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Tylioji revoliucija
Iki šiol daug yra kalbama apie anoje 

geležinės uždangos pusėje esančią tylos 
Bažnyčią, kuri ypačiai gerai žinoma kata
likiškuose kraštuose (Vengrijoje, Lenki
joje, Lietuvoje). Tačiau paskutiniuoju 
metu vis dažniau ir atviriau pradedama 
kalbėti bei rašyti apie tyliąją revoliuciją. 
Net toks gerai žinomas londoniškis dien
raštis „The Times“ 'išspausdino apie tai 
savo politinio bendradarbio B. Levino ei
lę straipsnių, kuriuose sugestijonuojama, 
kad tokios revoliucijos laikas esąs nebe 
•už kalnų.

Sovietologijos ekspertai 'ir įvairių pa
žiūrų disidentai sutartinai teigia, jog pats 
mažiausias skaičius tikrų marksistų esąs 
Sovietų Sąjungoje, kur po Spalio revoliu
cijos (1917 m.) marksizmo vietą užėmė 
oportunistinis bolševizmas, nevengęs per 
ilgą metų eilę savąją sistemą vadinti pro
letariato diktatūra. Tatai patvirtina 'ir di
sidentai iš Lietuvos, kalbėję Studijų Sa
vaitėje ir įvairiomis kitomis progomis. 
Sakoma, kad pats Marksas, pamatęs, kaip 
■iškraipomos jo idėjos, kartą pasisakė esąs 
labai laimingas, kad nėra marksistas...

Jeigu Kinijos valdovai dar vis tebepa
laiko masėse tikėjimą, kad reikia ir gali
ma gyventi pagal vadų skelbiamas idėjas, 
tai Sovietų Sąjungos, o ypač Rytų Euro
pos gyventojų dauguma to tikėjimo jau 
seniai nebeturi. Ir ne tik eiliniai žmonės, 
kovoją visomis teisėtomis ir neteisėtomis 
priemonėmis dėl geresnio duonos kąsnio, 
bet ir jų vadai. Jie gerai žino, kad ne dėl 
Markso ar Lenino idėjų kcpiama per vie
ni kitų galvas į viršūnes, o dėl paprasčiau
sio oportunizmo, dėl noro gerai gyventi, 
išlaikyti valdžios vadžias savo rankose, o 
vėliau jas perleisti savo vaikams. Auto
kratinis aristokratų luomas ten jau yra 
giliau įleidęs šaknis, negu tradiciškai 
buržuazinėje Anglijoje ar kapitalistinėje 
Amerikoje.

Sprendžiant t:k iš tos mažos saujelės 
pasišventusių disidentų, kurie nuolat per
sekiojami arba ištremiami, galima susi
daryti nuomonę, kad Sovietų S-gos gyven
tojai yra beveik angelai. Jie visi labai pa
tenkinti savo gyvenimu, ir tik bepročiai, 
anot 'KGB vado Andropovo, bando plauk
ti prieš srovę. Atrodo, kad jie nepapras
tai laimingi, būdami visiems laikams her
metiškai uždaryti intelektualiniame, mo
raliniame ir dvasiniame kalėjime, kad 
yra kas už juos galvoja ir sprendžia.

Tikrovė betgi esanti kitokia. Arčiau pa- 
žįstantieji sovietinį gyvenimą teigia, kad 
pats (lojaliausias partijos pareigūnas, uo
liausias visų susirinkimų lankytojas, pa
klusniausias valdžios įsakymų vykdyto
jas savo sielos gelmėse netiki į oficialiąją 
propagandą, neskaito partinės spaudos ir 
tylėdamas laukia permainų. Iš jo sielos 
jau seniai yra išgaravusios partijos vadų 
skelibamosios Markso ir Lenino iškraipy
tos idėjos, o į likusią tuštumą visokiais 
keliais skverbiasi demokratinė kontra
banda. Taip nejučiom bręsta tylioji revo
liucija, kuri turės įvykti iš vidaus, be žu
dynių ir kraujo praliejimo. Šią revoliu
ciją iššaukė ir įvykdys pats gyvenimas.

Spalio revoliucijos metu, per Stalino 
valymus, per 'Ukrainos badmetį ir per ant
rąjį pasaulinį karą pakankamai daug iš
lieta Sovietų S-goje kraujo ir nukankinta 
žmonių, kad vė kas nors pradėtų galvoti 
apie naujas žudynes. Naujoji revoliucija 
bręsta žmonių širdyse ir protuose, ji ateis 
per jaunesniąją kartą, kuri nori geresnio 
gyvenimo, negu jų tėvai turėjo. Visa tai 
mato nusenę Kremliaus vadai, jie jaučia, 
kad „pavasaris eina Karpatų kalnais“, bet 
užmerkia akis, bijodami jį pasitikti.

Žinoma, tylioji revoliucija galėtų būti 
kuriam laikui prislopinta, atgaivinant Sta
lino eros persekiojimus, arba pradėjus 
karą su Vakarais ar Kinija. Tačiau abu 
šie keliai yra per daug pavojingi. Pavers
ti visą šalį ištisa koncentracijos stovykla 
šiandien būtų ne tik sunkiai įmanoma, bet 
ir pavojinga. Per toli nueita liberalėjimo 
keliu, kad vėl būtų galima grįžti į abso
liutinės baudžiavos gadynę. Karo žaidi
mas dar pavojingesnis. Lengva būtų pa
leisti velnius iš maišo, bet sunku juos at
gal suvaryti.

Daugelis ženklų rodo, kad toji tylioji re
voliucija pasieks Kremlių per vadinamuo
sius socialistinius kraštus ir per tas so
vietines respublikas, kurios yra buvusios 
laisvos ir nepriklausomos. Vengrija, Čeko
slovakija, Rytų Vokietija ir Lenkija jau 
yra nesėkmingai bandžiusios įgyvendinti 
„žmogiškojo veido“ komunizmą. Tačiau 
paskutinieji įvykiai rodo, kad į tuos kraš
tus pasiųstos naujos Raud. armijos divi
zijos neužgniaužė tyliosios revoliucijos ki
limo, o gal tik pagreitino. Sovietų vadai 
buvo priversti atsisakyti internacionali
nio komunizmo, kurio šviesybės ir galios 
šaltinis būtų Maskva. Satelitinių valsty
bių vadai, remiami Vak. Europos komu
nistų partijų, vis aiškiau leidžia suprasti, 
kad jie geriau žino savo kraštų reikalus 
ir gyventojų valią, negu Kremliuje sėdin
tieji Politbiuro senukai. Jie taip pat ge
rai žino, kad Maskva gali jiems pasiūlyti

Ką tik gauta žinia, kad Helsinkio nuta
rimų vykdymui sekti lietuvių grupės na
rys, rašytojas Tomas Venclova neteko So
vietų Sąjungos pilietybės.

Paties T. Venclovos pareiškimu, Sovie
tų konsulas Los Angeles rugpiūčio 23 d. 
jį painformavo, kad „už veiklą, juodinan
čią Sovietų piliečio vardą“, jam atimama 
Sovietų S-gos pilietybė.

Ta pačia proga T. Venclova pažymi, 
kad pilietybės jau yra netekę ir kai kurie 
kiti disidentai — A. Solženicynas, V. Mak
simovas ir V. Chalidze. „Aš didžiuojuosi, 
kad mano kuklios pastangos ginant žmo
gaus teises sulaukė tokio pažymėtino įver
tinimo“, pareiškė T. Venclova. Jis pasa
kė, kad tai suteiika jam paskatos ir to
liau atlikti savo pareigą.

Sovietų S-gos konsulato rašte esą pažy
mėta, kad Sovietų Aukščiausioji Taryba 
jau birželio 14 d. nutarė atimti T. Venclo
vos pilietybę. Jis. stebisi, kodėl pilietybė 
nebuvo atimta prieš išvykstant, nes jis 
kalbėjęs ir rašęs taip pat, kaip ir dabar.

Į JAV T. Venclova atvyko sausio mėne
sį. Vasario mėnesį jis liudijo Kongreso 
komisijoje, kuri registruoja Helsinkio nu
tarimų pažeidimus. Tuo metu jis reikala
vo, kad Vakarų valstybės paremtų akty
vistų pastangas Rytų Europoje.

Iki šiol T. Venclova dirbo Californijos 
universitete'Berkeley. Nuo šio rudens jis 
dėstys lietuvių kalbą Los Angeles univer
sitete. Jis aktyviai dalyvauja lietuvių 
spaudoje ir skaito paskaitas (jo skaityto
ji Studijų Savaitėje paskaita buvo iš
spausdinta „E. Lietuvyje“).

PRAŠO IŠDUOTI SUIMTUOSIUS

VLIKas rugsėjo 1 d. savo raštais, pa
siųstais Valstybės departamento sekreto
riui Cyrus Vance, Jungtinių Tautų žmo
gaus teisių komisijos Ženevoje pirminin
kui Theodor van Boven ir Amnesty Inter
national centrui Londone, prašė padaryti 
visus reikalingus žygius išvaduoti iš So
vietų kalėjimų: Vilniuje Feliksą Petkų, 
Antaną Terlecką ir Maskvoje Feliksą Se- 
rebrovą. Jie yra aktyvūs kovotojai už 
žmogaus teises. Petkus yra narys lietuvių 
grupės Helsinkio susitarimams remti, Ter
leckas, rodos, jo bendradarbis. Serebrev 
yra rusų Helsinkio grupės narys Maskvo
je. (ELTA)

ATLEIDO PIEMENĮ

Čekoslovakijoje kova dėl žmogaus tei
sių tebevyksta toliau. Specialiame raporte 
apie „Charter 77“ sakoma, kad daug žmo
nių areštuojama arba atleidžiama iš dar
bo. Pvz. žinomas muzikas V. Brabenec, 
kuris buvo gavęs karvių piemens darbą, 
atleistas ir iš tų pareigų. Taip pat atleis
tas žirgyno sargas dr. Jan Tesar — isto
rikas. Darbo netekimas Čekoslovakijoje 
yra rimta problema, nes valdžia nemoka 
bedarbiams jokių pašalpų.

KALTINA RADIJO STOTIS
„Pravda“ pirmą kartą šalia 'BBC ir 

Deutsche Welle apkaltino švedų Radio 
Sweden už kišimąsi į Sovietų S-gos vi
daus reikalus. Visos šios stotys puolamos 
už komentarus KGB viršininko J. Andro
povo kalbos, kurioje jis kaltino disiden
tus ir JAV vyriausybės išlaikomas Radio 
Free Europe ir Radio Liberty stotis.

,/Pravda“ specialiai reiškė nepasitenki
nimą, kad vakariečių radijo stotys skelbia 
apie politinius disidentus ir kišasi į kitų 
valstybių vidaus reikalus.

tik du dalykus: revoliuciją ir tankus. Tų 
abiejų „prekių“ Sovietų Sąjungos ir Ry
tų Europos tautos jau turėjo per akis. Jie 
laukia susipratusios jaunosios kartos, ku
ri pakeis jų kraštų veidą, jo nesužaloda
ma.

Lucanus

Mielai draugei ELENAI ir jos 
sūnums JUOZUKUI ir 

PETRIUKUI PAPIEVIAMS dėl 
mylimo vyro ir brangaus tėvelio 

mirties reiškia giliausią 
užuojautą

Onutė Žilinskienė su šeima

T. VENCLOVAI ATIMTA PILIETYBĖ PSICHIATRINIS GYDYMAS ĮSRUTYJE

„Patriot Ledger“ (rugp. 24 d.), bendra
darbis J. Kaza, pasinaudodamas „Aušros“ 
pranešimais, rašo apie prie Lietuvos sie
nos Černiahovske (Įsrutyje) esančią psi
chiatrinę ligoninę. Toje ligoninėje daug 
lietuvių ir kitų tautų žmonių „gydoma“ 
už politinius prasikaltimus.

Vienas tokių kalinių minimas 27 metų 
studentas Arvydas Cechanavičius, pas ku
rį 1973 m. policija rado Vatikano radijo 
magnetofono juostas. Už tai jis buvo ap
kaltintas įpriešsovietine veikla, bet vieto
je teismo ir kalėjimo, pripažintas schizo- 
freniku ir atsidūrė Įsrutyje. Ten pat mi
nimi dar du lietuviai — Petras Cidzikas 
ir Voldemaras Karaliūnas — patekę į tą 
ligoninę. Pirmasis platinęs piiešsovietišką 
literatūrą, o antrasis norėjęs atsisakyti 
Sovietų pilietybės ir raginęs darbininkus 
■streikuoti.

Toje ligoninėje negydomos protinės li
gos, bet kaliniai gauna insuliną, kuris su
kelia baisų sukrėtimą. Be to, jiems dar 
leidžiamas aminazinas, sulfazinas ir ti- 
zertsinas. Tie vaistai ir (žiaurus elgesys 
daugelį kalinių priveda prie visiško dvasi
nio pakrikimo ir net savižudybių.

Laikraštyje rašoma, kad toks psichiat
rijos piktnaudojimas ir psichiniai ekspe
rimentai jau buvo praktikuojami nacių 
stovyklose. Esą ir JAV buvęs viešai dis
kutuojamas psichiatrinių eksperimentų 
klausimas.

Amnesty International Londone liepos 
mėnesį gavo sąrašą su 200 kalinių, laiko
mų Sovietų S-gos psichiatrinėse ligoninė
se. Tas sąrašas buvęs paruoštas, per tris 
metus ligoninės tarnautojo A. Pcdrabinc- 
ko.

PRAŠO PAGALBOS
Sovietų viršgarsinio lėktuvo Tu-144 pla

nuotojai kreipėsi Į anglų ir prancūzų Con
corde gamintojus, prašydami kai kurių 
patobulinimo detalių. Tos detalės liečia 
Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 motorų 
veikimą viršgarsinėse sąlygose. Concorde 
gamintojai atsisakė padėti, nes tos pačios 
rūšies patobulinti motorai esą vartojami 
britų-vokiečių-italų bondros gamybos Tor
nado bombonešiuose-naikintuvuose.

LIETUVOS POGRINDŽIO BALSAS
Lietuvos Patriotų Sąjungos pareiškimas 

iš 1977 m. birželio 15 d., atspausdintas 
anglų kalba, dabar yra platinamas Vaka
ruose.

