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Šventieji ar didvyriai?
Lietuvos spaudoje nerašomą apie ne 

klaužadins disidentus, jų teismus, bausmes 
ir ištrėmimus. Mažai ką iteiSgaiisi ir apie 
tuos, kurie, praėję „kryžiaus kėlius", atsi
dūrė Vakaruose. Tačiau sukriesiems par
tijos pareigūnams kartais leidžiama ir 
apie juos bent susirinkimuose pakalbėti.

LKB Kronika (Nr. 20) pateikia KP 
Centro Komiteto darbuotojo A. Sinkevi
čiaus kalbą, pasakytą Šakių rajono moky
tojų pasitarime. Būdamas užsienyje, Sin
kevičius patyręs apie norą kiršinti dvi 
{autas — lietuvius prieš rusus. Vakarų 
pasaulis bandąs ieškoti dabartinėse Lietu
vos gyvenimo sąlygose sjijpmų vietų.

,4-aetuviai Vakaruose yra laikomi labai 
religingi. beveik šventieji. — Iš kur tokios 
mintys? — klausia A. Sinkevičius. — Ogi 
nuvažiavo tik Kudirka su šeima — ir kur
gi? Ogi -švemtuoju tapo. Jūs įsivaizduoja
te, atsėdėjo kalėjime keturis įmetus iš de
šimt jam skirtų, o tan šventuoju tapo, į 
susirinkimus kviečiamas. Nuvažiavo Jura
šas su šeima. Nenorėjo čia gyventi —• ką 
gi, sakom, teguli važiuoja. Išleidom — ir 
tas šventuoju tapo. O prof. Jurgutis? 
Konservatorijos dėstytojais, mūsų nelai
mei, Lietuvos komuniistų partijos CK na
rys — ir ką gii? Ir tas šventuoju tapo.“

Keista! Išvažiavo dešimtį metų nuteis
tas kalinys į Vakarus — ir ipaisidarė „šven
tuoju“. O kodėl A. Sinkevičius neipaisako, 
už ką Kudirka buvo nuteistais? Kodėl ne- 
paiaiiškina, kodėl Jurašas buvo atleistas iš 
pareigų ir persekiojamas? Jam gėda, o gal 
net pats turėtų už tai maldauti, kad būtų 
lestos įsijungti į „šventųjų" būrį.. 
Niekas nėra girdėjęs, kad Simas Kudirka 
lietuvių spaudoje būtų buvęs pavadintas 
šventuoju. Dabart liet, kalbos žodynas 
(išleistas Lietuvoje) sako, kaid šventasis 
yra žmogus, išgarsėjęs religinių pareigų 
sąžiningu vykdymu ir 'po mirties bažny
čios paskelbtas tikinčiųjų globėju. Ne. to
kiais nei Kudirka, nei Jurašas, nei Jurgu
tis niekada nebuvo paskelbti...

Tuos žmones, ypačiai S. Kudirką, visiš
kai užtarnautai galima vadinti ne šventai
siais, bet didvyriais, nes pagal minėtąjį 
žodyną, tai būtų žmonės, pasižymėję sa
vo darbais, žygiais, šaunumu; tai herojai.

Į jų tarpą dabar nori įsijungti dar vie
nas tautietis — Tomas Venclova.

A. Sinkevičius prisipažįsta Skaitęs ir 
LKB Kronikas, kuriais leidžia „Lietuvos 
nacionalistai“.

„Jumis, mokytojau, aš noriu pasakyti, 
kad kiekvienas mokytojo netaktas, pada
rytas su tikinčiu mokiniu arba jo tėvais, 
smulkiai, be jokių perdėjimų, nurodiaint 
pavardes, .mokyklą ir laiką, per šį žurna
lą yra. paskleidžiamais ne įtik pas mus, bet 
pasiekia ir 'užsienį. Šis žurnalas yra išver
čiamas į anglų, prancūzų, ispanų ir kitas 
kallbas. Ir ką gali tada galvoti ir kalbėti 
užsienis, kuris tik ir laukia, už ko užsika
binti.“

Baigdamas A. Sinkevičius dar papasa
koja apie Muenchene esančią radijo sto
tį „Laisvė“, kuri daugumai Lietuvos gy
ventojų nesanti jokia paslaptis.

Atrodo neįtikėtina, kad iš Lietuvos iš
trūkę „šventieji“ ir LKB Kronikos sukel
tų tokią didelę baimę net 'aukštiems par
tijos pareigūnams.

Kremliuje nieko nauja

SOLŽENICYNAS LONDONE

Rašytojas Aleksandras Solženicynas 
daugiau kaip 10 dienų praleido Anglijoje. 
Jis 'atvyko niekam nežinant ir -atsisakė pa
simatyti su spaudos atstovais. Tarpinin
kaujant BBC rusų 'Skyriaus tarnautojui 
latviui Janiui Sapiets, kuris tvarkė Solže
nicyno atvykimą, maža grupelė žmonių 
turėjo progos susitikti Išį garsųjį rašytoją 
ir disidentą EIBC centrinėje įstaigoje Lon
done. A. Solženicynas reiškįa daug simpa
tijų Sov. Sąjungos ir Rytų Europos pabė
gėliams ir tremtiniams, nes pats save to
kiu skaito.

A. Solženicyno vizitą Anglijoje ir jį pa
tį plačiai aprašė sekmadieninė spauda. 
Londone jis turėjo tris televizijos pasi
kalbėjimus, kurių pirmasis pasirodė pir
madienį, kovo 1 d. Apie tini plačiau kitą 
savaitę.

PALEISKITE KALINIUS
Ryšium su Sov. Sąjungos K. P. Kongre

su dr. Sacharovas kartu su kitais ketu
riais disidentais pasiuntė tam Kongresui 
prašymą paleisti visus politinius kalinius. 
Prašyme sakoma, kad „Plravd'a“ sako ne
tiesą, Skelbdama, kad Sov. Sąjungoje iš 
viso politinių kalinių nesą. „Tūkstančiai 
žmonių yra kalinama dėl jų įsitikinimų ir 
sąžinės laisvės, nors kituose kraštuose jų 
niekas už tai nelaikytų kriminalistais,“ — 
sakoma prašyme. Prof. Sacharovas esąs 
įsitikinęs, kad Kongreso proga paskelbta 
amnestija žymiai pakeltų Sov. Sąjungos 
autoritetą.

Prašymą, -be paties prof. Sacharovo, dar 
pasirašė A. Amiailrilk, P. Grigorenko, J. Or
lov ir V. Turčin.

ŽYDŲ KONFERENCIJA
Briuselyje įvyko pasaulinė žydų konfe

rencija, kurios tikslas reikalauti žmogaus 
teisių Sovietijos žydams. Maskvos rabinas 
J. Fišerm-anas ta proga paskelbė viešą pro
testą, kuriame sakoma-, kad toji konferen
cija, esanti sionistų provokacija ir -propa
ganda prieš Sov. Sąjungą. Jis pareiškė, 
kad Sov. S-gcis žydai pilnai naudojasi visų 
valstybių pripažintomis žmogaus tesėmiis, 
įskaitant religijos laisvę. Ta proga spau
dos atstovams buvo pristatyti septyni žy
dai, sugrįžę iš Izraelio, nes buvę nusivylę 
tenykščiu gyvenimu.

NIXONAS KINIJOJE
Paslaptingas buvusio JAV 'prezidento 

Nixono vizitas į Kiniją nu-stebino pasaulį, 
kaip benediktinų vienuolio D B. Huime 
paskyrimas Westminsterio arkivyskupu 
nustebino anglius. Kinija yra tokia pat pa
slaptinga, kaiip ir 'Vatikanas. Gal būt, turės 
praeiti tam tikras laiko -tarpas, kai abu šie 
dviejų galybių diplomatiniai ėjimai galu
tinai paaiškės.

Kalbant apie Nixoiną, galima susidaryti 
-tik tokią išvadą, kad Kinija jo nėra nura
šiusi į nuostolius. Anot loindonišlcio „Ti
mes“ (vasario 21 d.) jis tebėra laikomas 
„Kinijos žmogumi“.Jis priklauso tai dip
lomatų grupei, kuri, žvelgdama per Ra
mųjį vandenyną, mato svarbesnį -ateities 
politinį lauką, negu žvelgdama per Atlan
tą į Europą.

Prezidento Fordo vyriausybė sampro
tauja, -kad pasaulio talkai 'ir lygsvarai iš
laikyti svarbiausias faktorius yra JAV — 
Sov. Sąjungos santykiai. Kinija dar vis 
nustumiama į .antrą eilę. Tuo tarpu Kini
jos planas esąs vietoje Masikva — Vašing
tonas ašies, .sukurti Pekinas — Vašingto
nas — Tokio triUoampį. Buvęs prezidentas 
Nixonas esąs tokio trikampio šalininkas. 
Kinai nori, kad jis apie tai viešai pasisa
kytų. O kas vyksta už uždarų durų, eilinis 
laikraščių skaitytojas, kaip ir neištikimos 
žmonos vyrais, dažniausia sužino paskuti
nis...

NORI NUVERSTI PREZIDENTĄ TITO

David Floyd, „Daily Telegraph“ žurna
listas, paskelbė į jo rankas patekusį „Ju
goslavijos Komunistų Partijos“ planą, sie
kiantį nuversti prezidentą Tito ir grąžinti 
Jugoslaviją į Sov. Sąjungos, artimą drau
gystę. Toji partija -susikūrė slaptame kon
grese, įvulkustaimė' lEfaro mieste 1974 m. 
Tačiau- Tito policija greitai sužinojo a-pie 
slapta įvykusį kongresą ir lab-ai daug 
įsteigtosios partijos narių suėmė. Anot pa
skelbtojo plano, „tūkstančiai geriausių Ju
goslavijos sūnų ir dukrų esą koncentra
cijos stovyklose, kalėjimuose ir kankini
mams įrengtuose pastatuose“. Dauguma 
jų vadų esą išsislapstę kitų kraštų sosti
nėse, kur jie veikia -Sov. Sąjungos -remia
mi. Daugiau kaip 200.000 partijos marių 
esą .suimta

Plane sakoma, kad maršalas Tito, 1948 
m. atsimetęs nuo Sov. Sąjungos ir įsteigęs 
savo Komunistų Lygą, valdąs fašistinio 
diktatoriaus 'teisėmis. Jis esąs pasiskelbęs 
Jugoslavijos valdovu iki gyvos galvos. Jo 
rankose esanti visa valdžia., kuri prime
nantį hitlerinį fašizmą.

Nors plane kalbama apie Tito pašalini
mą taikiomis priemonėmis, tačiau įkartu 
primenama, kad nebus delsiama pavartoti 
smurtą, jeigu toks reikalas .atsirastų.

Norėdama sudaryti sąjungą su kitomis 
prieš Tito režimą nuisistačiusiomiis organi
zacijomis, „Jugoslavijos Komunistų Par
tija“ siūlo sudaryti bendrą Tautinį Fron
tą, suformuoti koalicinę laikiną vyriausy
bę, panaikinti slaptąją policiją, politikių 
kalinių stovyklas ir kalėjimus, panaikinti 
prezidento titulą ir 'atleisti. Tito iš jo pa
reigų, konfiskuojant visą jo tuntą, suvals
tybinti visas gamybos įmones, išrinkti per 
12 mėnesių naują konstitucinį parlamen
tą ir atsisakyti Balkanų Pakto įsipareigo
jimų.

Turint galvoj prezidento Tito .amžių 
(83 m.), Jugoslavija atrodo stovinti naujų 
įvykių išvakarėse. Paskelbtajame plane 
sakoma, kad nesą vilties sugrąžinti prezi
dentą „į protą“. Su Sov. Sąjungos pagal
ba Jugoslavija gali 'būti grąžinta į sateli
tinį „bučių“, iš kurio ji 1948 m. šsprulko.

•

GAMTOS DUJOS EUROPAI

Gamtos dujos pasiekia ne tik Lietuvą. 
Prancūzija, Vokietija ir Austrija pasirašė 

sutartį dujotiekių magistralių praplėti

mui. Vienas naujas dujotiekis eis per 
Austriją ir Vokietiją iki Prancūzijos. Ki
tas sujungs Prancūziją su Čekoslovakija, 
per Vokietiją. Visos trys valstybės ims du
jas iš Sovietų Sąjungos.

Šiuo metu rusai stato 2760 km ilgio (1.4 
m .skersmens) dujotiekį nuo pietinių Ura
lu iki Čekoslovakijos. Statyba turėtų būti 
užbaigta 1978 metais.

Tuo tarpu Iranas tik ką pradėjo statyti 
1600 km ilgio dujotiekį nuo savo naftos 
šaltinių iki Sovietų Sąjungos. Nuo seniau 
buvo mažesnio pralaidumo dujotiekiai 
tarp Irano, Sov. Sąjungos ir V. Europos, 
tad galimais dalykais, kad Irano dujos jau 
nuo 1970 im. pasiekia Vokietiją ir kaimy
nines valstybes.

Europos parlameni as
Praėjusiųjų .metų gale Belgijos min. 

pirmininkas Tindemanis paskelbė Europos 
vienybės planą, .kuriam iš anksto pritarė 
stipriausiais E. .Bendruomenės narys — V. 
Vokietija-. Tame plane sakoma, kad Euro
pos išsigelbėjimas ir ateitis yra federaliz
mas, panašus į J. A. Valstybes. Kitaip sa
kant, Europa turės pasidaryti, viena dide
lė valstybė, kurios'sudėtinės dalys (dabar
tinės atskiros valstybės) turėti) virsti tar
si savarankiškomis provincijomis. Toji 
didelė valstybė turėtų demokratišku ke
liu rinktą bendrą Europos seimą, kurio 
nutarimai visoms „provincijoms“ būtų 
privalomi. Šiuo atveju Europos valstybės 
atsidurtų lyg ir dabartinių vietos savival
dybių vaidmenyje.

Nors tokia padėtis būtų ir labai pras- 
iminga, tačiau daugumai britų ji atrodo 
nepriimtina. Seniausia Europoje demokra
tinė valstybė negali .prileisti, kad jos su
verenines parlamento ir vyriausybės funk
cijas gailėtų perimti noris ir pati tobuliau
sia. tarptautinė institucija. Ne tik D. Bri
tanijos vyriausybė, bet ir jos opozicija yra 
prieš federailinę Europą. Parlamento atsto
vai vienas po kito yra pasisakę, kad 
referendumas dėl pasilikimo E. Bendruo
menėje jokiu būdu neįpaireigojąs D. Brita
nijos susirišti fėderailiniaiis ryšiais. Jie aiš
kina, kad ir E. Bendruomenės pagrindinis 
dokumentais — Romos Sutartis — neįpa
reigojanti rinkti federalinio seimo.

