ir ant galvos uždėjimu 
kiekvienam paskelbė, kad priima pilnatei
siu nariu į krikščionių evangelikų liutero
nų bendruomenę. Po palaiminimo kunigas 
Fr. Skėrys įteikė visiems konfirmantams 
konfirmacijos pažymėjimą ir Naująjį Tes
tamentą lietuvių literatūrine kalba su ati
tinkamais įrašais.

Vicesenjoras kunigas Juozas Urdzė :š 
Bad Godesbergo perskaitė Luko Evange
lijos 9, 57-62, apie tris žmones, norėjusius 
sekti Kristų, ir pasakė pagrindinį pa
mokslą.

Po pamokslo sugiedota giesmė „Sekite 
mane, mielieji, šaukia Jėzus, mylimieji“. 
Kunigas Fr. Skėrys atsidėkojo ir maldo
se priminė praėjusiais metais lapkričio 15 
d. Gingen a. d. Fils mirusį Miką Genutį, 
kurį jis palaidojo lapkričio 18 d.

Šventa Vakarienė pradėta giesme „Ren
kis, o brangioji siela“. Joje dalyvavo visi 
trys konfirmantai ir dar 6 lietuviai evan
gelikai. Pamaldos baigtos giesme „Už 
rankų imk meilingai ir vesk mane...“

Po pamaldų visi sveikino konfirmantus 
ir jų tėvus. Dalis sveikintojų įteikė dova
nų.

Olgos ir Stepono tėvas dr. med. Stasys 
Šereika pakvietė apie 40 asmenų į Reb- 
stocko svetainę pietų. Per pietus ir po jų 
buvo sakomos kalbos. Pirmasis prabilo 
labai atvirai ir gyvai pobūvio šeiminin
kas. Dr. šereika labai apgailestavo, kad 
jo vaikai neturi motinos. Gyvenimo klyst
keliuose ji atsiskyrė nuo šeimos. Tai jų 
širdyse paliko žaizda.

Gimnazijos katalikų kapelionas ir abie
jų konfirmančių klasės auklėtojas kuni
gas Jonas Dėdinas papasakojo, kaip jis 
apsidžiaugė, gavęs kvietimą dalyvauti to
se iškilmėse. Su didele kantrybe jis kvė
pęs abejoms lietuviškumą ii- lietuvių kal
bos įgūdžius. Čia daug padėję vaidinimai, 
kurių daugybę yra suruošęs. Visuose įvai
rius vaidmenis vaidino Olga ir Karina. 
Jos daug entuziazmo rodė ne tik vaidin- 
damos, bet ir visur kitur, kur tik pakvie
čiamos. Jo didžioji dovana konfirman- 
tėms buvo malda, tačiau nepamiršo ir 
akivaizdinės dovanos.

Dr. B. Šreifeldienė sakė, kad dr. St. Še
reika yra giliai religingas, iš čia ir vaikų 
uolumas religiniuose dalykuose. Tėvo re
ligingumu įsitikinusi, klausydama jo pa
skaitų lietuviškuose renginiuose. Kalbė
damas apie Lietuvos ateitį, į ją lemian
čius veiksnius jis visada įskaito ir Ap
vaizdą. Tikriausiai vaikai turi ir kitokių 
savo tėvo religingumo įrodymų. Linkėjo 
gyvenimo sūkuriuose neprarasti tikėjimo.

Antrasis kalbėtojas, buvo Sereikų drau
gas, taip pat žemaitis ir telšiškis, Jurgis 
Darasas, Krašto Valdybos pirmininkas. 
Jis apgailestavo, kad šioje šventėje negali 
dalyvauti Olgos ir Stepono dėdės, gyveną 
JAV-bėse. Jie jį laišku paprašę jiems 
šiandien atstovauti. Todėl ir sveikinąs jų 
vardu.

VLB Krašto Valdybos vicepirmininkas 
ir sekretorius teisininkas Justinas Luko
šius įteikė visiems konfirmantams po 
knygutę ir pasveikino Vokietijos LB Val
dybos vardu. 'Pastebėjo, kad konfirmaci
ja yra religinis aktas, tačiau nemažiau 
svarbus ir jos lietuviškasis aspektas. Vi
sos ceremonijos atliktos, pamokslai saky
ti ir giedota tik lietuvių kalba, o tai Vo
kietijoje nėra jau savaime suprantama. 
Mes nežinome, kaip ilgai mūsų kalba dar 
čia skambės, nors Vasario 16 gimnazija 
turėtų būti laidas, kad Romuvoje lietuvy
bės aukuras dar ilgai degs.