Apžvelgus Lietuvos ir kitų (Baltijos 
valstybių pavergimo istoriją, Lietuvos 
Patriotų Sąjunga kreipiasi į pasaulio 
valstybes, kad jos per Jungtinių Tautų 
Organizaciją reikalautų atitraukti sovietų 
kariuomenę iš Baltijos valstybių. Reika
laujama, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje būtų pravestas referendumas, kad 
būtų amnestuoti visi politiniai kaliniai, 
ir kad tarptautinis tribunolas nubaustų 
sovietų KGB pareigūnus, nusikaltusius 
prieš pavergtųjų kraštų gyventojus.

Pavergtųjų tautų išeiviai raginami 
ruošti protesto demonstracijas Vakarų 
valstybėse prie .Sovietų ambasadų.

Lietuvos Patriotų Sąjunga sako, kad jie 
sieika draugiškų santykių ir teisingų et
nografinių rubežių su Lenkija ir Vokieti
ja. Iš valstybių, dalyvaujančių Belgrado 
konferencijoje, prašoma teisingo sprendi
mo Baltijos valstybių klausimu, ir pabrė
žia, jog lietuviai niekad nesutiks, kad jų 
kraštas liktų sovietų okupuotas.

KAS ATSITIKO VOKIETIJOJE?

Paskutinieji teroro aktai ir žmonių pa
grobimai atkreipė pasaulio dėmesį į Vo
kietiją, kuri iki šiol buvo laikoma ekono
minio gerbūvio ir greito, sėkmingo demo
kratėjimo pavyzdžiu. Net ir po to, kai bu
vo iškilusi Baader-Meinhof teroristų by
la, išorinis pasaulis nekreipė per daug dė
mesio. Teroro aktų, žmonių ir lėktuvų pa
grobimų niekur netrūksta. Vienur tai da
roma 'politiniais, kitur pasipelnymo moty
vais. Tik paskutinieji smurto aktai ir dr. 
M. Schleyerio, darbdavių federacijos pre
zidento, pagrobimas parodė, kad Vokieti
joje kažkas negerai.

Vokietijos teroristai skiriasi nuo visų 
iki šiol pagarsėjusių teroristų. Jie negina 
kurios nors visuomenės grupės, nekovoja 
už socialinės santvarkos pakeitimą, bet 
žudo iš neapykantos tai visko pertekusiai 
visuomenei, kurioje jie patys išaugo ir 
kurios nariais dabar yra. Jie grobia žmo
nes ne dėl išpirkimo mokesčio, bet norė
dami sunaikinti bendruomenę ir jos insti

tucijas, kurioms tie žmonės vadovauja. 
Tai yra savotiškas sociališkai aprūpintos 
visuomenės paskirų narių pamišimas, sie
kiąs sunaikinti ne tiktai visuomenę, bet ir 
pačią valstybę. Jiems nerūpi, kuri politi
nė partija valdžioje, jie vienodai nekenčia 
socialistų ir krikščionių demokratų.

Vokietijos vyriausybė turi išspręsti be
veik neišsprendžiamą klausimą: ką gelbė
ti — nukentėjusius individus bei jų šei
mas, ar valstybės autoritetą. Abiem .atve
jais kanclerio H. Schmidto laukia pasmer
kimas. 'Svarbiausia, kad vienaip ar kitaip 
pasielgus, problema dar nebūtų išspręsta, 
o tik laikinai atidėta.

Dabartinio blogio šaknys glūdi pačioje 
vokiečių bendruomenėje, jos. socialinėje 
struktūroje, gal būt, net per greitai žen
giančiame demokratėjimo procese. Vokie
čių istorijoj pakankamai pamokų, rodan
čių, kur nuveda laiku nepažabotas sauva
liavimas. Todėl didžiausias Vokietijos vy
riausybės ir jos intelektualų rūpestis šiuo 
metu ir yra žiūrėti, kad nelaimingieji is
torijos įvykiai nepasikartotų.

KALTI DISIDENTAI
Paskutiniaisiais metais žmones, .besi

priešinančius sovietinei sistemai, imta va
dinti disidentais, nors iš tiesų gal jiems 
geriau tiktų rezistentų vardas. (Liet. En
ciklopedija disidentus apibūdina „atsisky
rėliai, skirtingos tikybos žmonės, nepri
klausą oficialiai valstybės tikybai“. V t., 
68-69 psl.). Šiaip ar taip tai yra prieš da
bartinę sovietinę sistemą nusiteikę žmo
nės (daugiausia intelektualai), kuriuos 
rugsėjo 9 d. labai smarkiai užpuolė KGB 
viršininkas Juris Andropovas.

Susirinkus į Bolšoi teatrą Čekos (dabar 
KGB) įkūrėjo F. Dzeržinskio šimtųjų gi
mimo metinių paminėti, J. Andropovas 
pasakė kalbą, kurioj dabartinius disiden
tus pavadino vakariečių apmokamais 
agentais. „Dabar nebėra jokios paslap
ties, kad disidentizmas pasidarė savotiš
ka, gerai užsienio valiuta apmokama pro
fesija, beveik nesiskiriančia nuo kitų im
perialistinių slaptos tarnybos agentų“.

Pagal Andropovą, disidentais pasidaro
ma dėl šių priežasčių: religinio fanatiz
mo, nacionalizmo, asmeniško nepasiseki
mo ir protinio nepastovumo. „Pats disi
dento terminas yra gudrus propagandos

SeįitųnioS DIENOS
— Amerikos knygų leidyklos skelbia, 

kad žymi jų knygų dalis Maskvos parodo
je dingsta. Lankytojai, negalėdami nusi
pirkti, .pasiima paskaityti“.

— lE'ritų konsulato atstovas Maskvoje 
gavo leidimą aplankyti britų pilietį A. 
Klimčuką, sulaikytą Sov. Sąjungoj ir kal
tinamą už priešsovietišką veiklą.

— Choleros epidemija jau pastebėta 
penkiuose arabų kraštuose, žmonių aukų 
skaičius artėja prie šimto.

— Dėl lietingo rudens oro Lenkijos ja
vų derlius šiais metais gana menkas. 
Kraštas turės importuoti apie 3 mil. tonų 
kviečių.

— Rudens manevruose JAV kariuome
nė vartoja bombas, kuriose įtaisytos tele
vizijos kameros tų bombų tikslumui re
guliuoti.

— Neseniai miręs garsusis kondukto
rius Leopoldas Stokowskis (95 m.), nors 
ilgus metus gyveno Amerikoje, bet buvo 
gimęs Londone. Jo tėvas buvo lenkas, o 
motina airė.

— Maskvoje suimtas dail. O. Rabin, 
bandęs privatiškai parduoti savo paveiks
lus. Jis apkaltintas „parazitizmu“.

— Hodder & Stoughton leidykla išlei
džia kardinolo Hume knygą. Tai yra pa
tarimai, kuriuos jis duodavo vienuoliams, 
būdamas Ampleforth vienuolyno viršinin
ku.

— Praėjusiais metais (1976 m.) latviai 
išeivijoje išleido 200 knygų. Jų tarpe 20 
knygų svetimomis kalbomis.

— Airijos komunistų vadas O‘ Riordan- 
as lankės: Vilniuje ir Kaune.

— Tasso žiniomis, rugsėjo 7 d. prie So
vietų S-gos ambasados Vašingtone sprogo 
bomba. Sužalota „Aerofloto" atstovybė. 
JAV vyriausybei įteikta griežta nota.

— Spalvotosios rasės padavėjas iš Ang
lijos buvo nuvykęs į Airijos Maltow mies
telį, kur jis tris dienas laikė „iškilmingas 
mišias“, lankė vienuolynus, ligonius ir šei
mas. Jis buvo užsiregistravęs viešbutyje 
„The Archbishop of Jamaica“.

— Po eilės pagrobimų Vokietijoj Daim
ler-Benz firma gauna daug užsakymų ne
peršaunamiems automobiliams pagamin
ti.

— šiaurinėje Italijoje perkūnas trenkė 
į atvirame karste gulintį numirėlį ir ap
degino jo plaukus.

— Pasak britų spaudos, Pietų Afrikos 
komunistų partijos vadovaują asmenys 
John Slovo ir žmona Rutha esą kilę iš 
Lietuvos.

— Apie 50.000 žmonių (dalis per prie
vartą) stebėjo, kaip buvo sušaudyta 15 

išradimas publikai apgauti“, sako Andro
povas. „Ja naudodamiesi Vakarų propa
gandistai nori parodyti, kad Sovietų siste
moje visiškai netoleruojama asmeniška 
nuomonė, ir persekiojamas kiekvienas, 
kuris nesilaiko linijos“.

Andropovas betgi pripažįsta, kad tūks
tantį metų egzistavusi nuosavybės psicho
logija dar nesanti galutinai išnykusi, ir 
dar vis atsiranda žmonių, besipriešinan
čių socializmo principams. Tačiau daugu
ma piliečių galvoją priešingai, ir vargas, 
esą, būtų disidentui, jei jis pabandytų 
kalbėti fabrike ar kolchoze. (E'aigdamas 
jis teigia, kad tokių užsispyrėlių skaičius 
vis mažėja ir mažėja, nors gyvenimas ro
do, kad jis didėja ir sukelia nemaža rū
pesčių.

PANEIGĖ GROBSTYMUS
Po gaisro JAV ambasadoje Maskvoje 

buvo pasirodę amerikiečių spaudoje žinių, 
kad sovietų gaisrininkai buvę pradėję 
grobstyti iš ambasados daiktus. Esą, tas 
žinias buvęs paskelbęs pats JAV ambasa
dorius Malcolm Toon, kuris savo prane
šime pareiškęs pasitenkinimą gaisrininkų 
darbu. Tasso agentūra griežtai paneigė ži
nias apie tariamą gaisrininkų nesąžinin
gumą.

LIUKSEMBURGO SUSITARIMO 
SUKAKTIS

Rugsėjo 10 d. suėjo 25 metai, kai po 
septynerius metus užtrukusių derybų dr. 
Adenaueris ir Izraelio užs. reikalų minist
ras Moshe Sharet ir dr. N. 'Goldman Liuk
semburge pasirašė susitarimą dėl žydų 
tautai padarytų skriaudų (1933-1945 m.) 
atlyginimo. Pagal tą sutartį Vokietija įsi
pareigojo sumokėti Izraeliui 3.000 milijo
nų DM ir po visą pasaulį išsisklaidžiu- 
siems žydams — 450 milijonų DM.

Siekdama savo kaltę sąžiningai išpirk
ti, Vokietija noriai šią sumą padidino. 
Jau 1976 m. pasaulio žydams buvo išmo
kėta 50.000 milijonų markių. Manoma, 
kad sudėjus visus mokėjimus į krūvą, iki 
šio amžiaus pabaigos jie pasieks 90.000 
milijonų DM. Nors šitoji suma negrąžins 
6 milijonų gyvybių (jų tarpe 1 milijonas 
vaikų iki 12 metų), bet padės tvirtus pa
grindus dviejų tautų bendradarbiavimui, 
kuris pamažu leis galutinai užmiršti ir 
kruvinąsias žaizdas.

Ugandos gyventojų, nuteistų už pasikėsi
nimą nuversti prez. Amino valdžią.

— Amnesty International pasiuntė 
Brežnevui peticiją, kurią pasirašė 2.100 
britų mokslininkų, prašydami paleisti dr. 
S. Kovalevą, nuteistą 1975 m. Vilniuj sep- 
tyneriėms metams.

— Ryšium su Honolulu konferencija, 
kurioje buvo pasmerkta Sov. S-ga už psi
chiatrijos piktnaudojimą, Britanijos svei
katos ministras D. Ennals Maskvoje pri- 
vatišk&i kalbėjosi apie tai su Sovietų S- 
gos sveikatos ministru dr. B. Petrovskiu.

— Zueriche ‘britų profesorius ir du jo 
studentai laimėjo 5.000 dolerių premiją už 
naują metodą vandens valymui pagerinti.

— Vytautas .Alseika „Tiesoje“ paskelbė 
straipsnį, kuriame sakoma, kad JAV žval
gyba ,,daugiau kaip 20 metų vykdė eks
perimentus su vaistais bei narkotikais, 
kuriuos panaudojus, įmanoma paveikti 
žmogaus elgesį, pakreipti jo galvoseną“.

— Jakutske buvo rastas įšąlęs jaunas 
‘šešių mėnesių mamutas — ledynų laiko
tarpio dramblių giminės žinduolis, gyve
nęs prieš 10.000 metų.

— Londone susirinko mokslininkų kon
ferencija^ siekianti nustatyti autentišku
mą „Turino drobulės“, kurioje buvęs pa
laidotas Jėzus, palikdamas joje savo kūno 
atspaudą.

— Staiga Šveicarijoje miręs mokslinin
kas ir humanistas Fritz Schumacher (65 
m.) prieš savo mirtį buvo perėjęs į R. ka
talikų Bažnyčią.
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Kaip mes stovyklavome?
J. Maslauskas ir A. Vilčinskas

Šios vasaros Skautų-Jaunimo stovykla 
buvo ypatinga tuo, kad vyko D. Britani
jos Lietuvių Jaunimo Metais. Dėl to sto
vyklos rengėjai stengėsi pritraukti kuo 
daugiau stovyklautojų, ne tik skautų, bet 
ir neskautaujančio jaunimo. Įdėtas dar
bas įbuvo vaisingas — atvyko 101 stovyk
lautojas: 67 iž Anglijos, 3 iš JAV-bių, 1 iš 
Švedijos ir 30 iš Vokietijos.

Į žaliuosius Sodybos miškelius skautai 
ir jaunimas pradėjo rinktis jau liepos 22- 
23 d. d. Stovyklos „pionieriai“ buvo lon- 
doni'škiai ir Vokietijos jaunimo grupė su 
ps. M. šiušeliu ir R. Žaliuku priešakyje. 
Prie jų prisidėjo „kukai" Gerdžiūnai ir 
bristoli'škiai R. Valteris ir A. Philpott. 
Pionieriai statė palapines, kasė duobes.

V. s. Jaras Alkis, 
Anglijos skautų rajono vadas

rengė patobulintą virtuvę (sukonstruotą 
E. ir R. Šovų dirbtuvėje) ir ruošė naujas 
sporto aikštes.