Iš tikrųjų Europos parlamentas veikia 
ir dabar, bet jis yra sudarytas iš deleguo
tų -atstovų ir neturi įstatymų leidžiamo
sios galios. Tindeimianso projektuojamas 
Europos seimas būtų panašus į JAV Kon
gresą, paliekąs paskiroms valstybėms lik 
vietinio pobūdžio funkcijas. To -seimo nu
tarimai būtų visiems privalomi', jie turėtų 
įstatymų galią.

Ne vien tik suverenumo netekimas gąs
dina britus. Jie aiškina, kad Europa jau 
per toli yra nuėjusi į ‘kairę. Pvz. per pas
kutinius rinkimus į parlamentą komunis
tai Prancūzijoje gavo 21% balsų, o Itali
joje net 27%. 'Komunistų persvaros -atve
ju britai turėtų -paklusti jų nutarimams, 
nors jie ir būtų priešingi britų 'tautiniams 
interesams. Esą prielaidos, kad Vakarų 
Europos komunistai, atėję į valdžią virs
tų tikrais demokratais, esančios tik tuš
čios pasakos.

Baimina britus ir rinkiminių apylinkių 
sudarymais. Šiuo metu į -britų parlamentą 
vidut'ini'škai vieną atstovą renka 60.000 
balsuotojų. Palikus panašią proporciją, 
Europos 'Seimas turėtų per didelį, neprak
tišką narių stkaičių. O rinkėjų skaičių, sa
kysim, dešimtį įkartų padidinus, Liuksem
burgas (300.0C0 gyv.) neturėtų nei vieno 
atstovo... Amerikoje šis klausimais, be
rods, išspręstais', paliekant kiekvienai vals
tijai tokį pat riinlk'imiinių apygardų skaičių.

Iš šių trumpų pastabų matyti, kad ke
lias į federalinį Europos parlamentą arba 
į visuotinį jos laipsijungimą dar gana il
gas. Dar daug vandens nutekės tų kraštų 
upėmis, kol bus pasiektas susitarimas.1 
Tuo taipu, kai britai norėtų pasilikti prie 
dabartinės santvarkos ir naudotis tik eko
nominėmis Bendruomenės lengvatomis, 
Vokietija aitlkalkliai siekia 'politinio apsi- 
jungimo, kurio viršūnė būtų Europos par
lamentas, To iparlamento gimdymas bus 
skausmingas, bet jis yra būtinas. Gimdy
mui nepasisekus — Bendruomenės prie
šingųjų šalių divorsas pa-sidiarytų neišven
giamas, Tokio divonso kaip tik ir laukia 
vieningos Europos priešai, -nes pakrikusią 
kaimenę jiems daug lengviau būtų į kito
kią organiaariją įjungti.

Didžioji L. Brežnevo kalba XXVitame 
K. P. Kongrese pasakyta. Kaip iš anksto 
buvo spėjama, ji nenustebino pasaulio. L. 
Brežnevas nepasakė nieko naujo, kas vie
na ar kita proga nebūti) buvę pasakyta ar 
parašyta. Jis pabrėžė ir iškėlė, kas turėjo 
būti iškelta, ir nuslėpė, kas turėjo būti nu
slėpta. Pvz. jis paminėjo, kad 'kiekvienas 
Sov. Sąjungos pilietis dabar turi tris po
ras batų, bet nepridėjo, kad kiekvienam 
piliečiui tenka ,po 40 tonų dinamito, kurio 
užtektų visai mūsų planetai sunaikinti.

Pagrindini s akcentas buvo atlydis ir nu
siginklavimas. „Sov. Sąjunga nenori ka
ro“, kartojo L. Brežnevas, bet nepasakė, 
kad Sov. Sąjunga dabar turi dvigubai dau
giau kariuomenės, keturis kartus daugiau 
tankų, dvigubai daugiau atominių bombų, 
trigubai daugiau -povandeninių laivų, ne
gu Jungtinės Amerikos Valstybės.

Daug buvo prikalbėta apie nepaprastą 
Sovietų ūkio pažangą, bet nepasakyta, 
kad praėjusiais metais prekybos balansas 
suvestas su 4.700 milijonų dolerių nuosto
lio.

Helsinkyje sutartoji atlydžio politika 
užskaityta dideliu nuopelnu-, bet neužak- 
cenituota, kad pagriirtflinis nusiginklavimo 
ir ginklų apribojimo klausimas tebekabo 
ore. Tiik pabrėžta, kad nesupranta atly

PASAULINĖ BALTŲ SANTALKA

Pasaulinės Baltų Santalkos (JAV) va
dovavimą rotaciniu keliu vieneriems me

Pirmoji eilė (iš k. į deš.): J. Valaitis 
(liet.), A. Lejina (latv.), A. Andersdn 
(estas), K. Valiūnas (liet.), U. Grava 
(latv.), I. Pleer (estas), A, Lejinš (latv.).

Antroji eilė (iš k. į d.): P. Saar (estas).

D. Hazners (latv.), G. Meierovics (latv.), 
J. Simanson (ėst.), E. Vallaste (ėst.), A. 
Sabalis (liet.), A. Vedeckas (liet.), H. 
Raudsepp (estas).

Segios DIENOS
— Kiniečiai parodė Nixonui vieną garsėjęs geras futbolo žaidėjas’George

priešatominės apsaugos bunkerį, kuris ga
li sutalpinti 17.000 žmonių.

— Kinijos žinių -agentūra Naujoji Kini
ja -skelbiai, kad apie 60% sovietų pramo
nės ir 3,5 mil. gyventojų dirba tiesioginiai 
ar netiesiogini-aii ikaro reiikiaflamis.

— Natalija Mak.irova, pabėgusi į Vaka
rus Sovietų balerina, ištekėjo už Libano 
biznieriaus New Yorke.

— „iBild am Sonnltag“ -raišo, kad Sovietų 
Sąjungoje esą slaptai dainuojama apie 400 
prešsovietiškų dainų. Žymi jų dalis atke
liaujanti iš Sibiro stovyklų ir įrašoma- į 
juostas. Pagautieji dainininkai baudžia
mi.

— Nuvykęs į Pietų Ameriką, dr. Kissin- 
geris vėl -pakartojo, kad JAV negali tole
ruoti Kubos kariuomenės kišimosi į Va
karų pusrutulio reikalus...

— L. Brežnevais savo Kongrese pasaky
toje kalboje pranešė, kad per paskutinius 
dvejus metus iš Sovietų 'kom-unstų parti
jos pašalinta 347.000 narių.

— Senatorius Goldwater aiškina, kad 
buv. prezidento N-ixono kelionė į Kiniją 
bu-vo nelegali. 1799 m. -išleistas įstatymas 
nurodo, kad privatūs piliečiai negali be 
specalauis leidimo palaikyti ryšius su sve
timomis vyriausybėmis.

— Dauguma britų laikraščių priėmė pa
lankiai vyriausybės paskelbtą 5.006 mili
jonų svarų išlaidų sumažinimą per atei
nančius keturis metus.

— Islandijai nutraukus diplomaitlni-us 
santykius su D. Britanija, britų ambasa
dorius negali sugrįžti namo, -nes Islandijoj 
streikuoja aerodromo tarnautojai.

— Anglijoj užsidarė specialiai kaliniams 
skirtas laikraštis „Frontsheet“.

— XXV K. P. konferencijos išvakarėse 
„Pravda“ paskelbė straipsnį, kuriame įro
dinėjama, kad sovietinė demokra-tijia pra
lenkia vakarietiškąją ir kad jokios refor
mos nereikalingos. Straipsnis -taikomas 
Vakarų komunistų partijų vadams.

— Savo išsišokimais Anglijoje labai iš- 

džio dvasios tie, kurie galvoju, „kad (pasi
rašius Helsinkio deklaraciją, Sovietų Są
junga turi sudėti ginklus. Ir darpridėta, 
kad kapitalistų pagalba i'šs'ilaisvinantiems 
kraštams yra kišimasis į .jų vidaus reika
lus, o jei tankus pasiunčia Sov. Sąjunga, 
tai jie skirti imperializmui 'nusikratyti.

Pagaliau L. Brežnevas užakcentavo, kad 
Sov. Sąjungos padėtis ir vadovybė 'yupjun- 
gė komunistinį pasaulį į vieningą bloką, 
su kuriuo dabar visi turi -skaitytis. Tik ne
pažymėjo. kad ir po didžiausių pastangų 
nepavyko prieš Kongresą sušaukti Euro
pos komunistų put rijų konferencijos.

Nors ir niekam negrąsydaimas, L. (Brež
nevais įspėjo pasaulį, kad Sov. Sąjungą da
bar yra dominuojanti galybė, ir kad nėra 
pasaulyje tokio kampelio, kuris nebūtų 
apsvarstytas savaitiniuose Politbiuro po
sėdžiuose.

Gal didžiausios reikšmės turėjo XXV- 
tasis Kongresas Sov. -S-gos gyventojams, o 
per juos ir viso krašto ūkiui. Dar gerokai 
-prieš Kongreso pradžią gyventojai iš pas
kutiniųjų buvo verčiami jo garbei dau
giau primelžti pieno, pagauti žuvies, padi
dinti visų prekių gamybą, lenktyniauti dėl 
gaminių kiekybės, net neatsižvelgiapt į jų 
kokybę. Naujas penkmetis prasidėjo be 
didesnių staigmenų ar 'sukrėtimų.

tams perėmė lietuviai: dr. K. Valiūnais — 
pirm., J. Valaitis — vicepim. (taip pat lat
vis ir estas vicepirmininkai), A. Sabalis 
— sėkr., A. Vededkais — iždininkais.

Best, išvažiavo į Los Angeles ir žais Az- 
teks komandoje.

— Paryžiuje mirė M. R. Cassin '(88 m.) 
žmogaus Teisių Deklaracijos autorius ir 
Nobelio taikos premijas laimėtojas.

— Vienas -muzulmonų laikraštis Mecco- 
je įsidėjo žinią, kiad britai pradėję pereiti 
į Islamo tikėjimą. Esą, ikrikščionybė ne
patenkinanti britų dvasinių poreikių.

— Mao Tse-tung pusantros valandos 
kalbėjosi su buv. prezidentu Nixonu ir pa
prašė jo perduoti linkėjimus prezidentui 
Fordui.

— Prancūzijoje Besancon mieste 'sovie
tai pasistatė laikrodžių ir optikos instru
mentų fabrik^ kuri's yra Slava pramonės 
padalinys.

— Masiniame susirinkime Kenijoje bu
vo pasiūlyta 700.000 svarų už Ugandos 
prezidento (Amino galvą. Amin reiškia 'pre
tenzijų į kaimyninę Kenijos teritoriją.
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Dr. K. Valteris 65 m. Vasario 16 gimnazijai 25 metai
Lietuvių penistainkų draugija padidėjo 

dar vieniu nariu. Kovo 3 dieną vienam iš 
žymiųjų D. Britanijos lietuvių visuomeni
ninkų, dr. Kazimierui Volteriui sukako 65 
metai amžiaus.

Gimęs 1911 m. kovo 3 dieną gražiausia
me ežerų ir piliakalnių krašte, Juozapavos 
vsd., Antazavės vis., Zarasų aps., K. Val
teris 1926 metais baigė Zarasų progimna
ziją ir įstojo į Rdkiško gimnaziją. Būda
mas gimnazistu, įpriklausė ateitininkų kuo
pai ir buvo sporto sekėjos pžrmindnku. Va
saros atostogų metu „sportuodavo“ savo 
tėvų ūkyje, šienaudamas dr plaudamas ja
vus. Baigęs gimnaziją, 1930 m. įstojo į 
VDU .medicinos fakultetą. Išlaikęs valsty
binius egzaminus, 1936 m. gavo gydytojo 
diplomą. Nuo 1935. IX. 15 dirbo VDU pa
tologijos instituto preparatorium, o laitfli- 
kęs karinę prievolę (.aspirantu Kairo Mo
kykloje) ir gavęs sanatorijos j.aun. leite
nanto laipsnį, nuo 1938. II. 23 grįžo į me
dicinos fakultetą asistentu, vėliau vyr. 
asistentu. Nuo 1942 m. persikėlė į Vitaliaus 
universitetą, kur buvo adjunktu, Bendro
sios patologijos ir patologinės anatomijos 
kaitedros vedėju, ir Patologijos instituto 
vedėju. Tuo pat tanku buvo medicinos kan
didatų (baigusių medicinos studijas) eg
zaminatorius Kauno universitete ir Kau
no u-to Patologijos instituto konsultantas. 
Tuo laiku tas institutas aptarnavo ir 
Kriegslazarette - Universiteto klinikas, 
kurios buvo paverstos vokiečių karo ligo
nine.

Vokiečiams uždarius universitetą, dr. K. 
Valteris tęsė paskaitas ir praktikos darbus. 
Slaptai. Dėl to 1944 m. pavasarį jis buvo 
Gestapo tardytais ir teistas vokiečių teis
me, kafl'tiiniamas karo sabotažu. Tik vieno 
dekano intervencijos dėka, dr. K. Valite- 
riui pavyko išsisukti iš smarkios karo me
to bausmės.

Artėjant frontui, 1944 m. pasitraukė iš 
Vilniaus. Per Deksnškes prie Vilkaviškio, 
Prūsiją, Austrijos sostinę Vieną, Noirdhau- 
sen <a. Hairz, Thueringen pasiekė Olden- 
burgą.

Po Vokietijos kapituliacijos dr. K. Val
teris gyveno Oldenburgo — Uniterm Berg 
stovykloje, kur buvo komiteto pirmininku 
ir stovyklos gydytoju. Vėliau D. P. ligoni
nėje prie Oldenburgo gydytoju.

Nuo 1946 m. rudenis dr. K. Valteris dir
bo Pabaltijo universitete Pimneberge ir 
Hamburge Associate profesorium Patolo
gijos katedroj ir buvo .Medicinos fakulte
to prodekanas. Paskaitos tuo laiku buvo 
skaitomos stovyklos salėse, o praktikos 
darbams buvo naudotąsi Hamburgo u-to 
Patologijos instituto patalpomis, muzieju
mi ir instrumentais .bei' preparatais.

