
Vyresnieji piliečiai
Šitaip dabar Anglijoje (berods, ir Ame

rikoje) vadinami pensijos amžiaus sulau
kę žmonės — pensininkai.

Po to, 'kai daugiau kaip prieš 20 metų 
Anglijos lietuviai nusipirko Sodybų, kiek
vienais metais spaudoje iškyla to lietuviš
kojo „dvaro“ apgyvendinimo pensininkais 
klausimas. Nei jaučio odoje nesurašytum 
visų kritikų nuomonių, patarimų ir pasiū
lymų, praėjusių per šio laikraščio skiltis. 
Vis naujai ir naujai keliamas klausimas, 
kodėl lietuviai pensininkai nevažiuoja į 
savo Sodybą ir kas dėl to yra kaltas?

Daug metų praėjo ir daug vandens pro 
dabar jau sudegusį Sodybos malūną nu
tekėjo belaukiant, kol naujieji ateiviai, su
laukę pensijos amžiaus, pradės plūsti į 
jiems skirtąją"Sodybą, užpildydami kiek
vieną jos kampelį. Deja, pensininkai dygs
ta kaip grybai po lietaus, bet norinčių 'ap
sigyventi Sodyboje skaičius nedidėja, ir 
šiuo metu, tur būt, nesiekia nė dešimties.

Iš gausių Skaitytojų pasisakymų pasku
tiniuoju metu nebeišryiškėjo nei vienas 
naujas ar bent šiek tiek originalesnis pa
siūlymas. Visi argumentai už ir prieš jau 
šimtais kartų buvo kalbėti ir perkalbėti, 
bet rezultatai vis tie patys. Todėl išvada 
visiškai natūrali: diskusijas dėl mūsų vy
resniųjų piliečių persikraustymo . į Sody
bą reikėtų baigti. Vartai į ją pensinin
kams visada atkelti, sąlygos žinomos, ir 
jos vargiai bepasikeis. Tad kam patinka, 
tas apsigalvoja ir keliasi. Nusivylusieji 
kartais grįžta atgal į 'seniau gyventas vie
tas. Esama, ir tokių, kurie, pabandę šen ir 
ten, vėl atsiduria Sodyboje...

Prieš baigiant betgi 'norėtųsi iškelti dar 
vieną palyginti mažiau judintą klausimą 
— lietuvių įgimtą sėslumą, jų didelį prie
raišumą prie gyvenamosios vietos. Mes 
esame gamtos vaikai, suaugame su aplin
kuma ir nebenorime su ja skirtis. Sako
ma, kad Amerikoje per 15 metų kiekvie
nas gyventojas pakeičia savo gyvenamąją 
vietą. Lietuvoje būtų neužtekę nei šimt
mečio.

Mūsų kaimynai (latviai, 'užbaigę darbus 
mieste, veržte veržiasi į nuošaliau esan
čias prieglaudas, kad galėtų savųjų tarpe 
leisti senatvės dienas, tuo tarpu mes ten 
visiškai nesiskubiname. Iš tikrųjų latviai 
nuo seno buvo labiau sumiesčionėję negu 
lietuviai, nes vien t'ik Rygoje gyveno apie 
25% visų Latvijos gyventojų. O vis dėlto 
jų sėslumo instinktas nėra toks 'stiprus. 
Lietuvis yra individualus, jis nori būti 
pats sau ponas. Lietuvoje žmonės sakyda
vo, kad geriau elgetauti, negu eiti į prie
glaudą. Atidavęs sūnui ūkį, lietuvis čia 
pait pasitraukė „ant išimtinės“, bet kitur 
išvažiuoti nenorėjo.

Po karo buvo galvojama, kad prieglau
das pirmieji pradės steigti Vokietijos lie
tuviai, nes .ten daugiausia liko paliegusių 
ir vyresniojo .amžiaus žmonių. Bet atsiti
ko priešingai — jie pasiryžo geriau laiky
ti jaunimui gimnaziją, palikdami pensi
ninkams ir ligoniams patiems savo reika
lus susitvarkyti. 'Atsižvelgiant į lietuvių 
skaičių Amerikoje, lietuviškų prieglaudų 
taip pait nėra daug. Vargu ten rastume 
daugiau lietuvių 'senelių namuose, negu 
latvių Anglijoje. Pradėtieji .gražūs darbai 
Sydnejuje (Australija) taip pat dar tebė
ra užuomazgoje. Kanadoje, berods, iš viso 
apie tai nekalbama.

Kad kas galvoja, kad perkėlus .Sodybą į 
miestą ar bent arčiau, jo, pensininkai mie
liau joje apsigyventų. Kažin? Nottingha- 
me esąs Tėvų Marijonų Židinys taip pat 
priima pensininkus, bet vargu ar kada 
nors jie buvo užpildę visas patalpas. Ten 
vyksta tėkš pat .tautų kraustymasis“ kaip 
ir Sodyboje.

Diskusi jas šiuo reikalu reiktų baigti jau 
ir todėl, kad Sodyba, nesulaukusi .per tiek 
metų pakankamai pensininkų, perjungė 
savo veiklą į naujus bėgius. Kitaip ji ne
galėtų išsilaikyti. Tačiau kas norės ten 
prisiglausti — vietos visada užteks.

J. Vikis

NIJOLĖS SADCNAITĖS TEISMAS 
ANGLIŠKAI

Knygutę anglų kalba išleido Amerikos 
Lietuvių Kunigų Lyga vardu „NO GREA
TER LOVE“. The trial of a Christian in 
'Soviet occupied Lithuania.

Šios knygutės didesnis skaičius buvo 
gautas D. Britanijos LB krašto valdyboje. 
Ji išsiuntinėta anglų spaudai ir kai ku
riems anglų visuomenininkams.
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65 M. AMŽIAUS JUBILIATUI, 
DR. KAZIMIERUI VALTERIUI

ILGIAUSIŲ METŲ!
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„DETENTE" — NETINKAMAS ŽODIS SOLŽENICYNO ĮTAKA

JAV prezidentas Fordas pareiškė, kad 
prancūzų diplomatijas žodis „detente“, ku
ris buvo pasidaręs labai populiarus Nixo- 
no laikais, dabar nustojo prasmės. Jo vie
toje prezidentas, nors ir neatsisakydamas 
Helsinkio atlydžio dvasios, vartojąs Išsi
reiškimą „taika per jėgą“ (palyg. nacių 
vartotą šūkį „jėga per džiaugsmą...). O 
kandidatas į prezidentus Ronald Reagan 
pasakė: „Amerika iki šiol iš tols detenitės 
laimėjo tiktai teisę pardavinėti Pepsi Colą 
Sibire“.

Jeigu prezidentas Fordas tikrai galvoja, 
ką jis sako, tai jo 'pasirinktasis naujas ka
rinės stiprybės kelias ir naujasis „deten- 
tes“ terminas yra teisingi.

AMERIKA PRALENKTA!

„Soviet News“ (vasario 10 d.) skelbia 
prof. B. Sacharevskio Tasso agentūrai su
teiktas žinias apie Sov. Sąjungos ir JAV 
ūkį. Pirmiausia pareiškiama, kad Sov. Są
jungoje nesą jokios krizės ir prekių gamy
ba praėjusiais metais pakilusi 7.5%, tuo 
tarpu kai Amerikoj ji nukritusi 9.2%. Pra
ėjusiais metais Sov. Sąjungoje buvę gau
ta 491 mil. tonų naftos, o JAV — tik 469 
mil. t. Plieno Sov. Sąjungoje 'buvę paga
minta 141 mil. tonų, o JAV — 106 mil. t. 
Anglies Sov. Sąjungoje iškasta 701 mil. t, 
JAV — 584 mil t. Net cemento ir pieno 
Sov. Sąjunga pagaminanti daugiau, nei 
Amerika. Tik dujų gamyba esanti dar šiek 
tiek atsilikusi. O 'apie tokius dalykus, kaip 
automobiliai ar kasdieninė duonelė profe
sorius visiškai nieko nebepasakė. Teisy
bė, -apie juos užsiminė L Brežnevas savo 
XXV Kongreso maratoninėje kalboje, bet, 
deja, ne labai džiaugsmingai.

KARAS NEIŠVENGIAMAS?

Dr. Malcolm Currier, JAV gynybos mi
nisterijos tyrimo įstaigos direktorius pa
reiškė, kad Rusija galvojanti, jog atomi
nis karas esąs neišvengiamas. Turėdama 
ginklų ir apsaugos priemonių persvarą, ji 
ruošiasi išlikti kare nesunaikinta. Krem
liaus vadovai, esą, galvoja, kad kapitalis
tinė bendruomenė išgyvena paskutines 
agonijos dienas, todėl norėdama išsigelbė
ti, imsis drastiškiausios priemonės — ato
minio kairo.

Atrodo, 'kad šis JAV mokslininko prana
šavimas yra perdėtais. Marksistinė ideolo
gija, kaip ir Azijos gripais, 'slenka dideliais 
šuoliais į priekį, visiškai nesinaudodama 
atominiais ginklais. Šių dienų pasaulio va
dovai, užsiėmę bombų, lėktuvų ir tankų 
gamybos 'lenktynėmis, per mažai kreipia 
dėmesio į A. Solženicyno dažniai primena
mą idėjinį karą.

IŠLEIS BIBLIJA

Londone Sovietų ambasados leidžiamos 
„Soviet News“ rašo, kad ryšium su šimto 
metų sukaktim nuo pirmosios biblijos ru
sų 'kalba pasirodymo, dabar ruošiama niau
ja jos laida. Taip pat greitai pasirodysian
ti antroji Naujojo Testamento (laida ir Ru
sijos ortodoksų patriarcho Pimeno raštai. 
Ten pat rašoma, kad šv. Raštas ir Koranas 
Sov. Sąjungoje esą dažnai išleidžiami. Or
todoksų bažnyčia turinti net šešis periodi
nius leidinius. Muzulmoniai jau išleidę dvi 
Korano laidas, ir dabar ruošiama trečioji. 
Žurnalas „Moslems of the Soviet“ išeinąs 
arabų, uzbekų, .anglų ir prancūzų kalbo
mis. Gruzinai, armėnai, sentikiai ir liute
ronai nuolat spausdiną maldaknyges ir ka
lendorius. Keisčiausia, kad katalikai visiš
kai nepaminėti. O jų 'spauda, (LKIB> Kro
nikos) užsienyje plačiausiai žinoma ir 
skaitoma...

S. ZIVS APIE SOVIETŲ ADVOKATUS

Iš Latvijos kilęs sovietų advokatas prof. 
Samuil Zivs „Moscow News“ žurnale ban
do atsakyti į Sovietų Sąjungos 'advoka
tams užsienyje daromą priekaištą, kad jie, 
būdami valstybės tarnautojai ir komunis
tai, niekuo nesiskiria nuo prokurorų. S. 
Zivs tvirtina, kad advokatai nesą valsty
bės 'tarnautojai. Jie priklausą specialiai 
viešai organizacijai, kurios tikslas esąs 
padėti piliečiams. Anot S. Zivo, komunis
tai kaip tik sąžiningiausiai atlieką savo 
darbą, nes politiniai įsitikinimai Sov. Są
jungoje nesąs 'joks kriminalimiis prasikal
timas. Viskas aišku!

Lordas G. Brown išstojo iš britų Labour 
partijos, kuriai jis priklausė nuo 1931 m. 
Oficialiai jis pareiškė nesutinkąs su val
džios politika, varžančia spaudos ir as
mens laisvę. Tačiau tikroji priežastis, ku
rią jis išryškino kalbėdamas per televizi
ją, buvo Solženicyno žodis Vakarų politi
kos vadovams. Sujaudintu balsu G. Brown 
pasakė: „Vakar vakare aš stebėjau Solže
nicyną kalbant ir pasijutau labai prasikal
tęs“.

Pareiškęs, kad jis visada kovojo už 
spaudos ir žodžio laisvę, kurią dabar nori 
suvaržyti naujai lordo Goodman© pasiūly
tas įstatymo papildymas, G. Brown sako:

„Kiekvienas, kuris vakar matė Solženi
cyną televizijos programoje, supranta, ką 
aš turiu galvoje. Darbo partija virto val
dančiuoju organu (establishment), ji ne- 
bepaiso 'asmens laisvės. Nuo dabar aš kar
tu su Bernard Levin 'Stoju į Solženicyno ir 
Sacharovo armiją, kovojiančią už laisvę.“

Ta paeik' proga jis, kaip ir Solženicynas, 
įspėjo britus:

„Aš maniau, kad dabar mūsų žmonės 
privalo apsispręsti, ką jie labiau vertina 
— demokratiją, teisę priešintis (nesutik
ti), iar teisę būti pastumdėliais“.

KOSYGINO KRITIKA

„Pravda“ paskelbė Sov. S-gos man. pirm. 
Kosygino kalbą, pasakytą XXV Partijos 
Kongrese, kurioje jis kritikuoja praėjusio
jo penkmečio pasiektus rezultatus. Jis pa
reiškęs, kad kai kuriose -ūkio šakose tik 
60-80% plano buvo įvykdyta. Kiekvienais 
metais tūkstančiai milijonų rublių praras
ta dėl nesugebėjimo vadovauti. Kosyginas 
taip pat kritikavo ūkio 'planuotojus, kurie 
veltui gaištą laiką, trukdydami darbų 
kontrolę. Techniškojo progreso ritmas 
krašte esąs per lėtas, o nuostoliai dėl ne
sugebėjimo vadovauti per dideli.

EUROPOS KONGRESAS

Š. m. vasario 5-7 d. d. Briuselyje įvyko 
Europos kongresas, kurį suorganizavo Eu- 
ropėjiinis Sąjūdis.

Kongreso 'atidarymo iškilmingą posėdį 
savo atsilankymu pagerbė Belgijos kara
lius lEiaudouin.

šio kongreso tema: „Europos apsijųngi- 
mias“. Pagrindines paskaitas įskaitė L. Tan
demams — Belgijos ministeris pirminin
kas ir G. Spenale — Europos Parlamento 
pirmininkais

Europos kongrese Briuselyje buvo apie 
2.C00 dalyvių iš 24-rių Europos kraštų. Eu- 
ropėjinio Sąjūdžio Lietuvių Komitetui at
stovavo inž. A. Venskus — šio K-teto gen. 
sekretorius ir pavergtųjų tautų delegatas 
E. S. Vyriausiame Komitete.