Sekmadienio popietį atvyko stovyklau
tojai iš Bradfordo, Derby, Gloucesterio, 
Manchesterio, Nottinghaimo ir Štoko. Vos

Rusu kalbos reikalas
I

jiems patekus i stovyklos rajoną, jau ky
la dūmai iš lauko virtuvės, prakaituoja 
„kukai" A. ir I. Gerdžiūnai ir jų „moki
nys“ B. Butrimas. Jaunimas skirstomas į 
būrelius ir darbas vyksta toliau. Po vaka
rienės prie skautiško stalo stovyklos va
dovybė aptaria stovyklos tolimesnę eigą. 
Diena baigiasi prie pirmojo laužo, kurį 
praveda v. s. J. Alkis, s. G. O‘ Brien ir 
s. v. v. si. E. Šova.

Pirmadienis
Po pusryčių visa stovykla vėl sugrįžta 

prie įrengimo darbų. Iškyla vėliavų stie
bai, tautiniais ornamentais papuoštas kry
žius, stovyklos vartai. Sesės v. s. si. A. 
Valterytė, v. sk. si. D. Traškaitė ir A. 
Drazdytė (iš JAV) papuošia stovyklos 
statą Lietuvos herbu ir skautiškais ženk
lais. Dar daubų nebaigus, tamsūs debesys 
apgaubia saulutę ir smarkus lietus suva
ro visus į palapines. Po trumpos, bet 
smarkios audros dalis stovyklautojų pri
versti keltis į Sodybą. Kaip visuomet, So
dybos vedėja; B. J. Snabaičiai parodo ge
rą širdį ir visokeriopai mums padeda. 
Stovyklautojų nuotaikai pakelti nutaria
ma suruošti pasilinksminimą Sodybos sa
lėje. E. Šova rodo praėjusių metų stovyk
los filmą. Po to dvi sesės iš Amerikos mo
ko visus polką su ragučiais. Visiems įsi
smaginus, seka „disco“.

Tą pačią dieną atvyksta dar viena gru
pė iš Vokietijos.

Po pietų — sportas ir įrengimo darbų 
užbaigimas.

Vakare prie vėliavų nuleidimo stovyk
los viršininkas oficialiai atidaro stovyk
lą, sveikina stovyklautojus ir linki jiems 
darnaus susiklausymo ir saulėto oro. Pra
dedame LSS Anglijos Rajono 28-ąją Vy
tauto Didžiojo stovyklą. Stovyklos virši
ninkas v. s. J. Maslauskas, pavaduotojas 
R. Šova. Stovyklos kapelionai kun. V. Ka- 
maitis ir kun. A. Putcė. Ūkio vedėjai s. 
A. ir I. Gerdžiūnai ir B. Butrimas. Litua
nistinės programos vadovai R. šiušelis ir 
A. Vilčinskas, mažiesiems — N. Pilcher. 
Sporto vadovai A. Drazdytė ir S. Dobbs. 
Laužų programų vadovė s. G. O' Brien. 
Stovyklos kasininkas A. Jakimavičius. 
Pirmos pagalbos teikėjas ir „Taukuoto 
Puodo" redaktorius ps. R. Valteris.

Stovykla sudaryta iš dviejų pastovyk- 
lių. „Dubysos“ skaučių ir mergaičių pa- 
stovyklei vadovauja s. J. Traškienė, pa
vaduotoja v. s. si. D. Traškaitė, adjutan
te R. Baltrušaitytė (atsių:sta PLJS valdy
bos iš JAV). 47 sesės suskirstytos į 7 bū
relius. „Vinco Kudirkos" skautų ir ber
niukų pastovyklei vadovauja s. S. .E'. Vait
kevičius, pavaduotojas ps. M. šiušelis (iš 
Heidelbergo). 54 broliai sudaro 6 būre
lius.

Vakare stovyklos atidarymo laužas — 
visiems niūniuojant „Žiūrėk į tolį, laužas 
liepsnoja...“ sesė Helen-Rūta ir brolis 
Gintas atneša urną su praėjusių metų 
paskutinio laužo pelenais ir užberia ant 
naujai liepsnojančios ugnies. Prasideda 
dainos, šūkiai, pasirodymai...

Trečiadienis
Stovyklos programa prasideda pagal 

įprastą dienotvarkę. Pietums ir lituanisti
niam pokalbiui sulaukiame svečio prof. T. 
Venclovos, tik prieš 6 mėnesius apleidu- 
sio Lietuvą. Jis supažindina stovyklauto
jus su dabartiniu gyvenimu Lietuvoje ir 
papasakoja apie disidentų sąjūdį. Kalbė
tojas sulaukia daug klausimų. Atsakymus 
į vokiečių kalbą verčia M. šiušelis, į ang
lų — A. Vilčinskas. Tenka pastebėti, kad 
Vokietijos jaunimas žymiai geriau orien
tuojasi politikoje, negu Anglijos.
Ketvirtadienis

Po įprastų ryto darbų stovyklautojai 
vėl renkasi lituanistiniam pokalbiui. Šį 
kartą klausomės svečio iš Londono uni
versiteto, kalbininko lan Press, kuris aiš
kina apie lietuvių kalbos kilmę ir reikšmę 
kalbotyrininkams. Svečias savo temą pa-

tiekia pirma angliškai, paskui pakartoja 
vokiškai.

Po pietų sulaukiame Hampshire šaulių 
klubo instruktoriaus, kuris rodo skaidres 
ir filmą apie ginklų vartojimą. Vėliau ke
lios grupės turi progos išbandyti savo 
taiklumą Sodybos šaudykloje.

Pavakariais sesė G. O' Brien praveda 
dainų pamokas — pasiruošimą laužui. Po 
to seka lietuvių kalbos pamoka (pasikal
bėjimas), kurią paruošė M. šiušelis.
Penktadienis

šios dienos lituanistinė tema: Lietuviai 
išeivijoje, kaip čia atsiradome, mūsų or
ganizacijos. Po pietų V. O* Brien aiškina 
stovyklautojams, kaip naudoti žemėlapį ir 
kompasą. Pasiskirstę į grupes, visi iške
liauja į 10 km žygį per žaliuosius laukus 
ir miškus. Atrodo, visiems gerai sekėsi, 
išskyrus vieną būrelį, kuris paklydo ir 
pavėluotai sugrįžo stovyklon.

Sulaukiame daugiau svečių: V. Ane- 
lausko ir G. Mikalausko. Abudu kadaise 
stovyklaudavo Sodyboje, dabar gyvena 
Amerikoje. Vakarop atvyksta E. šova su 
„Budėkime“ aparatūra, ir stovyklautojai 
padeda surinkti naujausią žurnalo nume
rį (su iliustracijomis iš šios stovyklos).

Po vakarienės ir vėliavų nuleidimo — 
vyresniesiems pasilinksminimas Sodybo
je, o jaunesniesiems — laužas stovykloje, 
šeštadienis

Ir vėl rytinis švilpukas mus kelia die
nos užsiėmimams. Po pusryčių ir inspekci
jos stovyklautojai renkasi į didžiąją pa
lapinę pasiklausyti dr. J. Pilcher pašne
kesio apie Lietuvos pašto ženklus ir su 
jais surištus istorinius įvykius. Vėliau v. 
s. J. Alkis kalba apie D. Britanijos lietu
vius ir jų spaudą bei organizacijas. Tuo 
pačiu metu M. šiušelis aiškina apie Vo
kietijos lietuvių veiklą vokiškai kalban
čiam jaunimui.

Po pietų sportas. Vakare laužas.
(Bus daugiau)

SVEIKINIMAI ATEITININKŲ 
KONGRESUI

Ateitininkų Federacijos kongresui, ku
ris vyko Clevelande rugsėjo 1-4 d. d„ svei
kinimus atsiuntė popiežius Paulius VI ir 
JAV prezidentas J. Carteris. Savo laiške 
prezidentas rašo:

„Siunčiu 'šilčiausius sveikinimus Ame
rikos. lietuvių katalikų „Ateities“ Federa- 
cijo- nariams, susirinkusiems į savąjį 
kongresą.

Jūsų tikėjimas į Dievą ir pasiryžimas 
tęsti savo protėvių palikimą yra padaręs 
'labai pozityvios įtakos į Amerikos gyve
nimą. Aš vertinu Jūsų įnašą į švietimą, 
religiją bei kultūrą ir pasisakau už idea
lus bei vertybes, kurios inspiruoja visuo
meninę Jūsų veiklą.

Linkiu darbingiausio ir entuziastingo 
suvažiavimo!

Jimmy Carter“

Praėjusiųjų metų paskutiniajame „Ko
munisto" numeryje P. Slavėnas įrodinėjo 
nepaprastą rusų kalbos reikšmę ir būtinu
mą sovietinėse respublikose (žiūr. „E. Lie
tuvis“, Nr. 9, 1977 m.). Į jo straipsnį po 
gero pusmečio tame pačiame žurnale (Nr. 
8) laišku redakcijai atsiliepė Vladas Ru- 
ževičius. Savo dviejų su puse puslapio 
laiško turiniui apginti bei autoritetui su
stiprinti jis nurodo net 22 panaudotus šal
tinius (daugiausia rusų kalba).

Nors V. Ruževičius taip pat kelia į pa
danges rusų kalbą, kurios niekada nebū
sią per daug, bet jo laiškas lyg ir bando 
padailinti P. Slavėno sukeltąją reakciją, 
kad be rusų kalbos, kaip ir be vandens — 
nė iš vietos. Jis taip pat skundžiasi, kad 
mokančiųjų rusų kalbą procentas (35.9) 
dar esąs nepakankamas. Tačiau tuo pačiu, 
pasikvietęs į pagalbą V. Leniną, įsakmiau 
nei P. Slavėnas bando įtikinti, kad rusų 
kalba neprivalanti būti ir nesanti privile
gijuota nacionalinių kalbų tarpe. Jis ci
tuoja Lenino pasakymą: „Nė vienos privi
legijos nė vienai nacijai, nė vienai kal
bai“. Tačiau... „ekonominės apyvartos" 
reikmės visada privers valstybėje gyve
nančias tautybes (kol jos panorės gyven
ti kartu) mokytis daugumos kalbos. Kuo 
demokratiškesnė bus Rusijos santvarka, 
tuo... atkakliau ekonominės apyvartos 
reikmės spirs įvairias tautybes mokytis 
kalbos, labiausiai patogios bendriems... 
santykiams".

Norėdamas lyg ir pateisinti šį Lenino 
peršamąjį rusų kalbos primatą, V. Ruže
vičius sako: „Terminu „tarpnacionalinio 
bendravimo kalba“ nėra ir negali būti 
reiškiami jokie politiniai bei teisiniai kal
bos pranašumai. Kalbos mūsų šalyje, kaip 
ir pačios tautos, yra absoliučiai lygiatei
sės. Tą lygiateisiškumą dar kartą pabrė
žia naujosios Konstitucijos projektas. Ru
sų kalba, nors ji ir yra bendra tarpnacio
nalinio tautų bendravimo kalba, politiniu 
ir teisiniu atžvilgiu užima mūsų šalies 
tautų tarpe lygiateisišką, o anaiptol ne 
privilegijuotą padėtį“.

Ar nėra visi šitie teigimai tiktai gražios 
pasakėlės mažiesiems užliūliuoti, besi- 
spardantiems nuraminti. Iš tiesų gi neiš
vengiamai einama prie to, kad „tarpnacio
nalinė rusų kalba“ anksčiau ar vėliau lik
tų vienintele visų Sovietų Sąjungos tau
tų kalba.

Nors dr būdamas labai atsargus, V. Ru
ževičius pripažįsta, „kad jau dabar pasi
taiko, kai klausimas dėl socialinių kalbos 
funkcijų supainiojamas su klausimu dėl 
įvairių kalbų vartojimo ir mokymosi“. 
Matyti, kad ankstyvesnieji P. Slavėno iš
vedžiojimai yra sukėlę lietuvių tautos in
telektualiniuose sluoksniuose tam tikrų 
būkštavimų, todėl V. Ruževičius bando 
dar išsamiau nušviesti, kodėl gimtoji kal
ba turi būti bent laikinai pasilaikoma.

„Antrosios kalbos mokėjimas bei varto
jimas šalia gimtosios yra dvikalbilškumas, 
kurio svarbiausias tipas mūsų šalyje yra

J. A. Jūragis

Susižavėjimas
(Iš naujai išleisto poezijos rinkinio 

„Akmens ir paukščio metas“)
Mane lydėjo vieškeliu bičiulis laukų

vėjas, 
Žydėjo persikai — liepsnojo pakelė. 
Mieloji, tavimi esu susižavėjęs, 
Kaip saulė žavisi pavasario gėle.

šešėlis debesio virš pievų greitai plaukė. 
Kaip ilgesio banga, liūdnumas atskirtų.
Mieloji, nuostabu — ramunėm tvino 

laukas. 
Ir iš kiekvieno žiedo man šypsojais tu.

Kur tik einu, jaučiuos esąs ne vienas. 
Regiu tave erdvėj ir upės vandeny. 
Tu moji man iš sidabrinės mėnesienos 
Ir širdyje kaip džiaugsmas gyveni. 

tas, kuomet antroji kalba po gimtosios yra 
rusų kaip tarpnacionalinio bendravimo 
kalba. Tai, žinoma, nereiškia, kad galima 
nepakankamai vertinti savo gimtąją kal
bą ir nesistengti tobulai ją išmokti. Kol 
funkcionuoja bet kuri, netgi neturinti raš
tijos, kalba, jos nešėjai, nepakankamai 
gerai mokėdami kurią nors kitą kalbą, 
vartoja savo gimtąją ka'bą kasdieninia
me gyvenime. Todėl tos tautos inteligen
tija turi mokėti ir savo kallbą. Priešingu 
atveju ji atitrūks nuo savosios tautos, 
praras galimybę bendrauti su ja supranta
ma jai kalba, propaguoti savosios tautos 
tarpe galima ir šiai tautai suprantama 
forma marksizmo-leninizmo idėjas, įžy
mius TSRS ir šiuolaikinio pasaulio kultū
ros bei mokslo pasiekimus".