Persikėlęs į Angliją, dr. K Valteris 1948. 
XI. 15 dirbo kaip Research Fellow Bir- 
minghaimo u-to Patologinės anatomijos ka
tedroje. 1952 m. išlaikė egzaminus ir gavo 
britų gydytojo diplomą ir praktikos tei
ses. 1954 m. paskintais Herefordo ligoninių 
grupės vyresniuoju gydytoju, o vėliau pa
keltas konsultantu. 1962 m. paskirtas He
refordo grafystės Medical Referee pava

Gelbėkime Lietuvos gamta
LKB KRONIKA N R. 20

Džiugu, kad atsiranda mūsuose, kas gina žmo
gaus teises („LKB Kronika“), bet reiktų ginti jo 
teisę gyventi ne tik morališkai, bet ir fiziškai sveiko
je aplinkoje. Tragedija, jei žlugdoma žmogaus dva
sia, bet lygiai tokia pat tragedija, jei gresia pavojus 
ir jo kūnui.

Džiugu, kad šiandien Lietuvos žemės ūkis duo
da 20-27 cnt iš hektaro, kad kaimiečio buitis mažai 
kuo skiriasi nuo miestiečio, kad žemdirbys šiandien 
mažiau dirba, o sočiau, negu prieš karų, valgo. Tai 
viena, šviesioji, medalio pusė, bet yra ir antroji, ke
lianti nerimą...

Iš užsienio atvykusioms svečiams autostradoje 
„Vilnius-Kaunas“ rodomas aptvertas ąžuolas, kuris 
tarsi byloja: „žiūrėkite, kaip rūpinamasi ne tik vi
sa gamta, bet ir pavieniais medžiais“, šis ąžuolas — 
savotiškas agitpunktas. Turistai, pabuvoję Lietuvo
je, gali pajusti dėkingumą tarybinei valdžiai už tai, 
kad globojama gamta. O jei dar pamato filmą apie 
Žuvinto rezervatą, pravirksta iš džiaugsmo. Ąžuo
las ir tie filmai aptemdė akis net tokiam žymiam 
JAV gamtosaugos specialistui Valdui Adamkui.

1966 m. kovo 22 d. į Lietuvos administratorius 
A. Sniečkų ir M. šumauską kreipėsi dvidešimt vie
nas Lietuvos intelektualas. Keturiolikos puslapių 
memorandume jie nupiešė gana tragišką Lietuvos 
gamtos vaizdą. Jie rašė: „Tarybų Lietuvos visuo
menėje, ypač daugelio mokslo ir kultūros darbuoto
jų tarpe, vis stipriau kyla gilus susirūpinimas dėl 
Nemuno žemupio, Kuršių marių, pajūrio kurortų 
ir viso Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio likimo...

Nerimas ne be pagrindo, štai keli faktai iš ne
tolimos praeities. Intelektualai konstatavo, kad Ne
vėžis tiek užterštas, jog „visa vandens gyvybė jame 
žuvusi“. Mirtis tūnanti Dangės žemupyje ir Klaipė
dos vandenyse. Telšių ir Šiaulių ežerai. Mūšos upė 
yra smarkiai užteršti. Pastačius Kėdainių superfos
fato kombinatą, išdžiūvo prie Kėdainių esantis 
Juodkiškių miškas. Vėliau vienas memorandumo

duotoju. 1964 m. Royal College of Patho
logists jam suteikė įaukščiausį mokslo 
laipsnį — Fellowship. Tas laipsnis dr. K. 
Valtoriui suteiktais, įvertinant jo akademi
nę veiklą Lietuvoj, Vokietijoj ir Biirmiiag- 
hamo universitete. Fellow tapsmas papras
tai suteikiamas išbuvus, ne mažiau dešim
ties metų konsultantu arba- keletą metų 
profesorium.

Dr. K. Valteris yra sekančių mokslinių 
bei profesinių organizacijų narys: Brtish

Medical .Association., Pathological Society 
of Gr. Britain and Ireland, Association of 
Clinical Pathologists ir Deutsche Gesell
schaft fuer Pathologile.

Liet. Enciklopedija išvardija visą eilę 
darbų, kuriuos dr. K. Valteris yra para
šęs medicinos IMauisimad® .lietuvių ir sve
timomis kalbomis. Jo straipsnius taip pat 
spausdino Lietuvių Gydytojų Amerikoje 
leidižamas žurnalais „Medicina“.

Visuomeninėje veiklioje, kaip jau minė
ta, K. Valteris pasireiškė dar būdamas 
gimnazijoje. Universitete priklausė stud, 
medikų korporacijai „Gaja“, dr 1934 m. 
buvo jos pirmininku. 1930-36 m. studentų 
medikų d-jos narys ir 1934 m. jos pirmi
ninku. Vėliau — gydytojų „Gajos“ korp. 
narys.

Nuo pirmųjų dienų Anglijoje dr. K. Val
teris — aktyvus DBLS narys, Birmiin gina
mo sk. pirmininkas, Baltų komiteto pirmi
ninkais, ilgametis DELS Tarybos narys ir 
kelerius įmetus buvo Tarybos pirmininku. 
Ankstyvesniais metais — nuolatinis DBLS 
suvažiavimų dalyvis ir gyvas skautų sto
vyklų dalyvis.

Bendradarbiauja spaudoje niuo 1936 me
tų. Raiše XX Amžiuje, Skautų Aide, Brita
nijos Lietuvyje, Europos Lietuvyje, Tėviš
kės Žiburiuose, Darbininkų Balse ir kt.

Gimęs ir augęs, galima, sakyti, anoj pu
sėj ežero nuo tų kimsynų, kur .anais lai
kais veisdavosi pulgiai ir 'tilvyčiai, jaunas 
Kaziukas paveldėjo andriušišką humoro 
jausmą, kuris jo neapleido (ligi pensininko 
dienų. Ar tai skautų stovyklose, ar DBLS

autorių, geografijos mokslų daktaras č. Kudaba 
rašė ,kad toks pat likimas ištiko ir Jonavos azotinių 
trąšų gamyklos kaimynystėje esančius ir kurortinę 
reikšmę turinčius vaizdinguosius Parterio miškus.

Dar projektuojant Elektrėnų šiluminę elektri
nę, spauda tikino tautą, kad ši elektrinė naudos bro
liškų respublikų gamtines dujas. Iš tikrųjų, ji kūre
nama vien mazutu ir „sunaudoja apie 2,300 tonų 
sieringo mazuto per parą“. Vyraujantys vakarų vė
jai neša elektrinės kaminų išmetamas dujas, kurios 
pasiekia net Vilniaus ir į šiaurę nuo jo apylinkes: 
Grigiškių — Kernavės baro ir Valakampių — Ne
menčinės — Santakos baro pušynus. Sudegus ma
zutui, per parą kaminais išeina apie 7% tonos sie
ros trideginio. Siera atmosferoje jungiasi su van
dens garais ir duoda apie 200 tonų sieros rūgšties. 
O tai reiškia, kad 60 km spinduliu ir 90 laipsnių 
kampu (apimant Dubingius, Nemenčinę, Vilnių, 
Rūdininkus — šių vietovių pušynus) 2.500 kv. km 
plote kiekvienam hektarui tektų po 290 kg koncent
ruotos sieros rūgšties per metus. Toks yra intelek
tualų žodis.

Vilniaus šiluminė centralė be laiko pražudė 
Vingio parką. „Lygiai kaip Vingio parkas, žus Sa- 
pieginės, Valakampių miškai, jeigu Žirmūnų -— 
Verkių plento rajone bus toliau telkiamos orą ter- 
šiančios įmonės arba Antakalnio šiluminė energija 
vartos ne dujinį kurą“. Tepraėjo 9 metai, o Lietu
vos mokslininkų pranašystės baigiasi pildytis.

Intelektualai rašė: „Nemuno ties Kaunu pa- 
tvenkimas yra pavyzdys kaip nereikia daryti... HES 
tvenkinys Darsūniškio — Birštono (net 3 km aukš
čiau jo) bare paskendo Nemuno nešamame purve... 
Šiandien Birštonas garsus jau ne pliažais, o purvy
nais panemunėse“.

Konstatavę, kad gamtos žalojimo faktai „su
griovė arba tebegriauna biologinę pusiausvyrą ir 
jos ciklinius procesus“, Lietuvos intelektualai įspė
jo, kad tolimesnis vakarų Lietuvos pramoninimas 
„gali nepataisomai sužaloti kraštovaizdį, pražudyti 
Nemuno žemupį. Marias ir Respublikos pajūrio po
ilsinę zoną“. Lietuvos mokslininkai jau tada nerodė 
didelio entuziazmo dėl Lietuvos pramoninimo: 
.... teritorijų pramoninimo ir urbanizavimo sąlygas

Šių metų Vasario 16 Vokietijos lietu
viams buvo nepaprasta: ji ne tik kasme
tinė tautos šventės diena, bet ir Vasario 
16 gimnazijos 25-asis gimtadienis. 1951 m. 
Vasario 16 d. DiephOlze, Šiaurės Vokieti
joje, lietuvių tremtinių gimnazija buvo 
pavadinta tos dienos vardu. Ji turėjo 200 
mokinių, kurie buvo susitelkę iš kitų arti
mesniųjų gimnazijų, jau spėjusių užsida
ryti dėl gausios lietuvių emigracijos už
jūriu.

Gresiant pavojui nustoti (kareivinių, ku
riose gimnazija buvo įsikūrusi, Vokietijos 
Lietuvių bendruomenė nupirko 1953 m. 
Rennhofo pilį Huettenfellde, dr gimnazija 
1954 m. sausio mėn. su 180 moklintų į ją 
persikėlė. Daugiausia nuopelnų, steigiant 
gimnaziją, turėjo .ano meto Vokietijos Lie
tuvių bendruomenės valdybos pirmininkas 
dipl. inž. Pranas Zunde, dabar profeso
riaująs JAV-bėse, ir tėvas Alfonsas Ber
natonis, suradęs Rennhofo pilį ir pasiūlęs 
ją nupirkti.

Varganas gyvenimas laukė gimnazijos 
Huettenfelde. Mokiniai buvo kimšte su
kimšti senoj pily, nes kelis jos 'kambarius 
reikėjo naudoti klasėmis. Tiesa, tuoj buvo 
pastatyti lentiniai barakai klasėms ir val
gyklai bei virtuvei, bet juose buvo šalta ir 
nejauku. Maitintasi BALFo gėrybėmis. 
Trūko lėšų mokinių išlaikymui ir moky
tojų algoms, kurios buvo menkutės. Vo
kiečiai nerėmė, neseniai išemigravę tau
tiečiai iš Amerikos ne ką atsiųsdavo, nors 
netrukus Amerikoje .vis labiau išpopulia
rėjo rėmėjų būrelių idėjia, kurios išradė
jus tenka labai vertinti. Gimnazija mate
rialiai .atsistojo ant tvirtesnių kojų tik nuo 
1960 m., kai pradėjo remti vokiečiai. 1965 

suvažiavimų pabaigtuvėse, kur tik daly
vauja dr. K. Valteris, visur viešpatauja 
giedri nuotaika, kuriai sudaryti nereikia 
dirbtinių priemonių. Atvirkščiai, prieš tas 
priemones, prieš blogus papročius (girta
vimą dr rūkymą) jis visuomet smarkiai 
kovojo.

Dirbdamas beveik 40 metų savo profe
sijos srityje, dr. K. Valteris pasireiškė 
daugiau kianlp mokslininkas bei u-to profe
sorius, negu gydytojas. Jo mokslo darbai 
yra vertinami ne tik Anglijoje, kur jis 
praleido savo daribilngiiaiusį amžių, bet ir 
dabartinėje Lietuvoje, kur jis buvo tik be
pradedąs savo karjerą.

Privačiame gyvenime dr. K. Valteris yra 
rimtas vyras ir geras tėvas, išauginęs ir 
išmokslinęs su savo miela Birute (taip 
pat jubiliate, bet žymiau1 jaunesne) gražią 
lietuvišką šeimą: du sūnus ir dvi dukre
les. Išėjęs į pensiją ir baigęs tvarkyti savo 
sodą, dr. K. Valteris žada griebtis darbų, 
kuriuos per pastaruosius metus buvo ap
leidęs.

D. lEritanijos lietuviai, sveikindami 
brangų Kazimierą ir mielą Birutę šia iš
kilminga proga, linki abiem® jubiliatams 
dar daug laimingų metų ir našaus d>airbo 
mūsų bendruomenėje.

J. Vilčinskas 

m. pastačius naujus rūmus, o 1972 m. 
mergaičių bendrabutį, nors ir nedaug te
sant šiuo tarpu vilties šias statybas už
baigti berniukų bendrabučiu, gimnazijos 
patalpų problema tapo išspręsta. Senoji 
pilis, kur dar ir dabar yra berniukų ben
drabutis, bent savo didele erdve patogi 
berniukams, nors išorine išvaizda ir nela
bai patraukli.

Deja, pusėtinai ar net gerai išsprendus 
patalpų ir finansų problemas, virš gimna
zijos pakibo Damoklo kardas, galįs ją pa
kirsti — metai iš metų mažėjantis moki
nių skaičius. Jis nukrito nuo to .pradinio 
180 'iki 60 šiais mokslo metais! Jau vos tik 
atkėlus gimnaziją Huettenfeldan, kaip tiik 
labiausiai ir buvo bijota, kad ne vien dėl 
piniginių .sunkumų, bet svarbiausia dėl 
mokinių skaičiaus mažėjimo gimnazija ne
galės ilgai išsilaikyti. Tik didėli optimistai 
1954 m., jai skyrė gyventi 10 metų, kiti 
tepranaišavo 5 metus...

Kodėl Vasario 16 gimnazija galėjo iš
gyventi net ketvirtį šimtmečio, kai kitos 
lietuvių gimnazijos — saleziečių Italijoje, 
pranciškonų šv. Antano Amerikoje — jau 
senokai užsidarė? Be abejo, šitai nulėmė 
jos organizatorių, jos vadovų bei direkto
rių užsispyrimas, Vokietijos valdžios di
doka finansinė parama, rėmėjų būrelių 
aukos Amerikoje ’ir Kanadoje, ypač kun. 
B. Suginto .aukos, kurios daugelį metų 
siekdavo 900-700 dolerių kas mėnesį. Svar
biausia, kad tėvai j on sa vo vaikus leido 
gana noriai, nors kai kurie veikėjai tiek 
Vokietijoje, tiek Amerikoje jos vardą kar
tais žemindavo... Tokiu būdu maža lietu
vių bendruomenė Vokietijoje, šiuo metu 
turinti tik apie 1.000 įregistruotų narių, 
pajėgė šį „stebuklą“, išlaikyti per ketvirtį 
šimtmečio, nors (krizių dr Ikrizelių gimna
zijos gyvenime niekad nestigo.

