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Vasario 16-ji ir jaunimas
MŪSŲ JĖGOS, MŪSŲ ŽINIOS

Kiekviena Vasario 16-os dienos — Ne
priklausomybės Šventės — proga esame 
kviečiami ,vietos ar įkiltos organizacijos 
vardu šią sukaktį prasmingai paminėti. 
Be abejo, vyresnieji jau. seniai yra paste
bėję, kald iš viso mia'žai jaunimo teateina į 
Nepriklausomybės šventės minėijimus, ne
kalbant apie kolkį nors prasmingesnį tos 
sukakties minėjimą. Tiksliau pasakius, ir 
negalvojame, kad inusilžleinigslime tiesai, 
teigdami, jog jei jaunimo tokiuose minėji
muose ir yra, tai paprastai jo daugiau bū
na scenoje, nekaip publikoje. Kodėl toks 
mūsų tas (jaunimas? Norėtųsi atsižvelgti 
į šį klausimą žiūrint daugiau iš jaunimo 
pusės.

Kartas nuo karto tenka išgirsti iš vy
resniųjų, kad mūsų jaunimais nieko neiš
mano. Suprask: gerai lietuvių įkalbos ne
moka, jo liituiamistinės žinias menkos, ak- 
tyviai lietuviškoje veikloje nedlalyvauija, 
lietuviškų laikraščių, knygų neskaito ir 
t t Tietas, kurie tai|p kalba, statome tokį 
klausimą: kodėl jums, kurie nestokojate 
tų žinių, kurių mums, jaunimui, taip 
trūksta, bepasisekė tas žinias perduoti? 
Argi mokytojas apkaltins savo mokinius 
žinių trūkumu, neišpildęs savo pareigos 
juos tinkamai paruošto. Tik juos paruo
šęs, gali patikrinti ir įvertinti jų žinias.

Perskaitę neseniai gautąjį sąnašą, ku
riame išvardijami atstovai į IV PU Kon
gresą, pastebėjome, kad visas ten surašy
tasis Čikagos jaunimas, jeigu neklystame, 
yra baigęs Pedagoginį Lituanistikos Insti
tutą. Kaip žinia, tai vienintelė tokia lietu
vių institucija laisvame pasaulyje. Insti
tuto (tiek akivaizdinio, tiek neakivaizdi
nio skyriaus) paskirtis dvejopa: paruošti 
lietuviškai susipratusius ir lietuvių visuo
menei naudingus žmones, o taip pat iir li
tuanistinėmis mokyklomis kvaliiiflikiuoltius 
mokytojus. Atrodo, kad. sprendžiant iš 
aukščiau minėtojo sąrašo, Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas atlieka savo paskir
tį, nloms, 'aišku, čia ir paties jaunimo nuo
pelnas. Tačialu ko norėti iŠ jaunimo, įgy
venančio kolonijose, kur metų metais nė
ra veikusi jokia lituanistinė mokykla — 
nei pradinė, neli aukštesnioji, jau nekal
bant apie kokį nors institutą? Žinoma, 
valilkų ratelis ar tautinių šokių grupė ne
atstoja mokyklos. Taip pat nerealu tikė
tis, kad vien tėvai gali „atsverti svetimą 
aplinką ir neleisti savo atžaloje lietuviš
kumui uždusti“ (K. Žalkaulskais, leidėjų 
žodis Vaclovo Čižiūno knygoje „Tautinis 
auklėjimas 'šeimoje“). Jaiu ne vieną kartą 
buvo įteigiama, kald geriausia lietuviško 
auklėjimo įstaliiga yra namai, o lituanisti
nė mokykla gali tik padėti — jos vienos 
per maža bus. 'Bet faktai rodė, kad be li
tuanistinės mokyklos irgi per maža.
- A. a. dr. J. 'Puzinas baigė savo straips
nį, parašytą 1965 m. (laukiant pirmojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongreso) 
šiais įspūdingais žodžiais: „Išeivijos lie
tuvybės išlaikymas ir pavergtos tėvynės 
’rūpestis yra tik jaunimo rankose. Tad ne- 
iškrypkilte iš lietuviško kelio!“ Logiškai 
kalbant, iškrypti ilš kelto gali tik tas, ku
ris j'au eina tuo keliu. Nėra ko stebėtis, 
jeigu tie jlaiuniuoliiai, kuriems nebuvo su
darytos sąlygos eiti lietuvišku keliu, eina 
ir nuėjo visai kitu keliu.

Negania vyresniesiems pradėti rūpintis 
jaunimu tik tada, kai kas keli metai artė
ja dar vienas Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresas. Bet kokiam sėkmingam darbui 
reikia tęstinumo, o be to nieko pozityvaus, 
nieko prasmingo nebus atsiekta. Negana 
tik išrinkti atstovus, jų tinkamai nepanuo- 
šus, nes jie, savaimė aišku, nepajėgs kaip 
reikiant dalyvauti tame kongrese.

Kalbant apie bausmę, sakome, kad ji 
pelnyta ar nepelnyta. Kalbant apie mūsų 
jaunimą, belieka pasakyti: turime tokį 
jaunimą, kokį mes nu si pelnome.

R. K.

RUMUNIJOS UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTRAS MASKVOJE

Sausio 29 d. Rumunijos užsienio reikalų 
ministras, Stefan Andrei, apsilankė Krem
liuje su oficialiu vizitui. Rumunijos iir Ru
sijos santykiai šiuo metu įtempti.

RAGINIMAS

„Tiesa“ praneša, kad Didžiosios Brita
nijos Komunistų partija paragino Angli
jos darbo žmones visokeriopai remti strei
kų dalyvius, kurie „dabar gina savo gyvy
binės teises“. Pastaruoju metu sunkveži
mių vairuotojai ir žurnalistai, valstybinių 
įstaigų tarnautojai — streikuoja.

BULGARIJA — 16-OJI SOV. SĄJUNGOS 
RESPUBLIKA

Taip pavadintas prancūzo koresponden
to Jacques Guiillemė Brulon straipsnis 
sausio 31 dienos „Le Figaro“ numeryje. 
Korespondentas rašo apie Sov. Sąjungos 
prezidento Brežnevo vizito Bulgarijoje 
pasekmes.

Mieli lietuviai !
Artėja Vasario šešioliktoji, šios svar

bios sukakties proga Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas sveikina jus visus 
pavergtoje Tėvynėje ir laisvajame pasau
lyje ir kviečia šią sukaktį prasmingai pa
gal esamas sąlygas paminėti.

Ši dienia mumis svarbi, kaip vienas di
džiųjų ’Lietuvos istorijos įvykių, su kuriuo 
baigėsi daugiau kaip šimtmetį trukęs ca
ro, žandaro ir tamsos metas ir prasidėjo 
neprilkfkaulSomo laimingo gyvenimo laiko
tarpis.

Vasario šešioliktos Aktais buvo tautinės 
vienybės išraiška, sujungusi įvairių pažiū
rų Lietuvos Tarybos narius, skelbiančius 
visos (tautos politinę valią. Vasario šešio
liktoji neatskiriamai siejasi su lietuvių 
'tautos išlikimu ir Lietuvos valstybės tąsa 
— jos valstybingumu. Dėl to remtina ir 
ilšlaikytinia visa, kas Lietuvos valstybingu
mą stiprina, kais jam dirba ir kas ji rtm- 
bolizuiojia. ši dienia yra prasminga proga 
stiprinti ir skelbti visiems mūsų pasiry
žimą dėl nepriklausomybės dirbti ir dėl 
jos kovoti.

VLIKas yra vienas mūsų valstybingumo 
ramsčių — tiek savo prigimtimi, tiek sa
vo darbais. Jie yra nuolatiniai, platūs ir 
visų mūsų pastangų tarpe svarūs. VLIKas 
nuoširdžiai dėkoja lietuvių visuomenei 
už jam teikiamą paramą ir laukia jūsų, 
laisvieji lietuviai, tolimesnės talkos.

Mūsų pagarba lietuviams pavergtoje 
Tėvynėje, kurto aukojasi laisvės nepri
klausomybės ir žmogaus teisių idėjoms, 
nepabūgdami okupanto žiauriausių baus
mių. Nežiūrint illlgų ir įsunkiu okupacijos 
metų, mūsų broliai ir sesės Tėvynėje yra 
mepalūžę dvasia ir nepraradę vilties, kad 
ateis diena, kuomet „saulė Lietuvos tam
sumus prašalins“.

Mes, laisvajame pasaulyje minėdami 
Vasario Šešioliktąją, dlar kartą pasižadė
kime visomis išgalėmis remti jų kovą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

1979 mėtų vasaris

TTGK KOMITETO LAIŠKAI

ŠVENTASIS TĖVE!
Ilgą laiką, net ir tada, kai mūsų tikin

čiųjų vargai garsiai šaukėsi pagalbos, kai 
buvome persekiojami ir kovojome, mes 
buvome laikomi „tylos Bažnyčia“. Labai 
nudžiugome išgirdę ilš Jūsų Šventenybės 
lūpų, kad nuo dabar „tylos Bažnyčios“ ne
bėra, nes ji kalbės Popiežiaus lūpomis.

Bažnyčioje garsiausiai yra girdimas 
apaštalų įpėdinių — vyskupų balsas, ta
čiau kovojančio ateizmo sąlygose 'šis bal
sas kartais būna visiškai prislopintas. Su
veikdami savo atsakomybę prieš Dievą ir 
Bažnyčią, taip pat žinodami, kad objekty
vi informacija 'apie Katalikų (Elažnyčios 
padėtį Lietuvoje ne visada pasiekdavo 
Apaštalų Sostą, įmes, Lietuvos kunigai, ry
žomės įkalbėti ir ginti švenčiausias Bažny
čios ir tikinčiųjų teises, nes mūsų tyla ir 
laukimas sudaro palankiausias sąlygais 
griauti 'Bažnyčią Iš vidaus ir išorės. Šiuo 
tikslu mes ir susibūrėme į TIKINČIŲJŲ 
TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITE
TĄ.

Išreikšdami savo sūnišką meilę ir besą
lyginę .ištikimybę Apaštalų Sostui, mes 
prašome Jus, šventasis Tėve, palaiminti 
mūsų pasiryžimą ir darbą.

1978 m. lapkričio 13 d. Tikinčiųjų teisių 
gynimo katalikų komiteto nariai: 
(pasirašė) kun. J. Kauneckas, kun. A. 
Svarinskas, kun. S. Tamkevičius, kun. V. 
Vėlavičius, kun. J. Zdebskis.

TSRS RELIGIJŲ REIKALŲ TARYBAI 
PAREIŠKIMAS

Jau beveik dvidešimt metų dlu Lietuvos 
vyskupai — J. E. Vincentas Sladkevičius 
ir J. E. Julijonas Steponavičius nežinia 
kieno patvarkymu, už ką ir kuriam laikui 
be teismo sprendimo yra 'nušalinti nuo sa
vo pareigų ir ištremti į Lietuvos pakraš
čius.

Šitokia tarybinių pareigūnų savivalė 
padarė didelį nuostolį Bažnyčiai, Lietu
vos įtikintiesiems ir žemina tarybinį teisė
tumą.

Prašome leisti aukščiau paminėtiems 
vyskupams eiti ganytojų pareigas savo 
vyskupijose.

TTG Katalikų Komiteto nariai:
kun. J. Kauneckas, kun. A. Svarinskas, 

kun. S. Tamkevičius, kun. V. Vėlavičius, 
kun. J. Zdebskis.

LIETUVIŲ KUNIGŲ PRAŠYMAS 
POPIEŽIUI

Kanados lietuviai kunigai, kurie sudaro 
Pasaulio lietuvių katalikų kunigų vieny
bės valdybą, kreipėsi į (popiežių memoran- 
dlumu, kuriame primenamas Lietuvos par- 
tižanų laiškais, rašytas dar Pijui XII, pra
šoma atkreipti dėmesį į religijos padėtį 
Lietuvoje ir išeivijoje, iškeliama reikalas 
paskirti lietuvį kardinolą, Seinų lietuvių 
padėtis, šventųjų kanonizacijos eigos su- 
prastinimas ik Vatikano radijo lietuviško 
Skyriaus Stiprinimais.

PAŠA UL YH
SUKILIMAS IRANE

Kai kuriems ikariiuomenės daliniams 
prisidėjus prie sukilėlių ir Irano kariuo
menės vadovybei latsisalkiuis remti vyriau
sybę, vasario 11 d. min. pirm. Šapur Bach- 
tijlaras atsistatydino.

Krašto 'valdžia perėjo į Ajatolos Cho- 
meinli paskirto mih. pirm. Mehdli Bazairgan 
rankas.

SOCIALISTAI GINA ŽMOGAUS TEISES

Vak. Europos didžiųjų socialistų parti
jų lyderiai, Prancūzijos — F. Mitterand, 
Italijos — B. Craxi, Ispanijos — F. Gon
zales ir kiti, sausio 25 d. pasirašė Socialis
tų Internacionalo pareiškimą dėl Čekoslo
vakijos žmogaus teisių veikėjo Jaroslavo 
Sabatos nuteisimo kalėjimo bausme.

Pareiškime sakoma, kad J. Sabialta buvo 
vienas lis pirmųjų pasirašiusiųjų čarterį 
77 ir Žmogaus teisių grupės Čekoslovaki
joje vienas iš trijų vadovų. 1978 m. spalio 
1 d. jis vėl buvo suimtas, kai nuvyko į pa
sienį 'susitikti su Lenkijos žmogaus teisių 
veikėjais.

Dėl jo 'suėmimo Soc. Iiniterruaicionialas 
gavo 52-jų Čekoslovakijos piliečių pasira
šytą raštą. Tarp pasirašiusiųjų yra Čarte- 
rto signatarai ir daug socialistų.

Soc. Internacionalas nori atkreipti pa
saulio dėmesį į Sį vėliausią žmogaus tei
sių veikėjų .persekiojimo pavyzdį, dlr pra
šo visus suinteresuotus reikalauti, kari, su
imtasis .būtų paleistais. Soc. Internaciona
lo nuomone, toks teismo nuosprendis pa
žeidžia Helsinkio 1975 m. susitarsimo dva
sią ir yra Čekoslovakijos karinės okupaci
jos, VarišUvos pakto kraštų įvykdytos 1968 
m., tiesioginė pasekmė.

