
Laiko pavojus
Rašyti menkame išeivių laikraštyje apie 

pasaulinio masto įvykius, o dar labiau 
juos komentuoti, yra tarsi katino nusi- 
čiaudėjimas, kurio niekas negirdi, nei 
kreipia dėmesio. O vis dėlto po A. Solže
nicyno beveik apokaliptinio įspėjimo ir po 
didžiojoje spaudoje paskelbtos NATO pa
jėgų eksperto analizės, negalima praeiti 
visiškai tylom, neužsiminus apie gresian
čius pavojus Vakarų Europai, kurioje ir 
mes gyvename. MOKESČIAI PRIBAIGS ANGLIJĄ LATVIJOS STOVYKLOS

Ant bedugnės krašto

Atsargūs politikai ir karo ekspertai, no
rėdami išjudinti prabangoje skęstantį Va
karų pasaulį, laikas nuo laiko jam prime
na apie čia pat pašonėje esančią gerai or
ganizuotą karišką bloką, kurio kariuome
nė per 48 valandas galinti pasiekti Reiną, 
o dar per tiek pat laiko aušinti įkaitusius 
tankų radiatorius anglų kanalo vandeny
se. Nurodomi ir istoriniai pavyzdžiai: ru
sų caro armijos 1760 m. buvo užėmusios 
Berlyną, o 1815 m. priartėjusias prie Pa
ryžiaus. O ir šiandien Kremliuje sėdi pa
našūs carai, tik su dar galingesnėmis ka
ro pajėgomis.

Sukūrus NATO organizaciją, V. Euro
pos valstybės savo likimą bandė sudėti į 
JAV rankas. Jei negalės stoti tankas prieš 
tanką, tai, girdi, į pagalbą bus pasiųsti 
atominiai sviediniai. Tačiau po 30 metų 
apsižiūrėta, kad tie sviediniai gali pasiro
dyti visiškai nereikalingi. Nebe laikas mė
tyti atomines bombas, kai priešo kariuo
menė jau Bonoje ar Paryžiuje...

Šiandien, norint išvengti netikėto karo, 
lieka vienintelė tikra priemonė — jėgų ba
lansas. Ne veltui Solženicynas ijr toliau 
pramatantieji valstybės vyrai šaukia: „Pa
busk, Europa, nepasitikėk jau daug drau
gų apvylusia Amerika, ruoškis ginti savo 
žemę ir senąją Vakarų kultūrą! Kalbos 
apie žaibinį karą nutils tiktai tada, kai 
Vakarai galės pastatyti tanką prieš tanką, 
lėktuvą prieš lėktuvą, kareivį prieš karei
vį. Pabusk, Europa, kol dar ne vėlu!“

Yra ir kita žmonių grupė, kuri tvirti
na, kad karo niekada nebebus. Sovietų 
Sąjunga, esą, ginkluojasi tik todėl, kad 
pati bijosi būti užpulta ir nori parodyti 
savo naujosios santvarkos stiprybę. Be to, 
ji galvojanti, kad niekas nesiskaitys su 
jos nuomone, jeigu toji nuomonė nebus 
paremta jėga. Pagaliau ji žinanti, kad ir 
turint kariškos jėgos persvarą, dėl įvairių 
kitų aplinkybių laimėjimas dar nėra už
tikrintas. Tatai parodo Napoleono ir Hit
lerio pavyzdžiai.

Bet mums, išeiviams, nėra reikalo kal
bėti ir spekuliuoti apie laimėjimus ar pra
laimėjimus kovos lauke. Mums vis labiau 
pradeda grasyti kitokios rūšies užkariavi
mai. Marksizmo teoretikai tvirtina, kad 
šiuo metu pats svarbiausias yra idėjų ka
ras. Jie galvoja, kad .neikia Vakarų inte
lektualus užkrėsti komunizmo bacilomis, 
o jų vadus užliūliuoti „detentės“ dainelė
mis, ir karas be šūvio bus laimėtas. Pas
kutinieji .politiniai įvykiai ne tik Europo
je, bet ir visame pasaulyje rodo, kad ta 
kryptimi smarkiai sukama.

Reikia stebėtis, kad į tų įvykių sūkurį 
vis daugiau įtraukiami It išeiviai. Dar la
biau stebėtina, kad aktyviau ima reikštis 
ne tiek jaunesnioji karta, kiek vadinamie
ji pabėgėliai, palikę savo tėvynę bijodami 
komunistinio teroro.

Visi gerai žinome, kad siūlomasis kul
tūrinis bendradarbiavimas yra tik masa
las. šios rūšies judėjimas vyksta tik vie
na kryptim. Mes nebijome ir per daug 
nesirūpiname, kokiai partijai priklauso 
norintieji su mumis bendradarbiauti. Mes 
tik norime, kad tas lietuviškasis bendra
darbiavimas būtų abipusiškas ir toleran
tiškas. Mes galime užsiversti iš Lietuvos 
gaunama spauda, galime prenumeruotis 
kokius tik norime laikraščius, bet į Lie
tuvą nepateks joks išeivijos laikraštis, 
nors jis būtų panaudotas lik batams la
gamine suvynioti.