Ir šiandien Vasario 16 gimnazijos laiky
tojai ryžtasi mokyklos egzistenciją pratęs
ti ilgam. Remia ją lėšomis, kad ir nepa- 
kainltoamiai, ir vokiečiai, ne ką nusilpo rė
mėjų būreliai Amerikoje, tik pavargo lie
tuviai tėvai Vokietijoje... Kadaise .skam
bėjo Kudirkos „Varpas“ ir budino miega
lius ir sustingusius, bėgančius nuo parei
gos savo tautai ir .ateinančioms kartoms: 
„Kelkite, (kelkite,, kelkite!“ Kokiu varpu

J. Graičiūnas
PALANGA

Švytės lyg perlas Palanga, —
Pamiršti negalėsi jos:
Sapnuosis kopos, ir banga 
Vilčių tau gintarą sijos.

Net ir sunki lemties ranka 
Tau neįstengs atimt svajos.
Švytės lyg perlas Palanga, — 
Jūratės gintarą žvejos.

Žmogaus būtis trumpa, menka.
Bet jos tęsėjai nebijos:
Kęstučiai meilės sirgs liga.
Čionai Biručių vogti, jos...
Švytės lyg perlas Palanga! 

sprendžia gamtos dėsniai... Lietuva — pajūrinė 
miškų juostos dalis. Todėl Lietuvos pramonė turi 
paklusti šios juostos gamtos dėsniams“. Intelektua
lai priminė Lietuvos administratoriams (sąjunginei 
valdžiai skirtame memorandume), kad Lietuvos 
daugiametė augalija dengia mažiau negu 50 proc. 
teritorijos. Maskvos srityje ši danga siekia 70 proc., 
Buriatijos ATSR ir Pamario krašte — 100 proc. 
Štai kur galima kurti pramonę!

Negalima nepritarti mūsų intelektualams, kad, 
„kai kurios pasaulinės reikšmės augalijos pamink- 
„kai kurios V. Nemuno žemupio pievų bendrijos 
yra pasaulinės reikšmės augalijos paminklai, o Ven
tės Rago aplinka — tokia laukinių paukščių kara
lystė, kurios apsauga užtikrina Lietuvai prestižą vi
same pasaulyje.

„Ežeringoji Aukštaitija, kaip reikšmingiausioj i 
Baltijos kalnyno dalis, yra nemažiau vertinga. Pa
žvelgus į Europą vandens resursų, pušynų ir pliažo 
požiūriais, ji neturi ekvivalentiškų pakaitalų ligi pat 
Uralo, Kaukazo, Krymo, Karpatų, Alpių“. Intelek
tualai pamiršo čia pat pridurti Neriją ir Čepkelių 
raistą. Kas beliko iš šių Lietuvos gamtos turtų? Po 
30 metų nuolatinio Partijos ir Tarybinės vyriausy
bės rūpinimosi jais? Ir ką pamatysime dar po 30 
metų?

Ventės Rage dar 1929 metais buvo pastatyta 
Ornitologinė stotis. Čia pavasariais ir rudeniais nu
tūpdavo pailsėti daugiau kaip 5 milijonai paukščių. 
Jie būdavo žieduojami, stebima jų migracija. Pasta
čius darbininkų gyvenvietę, dauguma paukščių jau 
aplenkia Ventės Ragą. Gamtos apsaugos komiteto 
pirmininkas Giniūnas apgailestauja, kad svetur la
biau rūpinamasi gamtos apsauga: „Daugelyje šalių 
svarbiausių upių žemupiai paskelbti rezervatais“. 
Išskaičiavęs nykstančius retus paukščius, pirminin
kas prisipažįsta, kad „Ventės Rage sudarytos dirb
tinės kliūtys paukščių migravimui, žiedavimui“. Jis 
prisipažįsta, kad gamtos apsaugos darbuotojams 
maždaug po 4 metų derybų pavyko su melioracijos 
ir Vandens ūkio ministerjia suderinti tik laba ma
žą ichtiologinių draustinių sąrašą ir išsaugoti apie 
5% respublikos upelių.

(Bus daugiau)

šiandien skambinti užmigusioms sąžinėms 
pabudinti? Mūsų laiku. giauitriausiai 'atsi
liepiama duonos ilr žaidimų vilionėms. 
Ypatingai gardžios duonos, lengvo gyve
nimo, maža darbo, daug laisvės gimnazi
ja betgi negali pasiūlyti. Jos valstybinė 
abiitūra, pavyzdžiui, yra sunknausta Vokie
tijoje, nes laikoma iš dvigubai daugiau 
dalykų nei vokiškose 'gimnazijose. Jos 
'auklėjimais principinis. Iš mokinių reika
laujama kieto darbo, žodžiu, gimnazija 
rūpinasi ir daro visa, .kad jos mokiniai įsi
gytų ko daugiausia mclkislo žinių ir su
bręstų dorais žmonėmis. Tai turėtų būti 
viena iš paskatų tėvams leisti į ją savo 
vaikus. Be abejo, viso šito siekia ir vokiš
kosios gimnazijos. Vieno tačiau jos nesie
kia ir neduoda lietuvių tėvų vaikui: lietu
viškosios tautinės sąmonės. Patys tėvai 
lietuvybės savo vaikams skiepyti ir ugdy
ti labai dažnu atveju negali dėl to, kad 
jie abu užsiėmę darbu pragyvenimui, kad 
šeima mišri dr it. t. Taip Vasario 16 gimna
zija labai dažnai palieka Vokietijoje vie
nintele vieta, tour galima s.avo vaikus iš
mokyti lietuviškai ir juos subrandinti są
moningais tautiečiais.

Kudirkos „Varpas“ ir šiandien tebe
skamba čia, Vokietijoje, miegančioms lie
tuvių tėvų sąžinėms: „Kelkite! Susipras
kite, kol ne vėlu! Daugiausia nuo Jūsų pri
klauso, ar gimnazija dar ilgai galės auk
lėti ir mokyti Jūsų vaikus lietuviškai! Lie
tuvis tebusi tiek, kiek Tavo vaikas bus 
lietuvis. Neiišugdęs savo vaiko lietuviu, 
išduosi save, išduosi lietuvybę! Nuo šitos 
tautinės gėdos Tave gali išgelbėti Vasario 
16 gimnazija!“

VLB Inform.

Su lietuviais 
pasaulyje

PRAŠO PAGELBĖTI T. VENCLOVAI

Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba, 
vadovaujama pirm. Leonardo Andriejaus, 
pasiuntė šimtą laiškų tarptautinės rašyto
jų draugijos PEN tautybių pirmininkams, 
prašydama pagalbos iš okupuotos Lietu
vos norinčiam . išvažiuoti poetui Tomui 
Venclovai. Prie laiškų yra pridėtais į ang
lų kalbą išverstas jo raštas vilniškės kom. 
partijos centro komitetui, kuris buvo pa
skelbtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos“ Nr. 19. Tarptautinės rašytojų 
draugijos tautybių pirmininkams prime
nama, kad T. Venclova, siekiantis kūrybi
nės laisvės užsienyje, yra išvertęs James 
Joyce, Robert Frost, Stefan George, Guall-_ ._ „
laume Apollinaire kūrinių. Pridedamas ir 
atsišaukimas į V. Europos bei sovietų in
telektualus, atskleidžiantis tragišką Min
daugo Tamonio mintį po traukinio ratais, 
o taip pat ir ankstesnį kalbininko prof. dr. 
J. Kazlausko žuvimą, šis .priedas pabrėžia 
Lietuvių Rašytojų Draugijos valdybos 
nuogąstavimą, kad panašus' likimas gali 
ištikti ir T. Venclovą. Tarptautinės rašy
tojų draugijos tautybių pirmininkai pra
šomi kreiptis į Lietuvos Rašytojų Draugi
jos pirm. A. Bieliauską ir kompartijos 
centro komiteto I selkr. P. Griškevičių.

Iš tikrųjų Liet. Rašytojų Dr-jos pirmi
ninku dabar yra nebe A. Bieliauskas, o 
poetas A. ■'Maldonis.

„PARTIZANAI“ ANGLIŠKAI

Partizanų vado, kapitono Juozo Daiu- 
manto-Lukšos knyga, lietuvių tarpe ėjusi 
su nepaprastu pasisekamu, išversta į ang
lų kalbą ir išleista Manytiand Books lei
dyklos, kurią tvarko Stepas Zobarskas. 
Knygą gražiai įvertino .amerikiečių žurna
lai, kurie rekomenduoja 'knygą bibliote
koms.

Partizanai — .angliškai pavadinti „Figh
ters For Freedom“.

Knygos kaina — 9.95 dol.

J. IR A. JURAŠAI NEW YORKE

Sausio 20 d. į New Yorką atvykusioms 
Jurašams buvo suruoštas sutikimas Kul
tūros Židinyje. Jurašai numato New Yor
ke ir .apsigyventi. „Aušra“ dirbsianti 
„Laisvės Radijo“ ištaigoje, o Jonas tikisi 
gauti darbo New Yorfko teatruose.

PROF. DR. P. RABIKAUSKAS — 
VICEREKTORIUS

Prof. dr. Paulius Rabikauskas, S. J., bu
vęs Gregorianum popiežiškojo universite
to istorijos fakulteto dekanas Romoje, 
gruodžio mėn. išrinktas to universiteto vi- 
cerektcrium. Verta pastebėti, kad tai pir
mas toks lietuvio jėzuito poaukštis ne tik ■ . 
šiame, bet .ir kituose užsienio universite
tuose. Be to, šiais metais jis paskirtas to 
paties universiteto istorijos fakulteto lei
džiamo žurnalo Archivum Historiae Pon- 
tifiiciae redaktorium. Žurnale spausdina
mos su popiežių istorija surištos studijos. 
Jis taip pat yra suredagavęs Didž. Lietu
vos Kunigaikštijos vyskupų relaciijų I-jį 
tomą ir baigia redaguoti antrąjį.

LEIDO SUSIJUNGTI ŠEIMAI

1970 m. Marijona Lipienė besilankyda
ma Amerikoje nutarė nebegrįžti į Lietu
vą. Po ilgų pastangų ir susirašinėjimų pa
galiau ir jos vyrui su dukra buvo leista 
emigruoti, šeima kuriasi Kalifornijoje.
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Skaitytoju taikliai
PATYS APIE SAVE

P. Girinis savo straipsnyje aipie D. Bri
tanijos lietu viii kultūrines iir ekonomines 
problemas („E. Lietuvis“, Nr. 7) pabėrė 
saują įdėmių faktų ir pateikė eilę klausi
mų tiems, kurie yra įsipareigoję rūpintis 
jo suiminėtomis problemomis. Nors jis 
daugiausia kai bėjo apie ekonominius rei
kalus, bet palietė ir kultūrinę veiklą, nu
rodydamas net darbus, kuriuos būtų gali
ma. padaryti, jeigu... būtų pinigų. Kitaip 
sakant, jei jo nagrinėjamoji veikla būtų 
gyvesnė Ir duotų dauginiu 'pelno.

Savo rašinyje P. Girinis stengėsi palies
ti visą DEILS iir L. Namų bendrovės veik
lą, bet matyti, kaid vis dėlto jam daugiau
sia rūpėjo L. Sodybos reikalai. Tairn rū
pesčiui jis turėjo rimtą pagrindą, nes pas
kutiniaisiais metais Centro Valdyba taip 
pat daugiausia dėmesio ir pinigo yra į ją 
sutelkusi. Ypač ja susidomėjo jiaiundeji ar 
naujieji Valdybos nariai, kurie su kiltomis 
veikios sritimis palyginti! mažiau yra 'susi
pažinę.

Genai įsigilinus į P. Girinio stmadlpsnį, 
galinta pajusit! iš jo dvelkiant lyg ir bai
mės ar netikrumo jausmą. Nors jis kon
krečiau ir nenurodo, ką reliktų daryti tam 
netikrumui pašalinti, bet savo paskuti
niais sakiniais įspėja atsakcmy-bę priisi- 
ėtmusiuosius, kad „jau lalilkas įrodyti, kad 
L. Namų bendrovė yra vienais iš stipriau
sių veiksnių, dirbančių lietuviškąjį darbą 
D. Britanijoje“ ir ikad jie turėtų į-stipairei- 
gcti, kad „mūsų bendrovė pasiliktų lietu
viškų instancijų kontrolėje“. Įspėjimas 
galna rimtais lt net įtaiigojąis, kad bendro
vei lyg ir grėstų pavojus tos kontrolės ne
tekti.

Norint kiek daugiau P. Girinio abejoji
mus ir prielaidas išryškinti, prisieina nors 
šiek įtiek sugrįžti į praeitį.

Perkant 1955 m. Sodybą, buvo galvoja
ma tiktai apie nuosavą pastogę, ‘kurioje, 
atėjus laikui, galėtų prisi-gliaiuisiti lietuvėiad 
pensininkai. Visos kiltos veiklos sritys pra
džioje buvo laikomos tiktai pagalbinėmis. 
Per 15 metų buvo pamažu kaupiamas pi
nigas ir nedaroma didesnių investacijų, 
nes vis dar nebuvo aišku, kuriuo keliu tu
rės Sodyba' pasukti. Šiek tiek pinigo buvo 
įdėta privedant elektrą, vandenį ir įiruo- 
šiiant vieną barą. Visi kiti darbai buvo at
itekami savomis rankomis.

Deja, pensininkai į Sodybą nesiveržė ir 
nesiveržia. Kodėl taip atsitiko, jiau ne kar
tą yra rasęis buvęs Sodybos vedėjas J. Lū- 
ža, todėl dabar nebeverta visa tai Iš nau
jo kartoti. Besikeičiant Sodybas vadovy
bei ir net dar anksčiau buvo iškilęs klau
simas parduoti Sodybą ir ieškoti naujos 
vietos, kur yra susitelkusios didžiosios lie
tuvių kolonijos. Antrasis pasiūlymais — 
jiau P. Girinio minėtas Country Club. Ak
cininkai ir Vaidyba nepanorėjo Sodybos 
likviduoti, gal jiau vien dėl to „sentimen
talaus prisirišimo“, apie kurį praėjusių 
metų susirinkime kalbėjo bendrovės Val
dybos pirmininkas S. Nenortais.

Tad liko vienas kelias: skolintis pinigus 
ir juos investuoti į naujai organizuojamą 
klubą. Tuo .keliu ir nueita. Ne visa, kas 
reikia, jau padaryta. Dar reikės išleisti ne
mažas sumas, kol tais klubas pasidarys 
Country Club tikriausia to žodžio prasme. 
Tačiau pusiaukelėje sustoti nebegalima. 
Naujoji vadovybė bando užtiikrįifnti, kiad 
jau dabar, nors Infliacija ir išpūtė kainas, 
esąs numatomais geras pelnas. Ateinan
čiais metais jau įkalbama apie šimtatūks
tantinę apyvartą...