Soc. Initernialcionalas pativirtilnia savo so
lidarumą su tais veiksniais Čekoslovaki
joje, kurie kovoja dėl demokratinės san
tvarkos ir socializmo, ir pakartotiniai rei- 
kalaujiai atitraukti iš Čekoslovakijos sveti
mą kariuomenę.

POLITBIURO NARIAI SENSTA

Pagal amerikiečių „Newsweek“ žurnalą, 
Sov. Sąjungos prezidentas (Brežnevas ir 
penki kiti Politlbiuro nariai atsisakė nuo 
taisyklės, pagal kurią jie turėtų atsistaty
dinti, pasiekę 70 m. amžiaus. Brežnevas 
yra 72 metų amžiaus, ministras pirminin
kas Kosyginas — 74, o gynybos ministras 
Ustinovas — 70.

VLIKO TARYBOJE

Vyriaiulslio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Taryba, susirinkusi 1979 m. sausio 
mėn. 28 dieną Čikagos Jaunimo Centre,

(a) išrinko dlr. Kęstutį Valiūną, 12 me
tų be pertraukos vadovavusį VLIKo Val
dybai, VLIKo Valdybos Garbės Pirminin
ku;

(ib) nutarė laikinai nesudaryti naujos 
VLIKo valdybos, bet paprašyti esamą 
VLIKo Valdybą eito pareigas, nes, suda
rius niaują valdybą, ji neturėtų pakanka
mai laiko pasiruošti Vasario šešioliktosios 
minėjimams.

Naują valdybą sudaryti nutarta kovo 
mėnesį, praėjus Vasario 16-osios — Lietu
vos nepriklausomybės — šventei .

Sekantis VLIKo Tarybos posėdis Ibus 
1979 m. kovo mėn. 11 dieną Čikagos Jau
nimo Centre. (ELTA)

7 dienos
— Britų vyriausybė paskyrė 2 mil. sva

rų sterlingų IEBC, Britų radlijiuii, trans
liuojančiam į užsienį, patobulinti.

— Pakistano aukščiausias 'teismais at
metė burv. min. pirmininko Z. A. Bhutto 
apeliaciją prieš žemesnės instancijos mir
ties nuosprendį. Advokatai ruošia prašy
mą, kurį įteiks aukščiausiajam teismui, 
prašydami bylą persvarstyti.

— JAV krašto apsaugos ministeris H. 
Brown išvyksta į Vid. Rytus, kur ruošiasi 
aplankyti Saudi Arabiją, Jordaną, Izraelį 
ir Egiptą, kur tarsis dėl pablogėjusios pa
dėties, Iranui 'atsisakius dalyvauti Vid. 
Rytų 'gynimo sutartyje.

— Kinija paskyrė pirmą moterį 'amba
sadorium. Tai Ting Hsueh sung, kurį 
vyksta į Švediją.

— Parlamento rinkimai Ispanijoje, pa
gal demokratinę konstituciją, įvykis kovo 
1 d.

— Kinijos žmogaus teisių grupės pareiš
kė protestą, kad saugumo policija suėmė 
moterį, kuri reikalavo žodžio laisvės ir de
mokratinių reformų.

— Kinijos vicepremjeras Teng Hsiao- 
pimg, pasikalbėjime su Japonijos min. 
pirm. Ohiira, pasakė, kad Kinija ketina 
nubausti Vietnamą už Kambodijos okupa
ciją. Jis pažymėjo, kad Sov. Sąjunga kurs
tė Vietnamo agresiją.

Lietuvos Diplomotijos Šefo Stasio Lozoraičio žodis
PASAKYTAS PER RADIJĄ NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PROGA

Vasario 16-osios dieną minimas svar
biausias Lietuvos naujosios istorijos įvy
kis. Tą idieną 1918 metais tautos atstovai, 
'išrinkti į Valstybės Tarybą, paskelbė mū
sų sostinėje Vilniuje nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymą.

Tai buvo istorinis teisingumo aktas. Is
torinis todėl, kad lietuvių tauta, pasinau
dodama pirma tarptautinės padėties tei
kiama jlai proga, tuo aktu padarė sprendi
mą, galiojantį visiems laikams — vykdy
ti savo suverenines teises. To akto tei
singumas glūdi tame, kad mūsų tauta, nie
kada neprijpažiniuisi j'ai primesto smurto, 
išsaugojusi savo kultūrą, kalbą, tikėjimą, 
turėjo teisę nusikratyti svetimųjų jungo 
ir sugrįžti į suvereninių nepriklausomų 
valstybių tarpą.

šis tautos sprendimas, tarptautinės ben
druomenės visuotinai pripažintas, buvo 
patvirtintas pačios tautos laikysena ir 
darbais. Laisvėje mūsų tauta buvo pasie
kusi didelės pažangos visose valstybinio 
ir visuomeninio gyvenimo srityse. Socia
linė lygybė, tautinės kultūros ugdymas, 
mokslo ir visuotinio švietimo pažanga, 
patriotinis jaunimo auklėjimas, ekonomi
nė 'gerovė, visa tai buvo 'aiškios ir būtinos 
mūsų nepriklausomo gyvenimo 'savybės, 
prie kurtų priklausė taip pat Bažnyčių 
laisvė vykdyti savo misiją.

Laimingą Ikraišto vystimąsi nutraukė 
Sovietų Sąjungos puolimas ir jos primes
ta Lietuvai okupacija. Šis smurtais buvo 
paruoštais ir įvykdytas einant Sovietų Są
jungos dir hitlerinės Vokietijos slaptais su
sitarimais iš 1939 metų rugpiūčio 23 die
nos ir rugsėjo 28 dienos, kiuriais buvo nu
statyta sunaikinti Baltijos Valstybių ne
priklausomybę.

Šįmet sueina 40 metų nuo tų gėdingų 
susitarimų sudarymo, pažeidžiančių tiek 
civilizuotos žmonijos teisinglumo jausimą 
bei nuostatus, tiek mūsų tautos pagrindi
nes teises ir gyvybinius interesus. Hitle
rio nebėra, bet jo anų laikų sovietiniai 
bendrininkai tebelaiko (Lietuvą okupuotą 
ir komunistinės santvarkos prislėgtą.

Šis smurtais, civilizuotojo pasaulio pa
smerktas, negali panaikinti Vasario 16-os 
dienos Nepriklausomybės akto, kiuris pa
lieka galioje ne tik teisės atžvilgiu, (beit — 
ir ypač — mūsų 'tautos sąmonėje.

Tas aktas dabar turi papildomą pagrin
dą taip pat žmogaus teisėse, kurios pripa

TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO 
KATALIKŲ KOMITETAS

Nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos 
Lietuvos vyskupai, kunigai ir tikintieji 
dlažnai susiduria su religine diskriminaci
ja. 'Panaši yra ir kitų Tarybų Sąjungos ti
kinčiųjų padėtis. Tikintieji neturi tų tei
sių, kuriomis valstybėje naudojasi ateis
tai. Tarybinė Konstitucija deklaruoja tik 
-kulto laisvę, bet ir 'ši ribota laisvė prak
tikoje dažnai yra varžoma. Daugelis įsta
tymų, tvarkančių tikinčiųjų reikalus, ne
atitinka Lietuvos sąlygų ir prieštarauja 
ne tik tarybinei Konstitucijai, bet ir tarp- 
taultlniams TSRS susitarimams.

Todėl .mes, katalikai, ryžomės įkurti 
TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATA
LIKŲ KOMITETĄ (TTGKK), kuris sieks 
katalikams lygių teisių su ateistais. Savo 
veikla (tikimės padėti tikintiesiems, o įgy
vendinus įteisinę ir praktinę tikinčiųjų ir 
ateistų lygybę, daug laimės ir Tarybų Są
jungos autoritetas krikščioniškuose Vaka
ruose.

Siekdami šio tikslo, mes esame pasiry
žę:

Atkreipti tarybinės Vyriausybės dėme
sį į Bažnyčios ir paskirų tikinčiųjų diskri- 
miiinlavimo faktus.

Informuoti Bažnyčios Vadovybę, o rei
kalui esant, ir visuomenę apie tikinčiųjų 
padėtį Lietuvoje ir kitose tarybinėse res
publikose.

Siekti, kad tarybiniai lįstaltymai ir jų 
praktinis taikymas, liečiantis Bažnyčios 
iir tikinčiųjų reikalus, neprieštarautų 
tarptautiniams TSRS susitarimams.

Aiškinti kunigams ir tikintiesiems jų 
teises ir padėti jas apginti.

Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komi
tetas veiks viešai ir nesieks jokių politi
nių tikslų.

Nors TTG Katalikų Komitetas pirmiau
sia rūpinsis katalikų teisių gynimu, bet 
jis stengsis padėti ir kitiems tikintie
siems, kurie į jį kreipsis.

TTG Katalikų Komitetas solidarizuoja
si su Tarybų 'Sąjungos ir viso pasaulio 
žmogaus teisių gynėjais ir yra pasiryžęs 
su visais benidradiarbiauti žmogaus teisių 
gynimo srityje. Ypatingai artimai norima 
bendradarbiauti su TSRS Tikinčiųjų tei
sių gynimo krikščioniškuoju komitetu. Šį 
bendradarbiavimą mes laikysime savo 
kukliu indėliu ne tik žmogaus ir tikinčių
jų teisių gynime, bet ir ekumeniniame ju
dėjime.

Jeigu bet kuris TTG Katalikų Komiteto 

žįstamos civilizuotųjų valstybių ir kurių 
vyriausią išraišką sudaro tautų teisė į 
Valstybinę nepriklausomybę.

šis įsitikinimas telydi lietuvių tautą jos 
sunkiame kelyje į laisvę, jos pasiryžime 
išsaugoti savo kalbą, kultūrą, sąmonę, 
valstybingumo jausmą, tikėjimą, išlaikyti 
senosios kartos vienybę su jaunimu.

Tai sakydamas Vasario 16-osios šventės 
proga, aš nuoširdžiai sveikinu Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos vardu mūsų tautą 
krašte, siekiančią nepriklausomybės at
statymo, ir užsienio lietuvių visuomenę, 
vieningai remiančią šį tautos siekį.

KOPLYTSTULPIS BIRŽUOSE

ELTA-PRESS praneša, kad popiežiaus 
Pauliaus VI laidotuvių dieną Eiiržų bažny
čios šventoriuje 'Lietuvos katalikai pasta
tė tautinio stiliaus medinį koplytstulpį, 
kuriame yra Nukryžiuotojo ir kelių šven
tųjų statulėlės. Viršuje — meniškai paga
mintas geležinis kryžius.

(Prie koplytstulpio yra pritvirtinta len
telė su tokiu užrašu: „Didžiam popiežiui 
Pauliui VI (1897-1978), tėviškai mylėju
siam žmoniją ir mūsų tautą, atminti. 1978. 
VIII. 12, Jo laidotuvių dieną.“

Lietuvos katalikai, pareilkšdami Vatika
nui užuojautą dėl Pauliaus VI mirties, bu
vo parašę: „Mes prašome Aukščiausiąjį, 
kad nauju Bažnyčios Ganytoju būtų iš
rinktas drąsus, ryžtingas bei šventas po
piežius, kurio širdyje rastų atgarsio mū
sų kančios ir kova prieš prievartinį mūsų 
tautos ibedievimimą“. Ir Dievas tikrai iš
klausė jų maldiais... Paulius VI ir Jono 
Pauliaus I įpėdinis jau per iškilmingą in
auguraciją, įvykusią sekmadienį, spalio 
22 d. kreipėsi į lietuvius jų gimtąja kalba 
tokiais žodžiais: „Mano nuoširdus sveiki
nimas broliams lietuviams. Elūkite laimin
gi ir ištikimi Kristui!“

Vėliau, Kalėdų pirmą dieną, Jis pareiš
kė: „Broliams lietuviams linkiu Kalėdų 
palaimos Kristuje“. Tokiu būdu popiežius 
jau du kartu pavadino lietuvius, viso pa
saulio (akivaizdoje, broliais. Visa tai gi
liai palietė visų lietuvių širdis. Už tai jie 
yra (begaliniai dėkingi Šventajam Tėvui.

narys negalėtų eiti savo pareigų, tuojau 
jo vietą užima vieniais iš anksto pramaty
tų kandidatų.

TTG Katalikų Komitetas prašo suinte
resuotus asmenis kreiptis rūpimais klau
simais į bet kurį ši'o Komiteto narį.

TTG Katalikų Komiteto narių adresai:
Kun. Jonas Kauinedkals, 235610 Telšiai, 

Pionierių g. 51;
Kun. Alfonsas Svarinskas, 234422 Ra

seinių raj., Viduklė, Šaltinio g. 1;
Kun. Sigitas Tamkevičius, 234290 Vil

kaviškio raj., Kybartai, Darvino ig. 12;
Kun. Vincas Vėlavičius, 235915 Skaud

vilė, Tauragės g. 17;
Kun. Juozas Zdebskis, 234560 Lazdijų 

raj., Šlavantai.
1978 m. lapkričio 13 d.

ELTA-PRESS toliau praneša: Pastaruo
ju laiku lietuviai norėjo pagerbti savo mi
rusį didžiausią šio šimtmečio poetą Myko- 
laitį-Puitiną, pastatydami ant jo kapo (tau
tinio Stiliaus kryžių. Atvežus į kapines 
kryžių, KGB pareigūnai suėmė šios idėjos 
iniciatorę Emiliją Kvedaraitę ir nuvežė 
ją į psichiatrinę ligoninę, nors visiems 
yra gerai žinoma, kad ji yra visiškai svei
ka. Vietoje kryžiaus ant kaipo pastatė 
bronzinę statulą, kurios niekas nesupran
ta.
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Propagandines literatūros klystkelėse
A. Baužos „Šimtmečių gausmą“ 

perskaičius
Nuo part Lietuvos pavergimo laikų gar

siai šūtalota apie socialistinį realizmą li- 
tenaitūroije — socialistinį kūrinių turinį ir 
naoioniaJlinę ar tautinę formą. Socialistinis 
turinys, anot kritiko A. Eiučio, turįs vaiz
duoti senojo — nepriklausomos Lietuvos 
— pasaulio žlugimą ir naujojo žmogaus 
gimimą, bandant sugriauti savo ankstes
niąją pasaulėžiūrą (Romanas ir dabartis, 
270 psl.).