Lyg ir bepradedąs įprasminti ką tik ci
tuotoje ištraukoje gimtosios kalbos reikš
mę, V. Ruževičius greitai susigriebia ir 
paaiškina, kad ji reikalinga „tautai su
prantama forma perduoti marksizmo-le
ninizmo idėjas". Žinoma, nepriversi Lie
tuvos kaimiečio sakityti rusiškai Lenino 
raštus, jeigu jis net raidžių nepažįsta... O 
kaip pats straipsnio autorius teigia, Lie
tuvos kaimo gyventojai nesineria iš kai
lio, besistengdami Kmbkti rusų kalbą (tik 
apie 20% ją moka). Ir kuo ilgiau tautos 
kamienas kalbės gimtąja kalba, tuo bus 
mažesnis pavojus tautai išnykti.

Knygų paroda Maskvoje
Maskvoje nuo rugsėjo 6 d. veikia tarp

tautinė knygų mugė-paroda, apie kurią 
„The Times“ (rugs. 9 d.) parašė įžanginį 
rašinį, pavadintų „Knygos, verčiančios 
Maskvą drebėti“. Ten rašoma: „Didžiulė 
ir galinga Sovietų Sąjunga, pati save ap
šaukusi mokslinės teisės ir istorijos pro
paguotoja, žmonijos vadove į šviesesnį 
rytojų, dreba vien tik pagalvojus, kad sau
jelė jos piliečių perskaitys „Gyvulių ūkį“.

Straipsnyje sakoma, kad parodos ren
gėjai skelbiasi norį įgyvendinti Helsinkio 
deklaracijos dvasią ir pagerinti kultūri
nius mainus, išstatant kitų kraštų autorių 
kūrybą. „Rusai iš tiesų turi drąsos skelb
ti, kad parodos tikslas esąs prisidėti prie 
tarptautinio bendradarbiavimo Helsinkio 
konferencijos paskutinio'ios fazės dvasio
je. Jie stengiasi įkalbėti žmones, kad jie 
geriau įgyvendina konferencijos nutari
mus negu Vakarai, nes išsiverčia daugiau 
vakarietiškų knygų, negu vakariečiai ver
čiasi iš jų. iEet šičia yra svarbu ne skai
čiai. bet mintis, kuri rodo tik labai men
kas Helsinkio dvasios žymes.“

Parodos arba mugės direktorius Torsu- 
jevas pareiškęs, kad visas knygas bus ga
lima eksponuoti, išskyrus tas, kurios 
„prieštarauja Sovietų teisei, propaguoja 
karą, rasinę ar tautinę diskriminaciją ir 
įžeidžia kitų dalyvių tautinę savigarbą“. 
Vakariečiai negalėję suprasti, ką šiuo pa
reiškimu norima pasakyti, kol patyrė, kad 
iš jų katalogo išbraukti Orwellis, Solženi
cynas, Bulgakovas, Nekrasovas ir kiti au
toriai, nepalankiai ar humoristiška: atsi
liepiu apie sovietinį gyvenimą.

Net kai kurių autorių vertimai į rusų 
kalbą atitinkama: surežisuoti ar pakeis
ti. Pvz. K. Vonnegut's knygoje „Sloughter- 
house Five“, kur aprašytas Dresdeno 
bombardavimas, praleistas skyrius apie 
rusų kareivių plėšikavimus, prievartavi
mus ir padeginėjimus.

Vakariečių leidyklos turėjo išspręsti la
bai sunkų klausimą: jei jos eksponuos ką 
norėdamos, negalės iš viso dalyvauti, o jei 
paklus parodos administracijos instrukci
joms — nusikals savo pačių principams. 
Buvo surastas beveik saliamoniškas 
sprendimas. Vakarų leidyklos atgabeno vi
sa, kas buvo numatyta, palikdamos paro
dos rengėjams cenzorių pareigas. O tos 
pareigos dar kartą parodė, kad kultūri
niai mainai vis dar tebevažiuoja vienos 
krypties gatve.

V. s. Juozas Maslauskas, 
stovyklos viršininkas

Antradienis
Švilpukas žadina stovyklautojus 7 vai. 

ryto. Mankštą praveda S. Dobbs ir V. 
O' Brien berniukams, A. Drazdytė ir K. 
Markevičiūtė mergaitėms. Visi renkasi 
pamaldoms, kurias kas rytą atnašavo sto
vyklos kapelionas kun. V. Kamaitis. Vė
liavų pakėlimas, pusryčiai, inspekcija — 
priprantame prie kasdieninės tvarkos. 
Pradedame pirmąją lituanistinę paskaitą: 
Lietuvos istorija. Angliškai kalbančiam 
jaunimui kalba A. Vilčinskas, vokiškai 
kalbančiam — M. šiušelis (šioje stovyk
loje teko naudoti tris kalbas). I

Irena Joerg

VASAROS MIRAŽAS
Profesorius Tauginas, nepailstantis keliauto

jas, vėl gėrisi kalnų gamtos žavumais. Sustojęs pa
miškėje, atsirėmęs j lazdą, akimis klajoja toliuose, 
o prisimindamas ne vieną savo iškylą, tyliai šypso
si...

Jis prisimena malonias studentavimo dienas, 
kai širdyje skambant vasaros himnams, troško pa
siekti pačias kalnų viršūnes ir neapžvelgiamose be- 
rybėse įmatyti kūrybiškąjį grožį, nuostabią jėgą, 
paties Kūrėjo galingąjį Aš.

šiandien visa tai kažkaip kitaip. Kampuotos, 
nevaisingos kalnų viršūnės, nuobodžiai stebinčios 
sniego dėmes ant šaltų, šešėliais apsiniaukusių be
dugnių veikia grasinančiai... Jis mato ten ir vos žy
mų vandens sidabrinį siūlą, iš kurio netrukus, 
beveik visai netikėtai, ištrykšta siaučiąs kalnų upe
lis, kurs vis daugiau, vis greičiau, vis skubiau įsi
smaginęs, šokinėja pro sustingusių uolų tarpus, ne
kantriai mėto aplink save akmenų skeveldras, ap
draskytas medžių šakas ir šėlstančias baltas putas. 
Tarytum vėtroje audringai verda jo bangos ir, be
viltiškai dejuodamos, krinta į slėnį.

Jis jaučia ant savo skruostų švelnutėlį šilto vė
jo palietimą ir, pradėjęs eiti, ima džiūgauti, maty
damas tolumoje gana plačiai išsiplėtusio bažnytkai
mio kontūrus: dangaus mėlynėje besistiebiąs baž
nyčios bokštas, saulėje žvilgą stogai, žalių sodų vai
nikai ir, rodos, visai arti, rankom pasiekiami, nedi
deli žmonių kiemai.

Prieš akis atsiveria baltai dažytos švarios tro
bos su mažais, gėlėmis apkrautais langais ir įvai
riai išdrožinėtais mediniais balkonais.

Iš akmenų sumesti laiptai veda į ne per aukš
tą kalnelį, į nedidukę bažnytėlę, iškilmingai stebin
čią aplink save pabertus namukus.

Profesorius Tauginas pamažu kopia žemyn į 
slėnį. Eina per suminkštėjusias pievas, pro vos žy
mią pelkę, arba šalia lėtai čiurlenančio upeliūkščio, 
kurs pasimetęs, suka į drėgną žemę.

Netrukus jis pasiekia už spygliuoto miško nu
garos saugiai išbujojusį pievalaukį, apsuptą dauge
lio lapuotų medžių.

Tarpe aksominiais kamienais išsiblaškiusių 
alksnių, vienur kitur matosi pasiklydęs uosis, o 
kiek atokiau, beveik ant paties pievalaukio krašto, 
plačiai išsiskėtusiom šakom ir didžiuliu lapų stogu 
— jau gerokai pasenusi liepa.

Valandėlę stabtelėjęs, jis įsiklauso į šaunų 
svirplių minuetą, į bičių dūzgimą, į paukščių links

mą čirškėjimą, ir jam atrodo, kad ant laukinių do
bilų besisupančios peteliškės, pritaira saulės gies
mei.

Bet kas ten po ta sena liepa? Ar nesimato ten 
žmogiško pavidalo siluetas? Gal sėdi kas ir ilsisi ar 
gėrisi svaiginančia aplinka?

Aksominiu žalumu blizga drebantys lapai — 
pirmiau gelsvai, po to tamsėja. Po kojų, ant šiltų 
samanų, tempiasi ilgyn išsitiesę šešėliai, o aplinka 
prisipildė šimtais kvapų. Susimaišė eglės spyglių sa
kai, samanos, šviežias šienas ir žemė, alsuojanti 
tarp nuostabiu rausvumu nusidažiusių medžių ka
mienų, tarp ošiančių lapų ir besisupančių grakščių 
pušaičių.

O ten. priekyje, vieningai susikibusi kalnų ei
lė. Miškais apvainikuoti, šviesiai žaliais pievų plo
tais apdengti, saulės įšildyti — šiandien jie ramūs 
ir bičiuliški...

Bet atgal prie vienišai pasimetusios liepos. O 
taip, ten sėdi kažkokia moteris. O gal mergaitė? 
Ne vien tik smalsumas pagauna profesorių Taugi- 
ną. Jis norėtų paskutinį šios kaitrios dienos vaizdą 
parsinešti su savim. Tarsi gamtos nugirdytas, ne
tvirtais žingsniais pasuka senos liepos link.

Matyt, jau ir sėdinčioj! jį pastebėjo. Kaip iš
gąsdinta stirna pašokusi, dairosi, į kurią pusę bėg
ti. Bet jam ramiai artėjant, ji vėl sėdasi ant seno, iš
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Tarp Vyčio ir Smūtkelio
(Ištrauka iš Studijų Savaitėje skaitytos 

paskaitos)
Su pagrindu lietuvis didžiuojasi savo 

tautos praeitimi ir be pagrindo menkina 
save, gyvendamas dabartimi. Toks šio 
straipsnio kiekvienam lietuviui įsidėmė
tinas įvadinis sakinys.

Lietuvių tauta, manau, niekada neibuvo 
perpžengusi trijų milijonų ribos. Ir visgi 
šimtmečių bėgyje sugebėjo kariauti su 
priešais žymiai už save galingesniais, 
puolusiais Lietuvą iš rytų (rusai) ir iš 
vakarų (kryžiuočiai), ir juos nugalėti; nu
galėdama, užkariaudavo milžiniškus plo
tus nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų, nuo

gĮllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffi 

I Dr. Stasys Kuzminskas Į 
..................................... lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliŠ

Smolensko iki Dono krantų ir sukūrė di
delę Lietuvos valstybę.

Užkariavo ne grobio, plėšrumo ar tau
tų išnaikinimo, bet priešingai — tik savo 
tautos ir valstybės gynimo tikslu. Lietu
vos kariai, jų vadai ir valstybės valdo- 
vai-kunigaikščiai nors ir užkariautų, bet 
taikingų tautų atžvilgiu visuomet pasižy
mėdavo nuostabiu humaniškumu, reikš
dami pagarbą svetimų tautų papročiams, 
kalbai ir jų savivaldai. Ukrainiečiai dar 
ir šiandien pagarbiai prisimena anuos lai
kus, kada Ukraina buvo Lietuvos valdo
ma ir tuo pačiu nuo rusų grėsmės apsau
gota.

Tos žiaurios kovos su rusais ir kryžiuo
čiais tęsėsi šimtmečiais. Nenuostabu, kad 
anų laikų lietuvis, nors ir gimęs po ramia 
pastoge, bet gyveno ir brendo karo lauke. 
Anų laikų lietuvio, kad ir labai humaniš
ko būdo, gyvenimo esmė ir turinys buvo 
kova su jį puolančiais plėšriais priešais.

Šitokioj anų laikų lietuvių tautos gyve
nimo būtenybės aplinkoj kalbamasis Lie
tuvos istorijos didingumo laikotarpis su
kūrė ir savąjį simbolį — Vytį, vaizduo
jantį raitelį su iškeltu kardu rankoje, (be
sivejantį savo priešą.

Pažymėtina, kad anų laikų visos Euro
pos tautos, su labai maža išimtimi, vals
tybiniais simboliais pasirinkdavo erelį 
arba liūtą, arba abu drauge. Lietuvių tau
ta nepasekė kitų pavyzdžiu, bet pasirin
ko sau tinkamiausius — arklį ir žmogų. 
Erelis arba liūtas vaizduoja jėgą ir plėš
rumą, tuo tarpu kai arklys ir žmogus — 
jėgą ir žmoniškumą.

Vytis tad mums liudija, kad anų laikų 
lietuvis buvo ryžtingas, tautiškai išdidus, 
pasitikįs savim ir humaniškas.

•••
Kovingiems šimtmečiams sllenkant, jė

ga pradėjo išsekti, ryžtingumas menkė- 
ti... Beliko tik humaniškumas, su sužalo
ta tautiškąja sąmone mažame, prie Balti
jos jūros prisišliejusiame plote.

Apie po to sekusį lietuvių tautos istori
jos laikotarpį prof. M. Biržiška savo kny
goje „Lietuvių tautos kelias“ taip pasisa
ko: „Po XVII šimtmečio lietuvių gyveni
mas ilgainiui užsidaro kaime ir nesiekia 
toliau parapijos ribų. Parapijos ribose 
praeina lietuvių gyvenimas nuo gimimo 
ligi mirties. Tikroji tėvynė per kelis šimt
mečius — parapija.“

Štai lietuvių tautos didingumo istorija 
kaip filmas staiga nutrūksta. Valstybės 
nebėra. Tauta suigniuždinta ir (bejėgė už
sidaro savyje, savame skausme, nusivyli
me ir apmaude. Savam neužmirštamam 
humaniškumui ji randa prieglaudą bažny
čioje. Toje pačioje bažnyčioje ji randa ir
gi paguodą dėl nustoto tautinio išdidu
mo, karingo ryžto ir dinamiško pasitikėji
mo savimi. Pasimetusi, neberandanti vie
tos ant Žemės, tauta ieško sau vietos Dan
guje ir .atsiduoda Dievo valiai. Nusivylusi 
ir nusiminusi, ji linkusi paneigti visas že
miškas vertybes ir padaryti save niekam 
nereikalinga •

Minėtos knygos kitoje vietoje prof. M. 
Biržiška rašo: „Senas tvirtas lietuvių ti
kėjimas virto karštu katalikišku dievotu
mu su Vilniaus Aušros Vartų ir šv. Kazi
miero koplyčia, su Vilniaus ir Žemaitijos 
kalvarijomis, su Trakų, Šiluvos Dievo 
Motinos vainikuotais paveikslais, Varnių 
ir kitų parapijų davatkomis“.