Atrodo, kad atsakymas į Sodybos pa
skinti surastas, kelio kryptis nustatyta ir 
patvirtinta. Svarbu įtiktai, kiaid naujuoju 
ir daug kaštavusiu keliu vedantieji nepa
darytų .klaidų ir sumaniai verstųsi. Tada 
gal po keletas ar po keliolikos metų atsi
ras daugiau lėšų ir tiems kultūriniams rei
kalams. Žinoma, jeigu jais dar kais nors 
domėsis...

O pagrindinis pirkėjų nonas vis dėlto 
neišsipildė: Sodyba nepasidarė miniatiū
rine Lietuva ir lietuviškų vaidų ten kas 
kart vis mažiau bepasimiato. Bet gal tei
singai P. Girinis sako, kad Sodybą nupir
kusi „senoji gvardija“ išeina į pensiją ar 
iškeliauja į dausas. Minusieji nebekalba 
— tad 'ar beverta ir apie juos dar daug 
kalbėti?

J. Kantautas

PENSININKAI IIR AKCIJOS

Skaitant „E. L.“ Nr. 8 P. širmonio .at
virą laišką, man kyla klausimais, ar mūsų 
pensininkai ne perdaug reikalauja iš 
DBLS ir Sodybos? Aš pats esu pensinin
kais ir Sodybos akcininkais, nors niekad 
nesu buvęs Lietuvių Sodyboje ir nežinau, 
kokią vertę mano akcija turi. Būtų labai 
įdomu sužinoti, kiek maino vieno svaro 
vertės akcija atnešė per tuos ilgus metus 
bendrovei pelno?

Man, atrodo, kad mūsų pensininkai žiū
ri į Lietuvių Sodybą kaip į 'senelių prie
glaudą. Ypatingai tie. kurie galvoja par
duoti savo namus ir kimštis į Sodybą. Aš 
nežinau, ar Lietuvių Namų bendrovė yra 
įsipareigojusi .rūpintis savo -akcininkais, 
užsiidėdaima sau sunkią naštą ir tuo pačiu 
sumažindama savo vertę? Aš nemanau, 
kad lakcininkai turi teisę .reikalauti-.apsi
gyventi Sodyboje. Gal turi, teisę praleisti 
atostogas piapiginta kaina?

Kiekvienas pensininkas yra aprūpintas 
valdžias pensija. Jei anglai gali gyventi iš 
tos pensijos, tat ir mes turime išsiversti.

Gal būtų pateisinama, jei būtų -buvęs 
įsteigtas Savišalpos Fondais-, į kurį mes vi
si būtume mokėję tam tikrą sumą. lE'et 
mes negalvojome, kad pasensime ir pasi
darysime kitiems našta. Todėl neturime 
teisės reikalauti apsigyventi Sodyboje.

Bet mes turime teisę reikalauti, kad mū
sų akcijos būtų atitinkamai ’apmokėtos ir 
perleistos jaunajai kartai (jei kas iš mū
sų to reikalautų).

Lietuvių Sodyboje ne pensininkai turė
tų apsigyventi, bet mūsų jaunimais, kiuris 
greit nutautėją, gyvendama® svetimųjų 
tarpe. Lietuvių Sodybon turėtų būti kvie
čiamas .jaunimas iš provincijos. Čia turė
tų būti ruošiami lietuvių kalbos kursai, 
P'amokos. Vietoje pensininkų ten turi gy
venti jaunoji karta, o mes, pensininkai, 
turime džiaugtis, kad užmerkdami alkis, 
paliksime savo vietose lietuvius, .kurie ir 
toliau dirbs mūsų pradėtąjį darbą.

Tie, kurie 'galvoja parduoti savo namus 
arba palikti turimus butus >ir vykti į So
dybą, gaili labai apsigauti. Mes žinome, 
kad ir labai turtingos anglų bendrovės su
bankrutuoja, o tų bendrovių akcijos lieka 
bevertėmis. Ar galima garantuoti, Ikad 
mūsų miaižą bendrovę negali ištikti ta pati 
nelaimė?

Taigi, nebūkime šaipančiai, nesuigriauž- 
kime tai, ką esame šiame krašte sukūrę. 
Mūsų pareiga palikti vaikiams mūsų įsigy
tą Sodybą. Joje turi augti nauji diegai, 
naujos atžalos, kurios ir toliau dirbs lie
tuvišką darbą.

Taigi mes, pensininkai, užrašykime sa
vo palikimą jaunajai kartai ir įpareigoki
me ją toliau dirbti lietuviškąjį darbą lie
tuvių Sodyboje.

Pensininkas, S. Sargautas

ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAI

Artėjant 'šių metų DEILS atstovų suva
žiavimui, negailiu tylėti, kai Centro V-foa, 
remiama Tarybos, nedaro nieko, kaid bū
tų pašalinti ikiai kurie .suvažiavimų neto
bulumai ir nekreipia dėmesio į teisingus 
pasiūlymus bei sveikus pageidavimus.

Labai malonu buvo skaityti konkretūs 
siūlymai ir pageidavimai („E. L.“ Nr.7), 
kuriuos aiškiai išdėstė P. Girinis, 1974 m. 
„E. L.“ Nr. 33 panašiai ir aš pats buvau 
parašęs. Deja, tada mano .prašymas liko 
balsas tyruose.

C. V-ba iš anksto turi išsiuntinėti pro
tokolo nuorašą, sumanymus, pasiūlymus 
suvažiavimui svarstyti. C. Vaidyba geriau 
mato ir žino, ką reikia padaryti, kaip rei
kia -padaryti, kiek tas ar kitas kaštuotų ir 
t t. Visa ši medžiaga, iš -anksto skyriuose 
panagrinėta, suteiktų atstovams teisinges
nę galimybę tą ar kitą pasiūlymą patvir
tinti a-r atmesti. Juk atstovų darbas ir yra 
spręsti ir tvirtinti Valdybos darbus. ‘Pra
ėjusiuose suvažiavimuose atstovai kartais 
būdavo lyg pagauti: neturėdami galimy
bės dėl kokio nors sumanymo pasitarti su 
savo Skyriaus valdžia, jie likdavo abejin
gi iškeltam reikalui.

Tikrai ir nuoširdžiai, noris laikas laibai 
trumpas, dar kantą siūlau C. Valdybai pa
studijuoti P. Girinio ir mano -aukščiau 
minėtus rašinius, nes tik tada būsimame 
suvažiavime kandidatų į naujas valdžias 
medžiojimais, balsavimai ir visi kiti svars
tymai tobulės. Tuo tarpu linkiu geros sėk
mės.

V. Andruškcvičius

Jaunimui
JAUNIMO ŽYGIS UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ 
LAISVĖS L/ETUVIAMS KATALIKAMS!

Nors nei Lietuvos valstybės, nei lietu
vių -tautos visuma niekados nebuvo krikš
čioniška, tikėjimas daugeliui buvo ir te
bėra pagrindinis laisvės -ir kūrybos šalti
nis. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka“ atskleidžia gilaus tarpasmeniio ryšio 
sukurtos tikinčiųjų bendruomenės -atspa
rumą -ir kviečia net netikinčius saugoti ir 
ginti pagrindines žmogaus -teises.

Krikščioniškosios Lietuvos istorija, pra
sidėjusi, kai buvo pakrikštytais pirmasis 
lietuvis, šiais metais žymi dvi reikšmin
gas sukaktis. Prieš 725 metus krikštą pri
ėmė Lietuvos karalius Mindaugas. Jo -sie
kimas ne tik iškelti Lietuvą pasaulio tau
tų šeimoje vienybe ir -ginklu, ‘bet ir 'apsau
goti 'lietuvio dvasią nuo svetimų įtakų, 
steigiant nuo kitų tautų nepriklausomą 
lietuvių vyskupiją, buvo prieš 50 metų ga
lutinai vainikuotas savarankiškos Lietu
vos Katalikų Bažnytinės Provincijos su
darymu.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė skelbia 
šiuos metus Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Metais. Mes jungiamės, kviesdami juos 
paminėti visą lietuviškąjį jaunimą: asme
niškai, susirinkimuose, suvažiavimuose 
stud-ijuojiant Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
padėtį; persekiojimo faktų skleidimu, ko
vojant už -brolių Ir sesių tikėjimo ir reli
ginės -išraiškos laisvę; atnaujinant ir stip
rinant tikinčiųjų lietuvių bendruomenes 
laisvajame pasaulyje.

Tėvynėje Laisvės, laisvėje Tėvynės!
Jaunimo Žygis už Tikėjimo Laisvę
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Lietuvis gelbsti žydus]
Praėjusiais . metais -mirus buvusiam 

Slutthofo kaliniui prof. dr. Antanui Star
kui, prie jo kapo, be kitų, kalbą pasakė 
dr. Olga Horwitz (Gurvičiūtė), žydlaitė, 
dantų gydytoja, dabar dirbanti Chicagoje. 
Naciai ją buvo uždarę į getą, iš kurio vie
no padoraus sargybinio (vokiečio) dėka 
pavyko pasprukti. Dr. O. Horwitz kalba, 
atspausdinta „Medicinos“ žurnale, šitaip 
skamba:

„Aš -taip pat atvažiavau atsisveikinti ir 
paskutinį kartą pasakyti dr. Antanui Star
kui ačiū. Mirė jo kūnas, tačiau jo dvasia 
amžinai gyven-s jo šeimos, draugų ir arti
mųjų širdyse.

Kol manoji širdis plaks, niekada neuž
miršiu dr. Starkaus ir jo šeimos ryžto ir 
pasiaukojimo gelbstint mane. Aš gyvenau 
Starkų šeimoje karo metu pusantrų meti). 
Tai buvo ilgas, klaikus, siaubingas gyve
nimas, -tarp gyvybės ir mirties, ne -tik man, 
bet lygiai ir -prof. dr. Starkui, jo šeimai, 
mažam sūnui ir dukrai.

Kaip šiandien prisimenu, kai sekmadie
nį, grįždami iš bažnyčios, vaikai atbėgda
vo .man pirmieji pasakyti: „Slėpkis grei
tai, 'svečiai ateina!“ Vaikai jautė pavojų, 
bet jie niekada neklausinėjo — tylėjo, ma
ne globojo ir dalijosi paskutiniu kąsniu. 
Vaikai buvo auklėjami tėvų dvasioje.

Daug kas, čia atvykę atsisveikinti, įkal
bėjo -apie dr. Antaną kaip savanorį, kor- 
porantą, katalikiškų draugijų veikėją, gy
dytoją. Aš pažinau d r. An t an ą Starkų — 
žmogų. -Lygiai kaip kum. Yla išsireiškė, 
kad be dr. Starkaus rūpestingumo Stutt- 
hofo koncentracijos stovykloje kun. Yla 
nebūtų likęs gyvas, aš taip pat galiu tai 
pasakyti apie save.

Daug kas minėjo Dievo karalystę. Jei 
-tokia yra, jis (dr. Starkus) -bus šventųjų 
eilėje. Dr. Starkus stengėsi įgyvendinti 
Dievo karalystę čia, žemėje, -savo darbais, 
pasiaukojimu. Jis buvo kilnus žmogus. Jis 
buvo garbingais ir gilios išminties žmogus. 
Jis nepardavė savo sielos nei stalinistams, 
nei hitlerininkams. Vietoje neapykantos, 
keršto dr gobšumo, jis davė pavergtiems 
žmonėms savo meilę, supratimą ir pasi
šventimą. Net tais momentais, kai mano 
vilties kibirkštėlė baigdavo užgesti ir ne
betikėjau sulaukta rytojaus, jis sugebėjo 
įžiebti vėl šviesias kibirkštėlę ir parodyti, 
kad dar ne visa žmonija yra pavirtusi žvė
rimis. Jis buvo tyras, skaistus lasas krau
jo jūroje.

Ačiū jums, daktare! Tebūnie jūsų kilni 
dvasia pavyzdžiu jūsų tautiečiams, žmo
nijai ir jaunosioms kartoms.“

Ukrainos kovos kelias
Sausio 22 d. laisvieji ukrainiečiai visa

me pasaulyje šventė savo trumpai gyva
vusios nepriklausomybės minėjimą. Ang
lijos lietuviai palaiko ypatingai gerus san
tykius su ukrainiečiais, dažnai pasinaudo
dami jų klubais, salėmis, o taip pat kartu 
dirbdami įvairiose tarptautinėse organi
zacijose.

Šia proga perspausdiname ištraukas iš 
„L Lietuvoje“ paskelbto straipsnio „Te
gyvuoja Ukraina!“, vaizduojančias sunkų 
Ukrainos laisvės kovų kelią.

„Ukrainos tautos istorija yra nužymėta 
kentėjimais, kovomis ir gyva viltimi, kad 
kada nors Ukraina teisėtai atsistos tarp 
kitų didžiųjų Europos tautų, atsistos lais
va ir nepriklausoma.

1918 metais sausio 22 d. Ukrainos žem-

Norėdamas pavaizduoti dabartinę .poli
tinę būklę Europoje, britų parlamento at
stovais Peter Blaker 'apsimeta L. Brežnevo 
politiniu patarėju ir pateikia jam 'tokią 
Europos „(apžvalgą“ (Daily Telegmiph, 
sausio 30 d.).

Pirmiausia jis savo vadui nurodo, kad 
Vakarai nustojo budrumo, nes jie nežino, 
kad „detante mums duoda pakankamai 
laiko konsoliduoti valdžią Rytų Europoje 
ir išplėsti įtaką Vakaruose, neįsiveldant į 
karą ir nemažinant karinių pajėgų“.

Esą, reikia stebėtis, kaip vakariečiai 
lengvai duodasi apgaunami. „Jūs atsime
nate, kaip rugpiūčio mėnesį priėmėte 
draugą Zorodovą ir sutikote su jo pateik
ta nuomone, kad valdžią galima užimti be 
balsavimo kortelių pasinaudojant, esant 
reikalui, jėga. Draugas čerepinas spalio 19 
d. „Pravdoje“ magino Vakari) darbininkus 
streikuoti, o jūs neseniai pakartojote Le
nino mintį, kad valdžiai pasiekti visos 
priemonės — legalios ir nelegalios, taikin
gos ir kariškos — yra geros.“

Toliau „apžvalgininkas“ pataria Brežne
vui nekreipti dėmesio į dr. Sacharovą, 
kurio įspėjimų apie sovietų įsigalėjimą 
vakariečiai neklauso. „Iš tikrųjų jie ne
klauso ir savo karo žinovų, kurie sako, 
kiad mūsų bazės yra parengtos ofenzyvai. 
Dar daugiau — jie mums padeda, aprū
pindami -grūdais ir moderniška technolo
gija.“ Todėl dabar esanti geriausia -proga 
įsitvirtinti Afrikos laivyno bazėse ir už
blokuoti Neto pajėgas.