Skaitlingai kongrese dalyvavo visa eilė 
V. Europos vyriausybių narių, parlamen
tarų, senatorių, politinių partijų lyderių 
■ir kt.

Europos kongreso proga, jo dalyviams 
priėmimus suruošė Belgijos Užsienio Rei
kalų ministeris R. Van Eshande, Parlamen
to pirmininkas A. Dequae, Belgijos Sena
to pirmininkas P. Harmel, Briuselio bur
mistras P. Van Haltaren ir kt.

(Europojinio Sąjūdžio Lietuvių K-te to 
Informacija)

PAKEISTA LENKIJOS KONSTITUCIJA

Neseniai įvykęs Lenkijos komunistų 
partijos kongresas padarė keletą nutari
mų, kurie pakeis dabartinę Lenkijos kon
stituciją ir pastūmės ’arčiau sovietinės 
santvarkos.

1) Nutarta pakeisti Lenkijos vardą. Vie
toje dabartinio Polska Rzeczpospolita Lu- 
dova — Lenkijos Liaudies Valstybė, bus 
rašoma Lenkijos Socialistinė Respublika.

2) Panaikinamas parlamentas — Sejm. 
Bus renkama Deputatų Taryba, taip kaip 
Sovietų Rusijoje. Kandidatus statys tik 
komunistų partija iš savo, narių arba „ne
partinių bolševikų“.

3) Konstitucijom įrašoma deklaracija, 
kad Lenkija skelbia „Amžiną draugystę 
Sovietų Sąjungai ir rusų .tautai“.

Šis paskutinis punktas labai jaudina 
lenkus* neis delkiliaravus konstatuicijbje 
„Amžiną draugystę — Ethemal Fraterni
ty“, kiekvienas lenkų bandymas atsikra
tyti rusų „globos“ bus skaitoma prasikal
timu prieš konstituciją ir baudžiama už 
valstybės išdavimą.

,Kontinentas4 apie draugyste
Rytų Europos tautų vienybė — tai pa

skutinė Europos kontinento viltis, — sako 
A. Solženicynas laiške komunizmo paverg- 
tųjų tautų konferencijai, kuri įvyko 1975 
m. rudenį Strassburge. „Komunizmas — 
tai organinė gangrena, apimanti visą žmo
niją“. Rytų Europos išeiviai, niekad neuž
miršdami savo brolių tėvynėje, sujungto
mis pastangomis gali turėti balsą ir jėgą, 
kuri turės įtakos į pasaulio įvykių raidą.

Apie tikrąją tautų draugystę ir vienybę 
kalba ir A. Siniavskiis, parašęs „Kontinen
to“ žurnale (Nr. 6, 1976) įvadą į „Dialogą 
už spygliuotas vielos“. Jis kalba apie 
draugystę sovietų darbo stovyklose ir ka
lėjimuose, 'kur jam pačiam teko pabuvoti, 
bet šį kartą jis tiktai pasisako dėl rašinio, 
kurį žurnalas 1975 m. rudenį gavo iš Mor
dovijos stovyklas. Tai dviejų politinių ka
linių „pasikalbėjimais“ apie pastarųjų me
tų įvykius darbo stovykloje. Vienas iš jų 
yra V. Čomovil, žurnalistas iš Kijevo, su
imtas 1972 m. sausio mėn. kantu su grupe 
Ukrainos inteligentų. Antrasis — B. Pen- 
sonas, menininkas iš Rygos, suimtas 1970 
m. birželio mėn.

Dialoge kalbama apie įvairių tautų po
litinių 'kalinių solidarumą, apie protestus 
bei bado streikus. Dažniai minimi lietuviai, 
kurie pasirašinėjo protesto pareiškimus, ir 
po to būdavo administracijos baudžiami. 
Pvz. 1974 metų gegužės 9 d. Mordovijos 
darbo stovyklos politiniai kaliniai parašė 
pareiškimą Sov. Sąjungos Aukščiausiajai 
Tarybai, reikalaudami, kad politiniai kali
niai būtų atskirti nuo kitų. Tarp pasira
šiusiųjų yra dvi lietuviškos pavardės: Pa
šolys ir Vilčauskas.

Nepakenčiamos sąlygos buvo stovyklos 
ligoninėje. Bet dar blogesnės sąlygos toje 
ligoninėje, kur buvo laikomi .mirtinin
kai“, t. y. nuteisti 15-20 metų ir ilgiau. 
Tarp tokių 1973 m. gale ligoninėje buvo 
Algirdas Žyprė.

Penktame skyriuje, — kaip pasakoja B. 
Pensonas, — buvo laikomi daugiausia vy
resnio amžiaus vyrai, kilę ilš Baltijos kraš
tų. Jie sėdi ten 15-20 metų ir daugiau, vie
ni už „karą“, kilti — už „mišką“. Daugu
mas jų ligoniai bei ’invalidai, bet 'tik mirš
tančius išveža į ligoninę. Tokių žmonių 
esama ir 19-toje zonoje.

Pensonas sako, kad „paskutinio šauki
mo“ lietuviams čia atstovavo visai jaunas 
Rimas Čekelis ir 60 m. amžiaus gydyto
jas Izidorius Rudaitis, kuris buvo areštuo
tais 1973 m. kovo mėn. ir nuteistas trims 
metams už platinimą dokumentų apie 1940 
m. Lietuvos okupacijas aplinkybes. Toje 
pat byloje su juo buvo nuteistas ir jau

SeįitiįnioS DIENOS
— Naujuoju britų ambasadorium Sov. 

Sąjungai paskirtas sir Howard Smith.
— Soviet News praneša, kad Sov. Są

jungoje angliakasių algos padidintos 10%. 
Dirbnačiųjų požemio šachtose darbo sa
vaitė sutrumpinta iki 30 valandų.

— Sovietų kareiviai, dalyvavę Kaukazo 
manevruose, turėjo įveikti 2.5 m gilumo 
sniego kliūtis.

— Rumunijos prezidentas Ceaucescu, 
pasakęs 'kalbą XXV-itame Sov. S-gos Kon
grese, išvyko, nesulaukęs Kongreso 'Užbai
gos. Jis reikalavo teisės kiekvienam kraš
tui apsispręs!, kaip jis nori savo reikalus 
tvarkyti. Panašias kalbas pasakė Italijos, 
Jugoslavijos ir D. Britanijos atstovai.

— Britų gynybos ministras Roy Mason 
pakeitė savo ankstyvesnį nusistatymą pa
reikšdamas, kad D. Britanijos nusiginkla
vimas būtų jaukas sovietams vykdyti sa
vo pasaulio sukomunistinimo misiją.

—: Romoje numatoma pastatyti pirmąją 
ir vienintelę mečetę. Ji kaštuos 3.5 mil. 
svarų.

— Angolos naujasis .prezidentas Agos- 
tinho Neto pareiškė, kad jis išvaduos Ro- 
deziją ir Pietų — Vakarų Afriką.

— Užsienio žurnalistams Sov. Sąjungoje 
leista keliauti 'toliau kaip 25 mylias nuo 
Maskvos. Norint lankyti įtolimus miestus, 
betgi reikės prieš 24 valandas pasiprašyti 
leidimo.

— lEirita’i pagamino naują Rentgeno te
leskopą, su kuriuo bus galima 40 kartų 
aiškiau fotografuoti dangaus kūnus. Te
leskopas turės būti specialia raketa išneš
tas į erdvę, nes jo spinduliai nepraeina at
mosferos sluoksnio.

— Izraelio rabinai pageidauja, kad Va
tikanas pripažintų Izraelio valstybę ir pa
dėtų išgauti persekiojamus žydus iš Sov. 
Sąjungos.

— Maskvoje Izraelio komunistų parti
jos atstovas M. Vilner reikalavo, kad žy
dai sugrąžintų visas arabų žemes ir leis
tų įsteigti Palestinos valstybę.

— Australijoje liberalų vyriausybė pa
keitė aukso 'prekybos taisykles. Dabar 
kiekvienas pilietis gali laisvai laikyti ir 
parduoti aukso ply teles ar monetas. Auk

nas inž. chem. Vidas Pavilionis, kurį į 19- 
tą zoną perkėlė 1974 m. gruodžio mėn. Čia 
taip pat buvo kalinami pastaruoju taiku 
represuoti trys latviai.

Pagal atskirų tautybių kalinių skaičių, 
disidentai sprendžia apie opozicijos stip
rumą atskirose respublikose. Per 1973-74 
m. .Lietuvoje buvo ne mažiau 10 teismo 
bylų, Latvijoje kiek mažiau, o Estijoje dar 
mažiau. Praėjusiais metais Estijoje buvo 
suimti keli „Estijos Tautinio Fronto“ na
riai, kurių pavardės išvardintos strapsny- 
je.

Tarp politinių kalinių yra nepaprastas 
solidarumas, kuris atsispindi bendruose 
„parengimuose". Pavyzdžiui 1974 m. spa
lio 30 d. buvo atžymėta „politinio kalinio 
diena“. Devyni kaliniai, jų tarpe lietuviai 
Pavilionis, Rudaitis ir Masalskis pasirašė 
protesto pareiškimą tir paskelbė bado strei
ką.

1974 m. gruodžio 10 d. buvo atžymėta 
Žmogaus teisių diena.

1975 m. kovo 8 d., ryšium su Tarptauti
niais Moters metais, buvo pasirašytas so
lidarumo su moterimis politinėmis kalinė
mis pareiškimas. Tarp šių pastarųjų yra 
moterų, nubaustų už religinius įsitikini
mus. Kai kurios iš jų yra kalinamos kartu 
su mažamečiais vaikais. Tarp jų yra mi
nima mirtininkė Aleškevičiūtė.

Pareiškimą pasirašę vyrai, solidarizuo
damiesi su moterimis, reikalavo paleisti 
iš darbo stovyklų ir kalėjimų moteris po
litines kalines. Tarp pasirašiusiųjų buvo 
šios liet, pavardės: Vilčauskas, Gimputas, 
Paulaitis, Rudaitis, Simukaitis ir Čekelis.

Šiame „Kontinento“ numeryje dar yra 
atspausdintas akad. A. Sacharovo laiškas, 
Vytauto Kavolio straipsnis apie Algiman
to Mackaus poeziją, Miiovano Džiiaso apy. 
saka „Sesuo“, Amerikos profsąjungų ly
derio George Meany straipsnis apie Ame
rikos darbo sąjūdžio pažiūrą į įtempimo 
mažinimą ir daug kitų įdomių straipsnių.

Sprendžiant Iš ligi šiol „Kontinente“ at
spausdintųjų liet, autorių straipsnių, ma
tosi, kad žurnalo redakcija turi labai ga
bų vertėją, ’kurio pavardės neskelbia.

D. B.

SIŲSKIT „SAVANORIUS“
Kubos „savanoriams“ užkariavus Ango

lą, vienas „Daily Telegraph“ skaitytojas 
(Colin Mitchell) pataria vakariečiams 
rimtai susirūpinti ir pasiųsti tokius pat 
„savanorius“ Rodezijai apsaugoti. Ir tai, 
esą, reikia padaryti dabar, kol dar Rusija 
ir Kuba nenutarė atvykti į Siaur. Airija 
ir IRA vardu ją „išlaisvinti“.

so kaina — apie 130 am. dolerių už vieną 
unciją.

— Mozambikas uždarė sieną su Rodezi- 
ja. Konfiskuotas visas Rodezijos tartas 
Mozambike.

— Kubos ministras pirm. Castro lanko
si Jugoslavijoje.

„The Guardian“ (kovo 4 d.) savo veda
majame aiškina, kad Solženicynas esąs 
genijus, gerai pažįstąs gyvenimą Sovtetl- 
joje, bet nesuprantąs Vakarų pasaulio. To
dėl jo pasisakymai dėl galimo Vakarų su
byrėjimo esą perdėti.

— Žurnalas „Which“ paskelbė, kad dėl 
netinkamų batų trys ketvirčiai mergaičių 
ir pusė berniukų išeina iš mokyklų jau 
sužalotomis kojomis.

— Sovietų užs. reik, ministerija buvo 
pasikvietusi JĄ V ambasadorių Maskvoje 
pasiaiškinti dėl žydų demonstracijų New 
Yorke ir įvykusio susišaudymo.

— D. Britanijos min. pilrmta fokui H. 
Wilsonui kovo 11 d. sukanka 60 metų am
žiaus.
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-KARŪNA
'Anatolijus Kairys (61 im.), „Karūnos“ 

autorius, yra pedagogas ir rašytojas. Kaip 
rašytojas, jis išaugo ir subrendo tremtyje. 
Jo parašytų veikalų skaičius siekia ne ma
žą kiekį: 21. Tačiau ne veikalų gausa le
mia rašytojo stiprybę, bet jo kūrybinis pa
jėgumas, jo literatūrinė kultūra. Būčiau 
neteisingas ir nesąžiningas, jei Anatolijų 
Kairį vertinčiau ir niekinčiau, kaip tai 
daro bolševikiniai kritikai ir propagandis
tai, kurie 'kiekvieną tremties rašytoją va
dina grafomanu, kuris .pučia ne i jų dūdą. 
Bet būčiau taip pat neteisingas, jei jį pa
skelbčiau talentingu poetu ar gabiu dra
maturgu. Jis yra vidutinis rašytojas, ko
klių daug yra ne tik mūsų, bet ir didžiųjų 
tautų literatūrose.

„Karūna“ autoriaus yra pavadinta isto
rinė trilogijia — poema. Ją sudaro devyni

guiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiuiiHiiiiiiiiiiįč 
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veiksmai, dvidešimt septyni paveikslai, 
prologas ir epilogas. Pirmoji dalis „Karū
nos pavasaris“, įtrijų veiksmų istorinė le
genda vaizduoja 1237-1241 m. laikotarpį. 
Antroji — „Karūnos žiedai“ trijų veiksmų 
istorinė drama — 1242-1252 m. laikmetį ir 
trečioji — „Karūnos vaisiai“, trijų veiks
mų istorinė tragedija, — 1260-1268 m. įvy
kius.

Pirmiausia dėl žanro. Niekas negali pri
mesti rašytojui, kokį jis turi pasirinkti 
žanrą. Tačiau, jei jis pasirenka dramą ir 
tragediją, tai jis turi žinoti, kad jį varžo 
scenos reikalavimai. Jis čia turi atsisaky
ti nuo daugelio psichologinių momentų, 
kurie skaitytojui1 būtų labai įdomūs. Man 
atrodo, kad rašytojas padarė didžiausią 
klaidą, pasirinkdamas šiai medžiagai iš
ugdyti dramos ir tragedijos žanrą. Jei jis 
būtų parašęs poemą, ji būtų skaitytoją la
biau įtikinusi.