Štai tokioj aplinkoj ir tokioj nuotaikoj 
lietuvių tauta kūrė ir sukūrė savo naują 
simbolį — Smūtkelį. Pats pavadinimas 
yra slaviškos kilmės (smutnyj, smutny) 
ir reiškia nusiminimą, šis pastarasis jau 
nebeįkūnyt.as žmoguje (nes žmogumi jau 
nebepasitikima), bet Kristuje, t. y. abso
liutinės meilės (humaniškumo) įvaizdyje. 
(Autoriui pageidaujant, slaviškasis Smui
kelis nekeičiamas lietuviškuoju Rūpinto
jėliu. Red.).

Savaime aišku, kad dalyje 17-ojo, 18- 
19-ojo ir dar pradžioje 20-ojo šimtmečių 
Bažnyčia vaidino ne tik vadovaujanti, 
bet ir lemiantį vaidmenį tolesnei 
lietuvių tautos vystymosi raidai.

Išviršiniai atrodo, kad lEažnyčia kaip 
tik ir sugebėjo duoti tai, ko perblokšta 
lietuvių tauta norėjo ir ieškojo — visoke
riopą saugumą Bažnyčios užuovėjoje.

Deja, atsitiko kitaip. To paties Romos 
katalikų tikėjimo kaimyninė tauta, tik 
daugiau tautiškai susipratusi, neužsikrė
tusį tautinės menkavertystės liga, daugiau 
veržli savo užmačiose pastebėjo, kad nu- 
sivertinę ir nusimenkinę lietuviai gali bū
ti geru jos grobiu. Ji pradėjo pašalėmis 
skverbtis į nusižeminusiųjų tarpą ir juos 
lenkinti. Kadangi abi Bažnyčios (lietuvių 
ir lenkų) buvo tos pačios, tai ilgą laiką 
lenkinimui nebuvo priešintasi.

•Aplamai ano daugiau kaip du šimtme
čius besitęsusio Smūtkelio laikotarpio iš
davos lietuvių tautai buvo tragiškos: 1. 
Didelė Lietuvos dalis ir jos sostinė Vil
nius buvo sulenkinta. 2. Lietuva, užsida
riusi savyje ir savo nusiminime, neteko 
bet kurių santykių su Europos kultūra bei 
civilizacija ir todėl atsiliko nuo jos vienu 
ar net dviem šimtais metų. Tuo .metu, kai 
rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų ir kitų 
Europos tautų literatūra ir menas siekė 
savųjų aukštybių, mokslas ruošėsi nau
jiems prasiveržimams, lietuvių tauta, už
sidariusi savyje, vis dar tebeskaitė (jeigu 
kas mokėjo) maldaknyges ir „kantičkas“. 
3. Lietuvių tauta tiek buuvo persiėmusį 
nepasitikėjimo, nusižeminimo ar menka
vertystės jausmais, kad jie užsiliko lietu
vių būde dar iki šiai dienai.*»•

Lenkinimui (ir rusinimui) stiprėjant, 
jau 19-ame šimtmetyje lietuvių tautinė 
sąmonė pradėjo atbusti iš naujo. Net pa
čios dvasiškijos tarpe atsirado žymus lie
tuvybės žadintojas vyskupas M. Valan
čius. Jam vadovaujant, pamažu pradėjo 
atsirasti ir kitų. Suskamba „Varpas“, su
švinta JAušra“, vėl atsibudo lietuvių tau
ta naujai pergalės šventei — nepriklauso
mai Lietuvos valstybei.

Tauta neatbudo iš karto. Jos atbudimas 
užtruko daugiau kaip šimtą metų. Ji, tar
si nepasitikėdama žadintojais ir švintan
čia „Aušra“, kėlėsi pamažu iš po jai už
mesto menkavertystės apvalkalo ir labai 
lėtai ruošėsi balnoti žirgą. Tik nepriklau
somybę paskelbus, lietuvių tauta apsi
sprendė pasekti savo žadintojais, pradėjo 
nusigręžti nuo Smūtkelio ir atsisuukti į 
Vytį.

Kas įsigyta per šimtmečius, negali būti 
išgyvendinta per metus. Tas nusigręžimo 
ir sugrįžimo vyksmas ėjo Lietuvos nepri
klausomybės laikais ir tebeina šiandien. 
Lietuvis vis dar nepakankamai pasitiki 
savimi, vis dar dažnai suabejoja savo pa
jėgumu kritiškos valandos akivaizdoje, 
vis dar serga menkavertyste ir netiki, kad 
jis lygus bet kuriam ne lietuviui, ar net 
už jį pranašesnis. Iš to seka, kad dažnas 
lietuvis /jiučiasi laimingas, jeigu jis tik 
gali gyventi nors ir siauroje, bet savo su
sikurtoje aplinkoje, visai pamiršdamas,

ČIKAGA - 3
EDUARDAS CINZAS

Vieną vakarą pasiekiu Jaunimo Cent
rą. (Kiti sako, kad, girdi, tai Jėzuitų 
Centras, bet juk ne tai svarbu, kas vado
vauja, o — kaip vadovauja jaunajai lie
tuviškosios (kultūros veiklai.) Atveža bi
čiulis Henrikas (Pleibojus) į Foto paro
dą. Gražus tas Henrikas, kaip berželis 
galulaukėje, nedaug šneka, mėgsta klau
sytis kitų, .bet kai nusibosta tų kitų išmin
tis ir intelektualiniai perraitymai, tik 
blokšt deginančiu jumoru! Po to šnekta 
vėl nusistovi mielame paprastume. Ir tarp 
moterų Henrikas pagirtas: troboje trys 
dukros — liepos žaliosios, Andalūzijos ro
že žydinti brangiausia ir vienintelė, amži
nai susimąsčiusi, filosofo didybėje užsi
sklendusi katė Murkė. Tai pas juos, kai 
atvykstu ij Marketparką, randu ir nakvy
nę ir užkandį dailiomis rankelėmis pa
ruoštą.

Nu, (žiū, ir aš įsikabinau tą „nu“, 'kaip 
Tomas Disidentas) vaikštau pasieniais ir 
žvalgausi iį foto nuotraukas. Bandau susi
vokti mene, kurio nepažįstu. O vistiek 
džiugu, miela, kad mūsiškiai nesitenkina 
tradicinėmis meno išraiškomis, o žengia 
kartu su savo amžiumi. Prisimena kažka
da skaityta Tito nuomonė, kurioj jis 
džiaugėsi, kad gyvena Čikagoje — prie 
mūsų kultūrinių išraiškų versmės, kur, 
girdi, tiek daug galimybių pamatyti, iš
girsti, pačiupinėti.

Pro šalį skuba Jaunimo Centro Vyriau
sias — kun. Kezys. Nu, galvoju, tu, bro
lau, nesensti kaip užkerėtas! Kezys, kaip 
ir prieš keletą metų, nesirengia pakalnėn: 
sportiškai žvalus, geros nuotaikos, skubia, 
jaunuoliška šnekta. Kalbant apie jo nuo
taiką... Tik vėliau, kai išsišnekėjome su 
bičiuliais apie Čikagos kasdienybę, suži
nojau, jog mūsų superpatriotai buvo už
lenkę Kezį maldykloje (!). Pasaka ne pa
saka, o susirinko būrys mūsiškių čikagie- 
čių protestuoti prieš Jaunimo Centre nu
matytą filmų spektaklį. Su lazdomis, pla
katais ir deržimordiniais riksmais. Links
miausia (?) tai, kad niekas net nebandė 
įsteigti Jaunimo Centre LKP (b) skyrių, 
o kažkuris vaikinas norėjo parodyti... fil
mus iš Lietuvos. Ir prasidėjo! Ir šiandien 
dar nepasibaigė, vis dar plaistosi tų pa
mazgų dėmės Amerikos lietuvių spaudoje. 
Pats mačiau keletą tų „nelemtų“ filmų ir 
nieko neradau, kas papiktintų ne tik di
džiai gudrius superpatriotus, bet ir tokius 
naivius mažutėlius, kaip aš. Vieno subu
vimo metu Lieže net buvome pasikvietę 
vaikiną iš Vokietijos, kuris mums ir pa
rodė keletą filmų „iš Lietuvos“. Pasižiū
rėjome, padiskutavome, pasidžiaugėme 
tuom, kas gražu, pasijuokėme iš (bedieviš
kų senučių, ir viskas. Mano nuomonė tai 
tokia: broliai Lietuvoje turėtų sukurti 
daugiau tokių filmų. O kur propaganda, 
kur kitokios prakišos, tai ten jau kiekvie
nas tegul atskiria grūdus nuo pelų. Bet — 
grįžkime prie paprastosios kasdienybės, 

kad jį supa žymiai platesnis pasaulis, ku
riame tik sumanus, darbštus, drąsus ir 
pasiryžėlis (nebūtinai galingas) laimi.

Klysta tie, kurie mano, kad Smūtkelis 
yra religinis ar tautinis simbolis. Nei vie
nas, nei kitas. Dar blogiau — jie klysta 
pavojingai lietuvių tautos ateities požiū
riu. Smūtkelis yra tik tam tikro mūsų 
tautai labai liūdno („smūtno“) laikotar
pio simbolis. Tikėkime, kad tokių laiko
tarpių mūsų tautos istorijoje nebepasi
kartos. Smūtkelį pagarbiai padėkime į 
muziejų. Lietuvių tautos ateities simbo
lis tegali būti Vytis — drąsa žvelgti be 
baimės į .akis bet kuriam pavojui, ryžtas 
pavojų nugalėti, humaniškumas — nuga
lėtąjį gerbti. (Žinoma, ne daugiau už sa
ve. Gerbdami kitus daugiau už save, mes 
griauname save ir lengvai tampame kitų 
grobiu. Kas ir atsitiko anais Didž. Lietu
vos Kunigaikštijos laikais). 

apie tokius dalykus, kuriuos norėtųsi pa
vadinti tikru vardu, bet redaktorius, žmo
gus lėtas ir mandagus, vis tiek nepraleis 
pro cenzūrą, tegul aiškinasi patys katinai 
(pridirbę negeroje vietoje).

Vieną penktadienį (o gal ketvirtadie
nį?) skaitau noveliukę tame skystu para
ku aplaistyto, bet vis tiek tebestovinčio 
Jaunimo Centro kavinėje. Europiečiai to
kią kavinę pavadintų sueigine, nes nepa
matysi nikeliuoto bufeto, butelių butelė
lių eilės, nepajusi maloniai vėstančio 
alaus kvapo. Jo nė su žiburiu nerasi! Vai
kinas prie stalo pardavinėja amerikietiš
kai negardžią kavą 'ir kažkokia stiprybe 
sutvirtintą vynelį. „Kavinėje“ vyksta sim
poziumai, poezijos vakarai, grožinės lite
ratūros peržvalgos. Į tą midum nekve
piančią romuvą atveža bičiulis Zenonas. 
Žmogus lėtakalbis, rimtas, matematiko 
tikslumu sudedantis taškus ir kablelius 
ten, kur pamiršai, kur apsilenkei su De
kartu ir nuklydai gražbylystėn. Ateina į 
Briuselį ir jo valdomi „Akiračiai“. Akira- 
tininkų horizonte — skaitlingų priešų 
Maginot linija. Metai iš metų kaip akira- 
tininkai, pasitelkę Vytautą su didžiuliu 
kalaviju, barzdotus, bet nebūtinai protin
gus „ologus“, pensijon išstumtus rašalo 
generolus-perbėgėlius, ir kitus geros va
lios viską daužyt mėgstančius, 'šturmuoja 
tą sukiužusią, bet vis dar neįveikiamą li
niją. Paskutiniuose numeriuose, kurie, 
kaip ir kita spauda už Vandenyno, atslen
ka beveik pusmečiu pavėlavusi, vis dar 
priekaištaujama Gudeliui, kad jis, bloga- 
šaudis, nepataikė į tautos vadą Nr. 2, ra
šalinės aristokratijos parašais įrodinėja
ma, kad (Bražinskai mums nekošer, ir vis
kas. Beje, antrojo puslapio margumyne 
galima pasiskaityti baltomis intelektualo 
pirštinėmis sudėliotus Amerikos lietuvių 
piletkelius ir rietenas. O kad nepagalvo
tum, jog skaitai laikraštį „kaip ir kiti“, 
straipsnį pradeda paskutiniame puslapy
je, atkelia į vidurį, o užbaigia pirmojo pa
raštėje. Linksmąją pusę užvertus, reikia 
pripažinti, bent mano išmone, kad „(Aki
račiai“ perteikia ir savotiško šviežumo, 
nesibaimina tabu temų, gana realistiškai 
nagrinėja mūsų santykius su Lietuva. Ne
reikėtų pamiršti ir rimtų straipsnių apie 
tokius dalykus, kurie nesiglaudžia su po
litika. Taigi — po noveliukės, kurią per
skaičiau ir literatūra besidomintiems ir 
tiems, kurie atėjo išbarti mane, kad nera
šau apie trėmimus, bolševikų skriaudas 
Lietuvai, kad mano darbeliuose kaip !r 
nesą lietuviškumo (lyg jie, mielieji, neži
notų, kad aš ne lietuvis, o žemaitis!), pra
sidėjo pokalbis su skaitytojais. Kaip pa
pročiai reikalauja — išsišnekome ir apie 
tokius dalykus, kurie nieko bendro netu
ri su literatūra. Titas Prievaizda modera- 
vo žaidimą ir viskas praėjo be persūdy- 
mo. Tik vieną minutėlę, kai neapsižiūrė
jau, kaip pasitaiko žingsniuojant minų 
lauke, viskas išlėkė į orą: užsimindamas 
apie „Aidus“, pasakiau, kad tai kunigų 
žurnalas. Pasakiau tai, ką galvoju; kaip 
man atrodo, nes, nors trijų doktoratų ir 
neturiu, .bet vis tiek skaitau daktariškos 
išminties straipsnius „Aiduose“, kurie 
kartais arčiau sufilosofinto davatkizmo, 
negu pačios filosofijos, jeigu paminėsime 
plačiausiai naudojamą žurnalo hoby. Bet 
ir čia viskas praėjo be didesnės (bėdos, 
moderatorius sudėjo išvartytus žaisliukus 
į savo vietas.