Vakarų komunistų partijos dirbančios 
sovietų naudai. Portugalijos Cunhal seka 
Zarodovo nurodymus, Italijos komunistai 
kviečiami į koaliciją, o Jugoslavijos Tito 
tarnai bus sutvarkyti, užvožus senojo 
prezidento karstą.

„Dabar, drauge Brežnevai, apžvelkime 

dirbtų, darbininkų ir kareivių centrinė ta
ryba — RADA paskelbė visam pasauliui, 
kad „savo valia, jėga ir žodžiu“ skelbia 
laisvą, nepriklausomą ir suvereninę vals
tybę.

Po metų, 1919 m. sausio 22 d. Kijevo 
šv. Sofijos aikštėje Ukrainos Tautinės 
Respublikos direlktoriata-s -paskelbė, kad 
nuo „šios dienos yra tik viena -nepriklau
soma Ukrainos Tautinė -Respublika, sujun
gianti visas gimtąsias Ukrainos žemes, ku
rios šimtmečiais buvo iišdrąskytos“.

Deja, Ukrainos nepriklausomybė išsilai
kė tik aki Rygos sutarties. 1921 m. Tauti
nę respubliką išdraskė Sovietų Sąjunga, 
okupuodama -rytinę ir centrinę dalį, Len
kija pasigrobė vakarinę, -Rumunija ir Če
koslovakija užėmė kitas, vakarines ukrai
niečių žemes.“

.1941 m. Lvive vėl buvo paskelbta ne
priklausoma Ukraina, sudaryta vyriausy
bė su Jaroslavu Stet-slko priešakyje. Tauti
nei RADAI vadovavo dr. Kost Levitsky. 
Šį Ukrainos nepriklausomybės bandymą 
užgniaužė okupacinė vokiečių kariuomenė.

„Nuo 1943 metų Ukrainoje veikė net 
trys ginkluotos Ukrainos sukilėlių grupės: 
Banderiivtsi( Melnykivtsi ir Polisia Sich, 
vadovaujama Taras Bulba-CBorovetsl. Vė4 
bau tos -trys sukilėlių grupės susijungė į 
vieną, vadovaujamą generolo Taras Chup- 
-rynka.

Šiandien ukrainiečiai, netekę milijonų 
žmonių, .persekiojami d-r išnaudojami, ne
nustoja kovoję. Jie turi savo pogrindžio 
spaudą. Jos leidėjai pataiko ryšius su lais
vojo pasaulio ukrainiečiais. Pernai Toron
te buvo išleista anglų kalba knyga apie 
Ukrainos kančias „Ethnocide of Ukrai
nians in the USSR“. Knygoje randame, 
kad 1970 m. gyventojų surašymo duome
nimis, Ukrainoj gyvena 35,2 milijonai uk
rainiečių, o visoje Sovietų Sąjungoje jų 
yra 40,1 mil. 1897 m. surašymo duomeni
mis, kada ukrainiečių caro Rusijoje buvo 
22 milijonai, rusų tautą sudarė 55 milijo
nai. Taigi, -per 73 metus rusų skaičius pa
didėjo iki 129 mil., o ukrainiečių, nežiū
rint, kad buvo prijungtos buvusios Austro- 
Vengrijos valdomos sritys, net nepadvigu- 
bėjo. šiandien -Ukrainos tauta turėtų tu
rėti mažiausiai 60 milijonų žmonių! Rusų 
politika išžudė milijonus ukrainiečių!“

UEfy^OJE
VANDENTIEKIO MUZIEJUS

„Tietsoje“ įdėtas straipsnis apie Kauno 
vandentiekio muziejų, iliustruotas B. Ban
džiaus skulptūra „Vandens nešėja“, kuri 
buvo pastatyta vandentiekio atidarymo 
Kaune proga 1929 m. B. Laurusevičiuis, 
muziejaus vadovas, papasakojo ir Kauno 
vandentiekio istoriją.

„Kauno vandentiekio istorija labai se
na. Pirmasis vandentiekis Kaune buvo 
įvestas dar XVI amžiaus pabaigoje — 
VII 'amžiaus pradžioje. Apie tau liudija ir 
senojo vandentiekio detalė — sutrūnijusio 
pušinio vamzdžio gabalas. Vanduo tada 
buvo imamais iš Žaliakalnio šaltinių. 
Vamzdžiais jis keliaudavo į rotušę, karče
mas, pirklių namus. Karai, gaisrai šį van
dentiekį sunaikino.

1895 metais buvo sudarytas naujas van
dentiekio projektas. Jis nebuvo įgyven
dintas, kaip ir keli kilti projektai, kurių 
kopijos saugomas muziejuje.

Raportas vadui
reikalus D. Britanijos, kuri taip atidžiai
peržiūrinėja 'ir vis mažina savo gynybos 
biudžetą. Aš -turiu žinių, kiad numatoma 
dar labiau sumažinti krašto gynybos išlai
das., Tikiu, kad tos žinios yra teisingos.“

Žvelgdamas į ateitį, „apžvalgininkas“ 
pataria Brežnevui neskubėti su nusigink
lavimo sutartimis, nes britai ir kiti vaka
riečiai ir patys vieni nusiginkluoja. „Dau
guma britų ir Vakarų Europos politikų 
nesupranta, kad mūsų visa strategija, lai
vyno 'bazių kūrimas Azijoje ir Afrikoje, 
kariuomenės didinimas centrinėje Europo
je yra nukreiptas prieš Vakarų Europą. 
Mūsų taikinys yra Valk. Europa, nes ją 
užkariavus, mūsų pramonės ir karo galy
bė pralenks visą likusį pasaulį sudėjus į 
krūvą“.

Britanijos pataria perdaug nespausti dėl 
keturių priežasčių. „Piirmiausaa, drauge 
Brežnevai, reikia atsižvelgti į istorines 
priežastis. Nors dabartinė Britanijos pa
dėtis nėra pavydėtina, bet jos pavyzdžiu 
seką kiti kraštai. Antroji priežastis — D. 
Britanija yna ekonomiškai silpniausias E. 
Eendruamenės narys. Už tai turime būti 
dėkingi mūsų draugams darbininkams. 
Trečioji priežastis — Britanijos val
dančioje partijoje turime daug simpatikų, 
užimančių tvirtas pozicijas. Iš tikrųjų jie 
tokios geros padėties dar niekada nėra tu
rėję. Ketvirtoji priežastis yra pats mi
nistras pirmininkas. Jis yra silpnas as
muo, susirūpinęs išlaikyti nesubyrėjusi 
partijos aparatą. Todėl yra daug vilties, 
kad jo partijos marksistų veikla, o kitų 
narių apatija padės mumis pasiekti nori
mų rezultatų“.

Pats laikraštis priduria, kiad šitoks ra
portas būtų visiškai arti teisybės, o kar
tu ir paaiškinimais dėl Mrs. Thatcher nuo
gąstavimų.

Vandentiekis buvo pradėtais statyti tik 
po pirmojo pasaulinio ikaro. 1929 metais 
buvo pastatyta ir pradėta eksploatuota Ei
gulių stotis.“

šiuo metu vandentiekis esąs smarkiai 
išaugęs. 1939 m. buvo 85 km vamzdžių, o 
dabar jų esą 600 km. Tad vandentiekis 
duodavęs 8.8 tūkstančio, o dabar — 160 
tūkstančių kubinių metrų vandens.

Tame pačiame „Tiesos“ numeryje (Nr. 
25) vyr. vandentiekio ir kanalizacijos in
žinierius A. Asadauskas papasakoja apie 
Lietuvos vandens išteklius ir jrj sunaudo
jimą.

Per vieną parą iš 40-300 metrų gręžinių 
Lietuvoje esą išsiurbiama apie 600 kub. 
metrų vandens. Jau dabar kai kuriose vie
tose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje, Druskininkuose, Tau
ragėj) esąs jaučiamas vandens trūkumas. 
Jam pašalinti naudojamas paviršinis upių 
vanduo. Eigulių vandenvietėje Kaune 
įrengti infiltraciniai įrengimai. Jų darbo 
principas toks: vanduo, paimtas iš Neries 
ir apvalytais, patenka į iškastus baseinus. 
Persisunkęs per keliasdešimties metrų že
mės sluoksnį, jis visais atžvilgiais išsivalo 
ir vėliau patenka į -artezinius šulinius.

Požeminiai -vandens sluoksniai papildo
mai sotinami ir Klaipėdoje, tai ruošiamasi 
daryti Tauragėje.

LIETUVIAI DIRBO KREMLIUJE

Lietuvos paminklų restauravimo tresto 
mūrininkų brigadininkas Izidorius Kilimo- 
nis su savo padėjėjais atnaujino Krem
liaus sienas ir suvažiavimo rūmus. Jam 
talkininkavo vilnietis A. Silmlanovičius.

GARBĖS VARDAS KOMPOZITORIUI
Už nuopelnus, vystant muzikinę kultū

rą ir vaisingą pedagoginį darbą, kompozi
toriui: V. Klovai įsu teiktas Lietuvos liau
dies artisto garbės vardas. Vienas žymiau
sių jo muzikinių kūrinių yra opera „Pilė
nai“.

J. MIKĖNO KURINIŲ PARODA

Dailininko ir skulptoriaus Juozo Mikė
no 75-osliioms metinėms; paminėti Dailės 
muziejuje Vilniuj suruošta jo kūrinių pa
roda. Dar prieš karą J. Mikėnas tarptauti
nėse parodose buvo labai aukštai vertina
mas. Pvz. 1937 -m. už skulptūrą „Rūpinto
jėlis“ jam buvo paskirtas tarptautinės pa
rodos Paryžiu-je Didysis prizas. 1939 m. 
New Yorko parodoje lankytojus stebino jo 
skulptūra „Lietuva“. Pokario metais -jo 
sukurtieji kūriniai — „Pirmosios kregž
dės“, „Jaunosios pianistės portretas“ ir kt.

1975 M. ĮŠVENTINTIEJI KUNIGAI
Jordanas šleinys — Vilniaus arkivysku

pijos.
Zenonas Patiejūnas — Vilniaus -arkivys

kupijos.
Juozas Maleckis — Kauno arki vysk., 

paskirtas Joniškio vikaru.
Valentinas Biržinis — Kauno -aricivysk., 

paskirtas Vilijampolės vikaru.
Feliksas Baliūnas — Kauno arkuvyslk., 

paskirtas Šiaulių Petro-Povilo bažnyčios 
vikaru. ,

Gintautas Steponaitis — Vilkaviškio 
vyskupijos, paskirtais Alytaus vikaru.

Algirdas Pasilauskas — Vilkaviškio vys
kupijos, paskirtas Prienų vikaru.

Vilnis Cukuras — Kaišiadorių vyskupi
jos.

ŠVEICARIJA — LIAUDIES 
RESPUBLIKA (SSSR SATELITAS)

Tokia antrašte neseniai išėjo aš spaudos 
Ulricho Kaegi parašyta politinė satyra. U. 
Kaegi yra gimęs 1924 m. Iki 1956 m. jis 
buvo šveicarų komjaunimo vadovas ir žur
nalistas. Nuo 1964 m. jis -buvo paskirtas 
„Volksrechit“, šveicarų darbo partijos (ko
munistų) laikraščio redaktorium. 1970 m. 
jis nutraukė visus ryšius su komunistais 
ir bendradarbiauja laisvoje demokratinė
je -spaudoje, viską kritiškai 'analizuoda
mas. Jis yra „Weltwoche“ redaktorius.

Savo veikale jis nesistengia būti šveica
rų valstybės likimo pranašu, bet roman
tiškai pavaizduoja autentišką socialistinę 
kasdienybę, kurios dar nėra mačiusi dr ra
gavusi dabartinė šveicarų visuomenė. 
Kaip filhmoje praslenka naujos komunisti
nės Šveicarijos gyvenimas, kuris ne vie
nam šveicarui ne tik baimę ir šiurpulį -su
kelia, 'bet ir susimąstyti priverčia.

Istorijos veikėjai ir pats vyksmas yra 
išgalvoti, bet tų veikėjų kalbų tekstai au
tentiški. Jie yra paimti iš komunistų va
dų pasakytų ar -parašytų kalbų, nurodant 
tų kalbų šaltinius. Todėl ir visa istorija 
veikia labai įtikinančiai. Ne vienas gal 
perskaitęs tą veikalą iš Sauliaus taps Pau
lium. Pats veiksmo centras nukeltas į 1998 
m., į buvusį Engelberg vienuolyną, kuria
me buvo kalinami įvairių demokratinių 
Šveicarijos partijų vadai dr nariai. Jie 
karštai diskutuoj-a ir analizuoja -priežastis 
ir politines klaidas, padarytas Iki komu
nistinio perversmo, kuris tariamai įvyko 
1986 m.

Komunistinio triumfo viršūnėje auto
rius pavaizduoja SSSR partijos generali
nio sekretoriaus Andriejaus Petrovičdaus 
Kovaliovo iškilmingą įžygiavimą į Berną, 
kur jis buvo liaudies džiaugsmingai sutik
tas ir (kuriam už jo išvadavimą iš 'kapita
listų jungo buvo visokeriopai dėkojama.

Albinas
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Žvirblis parodė Skaidrių iš tautinių šokių 
šventės Vilniuje ir Lietuvos pajūrio vaiz
dų.

LONDONO DBLS PIRMOJO SKYRIAUS 
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

DR. A. ŠILEIKA ANGLIJOJE

Lietuvos Mokslo Akademijos Puslaidi
ninkių fizikos instituto optikos sektoriaus 
vadovas (nuo 1967 m.), fizikos-matemati
kos mokslų kandidatas dr. Algirdas J. Ši
leika lankosi D. Britanijos universitetuo
se. Savo specialybės srityje padirbėjo 
Bath, Harlow, Readingo ir Edinburgho 
universitetuose. Dr. A. Šileika yra specia
lizavęsis JAV ir aplankęs daugelio pasau
lio kraštų mokslo įstaigų. Bendradarbiauja 
tarptautinėje ir Lietuvos mokslinėje spau
doje. Būdamas Londone, buvo.susitikęs ir 
su vietos lietuviais.

MIRĖ R. SKIPITIS
Am. Balsas pranešė, kad praėjusią Sa

vaitę Amerikoje mirė adv. Rapolas Skipi
tis, gimęs 1887 m. R. Skipitis buvo akty
vus visuomenės veikėjas, Draugijos užsie
nio lietuviams Temti pirm., Teisininkų 
draugijos pirm., Vlilko ir LB pirmosios Ta
rybos narys, spaudos bendradarbis. Jo dvi 
dukros buvo ištremtos į Sibirą. Yra iš
spausdinęs du atsiminimų tomus.