J. Nevulis sveikino konfirmantus ir dr. 
Sereiką VLB Miesau apylinkės ir savo 
šeimos vardu. Jis įteikė dovanėles ir reiš
kė viltį, kad ir Šereikiukai po kelerių me
tų įsijungs į šios apylinkės narių gretas.

Krikščionis

PABIROS
KOKIOS ARBATOS?

Rumunijoje pirkėjas krautuvėje papra
šė kilogramą arbatos.

— Rusiškos ar kiniškos? — paklausė 
pardavėjas.

— Duok geriau kilogramą kavos, — at
sakė pirkėjas.

AIRIŲ ŠAMROKAS
Airijos tautinė gėlė yra šamrokas 

(shamrock), kuria visi puošiasi Airijos 
Globėjo šv. Patricko dieną (kovo 17 d.). 
Deja, iki šiol niekas nėra tikrai apibūdi
nęs, kokiai augalų rūšiai šamrokas pri
klauso. Vieni sako, kad tai yra trilapis 
baltasis dobilas, kiti aiškina, kad raudo
nojo dobilo rūšis, o dar kiti nurodo, kad 
šamrokas iš viso nežydi...

Arbata
Nors daugelis kraštų arbatą laiko tau

tiniu gėrimu, bet jos tėvynė yra Kinija. 
Pagal seną kinų legendą arbatą Kinijoje 
pirmasis pradėjo vartoti „dieviškasis gy
dytojas“, imperatorius Šen Nung prieš 
4000 metų. Manoma, kad jam geriant vi
rintą vandenį, vėjas įpūtęs į puodą arba
tos medžio lapą, ir taip atsirado naujas, 
gydomosios galios turįs gėrimas.

Iš tiesų arbatą plačiau pradėta vartoti 
Kinijoje pirmame amžiuje. Iš pradžių ar
batžolės buvo virinamos kartu su vande
niu, o vėliau jas pradėta dėti į puodą ir 
tik tada pilti vandenį. Arbatai paruošti ir 
gerti kinai amžių bėgyje vartojo įvairiau
sius puodus ir puodukus — nuo papras
čiausių katiliukų iki meniškiausių arba
tos servizų.

Į Japoniją arbatą atsigabeno budistų 
vienuoliai. Jie gerdavo ją norėdami paša
linti galvos svaigulį, kuris atsirasdavo 
nuo ilgų meidtacijų. Tokiu būdu arbata 
pasidarė lyg ir religinis gėrimas, vartoja
mas specialiuose induose religinėse cere
monijose.

Ypatingai iškilmingos pasidarė arbatos 
derliaus nuėmimo ceremonijos. Pirmieji 
arbatos medžio lapeliai buvo nešami 
brangiuose induose 300 mylių imperato
riui iškilmingoje „Arbatos eisenoje“. Ar
batos nešėjai pakelėj būdavo iškilmingai 
sutinkami ir vaišinami. Pasiekę imperato
rių, jie, parpuolę ant kelių, įteikdavo jam 
indus su arbatlapiais. Tos ceremonijos iš
silaikė iki 18 a.

Penkioliktame amžiuje Japonijoje atsi
rado arbatos gėrimo ceremonijos, vadina
mos „čanoju“. Jų pradžia taip pat religi
nė, siekianti iškelti budistines dorybes.

Pirmiausia garbingas svečias apžiūri 
arbatai gerti paruoštus indus, girdamas 
ir pasakodamas jų istoriją. Kai arbata pa
ruošta, jis paragauja iš bendrojo puodo ir 
pasiunčia jį aplink. Visi ragauja, giria ar
batos skonį ir paruošimą. Iš pradžių puo
dai buvo paprasti, bet ilgainiui jų gamy
bos menas ištobulėjo, vertė pakilo. Bran
giausi laikomi tie arbatos indai, kurie nuo 
ilgo vartojimo jau yra apdilę...

Rusijoje arbata atsirado 17 a. Ją gaben
davo kupranugarių karavanai iš Kinijos. 
Kelionės būdavo pavojingos, užtrukdavo 
16 mėnesių. Todėl arbata anuo metu buvo 
laikoma prabangos dalyku. Laikui bėgant, 
arbata atpigo ir pasidarė tarptautiniu gė
rimu, pardavinėjamu net gatvėse. Pagrin
dinis arbatos gaminimo indas buvo ir te
bėra visų žinomas samovaras, atsiradęs 
18 a. Tūloje. Geriausi samovarai yra da
romi iš sidabro ir papuošiami ornamen
tais. Kaip žinoma, samovarai užvirina tik 
vandenį. Arbatžolės užplikinamos atskira
me „imbrikėlyje“ ir įsipilama pagal skonį.