Perskaitęs šią trilogiją, niekas nesuabe
jos dėl rašytojo idealizmo. Trilogijas idė
jos yra labai .gražios ir kilnios: Lietuvos 
valstybės vienybė, tautos laisvė žavi kiek
vieną dorą lietuvį, išskiriiant tik mažą da
lį išvisėlių, kurie tarnauja svetimųjų nau
dai. Kas gali nesižavėti Mindaugo tėvynės 
meile, kada jis skelbia, kad jis Lietuvai 
viską aukoja:
Taip aš Tave myliu, Tėvyne mano,
Taip aš Tave mylėjau, Lietuva...(278 psl.)

O kas nepasirašytų po šiais Treniotos 
žodžiais: „Laisviems gyventi ar laisviems 
.pražūti!“? (301 psl.)

Tačiau ir gražiausios idėjos nublunka 
veikale, jei veikalui stinga tobulos kompo
zicijos. Man rodos, kad „Karūnos“ auto
rius bus per daug apžiojęs ir per maža nu- 
kandęs. Veikalo personažų gausybė auto
riui apsunkina koncentruotis į pagrindinę 
intrigą. Tiesą pasakius, nelabai ryšku ir 
kuri čia pagrindinė intriga: kova dėl Lie
tuvos suvienijimo, dėl valdžios ar meilės 

intriga? Abi šias intrigas vieną šalia 'ant
ros .pindamas, .autorius išblaško persona
žų vidaus išgyvenimus. Kovoje dėl val
džios vartojamas vienintelis metodas — 
žudynės. Ir intrigoje dėl meilės — tas pats 
metodas — žudynės. Todėl trilogijoje iš
žudytų asmenų didelės šūsnys. Jei šią tri
logiją kas išverstų į svetimą kalbą, tai ki
tataučiai skaitytojai manytų, kad lietuvių 
tauta yra tikrai laukinė.

Silpnas ir .trilogijos personažų psicholo
ginis pagrindimas. Mindaugo ir Mildos 
meilė psichologiškai visad neįtikinanti. 
Mindaugas — 40 m. vyras įsimyli 12 m. 
mergytę. Ir ne tik įsimyli, bet ir jos Skais
tybę nuraško. Jei Mindaugas būtų 80 m. 
.senis, tai įsakytume —■ sukvailėjo. Blet 40 
m. normalus vyras vadovaujasi ne tik aist
romis, 'bet ir protu. O Mindaugas buvo 
proto ir valios žmogus. Psichologiškai ne
įtikinamas ir Mildos pasmaugimas. Neįti
kinanti ir Mildos sesuo Gilvė. Ar jos 'buvo 
Živibuto dukterys, tai istorikai turėtų pa
sakyti. Bet legendoje tai ir nebūtina žino
ti. Jei dvi' seserys kovoja dėl Mindaugo, 
tai reikėjo tai psichologiškai išugdyti, o 
ne burtų priemonėm. Mus neįtikina Gilvės 
kapituliavimas prieš Mildą, kai Gilvė, no
rėdama išlaisvinti vokietį, Mindaugui už
leidžia Mildą. Kokia moteris išsižadės dėl 
svetimtaučio žmonos teisių?

Nors trilogija yra) pavadinta istorine, ta
čiau autorius su istoriniais faktais nesi
skaito. Istorikai žino, kad Vykintas žuvo 
kovose, o ne nuo Mindaugo strėlės, kuri 
taip taikliai .pro flangą pataiko į Vykinto 
širdį...

Pats autorius puikiai supranta, kad tri- 
logij'a vargiai bus galima suvaidinti sce
noje. Tai reikėtų apie 11-12 valandų. Au
torius guodžiasi, kad jis turėjęs galvoje 
ne vien išeivijos teatrą. Okupacinis teat
ras .tikrai 'šios trilogijos nevaidins, o atei
ties teatras bus tiek pažengęs, jog joks re
žisierius nenorės režisuoti veikalo, kuris 
nėra pagrįstas elementariais scenos reika
lavimais.

A. Kairio 'poema — istorinė trilogija bus 
tik skadtybinis, bet ne vaidybinis veika
las. Ji parašyta laisvomis eilėmis gana 
Skambiai. Jos kalba taisyklinga, nors ne
žodinga. Stilius — lengvas, bet be stilisti
nių puošmenų: maža originalių palygini
mų, reta hiperbolių.

„Iš 'praeities tavo sūnūs te stiprybę se
mias“. Ar daug stiprybės skaitytojas pasi
sems iš „Karūnos“, sunku pasakyti. Man, 
kaip kritikui, daug stiprybės neįkvėpė.

Anatolijus Kairys. KARŪNA. Istorinė 
trilogija — poema. Devyni veiksmai, dvi
dešimt įseptyni paveikslai, 'Prologas ir epi
logais. Išleido (knygų leidykla „Dialogas“ 
1974 m. 316 psl.

„EUROPOS LIETUVIO“PRENUMERATA 
— GERIAUSIA DOVANA DRAUGUI!

Martynas Jankus
(30 m. mirties sukaktis)

Mažosios Lietuos atgimimo kovotojas 
M. Jankus gimė 1858 m. rugpiūčio 7 d. Bi
tėnuose, Klaipėdos krašte. Baigęs pradžios 
mokyklą, dirbo ūkyje ir savarankiškai la
vinosi. Tai buvo žmogus, nebaigęs jokių 
aukštųjų mokslų ir neturėjęs diplomų. 
Bet šitas savamokslis Bitėnų ūkininkas 
nuveikė žymiai daugiau, negu daugelis M. 
Lietuvos 'inteligentų. Savo darbais jis už
sipelnė M. Lietuvos patriarcho vardo.

M. Jankus, prisiklausęs tėvo pasakoji
mų, greitai pastebėjo, kaip neteisingai el
giasi vokiečių valdžia, šalindama lietuvių 
kalbą iš mokyklų ir bažnyčių. Tas stipriai 
paveikė dar jauną M. Jankų ir jis pradė
jo kovą prieš vokiečių valdžios neteisin
gus veiksmus. Ta kova užsitęsė keletą me
tų. Ji išjudino ne tik lietuvius, bet jos ai
das atsiliepė toli už M. Lietuvos sienų. 
Tuomet lietuviams į pagalbą atskubėjo 
patyręs kovotojas už vokiečių skriaudžia
mų mažųjų tautų teises dr. J. Sauerveinias 
— Girėnas, ši pirmoji pažintis paskatino
M. Jankų įsitraukti' ir į platesnio pobū
džio 'politinę veiklą. 1886 m. įsteigė JBi-

Gulago salynas III tomas
Paryžiuje ką tik pasirodė trečias ir pas

kutinis A. Solženicyno „Gulago salyno“ 
(Gulag Archipelago) tomas. Šitoji pasku
tinė 581 psl. (knyga, kaip ir dvi 'pirmosios, 
vaizduoją Rusijos intelektualų, darbinin
kų, ūkininkų ir tikinčiųjų kančias 1918- 
1956 m. laikotarpyje. Baigiamajame žody
je autorius apgailestauja', kad jam vienam 
teko šią skausmo epopėją apraišyti. Jis ti
kisi, kad dar yra gyvų iš jo aprašomųjų 
žmonių, kurie galės, atėjus laikui, jo dar
bą papildyti ir pataisyti. »

Kalbėdamas apie vergų stovyklas, Sol
ženicynas sako: „Šioje planetoje ir jos is
torijoje niekada, nėra buvę žiauresnio, vel-

Vytautas Skripka

Tauragnai
Tauragnų žaliai dažytos kalvos.
Tauragnų kreivi greiti keliai.
Tauragnuos gumbuotos plikos senių 

galvos.
Dideli kaip kumščiai obuoliai.

Tauragnuos ant kalno stovi vėjas.
Pilnos kertės klykiančių vaikų.
Tarp kalvų upelis sukinėjas, 
Akmenojuos springdama juoku.

Tauragnų kalvoj skurdi pušelė klūpo.
Vabalai įstrigę žolėje...
Iš giesmių, kalbos žmonių ir rūbų 
Atpažįstam — jau Aukštaitija! 

rutės“ draugiją, pirmąjį tautiškai susipra
tusių lietuvių susibūrimą.

1890 m. M. Jankaus vadovaujami lietu
viai pirmą kartą dalyvavo Vokietijos 
Reichstago rinkimuose su savo atskiru 
kandidatų sąrašu. Pradžia buvo sunki, bet 
'lietuviai nenusiminė. Sekančiuose 'rinki
muose lietuviai jau išrinko savo atstovą į 
Reichstagą, kuris gynė jų reikalus, šitas 
pirmasis politinis laimėjimas yra M. Jan
kaus asmeninės energijos nuopelnas.

M. Jankus iš pat mažens mėgo spaudą, 
ją rinko ir studijavo. Rūpinosi „Aušros“ 
išleidimu, tą laikraštį rėmė ir vėliau re
dagavo. Lankėsi Lietuvoje ir organizavo 
draudžiamos spaudos platinimą. Stengda
masis daugiau paremti lietuvišką spaudą, 
1889 m. įsigijo nuosavą spaustuvę. Buvo 
raidžių rinkėjas, poetas, straipsnių rašy
tojais, įvairių laikraščių leidėjas ir redak
torius. Tam darbui jis paaukojo savo ne 
mažą turtą ir iki pirmojo Ikaro buvo vo
kiečių 9 kartus 'suimtas.

Prasidėjus pirmajam karui, rusai M. 
Jankų ir jo 'šeimą ištrėmė į Rusijos gilu
mą. 1917 m. dalyvavo lietuvių 'tremtinių 
seime Petrapilyje ir kėlė M. Lietuvos su 

niekesnio Ir kartu gudresnio režimo už so
vietinę sistemą.“ Ir čia pat jis -aprašo, 
kaip Vorkutoje 1953 m. tavo 'sušaudyta 66 
bandę sukilti kaliniai, o Konguiro stovyk
loje jų buvę nužudyta vienu metu net še
ši šimtai.

Nors knyga pasirodė atlydžio metu, bet 
jos autorius tuo -atlydžiu visiškai netiki. 
Knygos pabaigoje jis saiko: „Nei Stalino 
mirtis, nei Chruščiovo kalbos, kurios Sta
liną pasmerkė, nepakeitė režimo Sovietų 
Rusijoje. Sargybos šunys tebėra tie patys 
ir tvarka -nėra pasikeitusi.“

A. Solženicynais 'sutinka, kad politinių 
kalinių iškaičius yra sumažėjęs, ir kad sto
vyklos dabar yra vadinamos darbo kolo
nijomis, bet jose diar vis tebelaikoma tūks
tančiai politinių kalinių. Su rezignacija jis 
pripažįsta, kad tiktai jėga galėto pakeisti 
„'kruviniausią ir žiauriausią pasaulyje 're
žimą“.

Nusivylęs Vakarų intelektualais, A. Sol
ženicynas įspėja juos -ir kaltina dėl nesu
gebėjimo suprasti esamosios padėties. 
Kreipdamasis į vakariečius, 'susižavėju
sius kraštutinio kairiojo sparno idėjomis, 
jis -sako: „Jums, kairiojo sparno mąstyto
jai ir intelektualai, jums, pažangieji Ame
rikos, Prancūzijos ir Vokietijos studentai, 
mano 'knyga nieko nereiškia. Tiktai. tada, 
kai užpakalyje surištomis rankomis pra
dėsite žygį į salyną, tada jūs suprasite.“

Turėdamas aištuonerių metų patyrimą, 
akyflaus stebėtojo 'sugebėjimą ir genialaus 
rašytojo talentą, Solženicynas savo knygo
je įspėja, kad kol nepasikeis Sovietų Są
jungoje komunistinė sistema, tol Gulago 
salynas buvo ir pasiliks.

D. Lietuva susijungimo mintį. Pasibaigus 
karui, 'grįžo į Bitėnus ir vėl įsijungė į vi
suomeninę veiklą. M. Jankaus pirminin
kaujamais Vyriausias Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetas .pasirašė ir paskel
bė išsilaisvinimo manifestą. Jame buvo 
viešai paskelbta, kad Klaipėdos krašto 
gyventojai nori prisijungti prie nepriklau
somos Lietuvos. Ta-s ir įvyko 1923 m. sau
sio 15 d. Klaipėdos krašto atvadavimas 
buvo didžiausias M. Jankaus darbas ir 
nuopelnas.

M. Jankus turėjo surinkęs didelį archy
vą, kuris, -spėjama, žuvo karo ir okupaci
jų metais. Ten buvo Rambyno garbės sve
čių knyga ir Chicagos miesto aukso rak
tas kurį jam 1926 m. įteikė to -miesto bur
mistras. Už ypatingus nuopelnus Italijos 
karalius M. Jankų tavo apdovanojęs 
aukščiausios klasės Coronos ordinu. O Lie
tuvos valdžia buvo apdovanojusi DLK Ge
dimino ordinu, Šaulių žvaigžde, Nepriklau
somybės medaliu ir kitais atsižymėjimo 
ženklais.

M. Jankus mirė 1946 m. gegužės 23 d. 
Muetzelburgo lietuvių stovykloje, Vokie
tijoje. Stovyklos gyventojai pasirūpino 
atitinkamai pritaikyti vieną kambarį ve
lionio pa,šarvojimui. Prie karsto .pakaito
mis jaunimas sitolvėjo garbės sargyboje. 
Daug žmonių atėjo velioniui nusilenkti. 
Turto velionis neturėjo, jis paliko tik kiau
rą seną kepurę ir 'lazdą, o pašarvotas ta 
pačia vienintele dar iš Lietuvos atsivežta 
eilute. Buvo norėta nulydėti į kapus (apie 
6 km) organizuotai ir su bažnytine proce
sija, bet valdžia neleido. Gegužės 27 d., 
pirmadienį, karstas, pridengtas tautine 
vėliava, be palydovų buvo 'atvežtas į Frie- 
denshuegel kapinių koplyčią. Gegužės 28 
d. rytą toje koplyčioje vyko laidotuvinės 
pamaldos ir kremacija. Dalyvavo giminės, 
vietiniai lietuviai, kaimyninių stovyklų 
atstovai ir pradžios mokylklos mokiniai. 
Pamaldas atlaikė .lietuviai kunigai A. Ke- 
leris ir M. Preikšautis. Giedojo jungtinis 
Flensburgo liuteronų ir katalikų choras. 
Atsisveikinimo įkalbas pasakė dr. S. Kuz
minskas, prof. M Biržiška, J. Sunius, J. 
Pronskus, P. Butėnas, J. Senkus ir kt. Su
giedotas Tautas himnas, (kunigas deda 
kryžiaus ženklą. Grojant Mocarto „Avė 
Verum“, karstas iš lėto nusileido į pože
mius.