MIRĖ S. BAUBLYS
Pavėluotai sužinota, kad Lietuvoje mi

rė buvęs Kauno politechnikumo dėstyto
jas Sergėjus Baublys (gimęs 1912 m.). 
Technikos mokslus buvo baigęs nepriklau
somybės metais. Aktyviai reiškėsi organi
zaciniame gyvenime. Mėgo vandens sportą 
—- kartu su prof. Kolupaila organizavo ke
liones baidarėmis Lietuvos 'Upėmis.

Šia proga reiškiame nuoširdžią užuojau
tą Londone gyvenančiam velionio broliui 
inž. R. Baubliui, kuris per, palyginti1, 
trumpą laiką neteko dviejų brolių.

LONDONAS
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

ŠVENTO KAZIMIERO KLUBO METINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Kovo 6 d. (šeštadienį) 7 vai. vakaro pa
rapijos svetainėje, 21, The Oval Hackney 
Road, E2, kviečiamas metinis narių susi
rinkimas, kurio metu bus padaryti prane
šimai 'apie klubo veiklą 1975 metais ir iš
rinkta klubo vadovybė 1976 metams.

Klubo nariai prašomi su savimi turėti 
nario korteles, kurios bus reikalingos rin
kimų metu.

Klubo nariai taip pat kviečiami apsimo
kėti nario mokestį už 1976 metus. Pensi
ninkai nuo nario mokesčio atleidžiami.

ŽYDŲ ANSAMBLIS LONDONE
Žydų tautinis ansamblis „Mes esame 

čia“y gimęs prieš 20 metų Lietuvoje, vasa
rio 22 dieną gastroliavo Londone. Spek
taklis vyko didžiausiame Londono teatre 
„Coliseum“, kuris buvo sausakimšai pri
pildytas.

, m- Prieš spektaklį teatre buvo parduodama 
t programa, kurioje buvo aprašyta ansamb

lio susidarymo istorija. Pasirodo, jis iš
dygo kaip grybas po lietaus.

1956 m. gruodžio irnėn. Vilniaus ir Kau
no gatvėse staiga pasirodė plakatai, at
spausdintu žydų įkalba. Tas įvyko kelioli
kai metų praėjus po baisių .pergyvenimų, 
■kuriuos patyrė žydai karo metu nacių 
okupuotuose kraštuose.

Naciams, o vėliau ir rusams sunaikinus 
visas Lietuvoje buvusias žydų spaustu
ves, žydai turėjo išplauti iš ilinoleumo žy
diškas raides, ir tuo būdu atspausdino 
koncertui plakatus. Tas buvo padaryta, 
nepaisant sovietų draudimo ir pastangų 
sunaikinti žydų tautinės kultūros lieka
nas.

Dėka kelių drąsių vyrų, žydai po ilgos 
pertraukos vėl galėjo įskaityti savo įkalba 
.atspausdintus plakatus. Žydų kalba. jų 
dainos ir šokiai iškilo iš ugnies ir pelenų.

„Koncertui buvo pradėta ruoštis dar pa
vasarį, kada Neries pakrantėse Vilniuje 
žydėjo medžiai, ir Kaune, Nemuno šlai
tuose, žydėjo alyvos“, — sakoma anglų 
kalba .atspausdintoje programoje. Jauni
mas, išmokęs dainų ir šokių iš savo tėvų, 
pasakė savo žiūrovams: Mes esame čia! 
Jie pasirodė scenoje, nežiūrint į visas kan
čias ir persekiojimus, po kurių išliko gyvi 
tik nedaugelis.

Iš Kauno ir Vilniaus džiaugsmo banga 
plito į kitus miestus: Rygą, Taliną. Mins
ką., Atgijo Lietuvos žydų rašytojo Abrao
mo Mapu dvasia. Tas rašytojais, kurio var
du nepriklausomybės laikais buvo pava
dinta viena iš svarbiųjų Kauno senamies
čio gatvių, dar prieš 100 metų, žiūrėdamas 
iš Aleksoto kalino į Nemuną ir Kauną, ap
rašė Jordano upę ir kelionę į Jeruzalę.

Šiandien daug žydų jaunuolių, kurie pri
klausė Kauno ir Vilniaus ansambliui, atsi
dūrė Izraelyje. Prie jų prisidėjo jaunuo
liai iš Rygos bei Kišinevo ir atgaivino ’tau
tinių dainų ir šokių grupę, kuri jau apke- 
liaivio Ameriką, Kanadą ir Europą. Ši mė
gėjų grupė dabar dainuoja žydiškai ir 
hebraiškai. Kur bebūtų, jie primena pa
sauliui apie savo brolius ir seseris, liku
sius Sov. Sąjungoje, kuriems neleidžiama 
išvykti į Izraelį.

Stebint tą .aukšto meninio lygio spektak
lį ir publikos nepaprastą entuziazmą, ir 
prisimenant tragišką žydų mažumos Rytų 
Europoje praeitį, —ateina galvon viltin
ga mintis, kad ir maža, bet ryžtinga tau
ta, nors ir galingų priešų apsupta, gali iš
sikovoti sau laisvę ir užimti garbingą vie
tą kultūringų tautų tarpe.

Sekančią dieną po spektaklio trys jauni 
ansamblio dalyviai buvo sipsitanlkę Lietu
vių Namuose. Gražia lietuviška kalba jie 
papasakojo apie Lietuvos žydų gyvenimą 
Izraelyje ir jų veiklą. Ypačiai domėjosi 
lietuviškąja spauda, kurios šiėk tiek pa
siėmė su savim.

D. B.

LIETUVIŠKŲ FILMŲ VAKARAS
Kovo 7 d. (sekmadienį) 5 vai. po pietų 

Sporto ir Socialinio klubo salėje 345A Vic
toria Park Road, London E9 rengiamas 
lietuviškų filmų vakarais. Bus parodyti šie 
garsiniai filmai: 1) „Ieva Simonaitytė“ 
(filmo iscenarijuls B. Katinienės, režisie
rius R. Verba, 2) „Maironis“ (scenarijus 
G. Mereckai'tės, režisierius R. Lazėnas). 
Šiame filme pasitelkiami gamtovaizdžio 
motyvai, neatsieti nuo liaudyje prigijusių 
lyrinių poeto eilių ir dainų. Filmas yra pa
statytas dabartinės Lietuvos kino studijos. 
Be to, bus dar parodyta daugiau filmų, 
jeigu žmonės pageidaus.

Kadangi šie filmai yra paskolinti tik 
trims mėnesiams, tai Londone bus rodomi 
tik vieną kartą, kad būtų galima parodyti 
ir kitoms didesnėms lietuviškoms koloni
joms.

ŠVENTO KAZIMIERO IR 
PERSEKIOJAMOS LIETUVOS ŠVENTE

Kovo 7 d. (sekmadienį) Lietuviškoji 
Londono parapija švenčia savo patrono, 
šv. Kazimiero šventę. Šiais metais ji sie
jama su Persekiojamos Lietuvos Dienia.

Pamaldos bus Lietuvių švento Kazimie
ro šventovėje 21, The Oval, Hackney 
Road, E2.

Pamaldos prasidės 11 vai. ryto su eu
charistine procesija prieš šv. misiąs.

Kviečiame visus lietuvius katalikus tą 
dieną jungtis su kovojančia mūsų tauta 
krašte.

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Vasario 22 d. įvyko Londono lietuvių 

parapijos metinis narių susirinkimas. Jį 
atidarė komiteto pirm. S. Kasparas ir pa
kvietė parapijos 'kleboną kun. J. Sakevi- 
čių sukalbėti tradicinę maldą. Supažindi
no su N. Sadūnaitės bylos eiga ir paprašė 
atsistojimu pagerbti kovojančius Lietuvo
je už tikybos laisvę. Susirinkimui pirmi
ninkavo J. Babilius, protokolą rašė A. 
Kriaučiūnienė.

Kaip paaiškėjo iš pranešimų, metų lai
kotarpyje mūsų bažnyčioje pakrikštytas 1 
vaikas, susituokė 2 poros ir'mirė 14 para
pijiečių (12 vyrų ir 2 moterys). (Prisiminta 
Nottinghame miręs dosnus bažnyčios rė
mėjas J. Bakaitis ir ilgai 'sergąs ilondonie- 
tis J. Dirvonskiis.

Praėjusiais metais buvo atidaryta baž
nytinė .svetainė ir suruoštas literatūros 
vakaras.

Parapiją tanikė 4 svečiai kunigai. Pna- 
I vesta Derby loterija, suruošta išvyka J 
Lietuvių Sodybą ir vaišės Londone. Para
pija turėjo pajamų 4.090 sv., išlaidų — 
3.344 sv.

Velykines rekolekcijas pravesti I .undo
ne yra pakviestas kun. S. Matulis.

Gegužės 23 d. bus paminėta Bažnytinės 
Provincijos įsteigimo Lietuvoje 50 m. su
kaktis. Kartu bus minima ir Londono lie
tuvių parapijos įsikūrimo 75 m. sukaktis. 
Į (iškilmes yra pakviestais Europos lietu
vių vyskupas A. Deksnys. Ruošiamasi 
naujai perdekoruoti lietuvių bažnyčią.

Galvojama sudaryti, akcijos gruipę, kuri 
rašytų įvairius prašymus ir peticijas Sov. 
Rusijos vyriausybei, k>ad paleistų iš ka
lėjimų žmones, kenčiančius už tikybos 
laisvę. Prašė tą veiklą paremti ir praneš
ti. kas už įtikėjimą yra Lietuvoje nubaus
tas. Siūlyta atidaryti banke .sąskaitą, kur 
žmonės galėtų pasidėti (laidotuvėms Skir
tus pinigus. Ieškota priemonių, kaip pa
remti tautinių šokių grupę, kuri ruošiasi 
važiuoti į Ameriką. Numatyta suruošti 
bažnytiniam chorui padėkos vakarienę. 
Vadovybė prašė dažniau lankyti savo baž
nyčią ir paremti parapijos veiklą.

Parapijos komitetas paliktais vadovauti 
ir šiems metams. Jį sudaro: pirm. S. Kas
paras, vicepirm. I. Dailidė, ižd. A. Knabi
kas. Tarybom išrinkti: J. Černis, A. Čer
niauskais, A. Kriaučiūnienė, J. lEiabilius ir 
J. šemeta. Revizijos komisija: N. Žvirblis, 
P. Mašalaitis ir P. žvirblis. Kolektorius S. 
Starolis.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Rė
mėjų tikslus ir.pareigas išaiškino kun. J. 
Sakevičiuis ir S. Kasparas. Įsteigta Londo
ne rėmėjų sekcija ir jai vadovaus parapi
jos taryba. (Anglijoje nario mokestis me
tams 1 sv. Amžinieji nariai moka 20 sv.

Susirinkimą raštu sveikino Anglijos Sie
lovados vadovais kun. S. Matulis. O P.

DBLS pirmojo Skyriaus susirinkimas 
įvyks šeštadienį, kovo 13 d. 7 vai. vakare 
Sporto ir Socialinio klubo salėj, 345A Vic
toria Park Rd., London E9. Visi, kurie do
misi lietuviška veikla, kviečiami dalyvau
ti.

Ta pačia proga bus renkami atstovai į 
DBLS metinį suvažiavimą ir nauji sky
riaus valdomieji organai.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
PALAIDOTAS J. BAKAITIS

Vasario 26 d. Nottinghame susirinko 
gausus būrys lietuvių palydėti į amžiną 
poilsio vietą darbštų ir daug šalpos darbe 
nusipelniusį tautietį Joną Bakaitį. Iš Lon
dono specialiai į laidotuves buvo nuvykęs 
lietuvių bažnyčios rektorius J. Sakevičiuis, 
MIC, DBLS centro valdybos narys Z. Ju
ras, buvęs ilgametis DBLS pirmininkas M. 
Bajorinais, A. Žukauskas ir E. Bliudžiūtė. 
Buvo -atstovų iš kaimyninių Leicesterio, 
Northamptono, Derby ir Ketteringo kolo
nijų.

Pamaldas bažnyčioje atlaikė du kuni
gai: Anglijos Sielovados vadovas kun. S. 
Matulis, MIC, ir kun. Saikevičius, MIC. Po 
trumpo kun. Saikevičiaus pamokslo velio
nio palaikai buvo palydėti į katalikų ka
pines, kuriose a. a. ®aka:ltis jau iš ■anksto 
turėjo įsigijęs sau ir žmonai vietą.

Prie kapo DBLS ir L. Namų b-vės var
du atsisveikino Z. Juras, suminėdamas 
abiejų Bakaičių nepaprastą dosnumą lie
tuviškiems reikalams. Niekur neapsieita 
be J. ir T. Bakaičių talkos ir finansinės 
paramos. Vietinių lietuvių vardu atsisvei
kino Nottingham© DBLS skyriaus pirm. K. 
Bi vairais.

Po laidotuvių visi' dalyvia i buvo pa
kviesti į Židinį ir pavaišinti (kavute.

Atsitiko, kad J. Bakaičio žmona Teofilė 
tuo metu taip pat sirgo ir negalėjo daly
vauti savo vyro laidotuvėse. Lon Joniškiu 
grupė, kuri buvo nuvykusi į (laidotuves, 
aplankė ją ligoninėje ir pareiškė užuojau
tą.

DERBY
DBLS SKYRIAUS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Pranešame vietos bei apylinkės skyriaus 
nariams bei visiems tautiečiams, kad ko
vo 6 d. DBLS Derby skyrius šaukia meti
nį narių susirinkimą. Susirinkimas įvyks 
„Pelican“ viešbučio patalpose 6.00 vai. va
karo. Susirinkime, be teita ko, bus renka
mas atstovas į metinį S-gos suvažiavimą. 
Narių dalyvavimas būtinas.

į šį svarbų susirinkimą taip pat kviečia
me ir visus akcininkus bei visos apylin
kės tautiečius, kuriems rūpi lietuviška bei 
vietinė veikla.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Skautų Tėvų ir Rėmėjų Būrelio Valdy
ba kovo 6 d., šeštadienį, 6 vai. p. p. ruošia 

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ.
Programoje: D. Damausko paskaita, iš

kilminga skautų-čių sueiga ir meninė da
lis. Po programos vyks bazar as — loterija. 
Bus parduodami sumuštindiai, kiti skanu
mynai ir kava.