Kai jau išsemtos beveik visos „senąjį 
pasaulį“ karikatūrinelnčios temos, kai no
rint nenorint į naujus kūrinius reikia įves
ti tarybinėje santvarkoje brendusius ir 
suformuotus veikėjus, nūdieninė literatū
ra, pasak St. Lipskio, kelia žmogaus bren
dimo, asmenybės formavimosi, moralinės

J. Kuzmickis
žmogaus atsakomybės, jo vidinio pasaulio 
tobulėjimo problemas (šiuolaikinės apy
sakos horizontai, 1976 m., 10 psi.). Tačiau 
dar ir šiandien Raižytojų są-gos pirm. Alf. 
Maldonis jaučia pareigą priminti, kad 
„Visa mūsų gimtosios literatūros istorija 
yna tiesiogiai susijusi su nukreipiančia ir 
organizuojančia Lietuvos Komunistų par
tijas vėilkla“ (Literatūros panorama ‘77, 
1978 m., 9-10 ipsl.).

Laitas nuo laiko pravartu ir mums pa
stebėti1, kaip atrodo naujai užgimęs, bren
dęs ir formuotais tarybinės santvarkos 
žmogus? Kokia jo moralė, atsakingumas 
bei problemos?

A. Baužą ir jo kūryba
Alėta. Bauža (1908-1977), gimęs Liepo

joje, gyvenęs Rusijos Borovičiuose, vėl 
grįžęs į Liepoją ir 1935 m. Kauno univer
sitete baigęs teisių fakultetą, nuo pačios 
jaunystės dalyvavo marksistinėje veiklo
je. Sovietams okupavus 'Lietuvą, ėjo Liau
dies Komisarų tarybos reikalų valdytojo 
pareigas, vėliau įdirbo Aukšč. Tarybos pre
zidiume ir 11 metų išbuvo Rašytojų są
jungos revizijos komisijos pirmininku.

Apsakymus, pertai sunlkusiup „revoliiucti,- 
ne kova“, pradėjo spausdinti 1937 m. Vi
so labo buvo išleistos septynios jo apsaky
mų (knygos. Nors 1976 m. autobiografijoje 
pažymėjo nekenčiąs karjerizmo ir batlai- 
žių (T. Lietuvos rašytojai, 1977 m.), ta
čiau 'spraudėsi į aukščiausias tarybas ir 
visą gyvenimą baitlaižiavo, vykdydamas 
„partijos pavedimus“.

Galbūt, nebūtų prasmės atkreipti dėme
sį į A. Baužos socialistinio realizmo kūri
nėlius, jei nebūtų pasišovęs, kaip Br. 
PlrėSkietis ^Pergalės“ 11 nr. pažymėjo, 
„ryškiai atskleisti lietuvių emigrantų gy
venimą Švedijoje“. Autorius, batlaižiiavęs 
partijai, nustebo, kad į vakarus pasitrau
kę lietuviai — atviri „antitarybiniinkai“. 
Jei taip, pasiryžo į juos nukreipti socialis
tinio realizmo rampų šviesas ir jų tarpe 
surasti „hitlerininkų bendradarbių“, 
šventeiviškų veidmainių, naivių svajoto
jų, nusivylusiai ir palaužtų ^buvusių žmo
nių“.

Kad būtų įtaigiau, A. (Bauža pasiverčia 
architektu Kolupaila, būk tai su žmona 
lankosi! Stockholme (nors pažymi, lankę
sis tik Suomijoje), kalbasi su savo išgal
votais „emigrantais“, sekdamas kiekvieną 
jų žingsnį bei minties prasiveržimus. Vi

sų lietuvių charakteristika — tarsi sau
gumiečio pikta atestacija .tarnybiniame 
lape. Buvęs Suranltų pašto viršininkas 
Sudargas — pedantas, ieškodavęs dulkių 
net ant spintos viršaus, „o sūnus Vladas 
netgi žiėmą eidavo į mokyklą su apnuogin
tais keliaus“ (Svetimos žuvėdros). Saugu
miečio atestaciją primena tokia vargšo 
provincijos pašto viršininko atestacija: 
„Sudargas draugaudavo tik su klebonu, 
vaistininku, nuovados viršininku, na, ir 
su mokytoju“.

Autoriaus naivumas
Juo toliau, juo autorius naivesnis. Kas 

mėgino atsikviesti savo gimines iš sovie
tų pavergtos Lietuvos, gerai žino, kad, ga
vęs savo 'gyvenvietės valdžios sutikimą, 
atsimuša kaip į akmenį ,į geležinės uždan
gos saugus. Tuo tarpu A. Bauža, „įdarbi
nęs“ Sudargą zoologijos sode jlr privertęs 
jį „rinkti į daiktą pasklidusį mėšlą ir 
šiaudus“, spnaudži'a i jo lūpas naivų pra
šymą, kad jo sūnus, gyvenąs Lietuvoje, 
„atvažiuotų čionai ir pasiliktų. Atvažiuoti 
jiis sugebės, jei panorės, tik reikia įtikin
ti“.

O gal A. Bauža (tariamais Kolupaila) 
buvo Sudargo atpažintas kaip Aukšč. Ta
rybos prezidiumb narys?! Jo ir atsakymas 
„tarybiniai prezidiiiumiškas“: „Kodėl jlį tu
riu agituoti, kiald viską mestų —■ įdėmų 
darbą, motiną, pagaliau tėvynę — atva
žiuotų čia... Patarčiau jums grįžti namo!“ 
Sudargo pastaba vis dėlto gyvenimiškai 
reali: „Tai nerealu... Nenoriu būti prisi
taikėlis“.

„Jis vėl surado idtevą“ — .antireliginės 
propagandos banalybė. Autoriui, dėl lie
taus įsmukusiam į bažnyčią, net akys iš
sprogsta. Jo nuomone, kunigas 'turi būti 
„išdidaus veido“, „abejingai laikąs pa
maldas“ (kas gi pamaldas laliko tarytum 
už pavadžių?!), „tarsi atlikdamas įgrisu
sią prievolę“. Ir parapijiečių turėjo būti 
nedaug...

Pasišovęs riuituliluoti veildimlaiinysltėls te
mą, autorius „trumpu, pasiūtu į italįją, ele
gantišku“ paltu vilkintį 'Senyvą vyrą nu
stumia prie šv. Antano altoriaus, paklup
do ir priverčia „melstis ilgai, aistringai, 
(kulmlščiiu mušantis į krūtinę“. Vėliau au
torius, progresyvauls švedo Johanseno pa
dedamais, suseka, kad tas vyras yra lietu
vis. 1944 m. pasitraukęs iš Lietuvos, kad 
jam naujasis režimas „nepriimtinas, nes... 
jie atėmė iš manęs namą ir krautuvę“. 
Maža to: A. Bauža priverčia nuasmenintą 
tautietį prisipažinti, kad komunistams 
„už tai aitkerlšdijom, smarkiai laitkerišijom.“ 
ir niekad jiems nedovanosiąs.

Šitaip sutaritaitūrintą savo (tautietį <aiu- 
toniuls pagal socialistinio realizmo doktri
ną pavaizduoja siūlantį „susipažinti su 
Stodkholmo malonumais“ ir patiekiantį 
spalvotų nuotraukų su adresais ir „pri
ėmimo valandomis“.

Relilkia sutikti su komunistinio kritiko 
Br. Prėsikienio teigimu, kaid „visose A. 
Baužos novelėse ryški autoriaus, tarybinio 
piliečio, pozicijla“, kuri esanti „aiški ir 
nedviprasmiška“.

Kita medalio pusė
'Besistengdamas suniekinti „emigran

tus“, principingas komunistas vis dėlto 
nenorom' (parodo ir kitą medelio pusę. 
„Nailoninės 'Suknelės“ noveliūkštėje vaiz
duoja minusio 'gimnazijos direktoriaus 
žmoną „fru Mariją“, kuri tryliktus metus 
dirbanti fru Ehert pensijone. Marijai už

siminus apie „nieGaimingą Lietuvėlę“ ir 
ten pasilikusią dukterį, autorius pykteli 
ir, užsimiršęs, kad užsidėjo novelisto kau
kę, Aukšč. Tarybos prezidiumo nario to
nu šūkteli, jog „visi tie antitarybiniai 
straipsniai, kurių mirgėte mirgėjo reak
cinguose laikraščiuose, atliko savo juodą 
dambą“. Marijos paprašytas, kad Žaliakal
nyje gyvenančiai dukteriai, jai nuolat pa
galbos prašant, nuvežtų dovanų ryšulėlį, 
sutinka ir grįžęs, ją aplanko. 'Pasirodo, 
Marijos duktė su inžinierium vyru ir šei
ma įgyvenanti „mūriniame name su mezo
niniu“, kad turinti net tarnaitę (Taryb. 
Lietuvoje?!) ir „elektrinį vaiškuotuvą“. 
Tačiau, pasak jos, „išlaidos didelės, o vy
ras ne itaiip jau daug uždirba... viskas taip 
(brangu, taip brangu“...

Taigi, 'autorius kaktomuša atsimuša į 
savo sukurtą dilemą: ar pasmerkti į nelai
mingą Lietuvėlę negrįžtančią darbščiąją 
Mariją, ar jos dukterį, motinos siuntinių 
pagalba 'įsigijusią nuosavus namus, kai 
nieįmanu buvo „keturiese ankštai gyventi 
(komunaliniame bute su bendra virtuve“. 
Neliesdamas komunalinės santvarkos 'su
kurtų 'anomalijų, autorius lengva širdimi 
pasmerkia „meilę, matuojamą nailoninė
mis aitraižomlils“. Įdomi ir kūrinėlio kon- 
kliuzijia: „Laibai pagailo fru Marijos. Su
pratau, kad ji pasmerkta“. Ergo, — jos 
duktė, įgyvenanti Aukšč. Prezidiumo įsta
tymų (globoje, išteisinta.

Kaip „emigrantas“ 'besielgs, jis socialūs, 
tįnlto realizmo atstovo vis tiek išjuokia
mais, pasmerkiamas: jei ilgisi tėvynės air 
vaikų, kaltas, mlanydamiaS, „kad įbolševi- 
kai įgiinė jlį į narvą“; jeigu lanko bažny
čią ir 'meldžiasi, jis būtinai „smarkiai at- 
ikerlšijb“ okupantams ir moraliai nusmu
ko; jeigu, kaip „Šimtmečių gausmo“ už 
tėvynės atsidūręs inžinlieriuis, senatvėje 
eina rūbininko pareigas, neis jį .įgąsdino 
naujasis pasaulis, niauji įvykiai“ Lietuvo
je, — jis „sulinkęs po likimo smūgiu“ ir 
„klusniai laukia mirties“.

Tarybiniai veikėjai
Kai A. 'Baužos nuomonė apie „emigran

tus“ yra „tiesiogiai susijusi su nukrei
piančia Komunistų partijos veiklia“, turė
tų bent tarybinėje santvarkoje brendę ir 
formuoti veikėjai, pasalk St. Lipskio, jaus
ti moralinę žmogaus atsakomybę. Kokia 
ta laltlsakolmybė, įtaigiai! pavaizduoja A. 
Bauža „Išdavystės“ novelėje.

Universitetą baigę Algirdais ir 'Sigita 
skiriami į nedidelį Žemaitijos miitesltelį. 
Tačiau direktorius pasiūlo Algirdui pasi
likti Vilniuje, jb vadovaujamoje gamyk
loje. Dabar jam „apmaudu, kad Sigita 
nėščia, kad, išvažiuodamas tartu su ja, 
nebeteko laisvės.“ Algirdas kalbina ją ku
rį lanką pagyventi „tame užkampy, o pas
kui — ipalmlatysiim“... Niekis, kad jlį kom- 
jaulniuollė: „Žmogus gali elgtis, kaip nori. 
Ar tai nusikaltimas?“ Jei ir ji nevažiuo
tų, „viskas liks po senovei: jis galės ra
miai dirbti gamykloje, vakarais, kaip ir 
pirma, užeidinėti pas ją, ir fouts gera“...

Tikrai įdomi ta St. Lipskio iišliaupisinta 
'tarybinio 'žmogaus „moralinė (atsakomy
bė“: „Nailoninės 'suknelės“ tremtinė (Ma
rija, nežinodama dukters likimo, aukoja 
jai visiką, gi tarybinėje santvarkoje sufor
muotas veikėjas aukščiausiai stato „prieš 
jį atsivėrusį pasaulį su viliojančiais to
liais“, numojęs ranka į išnuadbtą mergi
ną, į jos nešiojamą jo kūdikį ir į visą ta
rybinio žmogaus altsalkomybę. Nors pabai
goje Sigita dramatiškai išvaro savo drau
gą, jis vilstiek nusisltato nevažiuoti: „Atsi
sakyti Vilniaus? Tai būtų kvaila“.

Panašios ^moralinės atsakomybės“ žmo
gus ir ,;Laikrodu(ko“ tarybinis inžinierius: 

suiguatas 12 m. sūnaus Juliaus su kita mo
terimi, liepia motinai nieko nesakyti ir už 
tai pažada laikroduką. Deja, kaip neišlai
ko ištikimybės žmonai, taip neišlaiko ir 
savo pažado mažam, sūnui, kuris pajunta 
netekęs „kažko brangaus, vienintelio“.

Be savo kranto
Literatūra, tempiama 'ant socialistinio 

realizmo kurpaliams neišpildo visa orga
nizuojančios partijos ir literatūros (kriti
kų vilčių.

A. Bauža, vaizduodamas „senojo pasau
lio “ žlugimą, nesukūrė nė vieno gyvo, pil
nakraujė ir realaus tremtinio, tik išliejo 
chronišką neapykantą laisvėje 'gyvenan
tiems tautiečiams.

Pamėginęs paanalizuoti „naujojo — ta
rybinio — žmogaus“ vidinio pasaulio to
bulėjimo problemą, autorius atsimušė į 
rūsčią realybę: parodė žmones (be jokios 
moralinės atsakomybės, be jokių aukštes
nių (idėjų ar sąžinės. Ne 'be reikalo „Kur 
mėlynas dangus“ novelės Jonas, grumda
masis .su praryti norinčiomis jūros ban
gomis mirties akivaizdoje šūkteli: „'Bet 
kas gyvenimo prasmė?.. Ir ką jis paliks .po 
mirties?“

,ĮEe savo kranto, baisu...“ — saiko jūros 
pavojus nugalėjęs Jonas. Taip, baisu be 
lietuviško kranto, (be ištikimybės Lietuvai, 
be pagarbos savo tautiečiui.