Velionies .palaikų urna palaidota birže
lio 1 d miesto urnų kapuose. Duobę, pagal 
nustatytas išmleras, iškasė D. Kaniauskas. 
Taurės pavidalo metalinė urna buvo įvy
niota į tolį, įdėtą į kieto medžio padirbtą 
sandarią dėžutę su įrašu „Lietuvis Marty
nas Jankus. 1858-1946“. Viskas dar kelis 
kartus apvyniota toliu ir įdėta į duobėj iš 
plytų 'sukrautą rentinėlį. Prie 'kapo atsi
sveikinimo žodį tarė senas velionio., bičių— 
lis J. lElildušas.

V. Vytenietis

Su lietuviais 
pasaulyje

D. VALAITYTĖ RUOŠIASI OLIMPIADAI

Gelbėkime Lietuvos gamta
LKB KRONIKA N R. 20

Dar 1966 m. dr. č. Kudaba rašė: „Neris apsi
valo tik už 100 km nuo Vilniaus, kur tolimesnę šios 
upės teršimo estafetę pamažu perima Jonava. Ne
begyva ir pavojinga upe virsta Venta...“ Dr. La- 
sinskas (hidrotechnikos mokslų atstovas) yra susi
rūpinęs dėl Kulpės, Mūšos, Ventos ir Šešupės už
teršimo. Net mūsų tarybinėje spaudoje lietuviai 
gamtininkai piktinasi, kad yra sunaikinta keli šim
tai buvusių dvarų parkų. Iš jų paminėtini: Justina- 
vos parkas, kuriame 1831 m. mirė vienas sukilimo 
vadų — Emilija Pliaterytė; Džiugėnų parkas, kur 
1861-1863 m. gyveno rašytoja J. Žemaitė.

Neseniai Pedagogikos mokslinio tyrimo insti
tuto darbuotojai „Tiesoje“ atspausdino viešą laiš
ką, kuriame išreiškia savo susirūpinimą dėl Nerijos 
kopų likimo. Kopos slenka, mažėja. Naftos kaina 
pasaulinėje rinkoje kyla, todėl jos ieškoma net Ne
rijoje. 1968 m. pavasarį iš naftos gręžinių išsiveržus 
sūriems vandenims, žuvo 34 ha miško. Čia mišką 
siaubia statybininkai, naminiai gyvuliai. Vietoj per 
parą galinčių aplankyti Neriją 3.000 žmonių, fak
tiškai čia pabuvoja žymiai daugiau, kasmet apie 
100.000. Įžūliai elgiasi svečiai iš „broliškų“ respub
likų, nes šie puikiai žino, kad gamtos apsaugos in
spektoriai nuo 1962 m. neteko teisės pažeidėjus 
bausti vietoje. Lietuvos visuomenė raminama, kad 
greitai Neringa tapsianti nacionaliniu parku. Ar jos 
neištiks Čepkelių raisto likimas? 1948 m. šis rais
tas buvo paskelbtas rezervatu. Po kelių metų iš uni
kalaus Lietuvos raisto buvo atimta teisė naudotis 
rezervato privilegijomis. Š. m. spalio mėn. Čepkelių 
raistui vėl sugrąžintos rezervato teisės. Ministrų Ta
rybos nutarimu neleidžiama raiste „bet kokia veik
la, galinti pažeisti natūralių gamtos procesų eigą ir 
neatitinkanti rezervato tikslų bei uždavinių.“ Pavė
luota ištisais 25 metais! Per šį laikotarpį meliorato
riai, vaikydamiesi premijų, Čepkelių raiste atvėrė 
žaizdą, kurios jis nebeišsigydys.

1937 m., kada pasaulyje niekas nesidomėjo 

gamtos apsauga, Lietuvoje buvo įsteigtas Žuvinto 
rezervatas. Tik 31 metams praėjus nuo „paskutinės 
socializmo pergalės Lietuvoje“, leista Lietuvai tu
rėti antrąjį gamtos rezervatą. Lietuva — mažiausiai 
miškingas Europos kraštas ((25%). Nors brandžių 
miškų turime 5,6%, paskutiniu metu suintensyvin
tas brandaus miško kirtimas. Nieko nebeliko iš di
dingų Labanoro, Užvenčio ir Žaliosios girių. Kurį 
laiką jos buvo paskelbtos draustiniais ir kertamos 
„išimties keliu“, šių melų pavasarį „draustinio“ iš
kaba nukabinta nuo Labanoro girios. Jai graso mir
tinas pavojus.Miškininkams mokamos premijos ne 
už miško auginimą, o už... kirtimą! Dr. Č. Kudaba 
rašė, kad 1959 m. Lietuvoje miško kirtimo planas 
buvo įvykdytas 171%. Kolūkiams priklausantys 
miškai (0,5 mil. ha) kertami be jokios kontrolės. 
Valstybiniuose miškuose iškertama apie 2,5 mil. 
kūb. m kasmet. Maskva reikalauja metinį planą pa
didinti iki 6 mil. kūb. m. Švenčionėlių miškų ūkiui 
apie 30 metų vadovauja kažkoks Nester Averija- 
nenko. Šis per daug nesijaudina, jei kaimyninių 
ūkių direktoriai dalį savosios miškų kirtimo užduo
ties perleidžia jam. Averijanenko prieš išeidamas į 
pensiją planuoja miško kirtimo planą Labanoro gi
rioje įvykdyti nemažiau 100%.

1966 m. intelektai aiškino: „Sausinamosios me
lioracijos, duodamos didelį ekonominį pirmąjį efek
tą, varyte varo vandenį iš Lietuvos... Neturėdamas 
naujo prieglobsčio, vanduo vis labiau griaus mūsų 
kraštovaizdį ir ekonomiką ne tik triukšmingai pasi
šalindamas, bet ir jame nebūdamas (erozija, persau- 
sinimo pasekmės, vandens deficitas pramonėje va
sarą ir kt.)“. Pranašystė virto tikrove. „Mokslas ir 
gyvenimas“ 6 numeryje pripažįsta, kad Zarasų ra
jone jau daugiau kaip pusė dirvožemių suardyta 
erozijos; panašiai yra Utenos, Molėtų rajonuose.

Minėto memorandumo tikslas — sutrukdyti 
naftos valymo kombinato statybą Jurbarke. Moks
lininkų nuomone toks kombinatas išmestų į Nemu
ną per metus 135 t naftos, o 230,000 t susigertų Jur
barko apylinkėse (natūralūs nuostoliai). „Netenka 
abejoti, kad didelę dalį šio naftos kiekio įvairių de
ginimo produktų pavidale vakariniai vėjai išnešios 
po visos Lietuvos atmosferą, žus Tauragės giria.

Memorandumo autoriai neslėpė savo įsitikini

mo, kad naftos valymo įmonės statybą Lietuvoje 
neiššaukė jokia ekonominė būtinybė: „Kraštovaiz
džio ir Baltijos jūros apsaugos vardan, gerų kaimy
ninių santykių su Skandinavijos šalimis vardan, — 
didžioji pramoninė valstybė Tarybų Sąjunga reika
lingą Šiaurės pusrutulio vakarams naftos produktų 
eksportą ir jo pramonę bent iš dalies turėtų telkti 
neužšalančio Murmansko uosto tolimose apylinkė
se, kur nėra sąlygų vystytis kurortams, kur retai gy
venama ir kur čia pat Ledjūrio platybės. Baltijos, 
kaip sekliavendenės jūros, apsaugos požiūriu yra 
gyvybiškai svarbu tarptautinės konvencijos „Dėl 
jūros teršimo naftos produktais likvidavimo“ pa
grindu vykdyti specialiai Baltijos jūrai sudarytąsias 
„jūrų teršimo nafta likvidavimo tasykles“. Vadina
si, valyti naftą Jurbarke ir leisti į pusiau, uždarus vi
daus vandenis — Kuršių marias — kad ir mažiau
siai užterštą vandenį — neleistina“.

Lietuvos mokslininkų apskaičiavimu 12 mil. 
tonų naftos perdirbanti įmonė duotų per penkmetį 
tik 165 mil. rubl. pajamų, kai to paties laikotarpio 
valstybinės pajamos už degtinę ir vyną Lietuvoje 
sudaro apie 2 milijard. rublių. Tiek pajamos iš naf
tos valymo, tiek ir pelnas iš degtinės pardavinėjimo 
įplaukia į bendrą sąjunginį biudžetą. Nemuno žem
upio pievos, kurių derlingumas dėl Lietuvos upių 
užteršimo mažėja, duoda Lietuvai per penkmetį 
apie 1 milijard. rublių. Reikalavimą nutraukti naf
tos valymo kombinato statybą Lietuvos intelektua
lai pagrindė ir tarptautiniais TSRS įsipareigojimais 
saugoti gamtą: „Pasaulio gamtininkai rūpinasi ap
saugoti svarbiausius Europos ir šiaurės Afrikos 
vandens baseinus, pelkes ir kitas drėgnas vietas nuo 
esminio pakeitimo ir sunaikinimo... Tokių vietų 
apsaugą organizuoja „Tarptautinė gamtos ir gamti
nių resursų apsaugos sąjunga“ ir kiti tarptautiniai 
gamtininkų susivienijimai. Tarybų Sąjunga yra vi
sų šių tarptautinių organizacijų narys ir jų veiklos 
rėmėja. Todėl Nemuno žemupio užteršimas indust
rinėmis atmatomis neatitinka Tarybų Sąjungos tiks
lų ir uždavinių mokslo ir kultūros srityse... Statyti 
respublikoje panašią naftos valymo įmonę netiks
linga“.

(Bus daugiau)

Londono (Kanadoje) spauda paskelbė, 
kad 21 metų Danutė Valaitytė atrinkta į 
atletikos rinktinę atstovauti Kanadai 
Montrealio olimpiadoje. Vietos laikraštis 
įsidėjo net jos nuotrauką. Olimpiadoje ji 
tikisi laimėti 1.500 metrų bėgimo varžy
bas. Norėdama geriau pasiruošti, D. Va
laitytė išvyko treniruotis į Kaliforniją.

RUOŠIASI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI
Ryšium su JAV 200 metų nepriklauso

mybės sukaktimi, to krašto lietuviai ruo
šiasi prie iškilmių prisidėti, suorganizuo
dami penktąją viso pasaulio lietuvių tau
tinių šokių šventę. Joje žada dalyvauti net 
98 tautinių šokų 'grupės iš įvairių pasau
lio 'kraštų. Šia proga malonu pažymėti, 
kad Londono jaunimo šoklų grupė, vado
vaujama V. Jurienės ir F. Senkuvienės, 
taip pat ruošiasi šventėje dalyvauti.

MIRĖ BENEDIKTAS RUTKUNAS
Filadelfijoje neseniai mirė žinomas poe

tas Benediktas Rutkūruas. Tikroji jo mir
ties data nepranešta. Velionis buvo gimęs 
1907 m. Pušaloto vlsč. Išleido šešis eilėraš
čių rinkinius.

MIRTIES METINĖS
Italijos lietuviai paminėjo 'buvusio Bal

to įsteigėjo prel. J. Končiaus mirties me
tines. Gedulingas mišias koncelebravo 
prelatai S. Jatulis, K. Dabrovolskis, St. Ži
lys ir K. Razminas. Pamokslą pasakė prel. 
P. Jatulis. Pamaldose dalyvavo diploma
tijos šefais St. Lozoraitis, Balto pirm. M. 
Rudienė ir didokas būrys Romoje gyve
nančių lietuvių kunigų.

KUNIGYSTĖS SUKAKTIS
Žinomas visuomenininkas, tylus labda

rybės .veikėjas, nenuilstantis lietuvybės 
apaštalas kun. Juozas Pragulbickas sausio 
24 d. atšventė 45 m. kunigystės sukaktį. 
Nors kun. J. Pragulbickas gyvena Eliza- 
bethe (JAV), bot jį pažįsta ir daugelis 
Anglijoje 'įsikūrusių lietuvių. Ypačiai ge
rai jį prisimena didžiosios Greveno ir ne
toli buvusios 'belaisvių stovyklos gyvento
jai. Jis dirba toje pačioje parapijoje, į ku
rią iš Londono atvyko žinomasis muzikos 
ir choro vedėjas V. Mamaitis. Per „Euro
pos Lietuvį“ jie abu palaiko ryšius su 
Anglijos lietuviais. Suikaktuvininkui lin
kime geriausios sėkmės ir sveikatos.
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PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Satidargienė

Vasario 10 minėjimas

Nepriklausomybės paskelbimo minėji
mas buvo suruoštas visose Australijos lie
tuvių kolonijose. Vieni ruošė mažesniu 
mastu, kiti didesniu. Ši istorinė šventė jau 
pasidairė gana šabloniška; jai reikia jaunų 
jėgų ir naujų idėjų. Istorinė paskaita ir 
vietinių meninių pajėgų pasirodymas iš
kėlė šventės reikšmę, priminę nepriklau
somos Lietuvos valstybės pradžią 1918 m. 
vasario 16 d.

Minėjimas sukėlė nostalgiją, sužadino 
viltį, kad Lietuva ta vėl bus laisva. Bet iš 
kitos pusės, susiaurino laisvos Lietuvos is
torinį laikotarpį ir ilgai savo žemėje gy
venusios ir kūrusios tautos reikšmę tarp
tautiniu žvilgsniu.

Vasario 16 buvo didelė diena mūsų isto
rijoje. Po ilgos rusiškos priespaudos maža 
lietuvių tauta, nežiūrint sunkiausių sąly
gų, 1918 m. išdrįso išeiti į viešumą ir pa
skelbti nepriklausomybę. Tai buvo nepa- 
prasots drąsos įvykis Lietuvos istorijoje, 
vertas pasididžiavimo ir minėjimo.