Visus tėvelius ir rėmėjus iš tolo ir arti 
kviečiame kuo škaitlingiau šioje metinėje 
šventėje dalyvauti.

Lauksime!
Skautų T. ir R. Būrelio Valdyba

P. S. Skautai iš toli ir arti- dalyvauja 
uniformuoti, punktualiai.

Skautų-čių Vadovai

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS

Vasario 21 d. DBLS-gos Manchesterio 
skyrius surengė Manchesterio Soc. klube 
Vasario 16-osios minėjimą, į kurį, iš arti 
ir toli, prisirinko pilna salė klausytojų.

Minėjimą atidarė ir pravedė DBLS-gos 
Manchesterio skyriaus pirm. A. Jalovec- 
kas.

Paskaitą skaitė boltoniškis H. Vaiines- 
Vaineikis. Savo kruopščiai paruoštoje (pa
skaitoje klausytojams priminė garsią Lie
tuvos praeitį, jos prisikėlimą nepriklauso
mam gyvenimui, nepriklausomybės laiko
tarpį, kurį prisiminė su pagarba ir meile, 
laisvės praradimą ir tą nesibaigiančią ko
vą atgauti nepriklausomybę Lietuvai, ku
ri, prelegento žodžiais tariant, yra muims 
brangesnė, negu tiems, kurie jos nematė.

Sutrumpintai paskaitos turinys buvo pa
kartotas angliškai tiems, kurie lietuvių 
kalbos dar gerai nesupranta- Paskaita vi
sų išklausyta su giliu dėmesiu.

Žuvusieji už Lietuvos laisvę buvo pa
gerbti tylos minute. Riamovėnais S. Lauru- 
vėnas visiems perskaitė gautą iš L. K. V. 
S-gos „RAMOVĖS“ C/V-bos Vasario 16- 
osios proga sveikinimą, kuriame buvo 
sveikinami visi ramovėnai ir tautiečiai, 
kariu raginant juos nepalūžti kovoje už 
Lietuvos laisvę. J. Banys padeklamavo 
progai pritaikytą eilėraštį „Aš jaučiu“. 

Minėjimais baigtas Tautos himnu. Minėji
mą į juostą užrašė J. Podvoiskiiis. Vėliau 
buvo platinama L. Kronikos II dalis.

A. P-kis ,

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS •

Vasario 7 d. L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ 
Manchesterio skyrius turėjo M. L. S. klu
be metinį visuotinį narių susirinkimą. ku
riame apsvarstė ramovėnų organizacijos 
reikalus ir išrinko naują valdybą. Lig šiol 
valdybos buvo renkamos dviems metams, 
o nuo šio laiko, pagal naujo Statuto reika
lavimus, valdyba bus renkama kals metai.

Susirinkime pirmininkavo V. Beimata- 
vičius, sekretoriavo V. Motuzą.

Skyriaus pirmininkas K. Murauskas pa
darė ramovėnų veiklios pranešimą, iš ku
rio matėsi, kad skyrius buvo veiklus: dvie
jų metų bėgyje surengė eilę ‘minėjimų bei 
išvykų, du kairiu padėjo vainiką prie 
Eccles miesto už laisvę karuose žuvusioms 
paminklo ir glaudžiai bendradarbiavo su 
kitomis organizacijomis. Iždo padėtis ge
ra. Jį papildo ne įtik nario mokestis, paja
mos iš didesnių parengimų, bet paremia 
ir dosnūs aukotojai, kuriems skyriaus val
dyba nuošardžiai dėkoja.

Susirinkimas išrinko naują vaidybą, ku
ri pasiskirstė pareigomis: pifim. — K. Mu
rauskas, vicepirm. — V. Kuipstys, sekreto
rius — A. Podvoisk'iis, iždininkas — A. Ja
kimavičius ir reikalų vedėjas — V. Ber
natavičius. Kandidatai: A. Popelis ir J. 
Mitiaknis.

Revizijos komisija: A. Rimeiikis, V. Mo
tuzą ir S. Lauruvėnas. Kandidatai: A. Vi- 
gelskis ir J. Šablevičius.

Susirinkimas baigtas Tautos himnu.
Naujai valdybai linkime sėkmės.

A. P-kis

BRADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Kovo 6 d., šeštadienį, 6.30 vai. vate., šau
kiamas DB1LS Bradford© skyriaus narių 
ir visų apylinkės lietuvių, norinčių lietu
viškoje veikloje dalyvauti,

SUSIRINKIMAS.
Po pranešimų bus renkama valdyba ir 

atstovai į DBLS ir Liet. Namų B-vės su
važiavimą.

Taip pat bus tariamasi lietuviškos veik
los reikalais. Laukiama pageidavimų, 
klausimų ir sumanymų.

Kviečiame visus iš Halifaxo, Leeds, Wa- 
kefieldo, Huddersfiefldo, Keighley ir kiltų 
vietovių, kuriose nėra S-gos skyrių. Brad- 
fOrde savuose lietuvių namuose visi sutilp- 
sime!

Mes (turime būti organizuoti ir vieningi, 
todėl visi dalyvaukime šiame susirinkime!

Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONAS
SUSIRINKIMAS

Kovo 6 d. (šeštadienį), 6 vai. „The Tal
bot Hotel“ Princess Str. (pas S. Markevi
čių) šaukiamais DBLS Wolverhampton© 
skyriaus narių susirinkimas.

Maloniai prašome vilsus narius dr pri
jaučiančiuosius susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

PRANCŪZIJA
NETEISINGAI PARAŠYTA

„Gimtasis kraštas“ Vilniuje š. m. vasa
rio 5 d. (Nr. 6) atspausdino du mano dar
bu („Seną pilį“ ir gPirato nuotaką“) su 
M. Macijauskienės tekstu, kurį užvardijo 
„Grafikos darbai iš Paryžiaus“. Paskuti
nis sakinys — ,;Pateiktame 'porą Ž. Mikšio 
atsiųstų grafikos darbų“.

Jokių darbų „Gimtajam kraštui“ nesu 
siuntęs (ir tokia mintis man visai galvon 
neateitų). „Gimtasis kraštas“ nuotraukas 
pasidarė ne nuo mano darbų (nes šiitų dar
bų niekas Lietuvoje neturi), bet iš A. Ke- 
zio S. J. leidinio „ŽIBUNTAS MIKŠYS. 
Slides. Lithuanian Photo Library. Chicago 
1969“.

M. Macijauskienė jau seniau buvo ra
šiusi -apie mane, bet „Gimtasis terastas“, 
išsirinkęs iš jos teksto, kas jam patinka, 
pabaigė savo pridėtu melu.

Prašau paskelbti šį patikslinimą.
Ž. Mikšys

VOKIETIJA
A. A. KUN. DR. JONAS PETRAITIS
Jo mirtis buvo tilkrai netikėta. Bene pir

mąjį kantą savo gyvenime turėjo širdies 
smūgį ir jo neatlaikė. Mirė 1976 m. vasa
rio 11 d., o palaidotas vasario 16 d. Min- 
tarde, Koelno arkivyskupijoje.

Kun. dr. Jonais Petraitis buvo gimęs 1912 
m. gegužės 1 d. Stakių parapijoje. Baigęs 
gimnaziją. įstojo į Kauno kunigų semina
riją ir 1937 m. gegužės 22 d. buvo įšven
tintais kunigu Kauno arki vyskupijai. Vi
karavo Viduklėje, Kauno bazilikoje, Šiau
liuose, o 1944 metų vasaros pabaigoje pa
sitraukė į Vokietiją, čia kurį laiką patar
navo lietuviams Muenchene, bet netrukus 
išvyko į Rcmą, kur Angelikumo universi
tete įsigijo teologijos daktaro laipsnį. Ta
da vėl grįžo Vokietijon, kur pirmiausia 
(nuo 1955 iki 1958 m.) kapelicnavo Vasa
rio 16 gimnazijoje, tartu dėstydamas ir 
lotynų kalbą. 1958 m. rudenį perėmė lie
tuvių kapeliono pareigas Memmingene ir 

čia išbuvo iki 1970 m. lapkričio mėnesio. 
Memmingene beveik visą laiką buvo kar
tu ir Lietuvių Eiendnuomenės apylinkės 
pirmininkų. 1970 m. lapkričio mėnesaį 
pradžioje’ persikėlė į Kovinio arkivyskupu 
ją. imtiny d amais galėsiąs kartu dirbti vo. 
kiškoje parapijoje ir aptarnauti apylinkių 
lietuvius. Kurį laiką tau ar atliko, bet vė 
liau, 'tėv. Konstantinui Gulbinui įsigijus 
daktaro laipsnį, praikitiškai lietuviškąjį 
darbą perdavė jam, pats likdamas Min
ta rdo parapijos klebonu.

Laidotuvėse dalyvavo visa jo parapija, 
kuri per eilę metų buvo prie kun. dr. J. 
Petraičio pirisiiniišulsi. Dalyvavo daug vo
kiečių kunigų ir 8 lietuviai. Tėv. K. Gul. 
birias pasakė pamokslą vokiškai, taip pat 
vokiškai tarė atsisveikinimo žodį Lietuvių 
sielovados direktorius prel. dr. Jonas Avi
ža ir dabartinis .Memmingeno lietuvių ka
pelionas kun. Augustinas Rubifcas. Visi 
lietuviai kunigai koncelebravo šv. mišias 
už velionį. Tarp daugelio vainikų buvo 
vienas ir nuo lietuvių kunigų. Laidotuvė. 
se taip pat dalyvavo ir daug tautiečių iš 
Koelno apylinkės.

B. L.

VASARIO 16-OJI LUEBECKE
Vasario 15 d. dekanas Vaclovas Šarka, 

vietos LB apylinkės valdybai talkininkau
jant, suruošė pasisekusį Lietuvos Nepri
klausomybės šventės paminėjimą. Tai bu
vusios didelės, galingos ir garbingos min- 
dauginės Lietuvos 725 metų valstybingu
mo tąsa. Minėjimais buvo pradėtas pamal. 
domis. Iškilmingas šv. Mišias aukojo de
kanas Vaclovas Šauta švč. Jėzaus širdies 
bažnyčios kriptoje. Pamaldose dalyvavo 
skaitlingas būrelis lietuvių, lenkų ir vo
kiečių. Pamokslą dekanas V. Šarka pasa
kė lietuviškai, lenkiškai ir vokiškai. Pa- 
maldų metu buvo giedama lietuviškos 
giesmės.

Po pamaldų bažnyčioje lietuviai ir sve
čiai susirinko į užsieniečiams katalikams 
skirtą prie „Haus Simeon“ namų prieglau
dos salę. Erdvioje 'hr skoningai Lietuvos 
'tautine vėliava, Vytim, kryžium (gautas 
iš Lietuvos) ir gėlėmis papuoštoje salėje 
dekanais V. Šarka sukalbėjo invokaciją, 
atidarė minėjimą ir pasakė turtingą kal
bą. Prelegentas šventės dalyvius pervedė 
per garbingos senos Lietuvos istorinius 
toukus. Pagrindinę kalbą pasakė LB Lue- 
bedko apylinkės pirmininkas Pranas Lie- 
gus. Tai buvo gana gerai ir turtingai pa
ruošta kalba. Abiems prelegentams daly
viai daug ir nuoširdžiai paplojo. Šiltu žo
džiu pasveikino amerikietis Robertas Dir
sė ir parapijos vadovas Hermann. Po svei
kinimų atsiistoįįimiu buvo pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę ir 'sugiedotas Tau
tos himnas.

Meninėje dalyje gražiai pasirodė liestu- 
viškas atžalynas. Elenutė Simonaitė pa
deklamavo „Gimtasis kraštas“, Marina 
Normantaitė žavėjo svečius deklamacija 
„Jaunoji Lietuva“, Filomena Gudavičiūtė 
deklamavo „Senas kareivis“. Su duetu pui
kiai pasirodė sesutės Olga Lermanienė ir 
Vanda Simonienė, padainucdamos „Už 
gimtinės sodžiaus“. Jų dukrytės — Petra 
ir Elenutė — padainavo „Tu, sena plekš
nė“. Pr. Liegus palslkiaitė iš 'knygos „Sauja 
derliaus“ — Motiejaus Valančiaus „Ra- 
bušninkas“.

Po programos prasidėjo vaišės. Stalai 
buvo padengti labai turtingai atsineštais 
įvairiais 'lietuviškais skanėstais ir gėri
mais. Dekanas V. šarka atvežė tikros lie
tuviškos „Skaidriosios“, ‘kurią jam atsiun
tė tėvelis iš Lietuvos. Tai jau ne pirmas 
atsitikimas, kai dekanas kuo nors pradžiu
gina svečius ir savo tautiečius.

Vaišių metu padainuota daug skambių 
ir gražių lietuviškų dainų, nes sesutės Ol
ga ir Vanda turi labai daug lietuviškų 
dainų alsi vežusios iš Lietuvos. Nuoširdžiai 
visų dalyvių pabendrauta, pasdkaiibėita. 
Taipgi vaišių metu grojo lietuviška plokš
telių muzika.

Iš svečių minėjime dalyvavo Robertas 
Dirsė iš JAV, Rūta Racevičienė (Ruth Ra
cevic) su dukryte Marina Normantaitė iš 
Hamburgo, parapijos vargonininkas 
Harms. Visi kilti svečiai buvo vietiniai.

Minėjimas pavyko visapusiškai didin
gai ir gražiai. Už tatai priklauso didi ir 
nuoširdi padėka niekados nepailstančiam 
dekanui Vaclovui Šarkai ir visiems jud
riesiems Luebecko lietuviams, ypač lietu
vėms už jų .triūsą ir darbą, paruošiant 
turtingus stalus.

J. Pyragas

LIETUVIŠKOS pamaldos

BRADFORDE — kovo 7 d., 12.30 vai.
PRESTONAS — kovo 7 d.. 12.15 vai., St. 

Ignatius bažn.
ECCLES — kovo 14 d.. 12.15 vai.
ROCHDALE — kovo 21 d., 11.30 vai., 

Pallotinų vienuolyne, Manchester Rd.
MANCHESTERIS — kovo 28 d., 11 vai., 

Notre Dame vienuolyne, Heywood St., 
Cheetham.

STOKE-ON-TRENTE — kovo 6 d., šešta
dienį, 11 vai., Sacred Heart. Tunstall.

NOTTINGHAME — kovo 7 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — kovo 14 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

BttlRMINGHAlME — kovo 14 d., 15 vai., 19 
Park Rd., Moseley, St. John's Convent.

NOTTINGHAME — kovo 21 d., 11.15 val., 
Liet. Židinyje.

DERBYJE — kovo 21 d., 14 vai., Convent 
of Mercy, Bridge Gate.
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