Po vakaronės vykstame pas draugą, kur 
susibūrė Mackaus fondo žmonės. Saldai
niukais pavaišino, pyragu ir beisbolu. Bu
vo miela, gera tarp pažįstamų veidų, bet 
kartu ir liūdna, kad nėra sunkiai sergan
čio mielojo Ginto. Tai jis, gerasis vaiki
nas, nūdieninio knygnešio Morkūno 
spaustuvėje prastumia mano darbelius.

Raganų ašarų lietui krentant ant susi
gūžusios Čikagos, Henrikai išsodina prie 

lietuviškos kavinės durų: vyksta „Antro
jo kaimo“ spektaklis. Gan didokoje, bet 
vis tiek mėgėjus nesutalpinančioje sallėje, 
kvepia tikru alum, prirūkyta, kad gali 
kirvį kabinti, ūžia, burzgia lietuviška 
šnekta. Prie staliuko sėdžiu su gražute po
nia ir klausausi prancūzų kalbos čiurle
nimo: ponia (bando nepamiršti Paryžiuje 
išmoktosios grožybės. Vėliau ji man daug 
padėjo, išaiškino Tito Prievaizdos teatro 
plonybes, nes esmi iš tų, kurie neimlūs, 
kuriems reikia pagalvoti, atsiklausti „kon 
saka, ar mon saka?“ 'Pirmiausia įsidėmiu 
puikią aktorių vaidybą. NIet kvapą užėmė: 
kaip jie sugeba! Ypatingai šauniai vaidy
bos sugebėjimus demonstravo merginos. 
Vaikinai — kiek silpnesni, dažnai suka 
ausį suflerio pusėn. Tur būt, kad jiems 
atiteko komplikuotesnis žaidimas, reika
lingas daugiau pastangų. Per kelias va
landas pamačiau įvairiaspalvę pynę, ku
rioje išryškėjo amerikiečių kasdienybė, 
mūsiškių painiavos, vargai ir džiaugsme
liai. Viskas vyko tokiu tempu, vaizdelis 
sekė vaizdelį, kad be minėtos ponios var
gu ar būčiau sugebėjęs bėgti kartu. Ypa
tingai naujų temų lyg ir nepastebėjau, 
daugumas siužetų baksnojo į senas mūsų 
nuodėmes: persigėrimas, persipolitikavi- 
mas, darbe nualintų ir šliurėse snaudžian
čių vyrų abejingumas vis dar svajingoms 
žmonoms, amerikietiškosios demokratijos 
hypiškos painiavos, ir, aišku, grynai spe
cifinės Čikagos temos, kurių, kaip ir ne
išvengiama ne vietiniui, neįkandau. Man 
atrodė, kad pačią didžiausią lazdą būtų 
galima pavadinti Satyra. Tai ji, mano 
nuomone, grasino, nurodinėjo, o kartais 
ir trinktelėdavo vykusios išraiškos šmu
geliais. Bėda tik ta, kad salė netalpino 
vudevilio teatro mėgėjų; sunku buvo net 
alkūnę sulenkti alaus stiklui. Man atrodo, 
kad žmogus, kuris bando išgyventi vieno 
ar kito meno išraišką, turėtų jausti ir ne
didelę tuštumą apie save. Bet tai, kaip 
Titas Prievaizda sakė, esą sunku įgyven
dinti: didesnei salei, kaip, sakykim, Jau
nimo Centre, nepakanka lėšų. Taigi ta už
darbių ir pelnų Amerika... Beje, vaizde
lių sriaute neretai blykstelėdavo pašai
pios užuominos vienam dramaturgui ir 
himno žodžiu pasipuotšusiam laikra'ščhui. 
Taip ii- liko neaišku, kodėl tik aniems, ko
dėl kitiems nekliuvo, kaip satyrinės kriti
kos papročiai reikalauja?

(Bus daugiau)

LIETUVOJE

beržo šakų sukalto, suoliuko ir į nieką nekreipia 
dėmesio.

Netoli medžio jis stabteli, bet tą pačią akimir
ką, nepaprastai nustebęs ir sumišęs, atsitraukia ke
lis žingsnius atgal...

Prieš jį sėdi jaunutė, visu puikumu pražydusi 
mergina. Lyg marga peteliškė... spalvotu rūbeliu, 
tartum pačios saulės šviesiai nušukuota, su nepa
stebėtai įstrigusiu laspeliu plaukuose, grakščias ran
kas pusiau padėjusi į laikomą pintinę, pridengtą 
laukinių gėlių puokšte. Saulės nudegintos basos ko
jos bronziniais šešėliais atsišviečia žolės sočiame 
žalume.

Fata morgana? Vasaros miražas?
To gražaus vaizdo sužavėtas, profesorius Tau- 

ginas net nepajuto šuktelėjęs:
— Būk pasveikinta, gražioji miškų nimfa...
Lygus ir baltas merginos kaklas dabar išsitie

sia. švelnūs veido bruožai rodo nustebimą. Iš pra
sivėrusių lūpų išslysta keistas atsakymas:

— Mm-mm?
O, koks kukliai grakštus tos jaunos mergaitės 

judesys! Jis užmerkia akis ir mąsto apie senovės 
garbingus dainius, apie Biblijos ar Homero gies
mynų pavidalus, kuriems, jo manymu, galėtų atsto
vauti toji prieš jį sėdinti mergaitė.

Jį pagauna tikrai vasariška nuotaika. Kažkoks 
saldus, vidinis džiugesys ir jaunatviškas, nesuval
domas noras balsiai iššaukti savo žavėjimąsi žydin
čia gamta ir gyvenimu pulsuojančiu žmogumi!

— Tik pasukite dešinėn savo puikią galvelę! 
— šūkteli jis entuziastiškai. — Ar tai ne švelni, nuo 
akių atitolinta akvarelė? Ak, tos sustingusios, iš
blyškusios violetinės uolos, apgaubtos saulės per
matomu vaivorykštiniu nuometu! Kaip iš pasakos 
iškopusi ir poilsiui sustojusi didžiūnų eisena, ar ne 
tiesa?

Mergina nejučiom pasuka galvą į rodomą pu
sę ir, nieko nematydama, vėl nukreipia akis į pro
fesorių Tauginą.

— Mm... mm... mm...
Bet jis tęsia toliau.
— Tik pažiūrėkit į tą siaurą, keistai susinėru

sių, vienišų debesų eilę. Supasi danguje, kaip lauki
nių baltų gulbių virtinė. Atrodo, tarsi gulbių eže
ras?

Ji pakelia savo dideles akis į aukštumas, bet 
plačioje berybėje neranda jokio ežero — nei gul
bių... Besiskverbianti saulės energija tartum virpa 
po jos rožine oda. Plaučiai traukia šiltai drėgną lie
pos orą.

Profesorius Tauginas lyg užburtas ilgai seka 
jau pradėjusios nerimauti merginos judesius. Jis

ČISTYJE PRUDY — DONELAIČIO 
GYVENVIETĖ

„Literatūra ir menas“ įsidėjo straipsnį 
apie organizuojamą Donelaičio memoria
linį muziejų. Berlyne gyvenąs L. Stepa
nauskas ta proga rašo:

„Kaip žinoma, Kaliningrado srities kul
tūrinės įstaigos rūpinasi lietuvių literatū
ros klasiko Kristijono Donelaičio atminti
nų vietų čistyje Prudy gyvenvietėje, bu
vusiame Tolminkiemyje, atstatymu bei 
restauravimu. Jau įpusėti pagrindiniai 
darbai, renkami eksponatai muziejui apie 
būrų poeto gyvenimą ir kūrybą, o taip pat 
apie jo populiarumą tarybinių tautų tar
pe. Didelę pagalbą šiame darbe teikia Ta
rybų Lietuvos kultūrinės įstaigos.“

Kaip žinoma, 1976 m. Dresdene (Rytų 
Vokietija) buvo pastatyta opera, kurią 
sukūrė kompozitorius Raineris Kunadas 
pagal J. Bobrovskio romaną „Lietuviški 
fortepijonai“. Šiame romane kaip tik ir 
vaizduojama Donelaičio meto aplinka bei 
jos žmonės. Tai yra opera apie Donelaitį.

Ryšium su Donelaičio muziejaus organi
zavimu, tos operos kolektyvas prisiuntė 
įvairių dokumentų rinkinį. Jų tarpe esan
ti dalyvių pasirašyta operos programa su 
Donelaičio atvaizdu. Kartu pridėtas ir 
kompozitoriaus R. Kunado laiškas, skir
tas „Donelaičio memorialiniam muziejui 
Tarybų Sąjungoje“, (m. pabr.).

Atrodo, jog nebetoli tie laikai, kai apie 
Kristijoną Donelaitį bus rašoma, kad tai 
buvęs Tarybų Sąjungos liaudies rašyto
jas, gyvenęs Kaliningrado srityje, Čistyje 
Prudy gyvenvietėje. Jam pagerbti ten 
įkurtas memorialinis muziejus, kurą gau
siai lanko tarybiniai žmonės...

mato juose vis naują švelnumą, grožį — kažkaip 
ypatingai susijusį su vasaros dienos kvėpavimu.

O gal ji kaip nuostabus, paslaptingas žiedas 
atsiskleis? Ir miškais dvelkianti, vyšnines lūpas 
pravėrusi, gal pasakys jam keletą žodžių?..

Fata morgana, kiek daug žavumo!
— Kąą-ą-ą?!.
Jis vos tik girdi. Kelis žingsnius į priekį paėjęs, 

lyg sapnuodamas ištiesia ranką josios link...
— Kalbėkite dabar... juk tai būtų lyg muzi

ka...
Iš Homero giesmyno iškopusi miškų nimfa 

pašoksią ir basom kojom .trepteli į žolę...
— Užteks! Ir nesiartink tu... senas pamišėli!.. 

Tik dar žingsnis — ir atsidursi pakalnėje! Nepaju
si. kaip nutils tavo palaidas liežuvis... Sakau, tik 
dar žingsnį!..

Gigantiškais akordais sudunksi perkūnija! Su
klykia išgąsdintas paukštis. Blaškydamosi aplinkui, 
audra siaučia ir maišo medžių viršūnes! Aukštumų 
berybėse, debesų staugiančioj gilumoj užgęsta auk
so saulės degančios žarijos... Ir kristalinio upelio 
čiurlenančios vilnys, vėtros dūkimo sudraskytos, 
skausmingai išsilieja tarp baimingai šlamančių 
nendrių.

Vasaros dienos miražas baigtas...

KAS TIE LEITENANTAI?
Rugpiūčio 30 d. išleista vidaus reikalų 

ministerijos Vilniaus J. Barta'šiūno spe
cialiosios mokyklos (policijos) nauja lai
da. Baigusių mokyklą ir gavusių leitenan
to laipsnį skaičiuje minimos tik dvi lietu
viškos pavardės: A. Kvietkauskas ir J. 
Perminąs. O toilau — Gorockas, Nitego- 
vas, Boldyrevas, Trubka, Sivanas, Osipo
vas, Antanenka, Malcevas, Vlasenka, Ak- 
berovas, štpilovas...

Baigusius sveikino vidaus reikalų mi
nistro pirmasis pavaduotojas M. Pročiu- 
chanovas.

LIETUVOS KNYGOS MASKVOS 
PARODOJE

Maskvos knygų parodoje-mugėje daly
vauja keturios Lietuvos knygų leidyklos: 
,.šviesa“, „Mintis“, „Mokslas" ir „Vaga". 
Iš viso eksponuota apie 300 lietuviškų 
knygų. Ten pat veikia lietuviškos grafi
kos paroda.

Parodoje dalyvauja 1.511 užsienio lei
dyklų daugiau kaip iš 60 pasaulio šalių, 
čia yra perkamos ir parduodamos kny
gos, taip pat įsigyjamos teisės versti, leis
ti knygas kitomis kalbomis.
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KRONIKA
LONDONAS

DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 25 d., sekmadieni, 4 vai. p. p., 

Lietuvių Namuose įvyks visuotinis 
L. L. M. „Dainavos“ sambūrio susirinki
mas. Bus aptarti rudens baliaus ir kiti 
reikalai.

Visas nares pralšome būtinai dalyvauti.
Valdyba

BRADFORDAS
Rugsėjo 24 d. 6,30 vai. Vyčio klubo sa

lėje rengiama

ŠEŠTADIENIO VAKARONĖ.
Programoje dalyvaus A. Bučys, kun. J. 

Kuzmickis, E. Navickienė ir kiti.
Kviečiame visus, kurie tą šeštadienį tu

rės laisvą valandėlę, šioje vakaronėje da
lyvauti.

Vyčio klubo valdyba

NOTTINQHAMAS
RUOŠIAMAS TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 6.30 vai. uk
rainiečių klubo salėje (30, Bentindk Rd.) 
ruošiamas platesnio masto

Rugsėjo 8-osios minėjimas.
Dainuos solistai J. Čennis ir V. Gaspe- 

rienė. Nottinghamo moterų sekstetas ir 
kanklininkės pasirodys su lietuviškomis 
dainomis. Taip pat pasirodys pats jau
niausias lietuviškasis atžalynas.

Vėliau pasilinksminimas-šokiai iki vi
dunakčio. Gros geras orkestras.

Kviečiame visus i'š arti ir toli gausiai 
dalyvauti. Atvykę nesigailėsite!

Šventės-minėjimo pelnas skiriamas „E. 
Lietuviui“ paremti.

Iki pasimatymo Nottinghame.
Rengėjai

ŠKOTIJA
SOCIALDEMOKRATŲ SUSIRINKIMAS

Šeštadienį, spalio 1 d. 3 vai. p. p. Lie
tuvių Instituto namuose, 1, Calder Rd., 
Bellshill, Škotijoje įvyks LSDP D. Brita
nijos metinis narių ir atstovų susirinki
mas.

IŠEIVIJOS SUKAKTIS

šeštadienį, spalio 1 d. Lietuvių Institu
tas Škotijoje ruošia Naujosios Išeivijos 
D. Britanijoje 30 metų sukakties minėji
mą. Iškilmės įvyks Instituto būstinėje, 1, 
Calder Road, Bellshill, kur po paskaitos 
bus meninė programa ir šokiai. Pradžia 
6 vai. vak.