LILIJOS ŠUKYTĖS POKALBIS 
KANADOS ŽURNALE

1978 m. gruodžio „Operą Canada“ žur
nalo numeryje atspausdintas pokalbis su 
operos dainininke Lilija šukyte, gimusia 
Lietuvoje 1941 metais, užaugusia ir moks
lus išėjusia Kanadoje, o gyvenančia ir 
dainuojančia nuo 1973 metų Vakarų Vo
kietijoje. Be kitų klausimų, koresponden
te Ruby Mercer pateikė L. Šukytei ir šį 
klausimą: „Esate gimusi Lietuvoje, užau
gusi Kalnadoje, o dabar gyvenanti Europo
je. Kurią šalį laikote sava?“ Dainininkė 
atsakė: „Aš nežinau, Ruby. Maniau kad 
kiekvienas žmogus vienaip ar kitaip myli 
gimtąją salvo šalį, bet aš buvau kūdikis, 
kai palikau Lietuvą, ir 'apie ją nieko neat
simenu. Mokslus ėjau Kanadoje, bet kaip 
sakote, karjerą padariau Europoje. Vis 
dėlto aš dainuoju tautines savo dainas, 
talda (tik įgaliu, nes jos yra mano asmens 
dalis“.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Laiškai lietuviams Nr. 11, 1978 m. gruo
dis. Religinės ir tautinės minties kultūros 
žurnalais. Leidžia Tėvai Jėzuitai, Čikaga.

ELTA-PRESS Nr. 12, 1978 m. gruodis. 
Eltos informacijos italų kalba. Turinyje 
—■ LKB Kronikos Nr. 34 vertimas į italų 
kalbą. Viršelyje: tautinis kryžius, pasta
tytas Biržuose, su memorialine lentele po
piežiui Pauliui VI, mirusiam 1978 m.

Saleziečių Balsas Nr. 1, 1979 m. Lietu
vių Saleziečių žurnalas, redaguoja kun. 
M. (Burba, SDB, Frascati, Italija. Daug 
iliustracijų, o viršelyje popiežiaus Jono 
Pauliaus II spalvotais portretas. A dm. ad
resas: Lituani Don Bosco, Via Colonna 2, 
00044 Frascati, Italy.

Vytis Nr. 3-4, 1978 m. gruodis. Lietuvių 
jaunimo biuletenis prancūzų kalba1, leidžia 
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė, Pary
žius.

Elta Nr. 39-40, 1978 m. gruodis. Infor
macijos biuletenis prancūzų kalba. Red. 
Mme B. Venisikus, 17, Avenue de la Tourel- 
Įe, 94100 — Parc Saint — Maur, France.

Su livtutiais 
pasaulyje

DR. ELONA VAIŠNIENĖ PAKVIESTA Į 
JAV PREZIDENTO SUDARYTĄ 

KOMISIJĄ
Dr. Elona Marijošiūtė-Vaišnienė, roma

niste, visuomenininlkė, pakviesta į JAV 
preziidenlto sudarytą specialią komisiją 
kalboms ir tarptautinėms studijoms. Ko
misija tiesiog atsakinga prezidentui. Į ją 
įeina 21 asmuo, kurių tarpe yra profeso
rių, 'diplomatų, mokslininkų ir politikų. 
Ji bus bene pirmasis lietuvių kilmės žmo
gus, 'stovįs arčiau prezidento.

NAUJAS ALB GARBĖS NARYS
Australijos Lietuvių (bendruomenės 

krašto taryba savo suvažiavime garbės 
nariu išrinko ilgametį aktyvų darbuotoją 
iš (Adelaidės Juozą Lapsį.

lEendruoimienės garbės nariai dabar yra 
Elena Reisonienė Adelaidėje, Ona Baužie- 
nė Sydnėjuje ir Juozas Lapšys Adelaidė
je.

Mirę Australijos liet, bendruomenės na
riai yra Juozas J. Bačiūnais ir Antanas 
Baužė.
AUKSO MEDALIS VALDUI ADAMKUI

JAV 'gamtos apsaugos vidurio srities vi- 
ceaidministaatorius Valdas Adamkus už 
savo išskirtinę veiklą 1978 m. apdovano
tas gamtos apsaugos žymeniu —■ aukso 
medaliu.

DAIL. L. URBONO MENO CENTRAS 
AUSTRALIJOJE

Mittagonge, apie 200 km nuo Sydnėjaus, 
dailininkas Leonas Urbonas jau prieš ke
letą mietų nusipirko žemės sklypą ir įstei
gė „Aro“ įsodįybą, kurią jis paverčia me
no centru. Savivaldybė ir kultūrinės orga
nizacijos tą centrą jau įtraukė į lankytinų 
vietų sąrašą.

VIENOS RAŠYTOJOS VAKARAS
St. Peterburgo Lietuvių klubas Florido

je surengė Čikagoje gyvenančios rašyto
jos Birutės Pūkelevičiūtės literatūros va
karą.

Rašytoja beveik dvi valandas skaitė sa
vo kūrinius, o labiausiai visiems patiko 
jos padeklamuotoji „Rauda“.

ADOMAS VARNAS NEOFICIALIAI 
PAMINĖTAS LIETUVOJE

Būrys buvusių jo mokinių Lietuvoje 
privačiame pobūvyje paminėjo 100 metų 
švenčiantį Čikagoje gyvenantį d'aill. Ado
mą Varną ir atsiuntė jam sveikinamąjį 
adresą su savo parašais.

Taip jį prisiminė Kaune gyvenantieji 
dailininkai.

VINCUI KAZOKUI 60 M.
Vienas aktyviųjų- Australijos lietuvių 

— Vincais Kazokas, „(Mūsų Pastogės“ il
gametis redaktorius, — sulaukė 60 m. am
žiaus.

Jis plačiai reiškiasi ne tik kaip laikraš- 
tiifninkas-redaktorius, bet ir kaip visuome
nininkas, kaip poetas ir vertėjas (yra iš
vertęs F. Dostojevskio „Didįjį inkvizito
rių“ A. Koestlerio „Nulį (ir begalybę“, A. 
Gide „Sūnų palaidūną“, p. Timmermans 
„'Kaimietiškąją psalmę“, išleistą Nidos 
Knygų Klubo). Jo eilėraščių rinkinys 

I ,Sapnų pėdomis“ išleistas 1953 m., kitas, 
| „Ugnis iir žodis“, turėtų netrukus pasiro- 
I dyti.

Baltu tautu ateities problema
VYTAUTAS ALANTAS

1. Prūsų ir jotvingių balsas iš Anapus

Mes, paskutinieji aisčiai, esame išblokš
ti į svetimus krantus ir vegetuojame, ii- 
gėdamiesi grįžti į savo tėvynes, o mūsų 
tautas priešas negailestingai stumia iš jų 
istorinių, kalbinių, tautinių bei kultūrinių 
apkasų, į kuriuos vis giliau (braunasi „vy
resnysis brolis“. Kas ilš mūsų šiandien ne
mato atsivėrusio prieš mus — lietuvius, 
latvius ir estus — kapo, kuriame jau se
niai ilsisi mūsų prosenolių prūsų ir jotvin
gių kaulai? Per ilgus šimtmečius mūsų 
kaimynai draskė Lietuvos kūną, nutautin
dami, brukdami savo kalbą bei kultūrą, 
pasiglemždami ir apgyvendindami žemės 
plotuis. Po Vytauto Didžiojo gadynės 
Lietuvos geopolitinės sienos visą laiką 
siaurėjo, ir valstybė visais atžvilgiais ėjo 
silpnyn.

Ar reikia aiškinti, kad baltams tas pra
žūtingas istorijos vyksmas jau bus susto
jęs, kad istorijos ratas ėmė suktis jų nau
dai? Atvirkščiai, niekad baltų tautams ne
grėsė tokis mirtinas pavojus kaip šiandien 
ir niekad joms nebuvo taip aktualu ir sku
bu atsakyti į likiminius klausimus: Kodėl 
taip įvyko? Kodėl taip vyksta? Kas dary
tina tam istorijos ratui sustabdyti ir mū
sų tautoms patikrinti saugesnę ateitį? Is
torijos didžioji laikrodžio rodyklė mums 
rodo dvyliktą valandą be penkių minučių. 
Tad mums, aisčiams ir estams, nedaug be
liko laiko lemtingam klausimui spręsti: 
būti ar nebūti!

Mane visą laiką stebino ir tebestebina 
tyla dėl mūsų kraštų ateities, lyg tos pro
blemos ir visai nebūtų. Mes kapanojamės 
kasdienėse aktualijose ir spardomės šiukš

lėmis anlt savo šiukšlynų ir, be abejo, dėl 
to nebematome ir nesidomime savo tautos 
ateities vizija. Visa mūsų „tolregybė“ ir po
litinė išmintis baigiasi šūkiu, ikad atsikū
rusi Lietuva būsianti „demokratinė“, lyg 
tuo magišku žodžiu visas Lietuvos ateities 
problemas mes (būtume „galutinai“ iš- 
sprendę. Domokratija, monarchija, dikta
tūra ir visokios kitokios politinės santvar
kos yra praeinantieji reiškiniai. Kaip Pa
baltijo atsikūrusios valstybės tvarkysis 
politiškai, jei jos neras bendro kelio, man 
čia nerūpi: aš noriu kalbėti apie tų vals
tybių plačią egzistenciją praeities bei atei
ties perspektyvose.

Praeityje Lietuva yra išvariusi plačią ir 
gilią politinę vagą rytų Europos erdvėje, 
ir mes būtume neverti savo prosenolių pa
likuonys, — šiuo atveju turiu galvoje ir 
latvius bei estus, — jei nemokėtume ar 
nesugebėtume pasimokyti iš praeities klai
dų. Amerikos poetas ir filosofas George 
Santayana sako, kad tie, kurie „negali at
siminti praeities, yra pasmerkti ją karto
ti“. O geležinis kancleris Bismarkas eina 
dar toliau, tvirtindamas, kad „visos politi
nės klaidos aitsikeršija anksčiau ar vėliau“. 
(Itin mes, lietuviai, niekad neatsigausime 
nuo savo valdovų padarytų klaidų!) Balti; 
tautos, tik atsigręždamos į savo praeitį, 
gali suprasti, kuo jos buvo silpnos ir ko
dėl jų likimas buvo toks tragiškas. Baltų 
tautų praeities klaidžio jimuose yra įrašy
tas jų kelias ateitin. Žuvusiųjų prūsų ir 
jotvingių balsą iš Anapus itin turėtų bal
tų tautos išgirsti šiandien, kada jos pačios 
klupdamos prie kapo. Tikrai, mūsų prose
nolių padarytos klaidos šiandien mums 
žiauriai keršija, ir jei mes, nusiėmę ro

mantinius akinius, nepažiūrėsime į savo 
istoriją blaiviai ir nepadarysime atitinka
mų Išvadų, praeities suignoravimas mus 
gali galutinai pražudyti.

2. Kodėl aisčiai nesukūrė vienos valstybės?

Kalbėdami apie savo praeitį, mes kaž
kodėl vengiame statyti vieną iš pagrindi
nių, o gal ir patį svarbiausią klausimą, bū
tent: kodėl aisčiai nesukūrė vienos vals
tybės? Tokios valstybės jie nesukūrė nei 
tada, kai dar jiems negrėsė vokiečių pa
vojus vakaruose bei šiaurėje, t.y. kada ne
buvo įsikūrę kryžiuočių ir kalavijuočių 
ordinai, nei tada, kai tie ordinai jau buvo 
įsikūrę ir aisčiams betarpiškai ėmė grėsti 
pavojus.

Aisčiai skirstėsi į lietuvius, prūsus, lat
vius ir jotvingius. Apie jotvingių, dar ki
taip vadinamų sūdavų, smulkesnį politinį 
pasiskirstymą žinių neturime, bert žinome, 
kad, pvz., prūsai skirstėsi į pamedėnus, 
pagudėnus, varmius, notangus, bartus ir 
kitus, latviai — kuršius, žiemgalius, sėlius 
ir latgalius, lietuviai — aukštaičius ir že
maičius. Taigi, paviršutiniškai skaičiuo
jant, surasime keliolika kilčių. Imant po
litiškai, aisčių pulverizacija dar tuo nesi
baigia. Pvz., Mindaugui įsigalint, aukštai
čiai ir žemaičiai dar skirstėsi į smulkias 
savarankias valdas, o Prūsija XIII amž. 
Skirstėsi į 11 teritorinių politinių vienetų. 
Šiandien nebeįmanu suskaičiuoti, kiek iš 
tikrųjų aisčių gyvenamuose plotuose būta 
valstybių valstybėlių, kurios niekad nesu
sijungė į vieną valstybinį kūną.

Nagrinėti (klausimą, kodėl aisčiai nesu
kūrė vienos valstybės, būtų atskira ir pla
ti tema: aš tik noriu nurodyti keletą prie
žasčių, dėl kurių, mano nuomone, aisčių 
gentys nesurado kelio susidėti į vieną po
litinį vienetą.

Pirmiausia kalbos reikalas. K. Būga sa

ko, kad kalbininkai, lygindami lietuvių 
kalbos žodyną su latvių ir prūsų, aptikę, 
jog baltai senovėje kalbėję viena kalba ir 
kad tik ilgainiui ji suskilusi. Istoriniais 
laikais lietuviai, latviai ir prūsai jau kal
bėjo skirtingomis kalbomis. Savaime su
prantama, kad kalbų skirtingumas nega
lėjo būti veiksnys vienalytei valstybei kur
ti.

Su kalba yra glaudžiai susijęs raštas. 
Nė viena aisčių gentis senovėje nesusikū- 
rė rašto gimtąja kalba. O kadangi nebuvo 
labai geros savitarpio susisiekimo prie
monės — rašto, tai mūsų prosenolių kul
tūros bei politinės minties vystymasis tu
rėjo susidurti su vargiai nugalimomis 
kliūtimis.