Reikšmingų istorinių įvykių Lietuvos is
torijoje būta ir daugiau, bet tai nereiškia, 
kad nuo tų įvykių Lietuvos istorija prasi
dėjo, taip kaip neprasidėjo nuo 1918 m. 
Lietuva ilgai ilgai buvo nepriklausoma! 
Senovės lietuviai ne kartą kovojo prieš di
delį priešą, gindami nepriklausomybę. 
Gaunasi paradoksas: sena tauta, su sena 
didinga istorija, o nepriklausomybę šven
čiame nuo 1918 m. Nenuostabu, kad su
klaidinti svetimtaučiai kartais pastato 
mus lygiagrečiai su naujai susikūrusiomis 
primityviomis AIrikos tautelėmis, paskel
busiomis nepriklausomybę mūsų gyvena
mame laikotarpy. Tai parodė mums pra
ėjusiais metais Australijos darbiečių vy
riausybės pripažinimas Sovietų Rusijos 
okupacijos Lietuvoje. Australijos premje
ras be jokių Skrupulų tai padarė, nes „30- 
ties nepriklausomo gyvenimo metų vals
tybė bus laimingesnė, prijungta prie se
nos Rusijos“.

Pripažindama didelę reikšmę Vasario 
16-osios minėjimui, norėčiau, kad visada 
ir visur būtų pabrėžta, kiad Lietuva ne 
nuo 1918 m. nepriklausoma, bet tokia bu
vo 80C metų, o 1918 m. tik numėtėme ru
sų jungą, kuris mus slėgė, kaip ir dabar 
slegia. Nepriklausomos Lietuvos šventė te- 
paibrėžia Lietuvos valstybės senumą.

Dovanos ir muitininkai
Artinantis sesers gimtadieniui, Onutė 

®iul«rė mažą siuntinėlį — suknelė, batu
kai ir kojinės ir, užrašiusi 'Sesers adresą, 
pasiuntė iš savo pašto į Kauną. Už per
siuntimą sumokėjo beveik tris dol. Po tri
jų mėnesių siuntinėlis grįžo su .rusišku 
štampu „Grąžinamas“.

Onutė aiškinosi pašte, kodėl grąžina
mas, ką ji negerai padariusi? Niekas jai 
negalėjo paaiškinti. Visi tvirtino, kad siun
tinėlis 'Sudarytas pagal paštų taisykles. 
Pagaliau reikalas, pasiekė paštų muitinės 
viršininką, kuris draugiškai Onutei pasa
kė: „Su visais kraštais pasaulyje turime 
pašto ir muito susitarimą. Ir to tarptauti
nio susitarimo laikosi visi. Deja, taip nė

GERIAU KOVOTI SAVO TARPE...
Gyvenimas nėra statika, dėl to norim ar 

ne, turim veikti. Ir veikiam, judam, neriia- 
mės dinamikos sukurta. Ar išsikirtam gra
vitacijos kryptis? Viena dalyko pusė 
mums aiški — žmogui reikia pilnos veik
los. Bet ar apčiuoptam antrąją pusę — ir 
veiklai reikia pilno žmogaus. Pilnatvės 
klausimais veiklai ir žmogui, juoba visuo
menei, nėra atsitiktinis, nesvarbus, never
tas dėmesio. Imkim tris atvejus.

Yra žmonių, kuriais kartais džiaugia
mės, kad jie visur prisišaukiami. Kas tik 
kur daroma, žiūrėk, jie jau čia. Skuba įsi
jungti, dalyvauti, prisidėti, nėkeldami 
klausimo, ko verta toji veikla. Jie jaučia
si esą gyvenimo sūkuryje, pačiame jo 
centre: pažįsta žmones, žino viešuosius 
vyksmus ligi smulkmenų, gali pasidalyti 
su panašiais... Gyvenimas darosi pilnas, 
Dievuli mielas, taip pilnas, kaip išpūstas 
balionas. Pilni statai lėkščių, pilna spauda 
pagyrų, pilnas „džiaugsmais“ pagyromis.

Kita žmonių kategorija neskuba niekur 
jungtis, stovi ’atokiai, viską .stebi, seka ir 
kritikuoja. Ieško ’silpnųjų pusių veikime 
ir pas veikėjus, ir jų randa.

'Kritika yra savotiška veiklos sritis ir 
kovos priemonė. Kritinė kova, perkelta į 
kitus ir prieš kiltus, padeda geriau jaustis 
— veikta neblogiau kaip alkoholis: ap- 
svaigsti pats ir kitus apsvaigini. Tokią 
„akciją“ išvystę®, pasijunti atsiduriąs ki
tų dėmesio centre. Su tavim ima „skaity
tis“ nemažiau, kaip su garsiais veikėjais...

Vėl yra žmonių, kurie nori būti nepa
prasti: kažkam prilygti, su (kažkuo lenkty
niuoti. Nepapraistybė išskiria tave iš kiltų, 
atkreipta katu dėmesį. Maži vaikai dėl to 
įmantrauja ir vaiposi prieš svečius. Su
brendę, 'priešingai, darosi santūresni ir iš

ra su Sovietų Rusija. Taisyklių ir susita
rimų jie nesilaiko, bet daro, kas jiems 
naudinga Mes niekad nesame tikri, kad 
išsiųstas siuntinys nebus sugrąžintas, ne
nurodant net priežasties."

Ar su Rusija negalioja tarptautinės tai
syklės? „Galioja“, atsakė malonus tarnau
tojas. „Bet jie jų laikosi tada, kai jiems iš 
to yra nauda. Geriausia pasiųsti per jų 
agentą.“

„Taip, per jų agentą“, pritarė Onutė. 
„Sumokėsi 3-4 kartus siuntinio vertės ru
sui, plius agento uždarbį. 10 dol. vertės 
siuntinėlio pasiuntimas kainuos 30-40 dol. 
O siuntinėlio 10 kg pasiuntimas kainuos 
daugiau kaip 100 dol. “

„Čia ir yra kablys“, nusijuokė Austra
lijos muitininkas. „Ant to kablio rusai 
gaudo dolerius, kurie jiems taip labai rei
kalingi“.

Mūsų protėviai?
Mano geras bičiulis Bugenius Mensonas, 

oro susisiekimo tarnautojas, būdamas di
delis mėgėjas keliauti, naudojasi bendro
vės suteiktomis privilegijomis ir daug ke
liauja. Išvažinėjęs Europą, Šiaurės ir Pie
tų Ameriką ir Aziją. Už vis labiau jį vi
lioja Indija, Afganistanas ir Baltistanais.

Iš Indijos jam pavyko pasiekti Afganis
taną. Čia tyrė galimybes nuvykti į Batltis- 
taną, apie kurį girdėjęs, kad tad yra mūsų 
protėvių gimta vietė. Todėl panoro ištirti 
jo paslaptis.

lElaltiiStanas, esąs aukščiausioje Himala
jų vietoje, pasirodė lengvai nepasiekia
mas. Giliame tarpekly 'sodybos, nepereina
mų aukščiausių įkalnių atskirtos nuo viso 
pasaulio. Pasiekti juos gali eidamas ar jo
damas bedugnių pakraščiais, vis lipant ir 
lipant aukštyn. Tokia ekspedicija daug 
kainuotų, nes reikėtų samdytis vietinius 
vadovus, reikėtų daug taiko ir pasiruoši
mo nugalėti Himalajus.

Eugenijus, negalėdamas nuvykti į Bal- 
tiistaną, per turizmo biuro tarnautoją 'su
rado į Afganistaną atvykusį Bailtistano gy
ventoją ir, su vertėjo pagalba, pasikalbė
jo. Sužinojo, kad Baltistams svetimųjų 
nelankomas; kalnų gyventojai gyvena sa
vo slėnyje be ‘kontakto su pasauliu. Besi
kalbant, jis užrašė giminingai lietuvių 
kalbai skambančius žodžius: Žarna kiauta, 
kiauta rita, durkiti, neraudo, sydati žara 
(žydinti aušra).

Eugenijui pavyko užsirašyti ir su vertė
jo pagalba išversti tokią dainelę:

Dūsta nata/Mcilės daina
Mani hridi musei,/Mano širdis muša, 
Mani kalva dardi,/Mano galva darda, 
Dusti, dusti tao./Trokštu, trokštu tavęs. 
Sesa, broli staiv,/Sese, brolis stovi, 
Prasada gaide./Prašo giedoti.
Sic pis mani dad./Čia prie manęs tėvas. 
Prasada dad —/Prašo tėvas —
Tu esi maja btaado,/Tu esi mano briedis, 
Tu esi majia kalv,/Tu esi mano gaiva, 
Maja kerti narna najia./Mano kertė namo 

naujo.
Dainelė sudomino mane. Gal sudomins 

ir mūsų antropologus ir kalbininkus.

kilmingesni —■ pasitempia, bando sudary
ti „stiprų“ įspūdį. Jie 'bet kur neina ir ne
siima bet ko. Jeigu imasi, tad žiūri iš pozi
cijos, kokią jam pasiūlysi... Jei kas saky
tų: nieko žmoguje nėra nepaprasto, nebent 
tuštybė, daugis įsižeistų. Jei sakytum — 
nepaprastybė yra pats paprastumas, nu
stebtų. O jei pridėtum: nepaprasta tik tai, 
kas gaunama iš Dievo — malonė ir išmin
tis, nė vienas pasipiktintų. Taip yra, kai 
mes norim pozuoti ir nepripažistam privi
legijos būti tuo, kas esam.

Ši trejopa apraiška rungiasi mūsų vie
šuose pasireiškimuose ir rungsis. Esam gi 
lietuviai — socialūs individualistai, hiper- 
kritiški perfekcionistai — teisybės ieško
tojai ir iš natūralios savigarbos kartais 
susikuriu nepaprastybės kultą. Sunku ko
voti prieš save pačius, prieš savo prigim
tį, geriau kovoti savo tarpe...

Stasys Yla, „Draugas“ Kult, priedas

SAN MARINO RESPUBLIKA

San Marino respublika (plotais — 60 k v. 
km, 20 tūlkst. gyventojų) yra tūkstantį 
kartų mažesnė už Lietuvą ir turi 150 kar
tų mažiau gyventojų.

Bet San Marino, būdama apsupta tai
kingos Italijos, egzistuoja kaip nepriklau
soma valstybė, >ir kaip tokia dalyvavo Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo kon
ferencijoje. Kartu su kitomis 35 valstybė
mis ji pasirašė galutini Aktą, kuris iš
braukė Lietuvą iš Europos žemėlapio.

Moralinę kaltę dėl to akto jaučia ir ki
tos mažesnės už Lietuvą valstybės: Mo
nako, Liuksemburgas, Vatikanas... bet ar 
tokią kaltę jaučia didžiosios?

Ką pasakė Solženycinas ?
Pirmąjį A. Solženicyno pasirodymą per 

britų (BBC televiziją kai kurie laikraščiai 
pavadino ne pasikalbėjimu, o „SOlženicyn 
special". Iš tikrųjų tai nebuvo pasikalbė
jimas tikra to žodžio prasme, nes daug 
kartų, tarsi nenugirdęs M. Chari tono žo
džių, Solženicynas pats bėrė klausimus ir 
į juos atsakė...

Tuir būt, nėra nei vieno skaitytojo, ku
ris nematė Solženicyno pasirodymo arba 
neskaitė to pasirodymo plačių komentarų 
spaudoje. Tačiau turint galvoje, kad pa
kartoti įvykiai ilgiau prisimenami ir kad 
gimtojoje kalboje išgirstas žodis giliau 
sminga širdin, neversdami skaitytojų per 
daug nuobodžiauti, čia pakartojame bent 
vieną kitą to pasikalbėjimo ištrauką.

Pagrindinė Solženicyno mintis ir viso 
pasikalbėjimo esmė buvo įspėjimas Vaka
rams.

„Vakarai stovi ant bedugnės krašto. To
ji pražūtis kuriama jų pačių rankomis. 
Sovietų Sąjungos ūkis yra tokioj karo pa
ruošos padėtyje, kad net ir tuo atveju, jei 
visi Politbiuro nariai vieningai nutartų 
nepradėti karo, jie vis tiek nebeturėtų ga
ilos jo sustabdyti. Karui išvengti reikėtų 
milžiniškų pastangų pervesti dabartinį 
karo ūkį į taikos ūkį.“ Aiškesnio ir atvi- 
resnio įspėjimo nebegali būti!

Prieš du metus Sov. Sąjunga jautėsi ne
galinti įveikti pasaulio ir ieškojo būdų pa
dėtį stiprinti evoliucijos keliu. Bet per tą 
taiką „Vakarai atidavė ne tiktai keturis, 
penkis ar šešis kraštus, bet visas savo pa
saulines pozicijas. Vakarai viską atidavė 
taip noriai ir rūpestingai, ir tuo būdu tiek 
daug prisidėjo prie jėgos ir tironijos stip
rinimo, kad Sov. Sąjunga visiškai nebe
galvoja 'apie 'taikos metodus.“

Vakarų kapituliacijia pralenkusi visus 
Sov. S-gos lūkesčius, todėl jiems likę tik
tai įtvirtinti totalitarizmą ne tik Rytuose, 
bet ta Vakaruose. Po visų padarytų nuo
laidų, nebesą jokio reikalo kalbėti apie 
atominį karą. „Jus dabar galima užka
riauti 'nuogomis rankomis. Svarbiausiais 
vadinamosios detentės aspektas yra tai, 
kad nebėra jokios ideologinės detentės“.

Apie Helsinkio konferenciją ir jos dva
sią 'Solženicynais pasakė: „Tai, kas jums 
atrodo padėties sušvelnėjimu, atlydžiu, 
Sov. Sąjungoje yra totalitarizmo stiprini
mas“.

Jis prisipažino, kaip 1950-alsiiadS metais 
disidentai Sovietijoje idealizavo Vakarus, 
laikydami juos demokratijos uola. Prieš 
tai D. 'Britanija parodžiusi negirdėtą he
rojiškumą, drįsdamia pasipriešinti Hitle
riui. O 'šiandien?