Kviečiami dalyvauti Anglijos, Valijos 
ir Skot’jos lietuviai.

Kadangi salėje vietų skaičius yra ribo
tas, pralšome įėjimo bilietus užsisakyti iš 
anksto. Kaina — £1.50.

Kreiptis į A. Jovarą. Tel. Bellshill 4549.

VOKIETIJA
A. A. VALDEMARAS KIRKICKAS

Rugpjūčio 30 d. savo bute, Luebecke ne
tikėtai ištiktas širdies smūgio, staiga mi
rė Valdemaras Kirkickas.

Velionis gimė 1928 m. gegužės 30 d. 
Tauragėje. Iškilmingai 'palaidotas rugsė
jo 5 d. Luebecko miesto Vorwerker kapi
nėse, tam pačiam kvartale, kur yra palai
doti ir velionio tėvai.

/V. Kirkickas buvo Sibiro tremtinys. 
Dvidešimt vienerius metus (1946-1967) iš
kentėjęs darbo stovyklose. Vėliau gavo 
leidimą sugrįžti į Lietuvą. Parvykęs Lie
tuvon, pradėjo rūpintis išvykti pas savo 
tėvus, gyvenančius Fed. Vokietijoje, kas 
po didelių pastangų jam ir pavyko. 1971 
m. vasario 22 d. velionis su šeima atvyko 
į Luebeck'ą, čia pradėjo laimingai kurtis, 
gavo gerą tarnybą Landsversicherungsan- 
stalt Schleswig-Holstein, pasistatė gražų 
namelį (dar galutinai neužbaigtas), gra
žiai ir pavyzdingai gyveno su šeima. Bu
vo gero charakterio, draugiškas, todėl 
daugelio mylimas ir gerbiamas. Kartu su 
šeima dalyvaudavo lietuviškuose parengi
muose bei pamaldose.

Laidotuvių apeigas atliko evangelikų 
kunigas (velionis buvo evangelikų tiky
bos) ir kun. Vaclovas Šarka. Kun. V. Šar
ka kapinių koplyčioje tarė labai jautrų 
atsisveikinimo žodį. Jis padėkojo vokie
čių tautai ir valdžiai už priėmimą atvyks
tančių žmonių iš Rytų Europos, o taipgi 
ir iš Lietuvos bei jų įkurdinimui teikiamą 
materialinę pagalbą.

Po laidotuvių našlė Petronėlė suruošė 
savo bute šermenis laidotuvių dalyviams.

Paliko našlė Petronėlė Kirkickienė ir 
mažametė dukrelė (Edita bei velionio se
sutė, gyvenanti R. Vokietijoje, kuri taip
gi buvo atvykusi į brolio laidotuves.

Velionis daug kartų skaudžiai prisimin
davo Sovietų valdžią už iškabintus 21 me
tus laiko Sibire. Jis dažnai sakydavo, kad 
tų kančių ir paniekinimų niekas negali 
suprasti ir atjausti, kas pats nėra to per
gyvenęs.

Amžiną atilsį Valdemarui Kirkickui!
J. Pyragas

IŠ STUDIJŲ SAVAITĖS SUGRĮŽUS
Vėl mintimis grįžtu į jaukią Kingswood 

Hall kolegiją, kur praleista septynios įsi
menančios dienos. Deja, taip jau gyveni
mas sutvarkytas, kad malonios dienos ir 
vandos skriete skrieja. O vis dėlto lai
kas, praleistas Anglijoje, ilgai neišdils 'š 
atminties.

Pirmiausia galiu su dideliu pasitenkini
mu konstatuoti, kad nūn jau praeičiai pri
klausančioji 24-toji Studijų Savaitė, be 
abejojimo, visų dalyvių, kiek tenka nu
girsti, be atodairų laikoma puikiai nusise
kusia. Laimingu galima laikyti sumany
mą, kad „savaičių“ rengimo vietovė būtų 
kilnojama. Štai jau ketvirtą kartą rengi
nys vyko nebe Vakarų Vokietijoj, — kraš
te, kur gimė pati idėja ir kur jų buvo net 
20. Atėjo eilė Didžiosios Britanijos lietu
viams, ir jie jų pačių pasiimtąją užduotį 
atliko pavyzdingai.

Tiktai patys veikliai visuomeniniame 
gyvenime dalyvaujantieji žmonės tegali 
kaip reikiant įsivaizduoti, kiek neapsako
mai daug triūso („Dabartinis lietuvių kal
bos žodynas“ tą žodį labai vykusiai nusa
ko kaip „kruopštus darbas“) reikia padė
ti, ruošiant tokį iškilų renginį kaip Studi
jų (Savaitė. O londoniškė „savaitė“ buvo, 
'berods, rekordinė jau ir dalyvių skaičiu
mi. Aprūpinti 160 žmonių nėra jau toks 
paprastas dalykas. Didžioji padėka ten
ka tiems Londono tautieičams, kurie visą 
tą sudėtingą darbą taip vykusiai atliko. 
Negalima užmiršti, kad Studijų Savaitė 
laiko (ir, tur būt, organizaciniu) atžvil
giu) kirtosi su skautų-jaunimo stovykla, 
kurioje dalyvavo visa jaunimo šimtinė iš 
įvairių kraštų.

Studijų Savaitei rengti buvo sudarytas 
penkių žmonių komitetas, į kurį teįėjo 
vienas londoni'škis, būtent A. Vilčinskas. 
Esu tikras, kad likusieji keturi rengimo 
komisijos nariai be pavydo laurų vainiką 
perleis londoniškiams. Jie įdėjo ,į renginį 
ne tik darbo, bet ir lietuviškos širdies. 
Kaip atvykęs iš kontinento, taigi nevieti
nis žmogus, negalėjau (ir nenorėjau) 
žvalgytis renginio užkulisyje, atseit „vir
tuvėje“. (Bet visiems dalyviams tuojau pat 
krito į akį, kad renginio siela buvo Vil
činskų 'šeima. Jie buvo nelyginant epi
centras, iš kurio sudrebėjo Anglijos lietu
viai. „Savaitės“ dalyviai noriai naudojosi 
tautiečių Tričio ir Tamošiūno paslaugo
mis, o reikalų atsirasdavo ir dėl nakvy
nės, ir dėl mitybos, ir dėl ekskursijų. O 
kur tokios smulkmenos, tikrovėje labai 
svarbios, kaip automatinių telefonų nau
dojimas. Kol išmokome, kokį ir kuriuo 
momentu kaišioti į skylutę pinigą, praėjo 
šiek tiek laiko. Svetimame krašte viskas 
kitoniška, ypač kai daug kas automiti- 
zuota. Žinok tu, pašalaiti, kaip naudotis 
tais visokiais automatais, tuo labiau, kad 
kiekviename krašte tie nuostabūs apara
tai kitaip sutvarkyti!

Londoniškė Studijų Savaitė skyrėsi nuo 
ligšiolinių renginių ir dar vienu atžvilgiu. 
Paskaitų bei kitokių renginių programos, 
taip pat reikalingosios informacijos buvo 
iš anksto dailiai spaustuvėje atspausdin
tos, o atskleidę „Europos Lietuvio“ antrą
jį puslapį, patyrėme malonią staigmeną, 
— visų paskaitininkų įdėtos nuotraukos.

Viename lapelyje aptikome nurodymą, 
kad informacijų Studijų Savaitės daly
viams teikia J. Lūža. Tur būt, mano spė
jimas turi pagrindo, kad prie visų darbų 
itin veikliai prisidėjo „Europos Lietuvio“ 
redaktorius, per laikraščio skiltis jau ir 
anksčiau teikęs skaitytojams žinių, kaip 
vyksta „savaitės“ ruošos darbai. Toji in
formacija tolygio kėlė susidomėjimą „sa
vaite“. Galėjome stebėti, kaip redaktorius 
kruopščiai ir nenuilstamai užsirašinėjo į 
bloknotą, kaip ir kas „savaitėje“ klojosi. 
Poilsio jis tomis dienomis tikrai nedaug 
turėjo.

(Ee abejojimo, dėjosi į darbą ir kiti vie
tiniai (ir nevietiniai) lietuviai, kurių čia 
nesugebėsiu paminėti. Buvo malonu as
meniškai pažinti Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos pirmininką J. Alkį, 
sveikinusi Studijų Savaitės dalyvius, L. 
Namų b-vės pirmininką Z. Jurą, įsijungu
sį i diskusijas, bei kitus tautiečius. Jeigu 
kuris Londono lietuvis neras mano pasta
bose savo pavardės, iš to tegu nedaro iš
vados, kad jo vaidmuo tenykščiame lietu
vių gyvenime yra mažiau vertinamas.

Bet, be abejojimo, būtų nedovanotina, 
jeigu nepaminėčiau dviejų, betariant, lie
tuvių veteranų, atsiradusių britų sostinė
je dar Lietuvos nepriklausomybės laikais, 
o pokario metais didžiai prisidėjusių prie 
tenykščio lietuvių visuomeninio susiorga- 
nizavimo, 'būtent, Petro Varkalos ir Mečio 
Bajorino. Buvo malonu šiuos veteranus 
matyti jaunuoliškai žvalius, tebedalyvau
jančius lietuviškame gyvenime.

Mums, konitinentalams. net atsirado sa
vaime negirtinas jausmas — pavydas. 
Niekur kitur Vakarų Europoje neturime 
tokio, bent iš paviršiaus stebint, pasigėrė
tino susiorganizavimo, kaip Didžiojoje 
Britanijoje. Kur kitur išeina „Europos 
Lietuvis“, kur įrengta lietuviška spaustu
vė, kur veikia kitas „Nidos“ lietuviškų 
knygų klubas? Niekur kitur neturime Lie
tuvių Narnų, niekur negalime pasididžiuo
ti Lietuvių Sodyba. Kaip tik šiemet suka
ko naujosios emigracijos, atsiradusios 
kaip maskvinės okupacijos padarinys, 30 
metų sukaktis. Iš kun. dr. S. Matulio turi
ningos, gerai dokumentuotos paskaitos pa- I 
tyrėme, kad lietuviškoji emigracija Di-1

Sdaitųtaju tais&ai
džiojoje Britanijoje turi garbingų tradici
jų, siekiančių daugiau kaip vieną šimtme
tį.

Taigi, niekur kitur Vakarų Europoje 
lietuviai neturi tokios įvairių institucijų 
gausos, kaip Anglijoje. „Europos Lietu
vis“, sveikindamas Studijų Savaitę Lon
done, teisingai nurodė, kad tarp Didžio
sios Britanijos ir Europos kontinento lie
tuvių lig šiol nebuvo nuolatinių pastovių 
saitų. Reikia 'tikėtis, kad „savaitės“ proga 
užmegzti ryšiai nebenutruks. Beje, mes, 
Vakarų Europos lietuviai, galime iš viso 
„didžiuotis“ savo menku susiorganizavi- 
mu. Jokio ryšio nėra nė tarp kontinento 
lietuvių bendruomenių, jau nekalbant 
apie veiklos koordinavimą.

„Europos Lietuvis“ skundžiasi, kad „Di
džiosios Britanijos lietuviai neįstengia pri
siauginti tautiškai susipratusios jaunosios 
kartos, kuri, atėjus laikui, gėlėtų perimti 
gerai pradėtą kultūrinę veiklą, leisti kny
gas bei spaudą, reikalingą visiems Euro
pos lietuviams“.

Atžalyno tema, iš tikrųjų, yra opi. Tas 
reikalas figūravo ir „savaitės“ programo
je. Daugiau jaunajai nekaip vidutinei 
kartai priklausantis V. Bartusevičius su
domino klausytojus savo paskaita „Jauni
mo Kongreso tikslų beieškant“. Beklau
sant jo išvedžiojimų, kilo įvairių minčių. 
Štai šaukiamas jau ketvirtasis Jaunimo 
Kongresas, o jo rengėjai, atrodo, dar ne
surado kongreso tikslų. „Europos Lietu
vis“ sumini visą katalogą konkrečių dar
bų, kurie laukia Anglijoj jaunų galvų bei 
rankų. Beje, ir šių eilučių autorius savo 
laiku rašė, kad, pav. ir Vakarų Vokietijo
je neatsiranda daugelio lietuviškų darbų 
tęsėjų. Pats Vokietijos lietuvių jaunimo 
leidinys lik retais tarpais teišeina, bet 
rasta ir bendradarbių, ir lėšų, ir laiko iš
leisti specialų numerį, kai Vasario 16 
gimnazijoje kilo savaime ne toks jau di- 
džiareikšmis incidentas.

Ir šios „savaitės“ proga galėjome, deja, 
konstatuoti, kad paskaitininkų sudėtis ne
daug tepajaunėjo, o diskusijose menkai 
tepasireiiškė jaunų, negirdėtų balsų, kurie 
'būtų kėlę tikrai naujų aspektų ar pateikę 
naujų sumanymų.

Tur būt, visi sutinkame, kad vienas at
liktas darbas yra vertingesnis, nekaip šim
tas žodžių, nuskambėjusių be atgarsio. 
lEiūtų gana beprasmis 'dalykas puoselėti 
tik savotišką jaunimo kultą, jeigu dar 
vienaip ar kitaip dirbamieji darbai nesu
silauktų (ir tai jau artimiausioje ateity
je) tęsėjų. Arba jeigu nebūtų jaunų žmo
nių pradėti kitokie vertingi pastovūs dar
bai.