Vakarus arbata pasiekė 17 amžiuje. 
Anglija greitai perėmė arbatos importo 
kontrolę, nes tuo metu už arbatos svarą 
buvo mokama 50 dolerių. Puodukai arba
tai gerti buvo atsigabenami iš Kinijos.

Apie tą patį laiką visoje Europoje ėmė 
plisti porcelano išdirbiniai, daugiausia 
vartojami arbatos gėrimo reikalui. Ypa
tingai šioje srityje išgarsėjo Olandija, Vo
kietija ir Anglija, čia iki šiai dienai por- 
celanas išlaikė tradicinį „China“ pavadi
nimą, nes iš ten atėjo pirmieji jo išdirbi
niai. Garsiausias porcelano išdirbinių me
nininkas Anglijoje buvo Josiah Wedg
wood, kurio vardu ir šiandien tebegami
nami geriausi porcelano išdirbiniai. Ta
čiau pats pirmasis tikro porcelano pradi
ninkas Europoje buvo vokiečių chemikas 
Johann Friedrich Eoettger. Pirmasis 
elektrinis arbatinukas pagamintas 1909 
m. Britanijoje.

Spėjama, kad anglai pirmieji pradėjo į 
arbatą maišyti pieną. Šiuo metu jie bene 
daugiausia suvartoja arbatos, skaitant 
vienam žmogui. Čia vyrauja įsitikinimas, 
kad karščio metu arbata atvėsina, o per 
šalčius sušildo. Ji taip pat ramina nervus 
ir padeda išvystyti „british humor“. Sa
koma, kad britas atsisakys revoliucijos ir 
drąsiai eis į mūšį, jei prieš tai bus suruoš
tos geros futbolo rungtynės ir pavaišinta 
nice cup of tea.

Krk.

LIETUVOS ISTORIJA — PAVOJUS 
MASKVAI

Paryžiuje leidžiamas lenki; žurnalas 
„Kultūra“ rašo, kad tuoj po II-ojo pasau
linio karo Sovietų valdžia Lietuvoje leido 
minėti 1863 m. sukilimus, kaip judėjimą 
prieš carų valdžią. Vėliau apsižiūrėta, kad 
tai sukelia priešrusiškas nuotaikas. Dabar 
sukilimas turi būti išbrauktas iš Lietuvos 
istorijos, lygiai kaip ir visi kiti įvykiai iki 
1917 m. Teiigamai kalbėti apie nepriklau
somybės laikotarpį arba minėti Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės sienas taip pat 
yra uždrausta.

Vilniaus etnografinis muziejus turi ge
rą rinkinį Lietuvos istorinių žemėlapių, 
bet jie lankytojams nerodomi. Paprašius, 
kartais parodomas Vytauto Didžiojo laikų 
žemėpatis, kuriame Lietuvos sienos siekia 
Juodąsias jūras. Daugelis rusų esą nuste
bę, matydami, kad prieš (keletą šimtų me
tų jų protėvius valdė lietuviai. Kai kurie 
lankytojai net siunčią skundus, kad mu
ziejus „klaidinąs“ Sov. Sąjungos piliečius.

LIETUVAI PRISIMINTI PAŠTO ŽENKLŲ 
ALBUMAI

Vienas iš vaizdžiausių nepriklausomos 
Lietuvos prisiminimų yra pašto ženklai. 
Juos palengvinti rinkti yra išleisti albu- 
miniai lapai. Jie tinka visiems trijų žiedų 
viršeliams ir standartiniams plakatiniams 
aplankalams. Lapuose duota visų pašto 
ženklų ryškios nuotraukos, serijų ir pašto 
ženklų trumpi paaiškinimai lietuvių ir 
anglų kalba.

Albumas LIETUVA I-ji dalis apima 
visus nepriklausomos Lietuvos Paštų Val
dybos išleistus pašto ženklus. Antroji da
lis — talpina lokalinius pašto ženklus, ki
tų kraštų perspausdintus Lietuvos pašto 
ženklus. Pirmojo ir Antrojo pasaulinio 
karo metu kursavusius pašto ženklus, bir
želinius p. ženklus (perspausdinimai ant 
Sovietinių pašto ženklų), stovyklinius su
venyrinius ženklus ir ženklus-suvenyrus 
perspausdintus ar išleistus įvairiems įvy
kiams ar sukaktims paminėti, šių albumų 
kaina po $7.00.