„Jūs neklauskite manęs, kuriuo keliu 
nueis Rusija. Aš klausiu Jūsų — kuriuo 
keliu einia Vakarai? Šiuo momentu yra 
svarbesnis klausimas ne kaip rusai nusi
kratys totalitarizmo, bet kaip Vakarai ga
lėtų jo išvengti. Aš galvodavau, kad gy
venamo patyrimą gali viena tauta perduo
ti kitai, vienas asmuo — kitam 'asmeniui. 
Dabar aš 'tuo abejoju Man atrodo, kad 
kiekvienas "turės pergyventi jam gresian
tį pavojų, ko1! pajėgs jį suprasti. Jūsų gy
nybos mita'isteriis yra pasakęs, kad Sov. Są
junga po Helsinkio laiko egzaminus. Aš 
nežinau', kiek 'kraštų reikės užimti tiems

Gripo pandemija
Per 'artimiausius 2-3 metus virusinio 

gripo epidemija įgali išplisti po Aziją ir 
Europą ir persimesti į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Liga gali 'susargdinti ket
virtadalį žmonijos, t. y. apie milijardą 
žmonių.

Šiuo metu daugiau kaip šimtas labora
torijų visame pasaulyje tyrinėja mįslingą
jį piktadarį, kuris žada sukelti naują gri
po epidemiją. Per XX amžiaus pirmąją 
pusę gripas tris kartus buvo globalinių 
pandemijų ir daug kartų mažesnės reikš
mės epidemijų priežastimi. Tai vieninte
lis žinomais virusas, kuris vis dar sukelia 
nesukontroliui^jiaimas epidemijiaa Skiepai 
nuo jo dažniau būna neveiksmingi, o vais
tai, kurie gailėtų 'sudoroti ligos sukėlėją, 
dar neišrasti.

Nuo 1510 m. gripo pandemijos (pasauli
nės epidemijos) buvo apėmusios visą pa
saulį 35 kartus. Labiausiai niokojanti iš 
jų buvo toji, kuri prasidėjo 1918 m. balan
džio mėnesį Prancūzijoje. Ji užtruko 14 
mėnesių ir 'susargdino apie 500 milijonų 
žmonių iš kurių 20 milijonų mirė.

Atsitiktinai buvo pastebėta, kad kiau
lės Fort Lodge (Iowa, JAV) apylinkėse 
pirmosios persirgo liga, įtartinai panašia 
į gripą, kuriuo sirgo žmonės. Liga greitai 
plito, ir 1918 m. pabaigoje jau sirgo mili
jonai kiaulių. Mainoma, kad tų metų pan- 
demiją sukėlė viruso štamas, panašus į 
rastąjį 'sergančiose kiaulėse. 1976 m. va
sario mėn. Fort Dix (New Jersey, JAV) 
penki kareiviai susirgo gripu, kurio viru
sas atrodė kaip mišinys žmogaus ir kiau
lių gripų. Specialistai spėja, jog šis naujas 
virusais gali išsiplėsti ateinančią žiemą. 
Šių metų epidemija, dabar siaučianti Eu
ropoje ar Amerikoje, yra sukelta kito, ne 
•to naujai 'atrastojo, viruso.

Kadangi dauguma gripo epidemijų ky
la Centrinėje Azijoje, teigiama, kad viru
so įvairios formos susidaro toje pasaulio 
dalyje, daug kartų tarpusavy besijungiant 
žmogaus ir kiaulių gripo virusų genetinei 
medžiagai. 

egzaminams 'išlaikyti. Gal būt, 'sovietų tan
kai turės atvažiuoti į Londoną, kad gali
ma būtų pasakyti, jog Sov. Sąjunga de
tentės egzaminus ištaikė...“

Pabaigoje savo beveik valandą trukusio 
pasikalbėjimo Solženicynas papasakojo ne 
tik apie tai, kas nutinka tiems, kurie lan
ko disidentus ar reiškia jiems simpatijas, 
bet taip pat nurodė ir į jam pačiam gre 
slant į pavojų.

„Maskvos vadų simpatijos man yra ži 
numos. Todėl miano likimais gali būti iš
spręstas greičiau, negu manojo krašto

Yra galima, kad jie pabandys manimi nu
sikratyti dar prieš sąlygoms mano šalyje 
pagerėjiamt. Tokias žinios kartais pasiekia 
mane.“

Žinomas britų žurnalistas Bernard Le
vin klausia ironišką klausimą: Ką su ši
tuo žmogumi, pražūčiai pasmerkusiu Va
karų pasaulį, reiktų diaryti? Ar nebūtų 
geriau, kad tokios kalbos nebūtų sakomos, 
tokie bauginimai skleidžiami? Patys di
džiausi pasaulio moralės reformuotojai 
baigė gyvenimą ant kryžiaus ar šu nuodų 
taure. Juos pasmerkė minda, negalėdama 
pakelti jai sakomos teisybės. Ar bus pa
smerktas ir Solženicynas? Jis pats siavo 
pasikalbėjime pabrėžė, kad Vakarų įausys 
jau darosi kurčios jo žodžiams. Jiems ne
malonu 'skaityti iapie žmonių kančias, Si
biro 'Stovyklas, bado streikus ta dvasinį 
išniekinimą. Jie turėtų 'patys pirma visa 
tai patirti, ta tik tadia, 'gal būt, gailėtų su
prasti. Bet tas pats žurnalistas vis dėlto 
■galvojai, kad padėtis dar nėra katastrofiš
ka. Baigdamas savo karčius išvedžiojimus;, 
jis kreipiasi į šį pasaulį sukrėtusį žmogų 
sakydamas: „Aleksandrai Izajiievičiau, dar 
nenustok vilties. Mes tave suprantame!“

Latvijos jaunimo balsas
.UBĄ Information Service paskelbė Lat

vijos Demokratinio Jaunimo Komiteto 
laišką, atsiųstą iš okupuotos Latvijos į 
Švediją ryšium su Latvijos nepriklauso
mybės 57 metų sukakties minėjimu. Tas 
laiškas rodo, kad ta Latvijoje veikia po
grindžio organizacijos ir laisvas žodis pra
siveržta pro geležines 'užtvaras.

Šis laiškas, skirtais Latvijos ta viso pa
saulio latvių jaunimui, pirmoje eilėje iš
kelia 1918 m. paskelbtosios nepriklauso
mybės reikšmę ta sumini dėl tos nepri
klausomybės sudėtas aukas. Jis primena 
laisvojo pasaulio latvių jaunimui, kad to
ji sukaktis, nors ta draudžiama, bet yra 
minima latvių širdyse.

Šalia tų gražių ir labai prasmingų pasi
sakymų, laiške iškeliama pora faktų, ku
riais turėtų susidomėti visa Baltijos vals
tybių išeivija, o ypačiai jaunimas.

Pirmiausia laiške pabrėžiama, kad Lat
vijos Demokratinio Jaunimo Komitetas 
glaudžiai bendradarbiauja su Estijos ir 
Lietuvos demokratinėmis grupėmis. „Mū
sų tikslas yra susilieti į vieningą veiklą, 
nes mes esame įsitikinę, kad tik vieningai 
dirbdami galėsime išsilaisvinti“. Ta pačia 
proga įprašoma, kad Amerikos Balsas kiek 
galima daugiau informuotų apie rezisten
cinę jaunimo veiklą visose taigose Baltijos 
valstybėse.

Antrasis dalykas — praėjusiųjų metų 
laisvųjų latvių jaunimo kongresas (Belgi
joje. Demokratinio Jaunimo Komitetas, 
pasidžiaugęs dėl paties kongreso suruoši
mo, apgailestauja, kad Vakaruose esą 
daug latvių jaunimo, kurie visiškai nesu
pranta sąlygų sovietinėje Latvijoje. (Į 
kongresą buvo pakviesti atstovai dš okup. 
Latvijos). Laiške išskiriami du V. Vokie
tijoje gyveną latviai studentai- (Martinė 
Būmanis ta Ojars Rozitis), kurie savo įsi
tikinimus remia „Pravdos“ ir „Sovietų 
Latvijos idėjomis. Vieno latvių laikraščio 
(„Jauna Gaita“) 'pravestame apklausinė
jime M. Būmanis atsakęs, kad Latvijos 
ateities gerbūvis ir laisvė pasiekiama 
„progresyviu keliu į komunizmą“. Laiške 
klausiama, ar šie du vyrai žino, (kas atsiti
ko Latvijoje broliams Brūveriams, kurie 
bandė panašius (klausimus kelti, nors ta 
daug švelnesnėje formoje?

Laiško autoriai nurodo, kad marksizmo 
entuziastai Vakaruose turi laisvę susipa
žinti su visomis ideologijomis, o Latvijoje

LIETUVOJE
GERIAUSIOS MELŽĖJOS

„Tiesa“ paskelbė geriausių Lietuvos 
melžėjų, primelžusių iš karvės daugiau 
kaip po 5.000 kg pieno sąrašą. Tokių vi
same krašte atsirado 88. Pirmoje eilėje 
stovi Dalia Valentienė iš Veterinarijos 
akademijos mokomojo ūkio, primeCžusd iš 
kiekvienos karvės po 6.478 kg pieno.

„LIETUVA“ I MASKVĄ

Lietuvos dainų ta šokių ansamblis (kon
certavęs ir Vakaruose) pakviestas atlikti 
programą Komunistų Partijos XXV suva
žiavimo delegatams ir svečiams. Tam rei
kalui paruošta speciali programa — vo- 
kalinė-choreografinė kompozicija „Žydėk, 
mano krašte". Muziką jai sukūrė kompo
zitorius A. Elražinškas, žodžius — poetas 
S. Geda. Choreografijos autorius — artis
tas J. Lingys.

ATVEDA NAFTOS LINIJĄ

Žurnalas „Pipe Line Industry“ mini, 
kad iš Polocko tiesiama vamzdžių linija į 
Mažeikius. Linijos ilgis — 450 kilometrų 
(280 mylių). Linijos galingumas — 375,000 
statinių per dieną. Liniją stato Lenkijos 
firma Energopol. Tad pirmas atsitikimas 
Soivetų Sąjungoje, kad naftos linijos sta
tyba atiduota užsienio firmai. Ta pati fir
ma dar įrengs kelias pompų stotis ta kito
je naftos linijoje.

Kodėl vedama į Mažeikius? Mažeikiai 
paverčiami naftos rafinerijos miestu. Už 
Mažeikių yra užtvenkta Varduva, ir ten 
pastatomas didelis irafinerijos fabrikas. Į 
tą fabriką ta atvedamos naftos linijos.

MIRĖ DAIL. PALAIMA
Vasario 14 d., eidamas 65-uosius metus 

Vilniuje staiga mirė dailininkas Vytautas 
Palaima.

Baigęs Kauno meno mokyklą, nuo 1931 
m. dirbo Lietuvos teatruose dekoratorium. 
Pokario metais dar vadovavo teatro deko
racijų studijai Iš viso daiil. V. Palaima 
apipavidalino apie 90 spektaklių.

„TIESA“ APIE BRITŲ ENCIKLOPEDIJĄ
Vytautas Žiemantas „Tiesoje“ rašo apie 

„buržuazinių nacionalistų“ protestus, pa
reikštus Britų Enciklopedijos leidėjams. 
Minimas „Darbininke“ paskelbtas nepasi
tenkinimo protestas dėl enciklopedijoje iš
spausdintos „teisybės apie ekonominį ir 
kultūrinį suklestėjimą broliškų tarybinių 
respublikų šeimoje“. Enciklopedijos re
daktorius parašęs, kad’ jis neturįs įrody
mų, jog parašytieji faktai yra nesąžinin
gi ar neobjektyvūs. Betgi britų ta JAV 
spaudoje buvo žinių, kad Enciklopedijos 
leidėjai pasižadėję straipsnius apie Lie
tuvą ištaisyti. Kaip iš tikrųjų bus padary
ta, galima bus pamatyti tik naujai Britų 
Enciklopedijos laidau pasirodžius. Teigia
mu reiškiniu laikytina tai, kad „Tiesa“ su
pažindino savo skaitytojus su emigrantų 
protestais. Būtų buvę dar geriau, jeigu 
būtų 'smulkiau nurodyti faktai, dėl kurių 
emigrantai yra tuos protestus Enciklope
dijai pasiuntę. Tada „Tiesos“ skaitytojai 
patys galėtų atskirti, kas yna teisybė, o 
kas tiktai propaganda.

P. VAIČAIČIO PARODA
Vilniuje 'atidaryta paroda, skirta poeto 

Prano Vaičaičio gimimo 100-sioms meti
nėms. Eksponuojamos jo knygos ta perio
diniai leidiniai (Varpas, Vienybė lietuv
ninkų), įkurtuose buvo išspausdinti P. Vai
čaičio eilėraščiai

Vasario 24 d. respublikinėje biblioteko
je buvo surengtas Vaičaičiui paminėti li
teratūrinis vakaras „Yra šalis“.

Į LEIPCIGO MUGĘ
Lietuva šiais metais žada ypatingai gau

siai pasirodyti kovo 14-21 dienomis ruošia
moje Leipcigo mugėje, Rytų Vokietijoje. 
Sov. Sąjungos paviljone kasmet leidžiama 
vienai .respublikai parodyti išplėstinę eks
poziciją. Toji teisė šiemet atiteko Lietu
vai šiais metais Lietuvos ekspozicijoje 
bus pateikta beveik 2,5 tūkstančio ekspo
natų iš 25 pramonės šakų. Jų tarpe — me
talo apdirbimo mašinos, matavimo techni
ka, elektrinio suvirinamo įrengimai, įpa
kavimo automatai, elektros varikliai, leng
vosios bei maisto pramonės ta žemės ūkio 
produkcija.

jaunimas yra prievarta maitinamas vie
nintele „tikrąja evangelija“. Jie kviečia 
Būmanį ta Rozitį atvykti į „laisvą 'tarybi
nę Latviją“ ta vietoje susipažinti su prog
resyviuoju 'komunizmu.

„Savo širdyse mes gailimės jūsų, nes jūs 
paniekinote tėvų pastangas, kovojant dėl 
Latvijos laisvės. Jūs paniekinote savo 
krašto laisvę ir tautos 'karžygius. Panieki
note daugiau kaip 40.000 latvių, kurių 
kaulai išbarstyti Sibiro dykumose. Patys 
pilnai nesuprasdami, jūs atsistojote po 
'kruvina tironijos vėliava, paniekindami 
vėliavą savo gimtojo krašto.“

Laiškas baigiamas tokiais žodžiais: ,Kai 
Nepriklausomybės dieną viso laisvojo pa
saulio latviai, susirinkę po vėliava, melsis 
ta giedos tautos himną, mes savo širdyse 
būsime su jumis. Dieve, palaimink Latvi
ją“
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Kad šokti atvykęs jaunimas, globėjai ir 
svečiai geriau vieni su kitais galėtų susi
pažinti, rugsėjo 4 d. 8 vai. vak. rengiamas 
„Susipažinimo Vakaras“. Jis įvyks Jauna
mo Centro patalpose, 5620' S. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

D. Britanijos lietuviai, kurie numato 
šventės metu būti Čikagoje, kviečiami 
„Susipažinimo Vakare“ dalyvauti. Bilietų 
kaina tik trys doleriai. Prašoma užsisaky
ti iš anksto, pasiuničant pinigus Edmundui 
Stuk as, 10324 S. Minnick Ave., Oak Lawn, 
Illinois, 60453, USA.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS PARAPIJOS 
SVETAINĖJE

Užgavėnių" dieną lietuviškosios parapi
jos Šv. Kazimiero klubas surengė savo na
riams Užgavėnių vakarą.