Aisčių gentys buvo išsiblaškiusios dide
liuose, girių apaugusiuose plotuose. Tarp 
jų nebuvo gerų kelių, kitaip sakant, arte
rijų, (kuriomis būtų galėjęs sklandžiai ir 
greit cirkuliuoti kultūrinių vertybių apsi- 
mainymas, visoks susižinojimas bei gėry
bių paskirstymas.

Ketvirta: išėjus aisčiams į politinę rytų 
Europos areną ir kilus gyvam reikalui vie
nytis, spirianitis prieš pavojus, neatsirado 
toli numatančių protų, genialių politikų 
bei karo vadų, kurie būtų apvaldę išcent
rines aisčių genčių jėgas ir bloguoju ar ge
ruoju būtų jas suvirinę į vieną politinį kū
ną.

Penkta, XIII amž. pradžioje, t.y. tuo 
metu, kai vienalytės lietuvių valstybės idė
ja ėmė bręsti, aisčių vakarinėse ir šiauri
nėse žemėse įsikūrė kryžiuočių ir kalavi
juočių ordinai, kurie pavergė prūsus ir 
nors nesuvokietino, bet išjungė įš savaran
kaus istorinio proceso latvius, tuo suduo
dami nebepataisomą smūgį bendros aisčių 
valstybės idėjos įkūnijimui.

Vienintelis veiksnys, kuris, atrodo, (tu
rėjo jungti visus aisčius vienon bendruo- 
menėn, buvo tikėjimas. Sprendžiant iš lie

tuvių ir latvių tautosakos bei tų šykščių 
duomenų, kuriuos mums paliko istoriniai 
šaltiniai, lyg ir periasi išvada, kad visos 
aisčių giminės garbino tuos pačius 'dievus 
ir turėjo panašias kulto apeigas bei for
mas. Ar jos turėjo vieną dvasininkijos 
hierarchiją su vyriausiu dvasininku prie
šakyje, ar atskiros ramovės buvo sava- 
ankios ir nepriklausomos, klausimas, at- 
rodi, tebėra atviras. Čia tik tiek pasakyti
na, kad nors aisčius siejo bendri tikybi
niai ryšiai, tačiau, kaip istorija rodo, jie 
buvo per menki jiems į vieną politinį kūną 
suvirinti.

Čia itin norėčiau pabrėžti prūsų paver
gimo eigą, nes, kaip toliau pamatysime, 
panaši istorija pasikartojo ir mūsų laikais. 
1230 m. įsikūręs pavislyje kryžiuočių or
dinas pirmiausia pavergė pagal Vislą iš- 
tysusią Pamedę, paskum puolė Pagudę, 
Varmę, Notangą ir Bartą, kitaip sakant, 
prūsų kiltis su jų žemėmis ordinas rijo 
kąsniais. Pagudėnai, grumdamiesi už savo 
laisvę, kartais jungėsi su bartais, prūsams, 
be abejo, padėjo lietuviai ir žemaičiai, ta
čiau istorijos šaltiniai nieko nesako apie 
vieningą visų prūsų ir juo labiau apie vi
sų aisčių 'bendrą frontą prieš (kryžiuočius.

Tiesa, kai sukilo prūsai 1261 m. Henri
ko Manto vadovaudami, atrodė, kad vie
nybė lyg ir buvo pasiekta. Prūsai kovėsi 
vieningai ir sėkmingai, bet paskum vėl 
prasidėjo vaidai tarp vadų, ir bepražūstąs 
ordinas, vakarų Europos remiamas, po ke
letas metų atsigavimo ir sukilimą užgniau
žė. Tiesa ir tai, kad 1410 m. prie Žalgirio 
ordinas buvo galutinai sutriuškintas, ta
čiau nuo jo įsikūrimo jau buvo praėję 180 
metų, ir tas laimėjimas Prūsijos į Lietu
vos valstybės ribas nebeįjungė. Subyrėjus 
ir Livonijos ordinui, aisčiai ir tada vieny
bėm istorijos kelio nerado ir, tiesą sakant, 
neieškojo.

(bus daugiau)
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Vasario 16 dienos Aktas
KOMUNISTŲ AKIMIS

Sovietų valdžia buvo uždraudusi Lietu
voje esantiems ilstorikamis oibjėk'tyviiau ra
šyti apie Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje iš
leistoje J. Žiugždos „LTSR Istorijoje“ vi
si faktai buvo iškreipti-;, o toks nekaltas 
dokumentas, kaip dr. Jono lEiasanaivičiiaius 
paskaita „Dėliai Vasario 16 d. 1918 m. 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo“, 
buvo nutylėta. Tas dokumentas, išleistas 
1926 m. Vilniuje, būtų buvęs visai užmirš
tais, jeigu nie vieniais jo egzempliorius, ku
ris buvo rastas (Londone ir „Nidos“ išleis
tas nauja laida.

Tais leidinys ar kitos priežastys priver
tė Lietuvos komunistus atsiliepti. Jų teori
niame žurnale „Komunistas“ (Nr. 12, 1978 
m.) pasirodė dr. R. Čiolek straipsnis „Bur
žuazinė Lietuvos Taryba — kaizerinės re
akcijos įrankis“, įkuriame Rytų Vokietijos 
Mokslų Akademijos bendradarbė faktiš
kai paneigia visa tai, ką lig šiol tvirtino 
Lietuvos komunistai. Pasiremdama W. 
Baskrio (knyga „Deutschland's Aninexions- 
politik in Poland umd in Baltikuim 1914- 
1918“ ir Potsdamo archyve raistais doku
mentais, ji įrodo, kad Lietuvos Taryba vi
sai nebuvo vokiečių valdžios įrankis, kaip 
sako jos straipsnio antraštė ir kaip lig 
'šiol tvirtino komunistai. Tarybų valdžia, 
kiek aplinkybės leido, visai savarankiškai, 
siekdama išlaisvinti Lietuvą iš vokiškųjų 
ir sovietinių imperialistų jungo.

Neabejotinai pirmojo karo pabaigoje 
vokiečiai nenorėjo geruoju pasitraukti iš 
Lietuvos ir Pabaltijo. Todėl Vokietijos 
okupacinė valdžia Lietuvoje įbuvo supla
navusi sudaryti lietuvių atstovybę, tari 
padėtų įgyvendinti Vokietijos politinius 
planus. Vokietijos okupacinė valdžia net 
žadėjo Lietuvai džiugias ekonominio ir 
kultūrinio vystymosi perspektyvas. Vo
kiečiai tikėjosi, kad ir laibai ribotos per
mainos gali sudominti Lietuvos veikėjus, 
tuo labiau, kad, kaip sako dr. R. Čiolek, 
„vokiškieji Lietuvos aneksijos planai buvo 
apdairiai maskuojami abstrakčia frazeo
logiją, siekiant suklaidinti viėšąją nuomo
nę“.

Kodėl Lietuvos veikėjai sutiko dalyvau
ti politiniame dialoge su Vokietijos įgalio
taisiais atstovais? Straipsnio autorė sako, 
jog viena priežasčių buvo ta, kad tuo ke
liu eidami Lietuvos veikėjai tikėjosi atei
tyje „išgauti iš Vokietijos vis naujų nuo
laidų, jog galiausiai Vokietija pritars sa
varankiškos Lietuvos buržuazinės valsty
bės sukūrimui. Lietuvos buržuazija tuo 
buvo suinteresuota, nes tada ji būtų galė
jusi maksimaliai patenkinti savo klasinius 
interesus. Tuo pat metu jai pirmiausiai 
rūpėjo kova prieš revoliucinį judėjimą.“

Tokiu būdu 1917 m. rugsėjo 18-23 d. d. 
Vilniuje susirinko lietuvių konferencija, 
kuri išrinko nuolatinę .atstovybę — Tary
bą. Tai atrodė kaip žingsnis į priekį, ku
riant Lietuvos valstybę. Tačiau Vokietija 
vengė įaiiiškiai pareikšti savo nuomonę dėl 
Lietuvos ateities, nes nenorėjo atsisakyti 
savo aneksinių pretenzijų. Dr. R. čiolek

Šventė be vardo
Nepriklausomybės šventės proga Euro

pos LF bičiulių biuletenis surinko dauge
lio Lietuvos disidentų, pastaraisiais me
tais atvykusių i Vakarus, pasisakymus 
apie Vasario 16 d. prasmę bei atsimini
mus, kaip ji prisimenama Lietuvoje.

Čia yra santrauka tų pasisakymų.
Kęstutis Jokubynas

.Nepriklausomybės diena — tai atsišau
kimų Mij.avimias miesto gatvėse naktį ir 
slaptos pamaldos ankstų rytą, o paskui du 
dešimtmečiai kalėjimuose ir lageriuose, 
kur Vasario 16-oji minėta tik širdyje, tik 
su liūdesiu, bet visada su viltimi.

Atsidarius kalėjimų vartams, nepri
klausomybės dienia vėl tas pats simbolis, 
tik gyvenimo patirties išryškintas; simbo
lis, kurį prisiminti ir pagerbti galima 
vien tik slapčia.

Dabar jis reiškia dar daugiau — ne įtik 
kartėlį dlėl prarastos laisvės, bet ir paguo
dą nešančią išminltį“.

Aušra-Marija Jurašienė
„Vasario 16-ji tapo bevarde mano že

mėje. Jos nevalia minėti garsiai, ir. švęsiti 
liepta jau kitas, svetimas šventes. Tikrie
ji vardai ir simboliai, tikros mūsų šven
tės ūtr ritualai, kaip ir tavo laisva dvasia, 
Tėvyne, po sniegu, po tylos ledu, vasario 
pūigoij ir mūsų žmonių širdyje.

„Per keturis dešimtmečius primesta 
svetima valia nepajėgė šiito troškimo iš
naikinti. Jis gyvas lietuvio kraujuje, jo 
sąmonės saugiausioj kertėj. Vasario 16-ji 
liko laisvos dvasios ir atsparumo simbo
liu, katakombų švente, su tyliai, kaip mal
da kartojamu nepriklausomos tėvynės 
vardu1, su uždegtum žvakėm prie Basana
vičiaus kapo, su paslapčiom niūniuojiai- 
miaiis himno žodžiais, su aštraus plieno 
žvilgesiu jaunose akyse“.

Simas Kudirka
„Tą lemtingąją paskutinę Lietuvos ne

priklausomybės minėjimo dieną, skirstan
tis namo iš savo (klasės, kuri .gražiai buvo 
išpuošta laisvosios Lietuvos tautinėmis — 
geltona, žalia, raudona vėliavėlėmis, aš 
slapta pasiėmiau vieną iš jų. Tai buvo 
viskas. Kitų nepriklausomybės metų jau 
nebuvo. Nebebuvo nei lietuviškų vėliavė

pripažįsta, kad Tarybos padėtis buvo la
bai sunki. „Ji buvo priversta kaulyti iš 
Vokietijos nuolaidų“ ir tuo pat laiku tu
rėjo atsižvelgti į didėjantį nepasitenkini
mą plačiųjų masių, kurias žiauriai engė 
ir apiplėšinėjo okupacinė kariuomenė. Ta
ryba 1917 m. spalio 20 d. nusiuntė Vokie
tijos reichskancleriui peticiją, kuri nepa
tiko Vokietijos karinei vadovybei.

Komunistų agitacija taip pat turėjo įta
kos. 1917 m. lapkričio 2 d. sovietų valdžia 
paskelbė „Rusijos tautų teisių deklaraci
ją“, žadėjusią ir lietuvių tautai apsispren
dimo teisę. Bet lapkričio 8 d. .ta pati so
vietų valdžia Maskvoje įsteigė „Lietuvos 
reikalų komisariatą“ su V. Kapsuku prie
šakyje. Tai leido lietuvių tautai suprasti, 
ką reiškia sovietinė „apsisprendimo tei
sė“. Tačiau šiek tiek vilčių sukėlė ‘Brasto
je pasibaigusios Sov. Rusijos-Votaiietijos 
paliaubų derybos, kuriose buvo sutarta 
dėl taikos „be aneksijų, remiantis tautų 
apsisprendimo teisės principu.“

Tada Lietuvos Taryba nutarė, kad jau 
atėjo laikas išgauti iš Vokietijos nuolaidų. 
„Smetona, kaip Tarybos pirmininkas, iš
vyko į Berlyną kartu su vicepirmininku 
Kairiu, ir generaliniu sekretorium Šauliu. 
Ten 1917 m. gruodžio 1 d. Užsienio reikalų 
ministerijoje jie paaiškino, kad Taryba 
priims nutarimą sutarti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, kuri nutrauks visus 
ankstesnius valstybinius ryšius su kitomis 
tautomis“, raišo dr. R. Čiolek, pasiremda
ma dokumentais, esančiais Centriniame 
Valstybiniame archyve, Potsdame.

Vokietijos vyriausioji karinė vadovybė 
1917 m. gruodžio 4 d. telegramoje išreiš
kė gilų nepasitenkinimą tuo, kad Užsienio 
reikalų miniiSterij.a sutiko priimti Tary
bos atstovų pareiškimą. Vyriausioji būsti
nė griežtai pasmerkė šio pareiškimo turi
nį pirmiausia dėl to, kad nepriklausomos 
Lietuvos valstybės paskelbimas negaran
tavo jos glaudžios vienybės su Vokietija, 
siekiant užtikrinti Vokietijos interesus 
santykiuose su Rusija ir Lenkija.“

Nepaisydama Vokietijos karinės vado
vybės opozicijos, Lietuvos Taryba, pasi
naudodama Brastoje duotais pažadais, 
pradėjo spausti vokiečius naujiais reikala
vimais. Vokiečių neaiškūs atsakymai „jo
kiu būdu nepatenkino Lietuvos buržuazi
jos, tari, suprantama, norėjo pati šeiilmi- 
ninkauti Šalyje... Todėl 1918 m. vasario 16 
d. .pasirodė naujas Tarybos pareiškimas. 
Juo buvo kreipiamasi į visas pasaulio ša
lis ir prašoma pripažinti Lietuvos nepri
klausomybę“, sako dr. R. Čiiolek.

Toliau straipsnio autorė aprašo vokie
čių intrigas su Lietuvos dvasiškijia. Jos 
primena (šių dienų padėtį, su įtuo skirtu
mu, kad dabar panašias intrigas daro ki
tas Okupantas — Sov. Sąjunga. Anuo me
tu Lietuvos dvaisilškijos atstovai, nuvykę į 
Berlyną, prašė Vokietijos vyriausybę pa
sirūpinti, kad jiau daug metų neužimtas 
Vilniaus vyškupo postas atitektų ne len
kų, bet lietuvių kandidatui.