Albumas KLAIPĖDA — apima vokiš
kus, prancūziškus ir lietuviškus perspaus
dintus ar išleistus pašto ženklus. Jo kai
na $6.50.

Taip pat dar galima gauti su visų albu
mų rėmeliais tuščių lapų. Į albumų tuščių 
lapų kainą įskaitytas įpakavimas ir spaus- 
dinių paštu persiuntimas.

Kai kurių albumų išpardavimas artėja 
prie pabaigos, todėl norintieji juos įsigyti 
neturėtų per daug nutęsti.

Albumus galima užsisakyti šiuo adresu: 
Mr. Kazys Meškonis, 3509 West 72nd Pla
ce, Chicago, Ill., 60629, USA.

(Iš biulet. Lietuva)

ŠIMTININKŲ VAJUS

Tautos Fondas yra paskelbęs TF šimti
ninkų vajų. Tokie asmenys kasmet auko
ja (bent vieną šimtą dolerių, šimtininkai 
yra tikrieji TF nariai, kurie renka TF va
dovybę ir turi įtakos į VLIKo veiklos pro
gramą. Tautos Fondas dabar organizuoja 
penkis šimtus tokių šimtininkų. Jie užtik
rintų ilgalaikę VLIKo veiklą.

Aukas siųsti šiuo adresu: Tautos Fon
das, P. O. Box 21073, Woodhaven, New 
York 11421.

Aukoti galima ir dalimis. (ELTA)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KAS JIS TOKS?
Kun. Br. Liubinas, aprašydamas Vokie

tijos LB Tarybos posėdį, E. Lietuvio kovo 
22 dienos numeryje ištarė svarbų sakinį:

...„Juose dalyvavo 14 narių, tad trūko 
tik vieno, to paties, kuris savo trijų metų 
kadencijoje teatvyko tik į pirmą posėdį, 
jame pabuvo apie pusvalandi, atsiėmė pi
nigus už kelionę ir už abidvi dienas .r 
daugiau nepasirodė ne tik Taryboje, bet 
ir lietuviškajame gyvenime. Gaila!“

Man tai negaila, nes tokie žmonės į lie
tuviškąjį gyvenimą ir nepriklauso. Man 
tik gaila tos Tarybos ir jos pirmininko, 
kad nedrįsta tam žmogui apie jo elgesį į 
akis pasakyti. Ir jo elgesį dar paremia 
tuo, kad tą žmogų dar renka net į kokią 
naują komisiją.

Tad nėra ko stebėtis, kai po sekančių 
rinkimų, ypatingai kai rinkimai vedami 
korespondenciniu būdu, vėl ta „šiaudinė 
dūšia“ bus išrinkta į Tarybą.

Būtų geriausia su tokiais žmonėmis kal
bėti aiškiai ir lietuviškai. Jeigu Taryba 
nedrįsta, tegu atsiunčia to žmogaus adre
są man, nes .a'š jį, keisdamas butą, pame
čiau, tada aš jam paaiškinsiu apie jo el
gesį.

V. Vokietijos LB narys, J. Petraitis

NĖRA GERESNĖS DOVANOS 
DRAUGAMS IR SAU PAČIAM

Ramonas — DULKĖS RAUDONAM SAU
LĖLEIDY, romanas, 400 psl. £4.70.
P. Jurkus —■ JUODVARNIAI, pasaka-poe- 
ma:

...„Kaip naktužė tyli
Pas Tave ateinu,—

Visam kaimo kely 
Negirdėti dainų.

Miega vėjas kleve
Ir žvaigždelės languos,— 
Kas, Motule, Tave 
Šią naktelę paguos?

Poema iliustruota, 200 psl. £4.00
V. Vailionis — LIKIMO AUDROSE, 344 
psl., romanas £5.40
J. Daumantas — FIGHTERS FOR FREE
DOM. Lithuanian Partisans Versus the 
USSR. 250 psl. £7.50
M. Aukštuolis — THE EAGLE OF FREE
DOM, The voice outside the Iron Curtain. 
156 psl. £3.20
A. Jonušaitė-Abromaitienė — NYKŠ
TUKŲ MOKYKLA, didelio formato, spal
votos iliustracijos. Puiki Velykų dovana 
vaikams. £2.40
Kainos, įskaitant persiuntimo išlaidas.

ainora
14, PRIORY RD., 
KEW, SURREY.

Tel. 949-6377
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