Susirinko gania gausingas būrys 'senes
nio amžiaus žmonių.

Grojant plokštelių muzikai, (klubo pirm. 
J. Babilius su žmona pradėjo šokius „Ku
piškėnų ’.polka“.

Klubo marė Putinienė, prikepusi įvairių 
Užgavėnių 'blynų, vaišino narius nemoka
mai. Smaguriaujant skanius blynus su 
alučiu, buvo pasišokta ir paklausyta plokš
telių dainų 'bei deklamacijų.

RUOŠIAMĖS ŠOKIŲ ŠVENTEI

Londono Lietuvių Tautinių Šokių Gru
pė jau senokai stropiai ruošiasi V-tajai 
Tautinių šokių šventei, kuri įvyks š. m. 
rugsėjo 5 d. Čikagoje, Amerikoje.

Pirmą kartą Didžiosios Britanijos lietu
viai bus atstovaujami šioje Šokių Šventė
je, kurioje dalyvauja 'lietuviai iš viso pa
saulio.

Nors 10 šokių bus visai naujų, grupė 
yra pasiryžusi juos visus išmokti, dary
dama po keletą repeticijų kas savaitę.

Šis 'atstovavimas pareikalaus tam tikrų 
išlaidų. Vien kelionė lėktuvu į JAV kaš
tuos £3.000. Pati Jaunimo Tautinių šokių 
Grupė panaudos visas savo sutaupąs, 
£500. Dar tikisi gauti 'šiek tiek paramos iš 
kitų organizacijų 'ir pavienių 'asmenų.

Jei kas iš Anglijos lietuvių norėtų prisi
jungti prie šios grupės ir vykti kartu į 
Tautinių šokių šventę, gali tai padaryti, 
nes dar yra 15 laisvų vietų.

Išskrendame riugpiūčio 19 d. ir grįžtame 
rugsėjo 9 d. Kelionė ten dr 'atgal vienam 
asmeniui kaštuos tik £164.22. Jei kas pa
geidautų prisijungti ir kartu vykti į šią 
Tautinių Šokių šventę, .prašome pranešti 
V. Jurienei, 11 London Lane, Bromley, 
Kent, iki kovo 1-os dienos. Telefonas: 
739 8734.

Apsistojimo vieta Amerikoje kiekvienas 
ekskursantas rūpinaisi pats.

GLOUCESTERIS
MIRĖ KERTAS PABRĖŽA

Po sunkios širdies operacijos sausio 19 
d. Bristol Royal ligoninėje mirė a. a. Ker
tas Pabrėža, gimęs 1926 m. sausio 27 d. Į 
Gloucester! atvyko 1948 metais. Velionis 
buvo draugiško būdo, nuoširdus lietuvis, 
uoliai dalyvavo lietuviškoje veikloje ir vi
są laiką priklausė DBLS skyriui. Ilgus me
tus buvo Gloucesterio ir Stroudo skyriaus 
kasininku.

Palaidotas sausio 23 d. Coney Hill ka
pinėse iš Šv. Petro bažnyčios. Gedulingas 
pamaldas atlaikė kum S. Matulis. Laido
tuvėse dalyvavo visi Gloucesterio ir 
Stroudo lietuviai, daug anglų, ukrainiečių 
dr lenkų. Atsisveikinimo žodį tarė (kun. S. 
Matulis ir skyr. pirmininkė A. Ručinskie
nė. Velionio kapą apdengė gausūs gėlių 
vainikai. Laidotuvėmis rūpinasi Jonais Šle- 
pertas.

.Erangus Kerta!, tegul tau būna lengva 
Anglijos žemelė.

M. Gelvinauskienė

NOTTINQHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 28 d. DEiLS Nottinghamo sky
rius surengė jaukų dr puikiai pavykusį 
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 
sukakties minėjimą. Tai buvo neeilinis ir 
pakilios nuotaikos minėjimas. Kaip ir vi
suomet, į Nottinghamą suvažiavo tautie
čių iš artimų ir tolimesnių lietuviškųjų 
kolonijų. Atidarydamas minėjimą, vietos 
Sk. pirm. K. Bivaanis supažindino atsilan
kiusius su dienos reikšme ir pakvietė kai
myninio Derby skyr. pirm. J. Levinską 
tarti keletą žodžių.

Pagrindinei paskaitai 'buvo pakviestas 
visiems gerai žinomas puikus kalbėtojas 
dr. St. Kuzminskas. Prelegentas vaizdžiai 
ir išsamiai pagvildeno mūsų tautos ir mū
sų čia tremtyje gyvenančių lietuvių parei
gas bei uždavinius. Apibūdinęs lietuvių 
pasiaukojimą iškovojant nepriklausomy
bę, kalbėtojas klausė, ar nepradedam mes 
visa tai pamiršti? Ar nepradedame nutolti 
nuo tokių minėjimų, nebesuprasdami jų 
reikšmės ir svarbumo?

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
V. Andrijauskas — 5.00 sv., M. Ramo

nas — 2.00 sv., C. Sirvydas — 2.00 sv., J.
Mastauskas — 2.00 sv., J. Kandėjas — 1.00 
sv., B. Galutinas — 1.00 sv., Gajutė 
O'Brien — 1.00 sv., K. Vaiteikaitienė — 
1.00 sv.

Tautos Fondui aukojo:
J. Struoginis — 5.00 sv., A. Kukanaus- 

kas — 5.00 sv., A. Gofmanas — 1.50 sv.

LIETUVIŲ LONDONAS

Ne dabai seniai susikūręs jaunesniosios 
lietuvių (kartos ,,Penktadienio klubas“ iš
leido šešių puslapių rotatorinį leidinėlį, 
pavadintą „Lietuvių Londonas“.

Jame pateikiama suglaustų žinių apie 
Silvertown rajoną, kuriame kadaise kūrė
si pirmieji Londono lietuviai, apie (lietu
vių bažnyčią, klubus, kapines, Lietuvių 
Namus ir juose atliekamus darbus, Nidos 
klubą, „E. Lietuvį“, Lietuvos pasiuntiny
bę, L. Sodybą ir kt. žodžiu tariant, taii yra 
naudinga informacija svečiams, besido
mintiems Londono lietuvių gyvenimu. 
Gaunama Lietuvių Namuose.

SVEČIAI IŠ NEW YORKO
Londone šiomis dienomis lankėsi Anta

nas Lauraitis su žmona'. Jie buvo sustoję 
Lietuvių Namuose ir dalyvavo namų ad
ministratoriaus K. Makūno Kazimierinlų 
proga suruoštose vaišėse.

Antanas Lauraitis yra gimęs Ameriko
je, tačiau lietuvių kalbos dar nėra pamir
šęs.

LONDONAS
SUGRĮŽO B. B. DAUNORAI

Praleidę porą mėnesių šiltoje Venesue
loje, B. B. Daunorai sugrįžo atgal į Lon
doną. Svečiavosi savo dviejų dukrų šei
mose, kurios ten yra labai gražiai įsikū
rusios. 'Bu Daunorienė, be abejo, vėl imsis 
„Dainoros“ vardu platinti lietuviškąją 
spaudą.

DR. A. ŠTROMO PASKAITA

Penktadieni, kovo 19 d. 7:30 vai. vak. 
Lenkų Židinio namuose Londone, 55 Prin
cess Gate, dr. (A. Štromas skaitys paskai
tą tema „Poezijos reikšmė Rusijos visuo
menėje“.

Paskaitą ruošia rusų išeivių organizaci
ja, ir todėl ji bus skaitoma rusų kalba, 
įėjimas su bilietais, kurių kaina £1.00 — 
1.50.

LONDONO DBLS PIRMOJO SKYRIAUS 
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

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 veikia, kviečiami dalyvau
ti.

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

Skyriaus Valdyba

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI SPORTO IR 
SOCIALINIAME KLUBE

Londono lietuvių katalikių moterų šv. 
Onos draugija vasario 28 d. surengė savo 
tradicini Užgavėnių .blynų balių.

Vakaras praėjo pakilioje nuotaikoje, su
traukdamas gama skaitlingą šokėjų ir bly
nų valgytojų būrį. Nors bulvėms pabran
gus ir blynai buvo brangesni negu seniau, 
bet šeimininkės vos 'Spėjo žmones jais 'ap
rūpinti.

Vakarą labai sumaniai pravedė draugi
jos valdybos pirmininkė Adelė Kriaučiū
nienė. Jai nuoširdžiai talkininkavo visos 
draugijos narės.

Lauksime velykinio Margučių baliaus.

PENKTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
ČIKAGOJE

Kaip žinoma, Čikagoje 1976 m. rugsėjo 
5 d. įvyks Penktoji Tautinių Šokių Šventė.

PAPIGINTOS ATOSTOGOS 
PENSININKAMS

„Skelmorlie“ priv. viešbutis (sav. Vi. 
Girėnas ir S. Skibiniauskas) Isle of Wight 
saloje balandžio — gegužės mėnesiais 
kviečia pensininkus pasinaudoti papigin
tomis atostogomis.

Už kambarį ir maistą (3 kartus per die
ną) imama tiktai .£20.00 per savaitę.

Rašyti: „Skelmorlie“ priv. Hotel, Spring 
Gardens, Madeira Rd., Ventnor, Isle of 
Weight. Tel. Ventnor 85 22 83.

Meninę dalį išpildė Nottinghamo dr Der
by meninės pajėgos. Pirmiausia Notting- 
hamo jaunasis A. Vaižgauskas padekla
mavo eilėraštį „Vasario 16-tai dieniai“, q 
Vytukas Vaiižgauslk& Jausmingą! solo, pa
dainavo „Leiskit į Tėvynę“. Abu jaunuo
liai susilaukė šiltų katučių.

Derby vyrų dainos mėgėjų būrelis (F. 
Ramonis, P. Pcpiika, A. Tirevičius, V. Ju- 
nokas ir P. Sadauskais) padainavo tris 'lie
tuviškas daineles: „Tėvynė Lietuva“, „Vie
nas žodis Lietuva“ dr „Pilki keleliai“.

Po to scenoje pasirodė Nottinghamo mo
terų kvartetas, kurį sudaro I. Stulgienė, 
N. Vaiinori'ūtė, A. Lisiūtė ir E. Vainorienė. 
Kvartetui vadovauja E. Vainorienė. Jos 
tikrai gražiai ir jausmingai padainavo ke
turiais daineles: „Lankoj’ drugys drugelį 
vejas“, „Oi, rūta, rūta“, „Raiba paukštelė“ 
ir „Bėga dienos“. Pianinu palydėjo Nijo
lė Vainoriūtė,

Programoje vėl pasirodė Derby daini
ninkai su trim dainom: „Gale tėvo sodo“, 
„Pereik, motinėle“ ir „Jau aušrelė aušta“.

Iš gausių plojimų galima buvo spręsti, 
kad visos dainos klausytojams labai pati
ko. Lietuviška daina buvo ir tebėra mie
liausia ir arčiau prie širdies. Reikėtų tik 
palinkėti, kad šie meno būreliai neužges
tų, 'bet 'ir toliau džiugintų savo dainomis 
lietuviškas kolonijas.

Galiausiai skyr. pirm. K. Bivainis susi
rinkusiųjų vardu nuoširdžiai visiems me
nininkams padėkojo. Išreikšdamas padė
ką, pirmininkas džiaugėsi, kad vis dar tu
rime žmonių, kurie skleidžia lietuvišką 
meną ir dainą. Minėjimas užbaigiamas 
Tautos himnu.

Pagaliau sekė pasiiinksmininuis prie ge
ros ir gražios muzikos. Veikė graži ar tur
tinga loterija. Be to, minėjimo metu buvo 
pravedama rinkliava Tautos Fondui. 
Malonu buvo apsilankyti pas draugiškus 
notitinghamdškius, susitikti senus draugus 
bei pažįstamus ir kartu linksmai praleisti 
vakarą. Mes, derbiškiai, esame labai pa
tenkinti ir dėkingi. Iki pasimatymo kitą 
kartą Derbyje.

J. Levinskas

LEIQH
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

Vasario 28 d. įvyko metinis skyriaus na
rių susirinkimas, kuriame išrinkta nauja 
skyr. valdyba: pirm. A. Bruzgys, vicepirm. 
L. Kizlauskas, sekr. J. Pilipavičius, kasi
ninkas -M. Auškainienė, kand. J. Blažys. 
Revizijos komisija: V. 'Miškinis, K. Nar
butas ir IB. Alekna. Naujai skyr. vaidybai 
linkime sėkmingos veiklos.

Ta pačia proga buvo paminėta ir Vasa
rio 16. Svečias iš Boltono H. Vaineikis pa
skaitė pritaikytą paskaitą, primindamas 
garbingą Lietuvos praeitį, nepriklausomy
bės laikus dr dabartį, kurią visi susirinkę 
atidžiai išklausė.

J. P.

HALIFAXAS
MIRĖ ANTANAS ŠLEIKUS

Sausio 25 d. mirė Antanais Šleikus. Mi
rė nuo 'Plaučių vėžio Haiiifiaxo ligoninėje, 
sulaukęs 75 metų amžiaus.

Palaidotas 1976. I. 31 d. Halifaxo kiat. 
kapinėse. Pomirtines 'apeigas 'atliko kun. 
V. Kamaitis. Laidotuvėse iš Manchester!© 
dalyvavo 14 žmonių, kurių 12 buvo namo- 
vėniaii. Bažnyčioje buvo atlaikytos šv. Mi
šios, kurių metu prie. kausto garbės sar
gyboje stovėjo tautinėmis juostomis per
sijuosę keturi iramovėniai. Laidotuvėse iš 
viso dalyvavo 40 žmonių. Sunešta daug 
vainikų ir gėlių. Po laidotuvių parapijos 
salėje buvo surengta arbatėlė.