Tas prašymas sutapęs su Vokietijos ke

lių, nei maldos pamokoms prasidedant ir 
užbaigiant jas, klasėse Stūksojo tušti suo
lai, nes jau mano draugų taip pat nebuvo. 
Mieloji mūsų mokytoja, vos neverkdama, 
tyliai aiškino, kuriuos mūsų krašto paži
nimo knygos lapus reikia išplauti, o pa
veikslėlius užlipinti. Vos suvokiamo siau
bo .dvasia jau pakilo viršum mūsų. .Stali
nio paveikslas pasmaugė nerūpestingą vai
kystės krykštavimą ir džiaugsmą. Ne įtik 
mano, ne įtik gimtajame Griškabūdyje, 
bet visoje Kremliaus pavergtoje nelaimin
goje Lietuvoje“.

Dr. A. Štromas
„Skirtumais tarp Vasario 16-osios Lietu

voje ir užsienyje visgi yra ne vidinės sa
vi j aiu tos prasme, o išorinėje šios šventės 
atmosferoje. Čia užsienyje tai yra diena, 
kaip visos kitos, o lietuviams šventė, ku
rioje jie atvirai, be baimės .ir apdairumo 
reiškia savo meilę tėvynei, liūdi dėl jos 
pavergimo ir Skelbia nuoširdi; tikėjimą 
rytojaus laisve.

Lietuvoje tai yra, tur būt, labiausiai 
įtempta dienia per visus metus. Milicijai ir 
saugumui tą dieną — nėra nei pamainų, 
nei išeiginių, visos pajėgos dirba iper išti
są parą, air tai bus šiokia diena, .ar šešta
dieniais bei sekmadieniais“.

Tomas Venclova
„Kiekviena brandi tauta nori ir turi tei

sę gyventi savarankiškai, ir Lietuva čia 
jokiu būdu nėra 'išimtis. Dabar Lietuvos 
valstybė nebeegzistuoja jau 38 metus, ibet 
padėtis, man atrodo, teikia vilčių daugiau 
negu anuomet. Lietuvos vardas nėra 'išny
kęs, Lietuva nuolat apie save primena pa
sauliui, Lietuva sukūrė demokratinį sąjū
dį, kurį .geibia ir palaiko kiti, tokie pat 
sąjūdžiai visoje Rytų Europoje“.

Dail. Vladislovas Žilius
Jau kelintą dešimtmetį .besitęsianti su 

permaininga sėkme tautinės išeivijos 
veikla, nors mažai žinoma Lietuvoje, ma
nau, turi nemažos reikšmės mūsų krašto 
egzistavimui. -Lietuvos reikalų garsinimas 
išeivlijiai nievisadia ir čia yra lengvais už
davinys, nes ne visais atvejais Vakarų 
kraštai yra palankūs šiandieninio Rusijos 
imperializmo pasmerkimui“. 

tinimais. Ji j-au ilgą laiką savo pačios in
teresais stengėsi, kad Vatikanas vyskupu 
paskirtų lietuvį. Tai diktavo būsimųjų 
Lenkijos valstybės sienų interesai. Vokie
tija buvusi suintenesuoita, kad Vilniuje ir 
Vilniaus krašte susilpnėtų lenkų pozicijos 
ir kad sustiprėtų, laimėjus lietuviams, Vo
kietijos įtaka Lietuvoje. „Ryšium su tuo 
būdingas kaizerio Vilhelmo II pasisaky
mas Vyriausios karinės vadovybės pasita
rime 1917 m. gruodžio 18 d. Jis pabrėžė, 
kad reikia aštrinti Lietuvo-s ir Lenkijos 
prieštaravimus.“

Pialteitasi savo straipsnyje diaug .teisin
gų istorinių duomenų, kurie sutinka su 
Lietuvos nepriklausomybiniių istorikų tei
gimais ir dr. Jono Basanavičiaus bei kitų 
Nepriklausomybės paskelbimo Akto sig
natarų atsiminimais, dr. R. Čiolek -savo 
studijoje faktiškai paneigia straipsnio 
antraštės žodžius. lEtet savo (straipsnį ji 
baigia trafaretiniais plepalais alpie Lietui- 
vos komunistų partiją, veikusią .^giliame 
.pogrindyje“, ir apie 1940 m. „socializmo
istorinę pergalę.“

D. B.

Nutarimas.

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 d. vienu balsu nu
tarė kreiptis; J Rusijos,Vokieti jos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo 
pareiškiau:

Lietuvos Taryba*rtuenintelė lietuvių tautos atstovybė.readanos 

pripažintaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos 
nutariau rugsėjo aėn. 18-23 d. 1917 metais,skelbia atstatanti nepriklau
somą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje Ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių,kurie 
yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia,kad Lietuvos valstybės pnne- 
tue ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti 
klek galima graičiau sušauktas steigiamasis seimas,demokratiniu budo 
Visu jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ...................................
vyrleueybel,prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktas.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

O tokiems, kaip aš, jau, tur ’būt, vien tikMielais Redaktoriau,
ipo didelės pertraukos anądien ėmiau ir 
nusiibeldižiiaiu į viešą lietuvių balių. Vis 
teiisindavaus, kad man .per toli ar per šal
ta. Sakydavau, ką gi alš, nebe jauniklis, 
ten darysiu? Tegu jaunesni už maine šoka 
ir uliaivoja.

O šįkart suėmė kažkokia sunkiai nuga
lima pagunda, užsimečiau skrebučius ir 
nubildėjau. Iš to skubėjimo net nebeuž- 
miečiau .akies į laikraštį pasitikrinti, ku
rią valandą prasidės visas tas šurum Ibu- 
rum, tai net išsigandau, pasiekęs salę. 
Tuščia! Pats pirmas atsiradau. O kai tuš
čia, tai, sakau, gal nebus jokio baliaus, 
gal mano visa kelionė per nieką. -Besidai
rydamas pamačiau, kad aiš drabužinės 
žmogus kištelėjo galvą ir sužiuro į mane.

— IBus, bus! — užtikrino jis. — Duok 
čia savo kailinėlius, nes perkalsi, kai pra
sidės šokiai. O ir išėjai, tur būt, iš vaka
ro iš narnų, kad taip anksti atsiradai.

Man rodos, kad seniau vis apie septin
tą pradėdavo. Kraipau galvą ir tyliu. Ty
lėjimą nutraukia keli' užgriūvantieji šo
kėjai. Renkasi ir prisirenka šiek tiek jau
nių ir ne įteikiu jau jiaiunų, tik aš dar vis 
laukiu kokių nors senų pažįstamų, su ku
riais tokiom .progom susitikdavau ir pa
plepėdavau. Laukiu, laukiu, -bet nesulau
kiu. Kai sutrinksi orkestras, pasitraukiu į 
kampą, kad1 nesimiaišyčiau šokėjams po 
kojų, alkis laikiau ties sale, o maino -mintys 
klaidžioja kažkur tarp tų pažįstamų, ku
rie neatėjo. Prisimenu kai kurių veidus, 
kad kurių ipavardes. Pavyzdžiui, tas, kaip 
gi jo pavardė? Aha, atsiminiau! Jau gi 
.miręs. O tas kitas, kuris dar mėgdavo ko
jom .gerai patrankyti grindis, taip pat mi
ręs. Dar buvo keli kiti pažįstami, Ibet ir jų 
nėra, o, rodos, gyvi, tik, matyt, paseno, gal 
jiems šalta, gal per toli.

Anei vieno pažįstamo! Suėjo tėvai, ma
tyt, su vaikais, dvi kartos. Tėvai vieni j>au 
žilstelėję, kiti dar tarytum lyg ir nepalies
ti rudens šarmos, da.r galėtų jaunus vaiz
duoti. Vaikiai žydi jiauniyste. Dabar jų die
nos, tų dar nenusemusių tėvų ir jų vaikų.

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJOJE

Kaune naujai pastatytoji Paveikslų ga
lerija dalbai j-au pradedama plačiau, nau
doti. Šiuo metu joje vyksta dvi stambios 
parodos.

Vieną jų -sudaro P. Galaunės Čiurlionio 
galerijoje surinkti ir saugoti XVII-XVIII 
aimž. italų ir n-ideriandių tapytojų .paveiks
lai. Visą rinkinį sudaro daugiau kaip 800 
paveikslų, bet -parodoje jų išstatyta tik 
dalis.

Kituose kambariuose išstatyti 275 dar
bai — kolekcija, kurią dovanojo IBlerlyne 
gyvenąs M. Žilinskas. Vyraujanti vokiečių 
XVII-XX amž. tapyba, nors yra italų, fl-a- 
mų, ispanių, taip pat Pikaso, Kand-inskio, 
Šagalo ir dviejų lietuvių — V. Kasiulio ir 
A. Vesčiūno (šio pastarojo, jau mirusio, 
išsaugota -tik 13 paveikslų).
J. PALECKIUI SPALIO REVOLIUCIJOS 

ORDINAS

| 80 m. amžiaus sulaukusį Justą Paleckį
Sov. Sąjungos Aukščiausiosios tarybos 
prezidiumais apdovanojo Spalio revoliuci
jos ordinu.

už pečiaus sėdėti. Net susigėdau begalvo
damas apie senus pažįstoms ilr salėje šur- 
muliuojlaničiuis jaunuosius. Ko man čia.?

Sulsalgėsti gal ir nebuvo -ko. Kol gyvas, 
žmogus vis judi, nors ir senas. O kol judi, 
tai reiški-a, ikiad gyveni. Pagaliau, pasižiū
rėjęs į jaunesnius, gal ir pats pajunti, kad 
nesi -toks jau visiškais laužas. Dar paeini, 
pajudi, ir gerai.

Nors nei šokau, .nei' trypiau, o namo grį
žau prasiblaivęs nuo vienatvės. Gėda, kad 
įlindau be reikalo ten, kur tik jauniems 
vieta, pamažu sutirpo.

*»*
Žinai, priėjau pagrįstos išvados, kad 

lietuviai labai laukia mirties. Gali Stebėtis 
dėl mano tokio pasakymo, gali net juok
tis, ibet tai -teisybė.

Prieš daugelį metų man vis tekdavo pa
sisukioti tarp tokių žmonių, kurie platin
davo li'etuviška-s knygas. Ne tik tada, kai 
Vokietijos lageriuose gauiniamąsiiais ciga
retes keiisdavome į markes, kurių dalį 
Skildavome lietuviškoms (knygoms pirkti. 
Tie laikai buvo ypatingi ir nepakartoja
mi' (.noriu tikėti, -kad jie mumis jau nebe
pasikartos, noris pavyzdinį knygų pirkimą, 
be -abejo, reikia laikyti teigiamu dalyta). 
Bet knygos būdavo perkamos ir tada, kai, 
suvažiavę į šią salą, pradėjome dirbti sun
kius darbus ir gauti Skurdžius atlygini
mus. Pirkome vis iš tų pačių, tegu ir men
kų -atlyginimų. Duok man, duok ir man! 
— tokius žodžius girdėdavo platintojai. 
Jei pirkėjo kišenėje tądien niekas ne- 
dkambėdlaivo, tai jis paprašydavo palauk
ti iki sekančio atlyginimo, tadla- atsiteis, o 
knygą, žinoma, pasiimdavo, kad ji nenu
eitų į kito liėtuvio rankas.

Pastai nemaža dalis įsitaisė pakenči-a- 
mesniiuis -darbus, pradėjo gauti geresnius 
atlyginimus, augino vaitas, ir knyga pa
sidairė lyg ir nebūtina, nes -jei ją pirksi, 
tai gal ir Iš tiesų pritrūks pinigų manų 
kruopoms nupirkti kūdikėliui pamaitinti 
a-r kišenpinigiams tam, kuris jau eina į 
mokyklą.

Dabar dukterys jiau ištekėjusios, sūnūs

ĮBETIĮVOĮE
SPORTINIAI KOSTIUMAI OLIMPIADAI

Prieš metus paskelbtame Kauno „Audi
mo“ fabrikas laimėjo teisę pagal -tris pa
teiktus modelius siūti vilnonius sportinius 
kostiumus su busimosios olimpiados ženk
lais.

Devynios to fabriko siuvėjos jau pasiu
vo 13.000 tų kostiumų komplektų. Jų tie 
kostiumai rudenį jau buvo gerai įvertinti 
parodoje, ir juos gaminančiam fabriko ko
lektyvui paskirtas antrojo laipsnio diplo
mas.

NAUJAS MINERALINIS VANDUO

Ligi šiol Lietuvoje populiarūs buvo mi
neraliniai vandenys jEirutė“ ir „Druski
ninkai“ — jie buvę mielai geriami.

Dabar Biržuose pradėtas pilstyti į bute
lius mineralinis vanduo „Likėnai“. Jis 
trykštąs iš 433 metrų gylio gydomosios 
versmės, ir Likėnų -sanatorijos vyriausia
sis ’.gydytojas Gediminas Gaidys tvirtina, 
kad tas vanduo yra labiau mineralizuotas 
ir todėl daugiau gydomosios galios turi 
negu tie kiti.

11 MILIJARDŲ KILOVATVALANDŽIŲ

Per 1978 metus iki gruodžio 26 d. Lietu
vos elektrinėse buvo pagaminta 11 milli- 
jardų kilovatvalandžių elektros energijos.

ŠILUTĖS MEDŽIOTOJŲ LAIMIKIAI 
EKSPORTUI

Praeitą rudenį Šilutės skyriaus medžio
tojai nušovę 41 briedį, 224 -stirnas ir 61 
šėmą.

Iš viso mėsos kombinatui pristatę dau
giau kaip 10 tonų žvėrienos, skirtos eks
portui.

„VAIKIŠKAS“ PANEVĖŽIO MUILAS

Panevėžyje gaminamas „Vaikiškas“ 
muilas, kuris turįs mažiau šarmų ir dezin
fekuojąs odą. Pernai jo buvę pagaminta 
apie 500 tonų.