Be kone kiekvienoje Studijų Savaitė
je girdėtų referentų, dalyviai šį kartą ga
lėjo pasigėrėti ir keliais naujais veidais. 
Puikus radinys buvo dar jaunuoliškas 
profesorius Vytenis Vasyliūnas, skaitęs 
paskaitą specialine tema apie žemės ir ki
tų planetų magnetosferą. Atvirai prisipa

žinsiu, kad nedaug ką išmanau apie mag
netosferą, 'bet kai klausiau prelegento dės
tymų, man kilo minčių, nieko bendro ne
turinčių su pačia tema. Galvojau, kad pa
skaitininkas yra sektinas pavyzdys, jog 
galima pakilti ir į mokslines aukštybes (o 
jo mokslas tikra žodžio prasme siekia ne
išmatuojamų aukštybių), ir neatitrūkti 
nuo savo tautos bei gimtosios kalbos. Per
nai Chantilly turėjome prelegentą šaunų 
amerikiečių pulkininką Donatą Skučą, 
nūn iškeltą atga'l į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur jis dėsto „pulkininkų mo
kykloje". Pulkininko ir jo šeimos, įskai
tant atžalyną, karšta lietuvybė netrukdė 
jam kilti amerikiečių karinės hierarchi
jos kopėčiomis. Nereikėjo išsižadėti nei 
gražios lietuviškos pavardės. Esame tik
ri, kad vieną gražią dieną patirsime, kad 
amerikietis lietuvis pakeltas į generolo 
laipsnį, kaip tokio pat amerikiečio lietu
vio Vytenio Vasyliūno vardas įrašytas į 
raketą, kuri bus paleista į tolimas plane
tas. Galima pasididžiuoti tokiais tautie
čiais, kaip lygiu būdu pareikšti pagarbą 
jų tėvams, kurie sugebėjo perdiegti lietu
viškumą savo vaikams.

Šioji Studijų Savaitė skyrėsi nuo ligšio
linių renginių dar ir tuo, kad joje pirmą 
kartą dalyvavo du prelegentai iš Tėvynės, 
dar ne taip jau seniai kvėpavę gimtojo 
krašto oru. Ir daktaras Aleksandras Štro
mas, ir Tomas Venclova, kalbėję apie di
sidentinį sąjūdį, pasireiškė kaip puikūs 
kalbėtojai, žavėte sužavėję klausytojus. 
Vienas iš kalbėtojų ne be pagrindo at
kreipė dėmesį į tai, kad esmėje visa lie
tuvių tauta priklauso prie disidentų, ne
išskiriant nė daugelio lietuvių komunistų. 
Iš abiejų prelegentų patraukliai išdėstyto 
gyventojų nuotaikų pasakojimo sekė, kad 
nepatenkinti yra kone visi, kad režimas 
yra beviltiškai nusigyvenęs ir kad jis lai
kosi daugiausia inercija. Bet — „puvimo 
atmosferoje režimas dar gali ilgai išsilai
kyti“, — skambėjo prelegento išvada.

Kalbėtojai ypač pabrėžė emigracijos 
sąmoningosios dailės svarbą. Emigracija 
nėra tautos atplaiša, priešingai, ji tikro
vėje atstovauja tautai, ji atkreipia lais
vojo .pasaulio dėmesį į tautos daugumos 
nuotaikas bei lūkesčius. Bet lygiu būdu 
dar kartą tiesiog skausmingai pajutome, 
kokia didelė atsakomybė prieš kenčiančią, 
niokojamą tautą tenka mums, emigran
tams.

Metęs žvilgsnį į pasibaigusiąją „savai
tę“ ir turėdamas prieš akis busimąsias, 
noriu dar šį tą pastebėti. Skaitomosios pa

skaitos dažniausia būna kiek per ilgos, 
tad į prelegentus tebūnie nukreiptas pra
šymas — riboti laiką. Ir patys rengėja: 
galėtų iš anksto nustatyti paskaitoms 
skintąjį laiką. Blogiau su diskusijomis. 
Neretai jose keliami klausimai, nesirišan- 
tieji su tema. To reikėtų vengti. Bet visiš
kai nedovanotina, kai po paskaitos prele
gentui neduodama pertraukos metu 10-15 
minučių atsikvėpti. Paskaita reikalauja 
tam tikros dvasinių bei fizinių jėgų įstan
gos, tad leiskime paskaitininkui per per
trauką pabūti vienam, susikaupti jį lau
kiančių diskusijų naujai įtampai, o neapi- 
pulkime jį su savo klausimais klausimė
liais. Bus dar laiko su referentu pasikeisti 
nuomonėmis...

Gaila, kad „savaitės“ metu mes, konti- 
nentalai, neturėjome progos susipažinti 
su Anglijos lietuvių menininkais, — tapy
tojais bei skulptoriais. Jų ten esama ir 
net didžiai talentingų. Antra vertus, nusi
vokiame, kad meno parodos surengimas 
(šalia „savaitės“ ir jaunimo-skautų sto
vyklos) galėjo pranokti organizatorių ir 
fizinius, ir finansinius išteklius. IBet mū
sų tautiečių meno kūriniai būtų „savaitę“ 
didžiai praturtinę, kaip prie londoniškio 
neeiline renginio pasisekimo išliekamai 
prisidėjo rašytojų skaitiniai. Kur kitur 
Vakarų Europoje turime viename krašte 
net tris rašytojus „čiabuvius“, jau nekal
bant apie atkeliavusius iš svetur? (Čiabu
vių rašytojų esama žymiai daugiau, tik ne 
visi skaitė savo kūrybą Studijų Savaitė
je. Red.) Man pačiam pirmą kartą teko 
matyti (ir girdėti beskaitančią) tautietę 
rašytoją Ireną Joerg-Naudžiūnaitę, atvy
kusią iš austrų Tirolio. „Nidos“ Klubo 
skaitytojai lig šiol pažino ją iš dviejų 
knygų; šiaip gi viename kitame periodi
niame leidinyje aptinkame jos kūrybos. 
Beje, Austrijoje prieglobstį surado tik ne
gausus tautiečių būrelis, bet „savaitėje“ 
tautiečių iš ano krašto buuvo lygiai tiek 
pat, kiek, pvz., iš Švedijos, nors ten lietu
vių 'gyvena žymiai daugiau. Kodėl šiaurės 
pašvaistės krašto tautiečiai taip santūrūs 
lietuviškųjų bendrųjų renginių atžvilgiu? 
Pasigedome ir gausesnio lietuuvių būrio 
iš Prancūzijos, nuo kurios londoniškį ren
ginį teskyrė siauras kanalas.

Be abejojimo, didelis laimėjimas „sa
vaitei“ buvo scenos meno puoselėtojų da
lyvavimas programoje. Girdėjome žavius 
daininikus Neriją Linkevičiūtę iš Chica- 
gos ir jau pernai pasireiškusį „disidentą“ 
Ričardą Daunorą, gėrėjomės Violeta Ra
kauskaite ir pianiste Raminta Lampsaty- 
te, kurią netrukus galėsime pasveikinti su 
muzikologijos daktarės laipsniu. Maloni 
staigmena buvo Los Angeles visapusiško 
meno ansamblio „Spindulys“ pasirody
mas.

Klaidinama visuomene
Stasio Kasparo straipsnis („E. L.“ Nr. 

34). pavadintas „Dingusios dienos — din
gusi veikla“ labai klaidingai nušviečia 
DBLS ir L. Namų bendrovės veiklą, už
gauna Centro valdybos narius, o taip pat 
pateikia „E. L.“ skaitytojams neteisingą 
vaizdą apie DBLS ir Bendrovės valdybos 
veikimą ir tikslus.

DBLS nariai ir Bendrovės akcininkai 
puikiai atsimena „dingusių gerų senų die
nų“ įvykius ir, be abejo, yra patenkinti, 
kad tos dienos dingo be blogų pasekmių. 
Visi žinome, kad dviejų atskirų valdybų 
laikotarpis mūsų organizacijų istorijoje 
davė ir gerų rezultatų, bet taip pat beveik 
privedė Bendrovę prie bankroto.

Liet. Namų bendrovė buvo įsteigta D. 
Britanijos Lietuvių S-gos reikalams, bet 
jos direktorių valdybos veikla dažna; ne
siderino su DBLS veikla, ir abi organiza
cijos ėjo savais keliais.

Suvienytai valdybai reikėjo smarkiai 
padirbėti, kad narių aukomis, nupirktas 
Bendrovės turtas būtų išgelbėtas.

DBLS nariai ir akcininkai, pergyvenę 
tos krizės laikotarpį ir matydami dviejų 
atskirų valdybų sistemos silpnybes, nuta
rė turėti vieną bendrą valdybą. Ligi šiol 
bendroji valdyba sugebėjo vadovauti 
DBDS-gai ir L. Namų bendrovei, ir nėra 
rimto pagrindo šią sėkmingai veikiančią 
sistemą keisti ir grįžti atgal prie subank
rutavusios tvarkos.

Valdybų narius, kurie visuomet buvo ir 
yra renkami suvažiavimuose, vadinti ne
patyrusiais lietuviškoje veikloje ir kaltin
ti juos organizacijų nukultūrinimu yra tų 
žmonių užgavimas ir pačių organizacijų 
atliktų darbų klaidingas pristatymas vi
suomenei.

D. (Britanijoje nukultūrėjimo laikotar
pio, kaipo tokio, dar nėra buvę ir nebus. 
Stasys Kasparas, pats būdamas Centro 
valdyboje, turi progą ir pareigą darbais 
ir idėjomis gerinti mūsų organizacijų 
veiklą. Pagerinimams nėra ribų. Kritika 
yra sveikas dalykas tik tada, jei ji yra 
pozityvi, teisinga, be užgauliojimų, šmei
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Paskaitų sektoriui, kaip paprastai, pa
vyzdingai vadovavęs Vasario 16 gimnazi
jos direktorius V. Natkevičius, atidaryda
mas Studijų Savaitę, atkreipė dėmesį į 
tai, kad pirmą kartą „savaitė“ vyko kraš
te, kur dar -tebegyvuoja Lietuvos atstovy
bė. Dalyvius pasveikino, lietuviškomis 
akimis žiūrint, Lietuvos atstovas Vincas 
Balickas. Daugelis tautiečių, ypač jaunes
niosios kartos, iš viso pirmą kartą pama
tė asmenį, kuriam dar tenka reikšmingas, 
bet ir atsakingas uždavinys atstovauti 
mūsų valstybei, nors ją jau daugelį metų 
yra paglemžę svetimieji. Nors atstovas 
dar bene dviem atvejais pabuvojo su Stu
dijų Savaite susijusiuose renginiuose, bet 
savaime dalyviai apgailestavo, neturėję 
progos artimiau su juo pabendrauti. Tie
sa, kai kurie Londono lietuviai išsitarė, 
kad tai buvęs iš viso retas atsitikimas, kad 
atstovas tiek daug laiko praleido lietuviš
kame renginyje.

Bet, i'š šalies žiūrint, kyla kai kurių kri
tinių pastabų. Londonas, berods, yra vie
nintelis miestas pasaulyje, kur egzistuo
ja tokia vieta kaip Hyde Park Speaker's 
Corner. Čia kiekvienam piliečiui leidžia
ma viešai pasisakyti jam kniečiamais rei
kalais. Taigi, norėčiau pasinaudoti tąja 
girtina anglų tradicija ir tarti laisvą, ne
varžytą žodį.

Kai praėjusiais metais Studijų Savaitės 
vyko Chantilly, netoli prancūzų sostinės, 
dalyviai autobusais lankėsi Paryžiuje ir 
apžiūrinėjo miesto įžymybes. Buvo paro
dyti ir rūmai, kuriuose laisvės laikais vei
kė Lietuvos valstybės pasiuntinybė, nors 
ją jau seniai yra paglemžę okupantai ru
sai.

Kai šios vasaros „savaitės“ dalyviai su
sėdo į autobusus sostinės bei kitų įžymių 
vietovių apžiūrėti, sustota taip pat „lie
tuviškose salose“, — pasigėrėtinuose Lie
tuvių Namuose, tradicijų supamoje lietu
vių parapijoje Londone ir žavioje Lietu
vių Sodyboje. Visur dalyviai buvo širdin
gai ir vaišingai sutikti bei supažindinti su 
lietuviškąja veikla. Kažkodėl dalyviai ne
buvo nuvežti į Lietuvos atstovybę, įsikū
rusią dar garbingos atminties diplomato 
B. K. (Balučio įsigytose oficialinėse patal
pose. Kodėl taip atsitiko? O dalyviams 
būtų buvę įdomu aplankyti atstovybę, tai
gi, pabuvoti simboliškai Lietuvos žemėje. 
Būtų buvę naudinga ne tik „savaitės“ da- 
lyivams, bet, tur būt, ir pačiam atstovui, 
jeigu jis būtų pasinaudojęs proga, kai su
sirinko toks gausus tautiečių būrys, supa
žindinti su savo darbais. Kai to kažkodėl 
nepadaryta, tenka šauktis Hyde Parko 
tradicinių teisių...

Petras Volungė

žimų ir faktų iškraipymo.
Pavyzdžiui, reikalų vedėjas yra ieško

mas ilgesnį laiką; apie tai buvo skelbta 
„E. Lietuvyje“. Jis bus ieškomas ir toliau, 
kol atsiras tinkamas asmuo tam darbui 
atlikti. Kas liečia spaustuvės „patvarky
mą“, tai čia taip pat Valdyba S. Kasparo 
neteisingai kaltinama, nes jis pats puikiai 
žino, kas jau yra padaryta siekiant ją pa
gerinti. Jis taip pat žino, kad pasitelkus 
darbininkų, planuojama ateityje skirti 
daugiau laiko lietuviškiems leidiniams.

Iš S. Kasparo pasisakymų ga'lima pasi
daryti išvadą, kad jo tikslai yra ne vieny
ti, bet skaldyti mūsų organizaciją. Jo 
straipsniai kultūros lygio nekelia, jie tik 
kenkia mūsų visuomeniniams reikalams.

DBLS ir Lietuvių Namų Bendrovės 
Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAXE — rugsėjo 25 d., 1 vai. p. p.
NOTTINGHAME — rugsėjo 25 d„ 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
MANCHESTERYJE — rugsėjo 25 d., 11 

vai., Lietuvių Namuose.
NOTTINGHAME — spalio 2 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
LEICESTERYJE — spalio 2 d., 14.30 vai., 

(Sacred Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAM® — spalio 9 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
KETTERINGE — spalio 9 d., 14 vai., St. 

Edward's.
NORTHAMPTONE — spalio 9 d., 16.30 

vai., St. John's, Bridge Street.
NOTTINGHAME — spalio 16 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
DERBYJE — spalio 16 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
PETERBOROUGH — rugsėjo 25 d„ 325 

Eastfield Rd., S. ■£(. O. Vaitkevičių re
zidencijoj. Laukiami ir apylinkės lie
tuviai.
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