Lietuvoje Antanais buvo puskarininkis, 
vėliau tarnavo viešojoje policijoje. Dau
giau žinių apie jo gyvenimą neteko gauti.

Ilsėkis, Antanai, ramybėje.
A. P-kis

ŠKOTIJA
PARĖMĖ „E. LIETUVĮ“

Vasario 16 dienos proga Lietuvių Insti
tutas Mossende paaukojo £10.00 „E. Lie
tuviui“ ipairemti. Laikraščio redakcija ir 
leidėjai mieliems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja.

Skautiškuoju keliu
Į VASAROS STOVYKLĄ

Primename, ikiad Rajono skautų vasaros 
27-ji stovykla įvyksta' Lietuvių Sodyboje 
LIEPOS 24-31 d. d.

Stovyklos organizuojamos jums, miela
sis jaunime. Kviečiami visi jau dabar pra
dėti į jas ruoštis. Paskirkime metuose sa
vaitę tikram skautavimui, atlietu vėjim ui. 
niauju pažinčių 'ir draugystės atnaujini
mui.

Stovykla. — tai jaunimo mokykla: rim
tis, malda, praktika, žaidimai, laužai, iš
kylos ir sportas stiprina jaunimo dvasią 
ir kūną. Tad visi kviečiami į skautų vasa
ros 'Stovyklą — Sodybos žaliąjį kalnelio 
beržynėlį.

Iš Midlando užsakomas autobusas į So
dybą .Transportas brangiai atsieina, todėl 
norima žinoti vykstančių jų skaičių iš 
anksto. Prašome nesivėluoti ir užsiregist
ruoti pas skautų vadovus. Smulkesnės in
formacijos bus paskelbtos vėliau.

(Budėkime,
v. s. J. Maslauskas, Vadeiva

VOKIETIJA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ KAISERSLAUTERNE
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 

584oji .sukaktis Klalserslauterne buvo pa
minėta 1976 m. vasario 14 d. Minėjimas 
pradėtas bendromis katalikų ir evangeli
kų pamaldomis Maria Schutz bažnyčioje. 
Katalikų kapelionas kun. Bronius Liubl
inas 'aukojo šv. mišias ir po evangelijos pa
sakė pamokslą, kuriame išryškino lietuvių 
tautoje besitęsiantį pasipriešinimą rusiš
kajam mėginimui palaužti tautinę dvasią. 
Nijolės Sadūnaitės ir kitų tautiečių pa
vyzdžiai akivaizdžiai' liudija apie lietuvių 
sudedamas aukas už asmens, religijos ir 
kitas laisves. Vėliau išsamų pamokslą sa
kė evangelikų kapelionas kun. diakonas 
Fricas Skėrys. Pamaldas gražino graži 
vargonų muzika ir darnios lietuviškos 
giesmės.

8593 LS kuopos salėje vyko tolimesnė 
programa. Ją pradėjo LB Kaiserslautemo 
apylinkės pirmininkas Juozas Poškaitis, 
pasveikindamas gausiai susirinkusiuosius 
ir pakviesdamas tylos minute pagerbti žu
vusius už tėvynės laisvę. Tada sekė mokyt. 
Vinco Bartusevičiaus šventinė paskaita. 
Kalbėtojais mėgino ieškoti išeivijos užda
vinių, kartu pabrėždamas, kad „stovime 
lyg kryžkelėje, nežinodami, kur pasukti“. 
Pirmoj eilėj, jis mano, kad lietuvių trem
tinių viltys buvo klaidingai grindžiamos 
JAV politika. Tikrumoje toji politika nuo 
pat pOkarės metų aiškiai buvo 'pripažinusi 
pasaulio padalinimą, kurio pasėkoje Lie-’ 
tuva atsidūrusi Sovietų Sąjungos įtakoje. 
Lietuvių bendruomeninė veikla buvusi 
grindžiama iliuzijomis, kad Lietuva bus 
greit laisva, kad visi grįšime į tėvynę, kad 
tautybę palaiko kraujo ryšys ir kad su 
okupuotu kraštu neturi būti palaikomas 
joks ryšys. Šios iliuzijos žuvo viena po 
kitos, Lietuva neatgavo laisvės, ir mes į 
ją sugrįžti negalėjome. Teko mėginti pa
stoviai įsikurti gyvenamajame krašte. Lai
kui bėgant, mūsų bendruomeninis gyveni
mas vis labiau nyksta, jaunimas traukia
si iš lietuvių eilių, apylinkės merdi, pirmi
ninkai nežino, ką ir kaip veikti.

AUKOS

Rajono skautų veiklai, aukos: R Spalis, 
Halifax,,— 5.00 sv,, P. Butkevičius, Bur
ton —- 2.00 sv., A. įteikus, Manchester — 
20.00 (A. A. Antanas Šleikus, prieš išsi
skirdamas iš gyvųjų tarpo, spėjo palikti 
skautams didesnę auką — 20.00 sv.).

ATSISVEIKINO P. MOLIS

Buvęs LSB VS v. s. Petras Molis, užbai
gęs savo 6 metų Vyriausio Skautininko ka
denciją, latsiisveik'indamais dėkojia organi
zacijoms, rėmėjamis, tėveliams ir vado
vams už visokeriopą paramą, globą ir tal
ką skauitaiujančiam jaunimui ir skautiškai 
idėjai.

Ta proga JAV vienetų surinktas Kalė
dų gerojo darbelio lėšas prisiuntė Rajono 
Skautiškai veiklai paremti': „Budėkime“ 
leidimui 50 dol., skautų vasaros stovyklai 
50 dol., Rajono 25-mečiui atžymėti veik
los knygai-allbumiui 50dol. ir Vadeivos su
sirašinėjimui 50 dol.

LSB VS v. s. P. Moliui visi reiškiame 
nuoširdų skautišką ačiū.

Taip pat, nepamiršdamas mūsų, jis vėl 
žada aplankyti' vasaros stovyklą tarnybi
niais reikalais atvykęs į Europos žemyną.

Mielai visi laukiame.
Visiems skautiškos idėjos rėmėjams 

reiškiama nuoširdi skautiška padėka.
Rajono Skautų Vadija

PRANCŪZIJA
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS PARYŽIUJE

1976 m. vasario 14 d. įvyko Vasario 16- 
tosios minėjimais Paryžiuje. Iškilmingas 
mišias 'atnašavo kiun. J. Petrošius, Pran
cūzijos lietuvių bendruomenės ir Lietuvių 
katalikų misijos Prancūzijoje pirminin
kas. Du atstovai iš Paryžiaus .arkivysku
pijos, kun. Gilbert ir kun. Mossand, kon- 
celebravo.

Po mišių vykusį minėjimą pravedė R. 
Bačkis, Prancūzijos lietuvių bendruome
nės tarybos pirmininkas. Po R. Bačkio 
įžangos žodžio kalbėjo ambasadorius G. 
de ia Tournell, (prancūzų — pabaltiečių 
draugijos pirmininkas. Jaunimo vardu žo
dį tarė J. C. Moneys. Dr. J. šaulio, Lietu
vos nepriklausomybės akto signataro, ve
damąjį 1918 m. vasario 19 dienos „Lietu
vos Aide“ perskaitė Ž. Mikšys. Programos 
meninę dalį išpildė A. Draugelis, groda
mas smuiku bei .Skambindamas pianinu 
Chopin‘o, Bartok'o ir savo kūrinius. Jam 
akompanavo M. Viens. Minėjimas pasibai
gė E. Kondrataiiitės skaitoma lietuviška 
poezija.

Buvo taip pat perskaitytas mons. P. Ra- 
mondot, užsieniečių .sielovados viršininko 
Prancūzijoje, 'pasveikinimas.

Susirinkusių tarpe buvo ir lietuvių 
draugai, tarp kurių matėsi generolas Ga- 
neval, buvęs prancūzų-pabaltiečių draugi
jos pirmininkais, p. Abraham, latvių ben
druomenės atstovė, p. Weide, estų bend
ruomenės atstovė, ir E. Rehak, Pavergtų 
Europos tautų biuro direktorius.

Po minėjimo buvo vaišės. Iš .viso buvo 
susirinkę iapie šimtas žmonių.

Tuo pačiu metu, kai pasaulyje išsiblaš
kę lietuviai išgyveno savo kritiškąjį laiko, 
tarpi, Lietuvoje ėmė stipriai reikštis tau- . 
tints pasipriešinimas. Tokie <: vardai, pvz. 
Bražinskai ir Kudirka, kunigai šeškėvi-. 
čius ir Zdebskis, Kalanta ir eilė kitų’ su
sideginusių, parodė tikrąjį tautos 'paveiks, 
lą. Galima įvairiai galvoti apie pasiprie
šinimo prasmingumą, bet neabejotina, kad 
kartas nuo karto yna reikalingas ir 'atviras 
jo prasiveržimais. Toliau V. lEiartusevičius 
reiškė nuomonę, kad pagrindinis šio laiko 
reikalavimas yra tampriau glaustis prie 
Lietuvių Bendruomenės, o ši turėtų išeiti 
iš savo matomo apsnūdimo ir mesti naujų 
impulsų mūsų pasireiškimams. Galiausiai 
kalbėtojas dar 'atkreipė dėmesį, kad mūsų 
sotus ir saugus gyvenimas gali taip pat ra
dikaliai pasikeisti. „Tai yra tarsi gyveni
mo ironija, kad mums, sakysim, Solženi
cyno įspėjimai jau 'tiek ipat reikalingi, kaip 
ir visiems kitiems Vakarų kraštų pilie
čiams“.

Po paskaitas ’sekė meninė minėjimo da
lis, kurios centre buvo Elizos Tamošaitie
nės deklamacijos. Ji su menišku akivaiz
dumu perteikė Jono Aisčio „Draugystę“, 
Justino Marcinkevičiaus „O, tėviške“ ir 
Putino „Martuos voco“. Visa eilė dalyvių 
buvo taip pagauti įspūdingo deklamavimo, 
kad nepajėgė sulaikyti 'ašarų. Po eilėraštį 
taip pat dar pasakė Vasario 16 gimnazijos 
mokinės Olga Sereikaitė (Jono Minelgos 
„Į tėvynę“) ir Edna Mačiokaiitė (Alės Rū
tos „Laisvės“). Galiausiai buvo sugiedotas 
Tautos himnas, o po jo 'tautiečiai dar gana 
ilgai paisibičiuliavo savo tarpe, skambant 
šokių muzikiaL

B. L.
MIRĖ J. RUSAS

Jonas Rušas mirė -Kaiserslauterne 1976 
m. vasario 27 d., o palaidotas kovo 2 d. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. Br. Limbi
niais. Velionis buvo gimęs Vainikų vienkie
myje prie Josvainio, Kėdainių apskrityje 
1920 m. vasario 25 d. Tėvai turėjo dvarelį. 
Į Vokietiją velionis atvyko 1959 m., nes jo 
žmona buvo vokiškos kilmės. Nuo pat at
vykimo iki 1974 m. tarnavo 8593 LS kuo
poje, o paskiausiai gyveno privačiai Kai- 
serslauterno mieste. Turjo 21 metų, am
žiaus dukterį, kuri yra ištekėjusi ir gyve
na Kaselio mieste.

Nulaulimo pavojai
Praėjusiųjų metų pabaigoje DBLS Cen

tro Valdyba išsiuntinėjo visiems skyriams 
apklausinėjimą apie j'aunimą. Klausimai 
lietė jaunimo skaičių, jųjų lietuvių kalbos 
mokėjimą ir pan. Ligi šiol gauti atsaky
mai tik iš penkių vietovių: Halifax^ JSigh 
Wycombe, Sheffield, Stoke-on-Trent ir 
Wolverhampton. Atrodo, kad kai kurie di
desni skyriai dar nesuskubo reikalingų 
duomenų surinkti.

Iš gautų atsakymų susidaro gana liūd
nas D. Britanijos lietuvių prieauglio vaiz
das. ilš viso tose penkiose vietose yra 93 
šeimos (24 lietuviškos ir 69 mišrios) ir 46 
pavieniai asmenys. Prieauglio yra 8 prieš
mokyklinio amžiaus, 21 'pradinio mokslo, 
35 vidurinio ir 37 vyresniojo (19-25 me
tų) amžiaus. Iš tų 101 jaunuolių tiktai ma
žuma kalba 'lietuviškai ir bendrauja su. 
lietuviais. Jų tėvai mažai sielojasi dėl sa
vo vaikų nutautėjimo. Nors kai kurie tė
vai žino, kad Amerikoje galima gauti lie
tuvių kalbos vadovėlių, labai mažai kas 
juos norėtų įsigyti. (Padėtis kiek skirtin
ga Stoke-on-Trent‘e, kur yra didesnis su
sidomėjimas vaikų literatūra). Nei vieno
je iš tų kolonijų nėra lietuvių šeštadieni
nės mokyklos, ir tik vienoje vietoje yra 
jaunimo organizacija (skautai, Stoke-on- 
Trent).

Kadangi vis dėlto yra nod's ir mažas 
knygų pareikalavimas, DELS CV nutarė 
užsakyti sekančius vadovėlius: Richard 
Scurry MANO ŽODYNAS (spalvotomis 
iliustracijomis, lietuvių ir .anglų k. 'užra
šais), Marlborough's LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT (pasikalbėjimų knygutė), A. 
Klimo ir kt. INTRODUCTION TO MO
DERN LITHUANIAN (vadovėlis viduri
nėms mokykloms). Kainos bus paskelbtos 
vėliau, kai knygos bus gautos iš Ameri
kos. Norintieji gauti šias knygas, kviečia
mi kreiptis į Lietuvių Namus, Londone.

Skyriai, kurie dar negrąžino DBLS an
ketos, prašomi paskubėti tai padaryti. Jei
gu nenorime, kad mūsų priaugančioji kar
ta visai nutautėtų, tai kiekvienas padary
kime ką nors naudinga savo apylinkėje. 
Surinkti žinias gal ir nelengva, bet tai yra 
naudingas darbas.

aVč

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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.

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

BI1RMINGHAME — kovo 14 d., 15 vali, 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.

HALIFAXE — kovo 14 d., 1 val., St. Co
lumba bažn.

BRADFORDE — kovo 21 d., 12.30 val.

4


	1976-03-09-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1976-03-09-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1976-03-09-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1976-03-09-EUROPOS-LIETUVIS-0004