Pripažinimą nusipelnęs ir „Lietuvos“ 
muilas. Jau pradėta gaminti (kvapūs mui
lai „Šypsena“ ir „Jurginas“, taip pat 
minkštinantis plautas -skystas muilas „Si

gutė“ ir su pušų ekstraktu voniai „Miš
kai“.

DAINININKAI

Kolūkyje -atidarė vaikų darželį. Pačią 
pirmąją dieną mažyliai išpasakojo auklė
tojai, ką žino, ką moka. Abu Angelės ir 
Prano Jonaičių vaikiukai — vienas ketve
rtų, kitas jau šešerių metų — prisipažino:

— Mes tai dainuojam.
— Ar daug dainelių mokate? — pasitei

ravo auklėtoja.
— Daug — plačiai išskėtė rankas ma

žasis.
— -Nagi padainuokite, o mes paklaiusy- 

sim, — auklėtoja susodino vaikus rateliu.
— Gėriau, pamečiau galvelę... — pra

dėjo Joniaičiukai.
Auklėtoja sutriko:
— Kas ’jus tokių dainelių išmokė?
— Tėtė, — paaiškino vaikai, — ir dar 

dėdė Jonas, dėdė .Mykolas ir dar... Jie pas 
mus dažniai ateina... Dainuoja.
B. Neverauskaitė („Valstiečių laikraštis“)

NAUJAS PIENO PRODUKTAS

Kapsuko (Marijampolės) pieno konser
vų kombinatais pradėjo gamiln-ti naują pro
dukciją — kondensuotą pieną su cukrumi.

TURISTINIŲ TRAUKINIŲ STOTIS

Vilniuje atidaryta turistinių traukinių 
stotis. Čia įrengti dušai, kirpykla, poilsio 
kambarys. Tai pirmoji tokia .stotis Sov. 
Sąjungoje.

vedę, o tėvas su motina savo važinėja au
tomobiliu ir banke šį tą prilaiko. O pasiū
lyk jiems knygą, ką? Būna juk ir -tuščio 
laiko, nei padoresnės televizijos, nei nie
ko.

Knygą? .Labai ačiū, salkys. Ačiū, bet... 
Žiūrės tiesiai į .akis, traukys pečius, kad 
pagaliau ir ibe žodžių suprastum padėtį. 
Knygą, sakys? Argi nematai, kad- mes jau 
pasenę? Jau mums mirti tuoj laikas, o mes 
čila dar prasidėsim su knyga! O numirsim, 
ir tas knygas kas nors išmes į šiukšlyną, 
viskas raudis niekais.

Argumentai stiprūs. Taip, niekas įam
žinai negyvens, visi turės -mirti. Argi sa
kysi žmogui, kad jis gi dar tebėra gyvas 
ir mirties dienos nežino -ir jam reikėtų dar 
tam likusiam gyvenimui ne tik duionos ir 
prie .duonos, .bet ir dar šio to. Jaunas bū
damas. Lietuvoje matydavau senelių, (ku
riems vaikai uždirbdavo pavalgyti, o jie 
sau, .pasinalmstydarni lazdele, Pampinėda
vo pašaliais, laukdami vakaro. Ką gi, dlaž- 
nas -jų ir Skaityti gal nemokėjo, ir knygų 
jiems niekas nepasiūlydavo. Jie laukdavo 
vis vakaro. Vakaro ir mirties. Tačiau apie 
mirtį, rodos, nelabai kalbėdavo. Gal dėl 
to, kad automobiliais važinėjantiems se
natvė šiek tiek: pavojingesnė, tai jie ir 
kalba...

Ar -dabar tiki, ką sakau, ar ne?
Tavo Jonas
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Europos __
Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖL1S

Vasario 17 d., 6.30 v. v. Vasario 16 d. 
minėjimas Nottinghame, ukrainiečių klu
bo salėje.

Vasario 17 d. — Vasario 16 d. minėji
mas Londone, Sporto ir Soc. 'klubo salėj. 
Vasario 17 d. — 19 vai. Nepriklausomy

bės šventės minėjimais Sodyboje.
Vasario 17 d. — 18 vai. Vasario 16 d. 

minėjimas Manchesteryje, liet, klubo na
muose.

Vasario 18 d. — Iškilmingos pamaldos 
Lietuvių bažnyčioje, Londone.
Vasario 18 d. — 15 vai. DBLS Skyr. na

rių susirinkimas Maidenheade.
Vasario 24 d. — šv. Onos blynų balius 
Sporto ir Soc. klubo salėje, Londone.
Vasario 24 d. — 18 vali. Nottinghame, 

ukrainiečių klube liet, moterų d-jos bly
nų balius.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
J. Kvietkausklas — 20.00 sv., J. Tarnu- 

laiitis ir V. Ignaiti's — >po 10.00 sv., J. 
Kvietkauskas — 5.00 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

Londonas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ

šeštadienį, vasario 17 d., 6.30 vai. vak., 
Sporto ir Socialinio klubo salėje, 345A 
Victoria Park Road, Landon E9, IV-tajam 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui 
remiti „Pagalbinis 'komitetas" rengia Lie
tuvos Nepriklausomybės šventtis minėji
mą.

Programoje: Lietuvos Atstovo Vinco 
Bali-cko žodis. Meninėje dalyje pasirodys: 
Londono tautinių 'šokių „Lietuva“ grupės 
jauniai, Eimučio šovos vadovaujama 
'akordeonistų grupė, Londono vyrų oktetas, 
Moterų chorais, solistas Justas Černis ir 
Londono mišrus choras, vadovaujamas 
Justo Černiaus.

Visi Londono ir apylinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Minėjimas bus įžanga į 
būsimą Jaunimo kongresą.

IV Kongresui Remti Pagalbinis 
Komitetas

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
PAMALDOS

Sekmiadiiėraį, vasario 18 dieną, 11 vai. 
rylto lietuvių šv. Kazimiero šventovėje, 21 
The Oval, Hackney Road, London E2, bus 
iškilmingos pamaldos paminėti 61-siias me
tines.

Pamaldlas užprašė Lietuvos Atstovas D. 
lEtritanijaii Vincas Bailokas su Ponia.

Šios pamaldos tebūnie skirtos mūsų so
lidarumui su Lietuvoje persekiojamais lie
tuviais išreikšti.

Visi kviečiami dalyvauti pamaldose.

VAIŠĖS SPORTO IR SOC. KLUBE

Vasario 16-toji lietuviams yra labai ne- 
paiprasta diena, todėl ją atžymėkime ypa
tingiau.

Penktadienį, Vasario 16-totoos dienos 
vakare, Sparto ir Socialinis klubas, 345A 
Victoria Park Road, E9, kviečia savo na
rius ir nemarius atsilankyti klube ir kar
tu praleisti šį nepaprastą vakarą tartu, 
paisliklaiusainit lietuvių liaudies muzikas bei 
dainų, perduodamų iš plokštelių ar juos
tų.

Kiekvienas atsilankęs bus pavaišintas.
Laukiame visų!

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — vasario 18 d., 12.30 vai: 

Mišių Auka už Tėvynę.
NOTTINGHAME — Vasario 16 d., 19 vai., 

Lietuvių Židinyje.
NOTTINGHAME — vasario 18 d., 11.15 

vai., Lielt. židinyje. Pamaldos už Lie
tuvą.

DERBYJE — vasario 18 d., 14 vai., Brid
ge Gate.

BIRMINGHAME — vasario 18 d., 17 vai., 
19 Park 'Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — vasario 25 d., 11.15 
vai., Lietuvių židinyje.

WOLVERHAMPTONE — vasario 25 A, 18 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
'Square.

GLOUCESTERYJE — kovo 3 d., 12.15 val., 
St. 'Peter's, London Rd.

STROUDE — kovo 3 d., 17.30 val., Beeches 
Green. Išpažintys 17.10 val.

NOTTINGHAME — šv. Kazimiero Sven, 
tėję, kovo 4 d., 11.15 vai., Liet. Židi
nyje.

LEAMIN'GTONE SPA — kovo 4 d., 14 vai., 
St. Peter's.

COVENTRYJE — kovo 4 d., 16 vai., St. 
Elizabeth's.

TRADICINIS BLYNŲ BALIUS
Moterų šv. Onos draugija ruošia blynų 

balių, kuris Įvyks vasario 24 d., Šeštadie
nį, 345A Victoria Park Rd. E2. Nuo 8 iki 
12 vai. vak. Įėjimas 1 sv.

RASTAS NEGYVAS
Vasario 5 d. Ashford vietoje, netoli 

Londono, būvi palaidotas J. Markevičius, 
kurį prieš keletu dienų policija reido ne
gyvą jo paties namuose.

J. Markevičius ilgesnį laiką sirgo nervų 
liga.

KLUBO POSĖDIS
Sekmadienį, vasario 24 d., 15 vai. Lietu

vių Namų klubo valdybos posėdis L. Na
muose.

jK. Tamošiūnas
Klubo pirmininkas

Bradfordas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16 minėjimas rengiamas „Vy
čio“ klube vasario 25 d.., sekimadietiį, 4 
vai. p. p.

Rašytojo R. SPALIO-GIEDRAIČIO pa
skaita.

Meninę dalį išpildys Wakefieldo ir 
Bradifcirdo vyrų sekstetas, vadovaujant P. 
VASIUI.

Kviečiame kuo skaitlingiausiai minėji
me dalyvauti.

S-gos skyriaus ir klubo valdybos

Liet. Sodyba
MINĖJIMAS SODYBOJE

DBLS Sodybos skyrius vasario 17 d., 
šeStadiemį, 19 vai., rengia Neprilklausamy- 
įbės Šventės minėjimą ir ta pačia proga 
šaukia visuotini skyriaus narių susirin
kimą .Bus renkama niauja valdyba. Pro
gramoje paskaita, pasikalbėjimai, šokiai. 
Sekančią dieną, sekmadienį, 11.30 vai., šv. 
Mišios už Lietuvą.

Maloniai kviečiame mūsų ir kitų sky
rių narius bei svečius gausiai atsilankyti.

Skyriaus valdyba

Maidenhead
PRANEŠIMAS

Maidenhead skyriaus metinis susirinki 
mas ir 'arbatėlė įvyks 3 vai., sekmadienį, 
vasario 18 d., Rays Šoriai Club, lElack- 
moor Lane. Maidenhead, Bertas.

Maidenhead skyriaus valdyba

Nottinghamas
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį, 6.30 vai. vak., 
ukrainiečių ikfluibo salėje, 30 Benitinck 
Rd., yra rengiamas Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimas.

Programoje: dr. S. Kuzminsko paskaita 
ir meninė programa, kurioje pasirodys 
„Gintaras“, jaunimais ir 'senimas.

Vėliau — visų bendras pasilinksmini
mas ir šokiai prie geros muzikos. Veiks 
baras ir laimei išbandyti loterija.

Visas vakaro pelnas skiriamas IV Jau
nimo Kongresui.

Kviečiami vietos ir apylinkių lietuviai 
su draugais gausiai atsilankyti, nes pro
grama bus įvairi ir įdomi. Vietos užteks 
visiems.

Vasario 18 d., sekmadienį, 11.15 vai. 
Lietuvių Židinyje iškilmingos pamaldos 
už Tėvynę. Mišių metu giedos „Gintaras“. 
Atsilankykime! Tegul Dievas lengvina 
mūsų skriaudas čia ir Tėvynėje.

DBLS skyr. valdyba

Manchesteris
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchiesiterio skyrius vasa
rio 17 d., šeštadienį, 18 vai., Manchesterio 
Lietuvių Socialiniame klube rengia 

VASARIO 16 D. MINĖJIMĄ.
Programoje paskaita, kurią skaitys 

DBLS-gos BOltono skyriaus pirm. H. Vai- 
nys.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius 
kviečiame ir kartu prašome kuo gausiau 
minėjime dalyvauti. Klube bus visiems, 
tiek jiaumiimui, tiek seniesiems vietos. Tad 
ligi malonaus pasimatymo klube vasario 
17 d.

Skyriaus valdyba

Stoke-on-Trent
SUSIRINKIMAS

Kovo 3 d., 7.30 vai., the Archers aludė
je, Wolstantone, įvyks Skyriaus narių me
tinis susirinkimas.

Dienotvarkėje: skyriaus valdybos, revi
zijos komisijos ir atstovų į DBLS-gos me

EUROPOS LIETUVIS

tinį suvažiavimą rinkimai; pranešimai; 
diskusijos ir kiti skyriaus reikalai.

Skyriaus nlgriai yra maloniai prašomi 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Vokietija
MIRĖ BARBORA JOKŠIENĖ-JAGUTYTĖ

Barbora Jokšienė-Jagutytė, gimusi 1901 
m. gegužės 3 d. Budvėčių k., Kretingos 
alps., mirė 1979 m. saiulsio 24 d. Marien- 
Hospital ligoninėje Stu ttigiarte.

1943 m. ištekėjo už ūkininko Miko JOk- 
šio iš Mišučių kaimo. Kretingos aps. 1948 
m. visą šeimą rusai ištrėmė į Sibirą. Jos 
vyras mirė ir palaidotas tenai 1950 me
tais. 1958 m. velionė grįžo su dukrele į 
Kretingą. Duktė Ada Ištekėjo už Reinhol- 
do Pūkio.

1977 m. rugpjūčio 19 d. Puikių šeima Su 
mamyte 'atvyko į Vakarų Vokietiją ir gy
veno įvairiose stovyklose.

Jokšių šeima —■ lietuviai evangelikai. 
Reinholdas Pūkis 1941 m. repatrijavo su 
tėvais, broliais ir sesute į Vokietiją, bū
damas dar kūdikis. 1945 m. visą Pūkių 
šeimą Pasevalke, Pomeranijoje, rusai pa
gavo ir prievartos būdu išvežė į Sibirą. 
Temai jie išbuvo daugiau kaip 20 metų. 
Trys broliai! dar ir šiandieną gyvena Sibi
re ir yra ten vedę. Abu tėvai, Reinholdas 
ir dukra 1965 m. grįžo į Lietuvą ir apsigy
veno Kretingoje. 1976 m. mirė tėvais. Ma
mytė dar gyva ir gyvena pas dukrą Kre
tingoje. B. Jokšienė palaidota 1979 m. 
sausio 29 d. Stuttgarite.

Ev. kunigas Fr. Skėrys

Švedija
MIRĖ PLK. OSKARAS URBONAS

1978 m. lapkričio 6 d., sulaukęs 86 me
tų amžiaus, mirė O. Urbonas, buvęs Lie
tuvos 'kariuomenės pulkininkas ir karo is
torikais. Velionės 1914 m. 'baigė artilerijos 
'mokyklą Petrapilyje, o niuo 1915 m. buvo 
paskirtais baterijas vadu Rusijos kariuo
menėje. Už pasižymėjimą fronte pik. Ur
bonas buvo 'apdovanotas 'beveik visais ka
riniais Rusijos ordiniais. Revoliucijos me
tu buvo bolševikų suimtas. Išlaisvintas ka
zokų rinktinės, tarnavo Denikino ir Vran- 
įgelio armijoje. 1921 m, 'grįžęs į 'Lietuvą, 
vadovavo artilerijos pulkui iki 1927 m; 
pabaigos, o III pėstininkų divizijai 1928- 
30 m. 1930 m. paskirtas 'kariuomenės in
spektoriumi o 1934 m. išėjo į atsargą.

1944. H. 3 pakviestas Lietuvos Vietinės 
Rinktinės štabo viršininku, o tų pačių me
tų birželio mėto, vokiečių suimtas su kitais 
štabo karininkais ir kaintas Salaspilio 
koncenltaarijos stovyklojte Laltvi'jojė, Ry
gos kalėjime ir Stuitthofo koncentracijos 
stovykloje.

Po ikaro 'apsigyveno Švedijoje ir nuo 
1946 m. ilki pensijos dirbo Arme Museum 
(Kairiuomienės muziejuje) Stock holme. 
Radęs 'archyvuose medžiagos, liečiančios 
Lietuvą, ją tyrinėjo ir atspausdino straips
nių .Karyje“. Buvo taip pat ir Lietuvių 
EneiMopdiiijos bendradarbis. A. a. Oska
ras Urbonas gimė 1892. III. 31 Ašmintos 
dv., 'Prienų vis., Marijampolės aps.

Belgija
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STUDIJŲ SAVAITĖ

įvykis š. m. liepos 20-27 d. d. Belgijoje, 
Louvaimla-Neuve ('apie 30 fan nuo Briu
selio), universiteto patalpose.

Stud. Savaitės moderatoriai:: dr. K. J. 
Čeginskas, dir. Natkevičius ir dlr. J. Nor- 
kalitis.

Rengimo Komisija: IEJelgijos LB pirmi
ninkė St. Baltus, A. Grinienė, P. Bružas.

Rengėjų adlresas: Mme Baltus St., 
Grands Champs 39, 4852 Lambeirmont, 
Belgium.

Stud. Savaitės dalyvio mokestis ir nak
vynė: 225 DM. Nedirbančiam jaunimui: 
1'50 DM.

Maistas — savitarnos būdu universite
to restorane: apie 20 DM dienai.

Registruotis, įmokant 70 DM į Europos 
Liet. Stud. Savaičių konto: Liltauische Stu- 
dfenwoche Konto Nr. 8.9340.02 Volksbank 
Kreis Bergstrasse, iEiankleitzahl 553 915 00 
6840 Lamipierithelm, Germany.

Registracijos terminas baigiasi š. m. 
birželio 1 d.

Stud. Savaitės programa bus paskelbta 
vėliau.

Rengimo Komisija

BUSIMOSIOS LIETUVIŠKOS 
TELEVIZIJOS PROGRAMOS 

KANADOJE

Kanados raldijo ir televizijos 'komisija 
nutarė duoti leidimą „Multilingual Tele
vision" bendrovei, kuri jau dir iki šiol To
ronte leisdavo savo programose pasirody
ti tautinėmis grupėmis. Nuo 1980 m. pra
džios fa bendrovė turės niaują stotį, kuri 
duos programas net 24 įkalbomis, tarp jų 
'ir lietuvių.

Lįgšiio llnįs tefevizijfois tinklais neaptiarį- 
niauja etninių 'grupių, ir naujoji stotis rait- 
liks tą pareigą. 0 jei jas darbas pasirodys 
sėkmingas, tai ir kituose Kanados mies
tuose bus bandoma duoti pasireikšti etni
nėms grupėms.

1979 m. vasario 13 d. Nr. 7 (1447)

Queen Elizabeth Hall salė Londone, kur I kongreso atidarymas ir koncertas.
1979 m. liepos 14 d. įvyks iškilmingas PLJ Salėje yra 1.100 vietų.

IV PLJ KONGRESO ATSTOVAI
1978 metų rudenį visuose kraštuose įvy

ko atstovų rinkimai į IV PLJ Kongresą. 
Pagal PLJS statutą atstovų yra 120. Atsto
vų skaičius paskirstomas pagal kraštus 
sekančia tvarka:

Argentina — 7, Austrija — 10, Brazili
ja — 9, Didlž. Britanija — 6, JAV — 40, 
Kanada — 20, Kolumbija — 4, Prancūzi
ja — 3, 'Švedija — 3, Urugvajus — 3, Ve- 
necuielia — 3, Vokietija — 1,1.

Tačiau 'dėl vienos air kitos priežasties 
šie kraštai neužpildė šio skaičiaus ir iš
rinko mažiau atstovų: Kanada, Didž. (Bri
tanija ir Švedija. Venecuela ir Kolumbi
ja dlair nepri siuntė savo atstovų sąrašo.

Atstovų sąrašus prisiuntė šie kraštai:
ARGENTINA: Monika Balčiūnaitė, Mo

nika Barlšauskaitė, Marytė lElarzdžiūltė, 
Nelida Buirbaitė, Graciela Morkūnaiitė, 
Graciela Mičiūdaitė ir Tristan, šimaniaus- 
kas (visi iš Buenos Aires).

AUSTRALIJA: Violeta M'aksvytė, Jonas 
Morkūnais, Eugenijus Pocius, Birutė Praš- 
muitaiitiė, Zita Pralšmutaitė, Rita Rupilns- 
kaiitė, Birutė šaulytė, .Rūta Statkutė, Ri
čardais Steponavičius ir Jadvyga Vaičiu
lytė.

|EfRA'ZILIJA: Aleksianįdirias Valavii££uis, 
Beatričė Bacevičiūtė, Emalntė Juraitlemė, 
Rimgaudas Juraitis, Kristina Valavičiūtė, 
Niilza Guzikauskailtė, Robertas Saldlys, 
Sandra Saldyto ir Sofija Žutautaitė.

DIDŽ. BRITANIJA: Jonas Pod'voiskils, 
Romas Juozeiskis, Danguolė Zaveckaitė, 
Ona Vertbickia'itė ir Virginija Juraitė.

JAV: Paulius Bernotas (iš Hartfordo), 
Berijus Kulšlikis (iš Grand Rapidis), Aud
rius Budrys (iš Cincinatti), Eduardas Mei
lus (iš Worcesterio), Raimundais Balsys, 
Vida Šlapelytė (>albu iš Niujorko), Daina 
Penkiūniaitė (iš Vašingtono), Danutė Bal
čiūnaitė, Rasa Petraitytė, Nijolė Lenkaus- 
kaitė, Kristina Rociūnaitė (visos iš Kleve- 
llando), Angelė Mičiulytė, Linas Kojelis, 
Daina Guldau skaitė (visi iš Kalifornijos), 
Violeta Abariūtė, Ginta Damušytė, Audra 
Kasputytė., Vytas Keiblys, Lucy Treška 
(visi iš Detroito), Darius Kalšimskas, Da
nutė Krokytė, Paulius Klimais (visi iš Ro- 
česiterio), Daiva Izbictaitė, Gytis Žiaugra 
(abu iš Bostono), Loreta Stončiūtė, Ra
munė Kubiliutė, Emilija Sakadolskienė, 
Milda Kupcike vičiūtė, Petras Kisielius, 
Ofelija Baršketytė, Giedrė Čepai tytė, 
Audra Kubiliūtė, Rasa Kaminskaite. Ar
vydas žygas, Linas Rimkus, Vite Musony- 
tė (visi iš Čikagos), Marytė Bizinskaitė 
(iš lElroktono), Juozas Krakauskas. Ri
mantas Stirlbys, Laima Surdėniaitė (visi iš 
Filadelfijos).

KANADA: Rūta Šiulytė (iš Ottawa), 
Giedrė Poderytė (iš Sudbury), Zita Ber- 
sėhaitė (iš Londono), Laima Beržinytė 
(iš Delhi), Rasa Raitavičiūtė (iš Rodney), 
Audronė Jonelytė, Rasa Lukoševiciūtė, 
Saulius Btiikis (visi iš Monitrealio), Daiva 
Šetikaitė (oš St. Catherines), Gražina Ma- 
čianytė, Vida Petkevičiūtė, Ilona Paškaius- 
kaitė, Giedrė Čepaiitytė, Rūta Girdauskai- 
tė (visas iš Toronto), Danguolė Juozapa
vičiūtė, Dana Lukošiūtė (abi iš Hamilto
no), Edvardais Baleiša (iš Edimontono).

PRANCŪZIJA: Karolina Masiulytė, Re
gina Vaičiekauiskaite, Sigita Kondirataitė.

ŠVEDIJA: Julija Čeginskaitė ir Ilona 
Rabinovych.

URUGVAJUS: Antonio Šleivys, Alina 
Mačandkaitė ir Mindaugas Mačanskias .

VAK. VOKIETIJA: Jūratė Barasaitė, 
Lydijia Salbaiiitė, Marytė Šmitienė, Eduar
das Griigužis, Kęstutis Ivinskis, Romias 
Kynals, Mečys Landas, Petras Mačiams, 
Romas Šileris, AligS Stankus-Saulaitis, 
Jurgenias Margis.

AR NORITE DALYVAUTI JAUNIMO 
KONGRESO STUDIJŲ DIENOSE?

Ketvirtasis Pasaulio Lietuvių Jaunamo 
Kongresas vyksta šią vasarą Europoje. 
Nuo liepos 19-27 dienos Altenlburge (neto
li Bonnos) vyksta Kongreso Studijų Die
nos. Jose praeityje teisę dalyvauti turėjo 
rinkti jaunimo atstovai iš 12 kralštų. To
kių atstovų iiš viso yra 120. Šį kartą ipa- 
rinlkita didesnė patalpa su tikslu įgalinti 
didėsniį skaičių jaunimo dalyvauti Studi
jų Dienose. Nerinkitieja Studijų Dienų da
lyviai 'skaitytus! Stebėtojais ir dalyvautų 
visoje Studijų Dienų programoje. Vienin
telis Skirtumas, ikad jiie neturėtų balso at
stovų suvažiavimo sesijose. Stebėtojai tai
pogi užsimoką patys už Studijų Dienas — 
viso aiplie $160 (US).

'Stebėtojus nutarta šį kartą turėti Stu
dijų Dienose tam, kad būtų proga jauni
mui, norinčiam dalyvauti rimčiausioje 
Kongreso dalyje, prie jos prisidėti. Tokiu 
būdu šiek įtiek „.atidaromas“ .studijų die
nos. Šioje Konkreso dalyje dlaromi svar
biausi nutarimai, kurile nulems siekiančių 
4-5 metų jaunimo sąjungos veiklą ir iš
rinks naują PLJS valdybą bei nutars, kur 
ir kada 'bus 'sekantis PL Jaunimo Kontgre- 
salsjm

Stebėtojais gali būti jaunimas tarp 18- 
35 m. 'amžiaus; turi dalyvauti pilnoje Stu
dijų Dienų programoje dr laikytis jos tai
syklių. Stebėtojai prašomi registruotis 
jau dabar PLJ'S Valdyboje: 255 Glenlake 
A ve. Apt. 2104, Toronto, On<t. Canada M6P 
1G2. Registruotis iki gegužės mėnesio 1 d. 
Būtų naudinga, kad kandidatai į stebėto- 
juls prie savo laiško pristatytų savo kraš
to iLJS rekomendaciją. Taip pat prašoma 
pareikšti, kiaip galėtų prisidėti prie studi
jų dienų. PLJS Valdyba visiems pareišku- 
siemls norą būti stebėtojais praneš iki ge
gužės mėnesio 'galo, ar yra vietos Studijų 
Dienose. Aišku, bus pranešta daug anks
čiau, jei 'vietos užsipildys anksčiau.

iStebėtojiaii turėtų ruoštis dalyvauti Stu
dijų Dtenose kiaintu su 'savo krašto išrink
tais atstovais dalyvaujant jų posėdžiuose 
bei suvažiavimuose, kurie turėtų vykta 
kiekviename krašte prieš Kongresą. Ste
bėtojai taip pat registruojasi savo krašto 
registracijos komisijoje kaip atstovai' (ant 
atstovo blankų) įrodžius registracijos ko
misijai, kad jau tikrai turi vietą Studijų 
Dienose.

PLJS Valdyba

ARKIVYSKUPAS REMIA KONGRESĄ

IV PLJK Ruošos Komitetas pakvietė ei
lę britų visuomenininkų į Kongreso Gar
bės Rėmėjus. Ligi 'šiol jau gauti sutikimai 
iš kardinolo Hume, Westman storio (kata
likų) arkivyskupo, ir ponios Margaret 
Thatcher, konservatorijų partijos lyderės.

PL JAUNIMO KONGRESUI AUKOS

Prel. J. Gutauskas, siųsdamas PL Jau
nimo Kongresui 50 svarų auką, gailisi, 
kad dėl sveikatos negalės dalyvauti, bet 
visiems kongreso dalyviams prašo Dievo 
palaimos ir džiaugsmo bei sėkmės.

Tokią pat auką prel. J. Gutauskas yra 
pasiuntęs ir Vokietijos Lietuvių Bendruo
menei kongreso reikalams.

širdinga padėka.
Finansų Pakomisė D. Britanijoje

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
FEDERACIJOS NAUJA VADOVYBĖ

Čikagoje 'buvo sušauktas tos organiza
cijos suvažiavimas, kuriame išrinkta niau
ja vadovybė daugiausia iš Detroite gyve
nančių narių.

Dabar pirmininkas yra prof. J. Pikūnas, 
vicepirmininkai dr. A. Darnusis ir R. Bo
nis, sekr. J. Urbonais ir M. lEiajorūnieinė, 
ižd,. V. Veselka, iždo globėjai — M. Vale 
■ir S. LiSauskas, jaunimo vadovai S. Kup
rys ir R. Olšauskaitė.
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