Gal nebūtų tiksiu mums užsitverti ge
ležine siena, nutraukti visokius ryšius su 
tautiečiais ir stengtis nematyti, ką jie 
kartais ir sunkiausiose sąlygose veikia ir 
kuria. Bet sunku yra suprasti tuos, ku
riems laikas per greitai „užgydė žaizdas“, 
kurie gražiai įsikūrę Vakaruose, gardžiuo- 
jasi propagandiniais meduoliais, nebema
tydami, kaip sunkiai kovoja ir kiek daug 
aukojasi broliai tėvynėj dėl laisvo spaus
dinto žodžio ir sąžinės laisvės.

Nebūtų tikslu iš anksto pasmerkti ar 
bandyti „i-ndoktrin-uot.i“ tų, kurie vieno
kiomis ar kitokiomis progomis apsilanko 
Vakaruose. (Bet iš kitos pusės nebūtų tiks
lu dirbtinai demonstruoti jiems, kad mes 
nebesirūpiname tėvynės likimu, kad jau 
per daug laiko praėjo nuo anų baisiųjų 
įvykių ir kad metas juos pamiršti. Kas ži
no, ką jie pagalvoja tada apie mus. Gal 
nusivylę mūsų oportunistišku elgesiu, sa
vo širdyse mus palaiko „dvasios elgeto- 
pus“ ir tyliai pasako: kam vadinate save 
tremtiniais ar pabėgėliais, jeigu jau laikas 
išgydė jus nuo visokių rūpesčių.

Gal ir teisingas buvo anas senesniosios 
kartos išeivis, priminęs, kad Solženicyno

Russell Lewis (D. Telegraph, Ikovo 31 
d.) ilgame straipsnyje sumini daugybę ga
bių ir turtingų žmonių, kurie palieka Ang
liją, nes nepajėgia mokėti per didelių mo
kesčių. Pvz. garsusis 'boksininkas J. -Bu-g- 
ner buvo priverstas palikti šią salą, nes 
jis turėjo iš kiėkvieno uždirbto svaro 83 
p atiduoti mokesčių inspektoriui. Tam tik
rais atvejais mokesčiai siekią iki 98% pa
jamų. Nors visa tai daroma socialinės ly
gybės vardu, bet, pasak autoriaus, kraš
tas kasmet netenkąs geriausių savo pra
monės, sporto ir medicinos specialistų.

RANKA RANKOS NEPLAUNA

Spaudoje paplito gandai, kad JAV ne 
tik nesiruošia padėti Rytų Europos sateli
tams išsivaduoti iš Sov. S-gos hegemoni
jos, bet dargi pataria jiems sueiti į glau
desnius santykius ir įsigyti pasitikėjimą. 
Jie tą procesą vadina „finlandizacija“. 
Esą, Amerika įžiūiriniti, kad Europos tai
kai didesnis pavojus gresia ne nuo tiesio
ginio sovietų užpuolimo, bet nuo Rytų Eu
ropos valstybių bandymo išsivaduoti. To
dėl Amerika įspėjusi Jugoslaviją ir kitus 
kraštus nesišaukt! pagalbos!, jei sovietai 
bandytų juos kiečiau po savo sparnu pri
glausti. Šitoks gandas nėra be pagrindo, 
nes iš praeities žinoma, kad JAV neatsku
bėjo su pagalba čekams ar vengrams.

Iš kitos pusės AV reikalaujančios, kad 
Maskva neagituotų Vakarų valstybių ko
munistų bandyti įeiti į valdžią, nes tada 
Nato organizacija pradėtų byrėti. Ameri
kos vyriausybė tokius gandus neigia.

KLAIDINGAS NUTARIMAS

Tasso agentūra skelbia S. Losevo 
straipsnį, kuriame įrodinėjama, kad Egip
tas padarė klaidą, nutardamas nutraukti 
draugiškumo šutantį su Sov. Sąjunga. 
Straipsnis taip užbaigiamas:

„Kai dėl mūsų santykių su egiptiečių 
tauta, tai Tarybų Sąjunga ir ateityje vyk
dys pasiteisinusią principingą ir nuoseklią 
liniją vystyti draugystę. Neapgalvotas ir 
pražūtingas Sadato žingsnis, kurį jis žen
gė, atsilygindamas už finansinę paramą, 
gautą iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
reakcingo monarchinio Saudo Arabijos re
žimo, neišspręs nė vienos iš opių Egipto 
problemų, o tik padidins jo izoliaciją ne 
tik nuo socialistinių, bet ir daugelio besi
vystančių šalių.

Aukštuminė Asuano užtvanka, kaip ir 
Egipto piramidės, -pergyvens laikinus vieš
pačius, mėginančius pakenkti Tarybų Są
jungos ir Egipto santykiams. Tarybų Są
jungos ir arabų draugystė, kaip teisingai 
pažymi vedamajame straipsnyje Irako 
laikraštis „Tarik aš Saab“, tai gyva tikro
vė, kurios neįmanoma pakeisti jokiu nu
tarimu.“

UŽMIRŠTAS ROŽINIS
Kai kovo 25 d. konsekruotas naujasis 

R. Katalikų Westminsterio arkivyskupas 
Dom Basil Hume prieš keletą savaičių 
lankė popiežių, šis -prižadėjo jam rožinį, 
kurį jis turėsiąs padovanoti paskutinei 
jaunavedžių porai, sutuoktai prieš jo ofi
cialų pakėlimą Westminsterio arkivysku
pu. Toji paskutinė pora buvo arkivysku
po giminaitė Charlotte Hunt ir amerikie
tis dr. H. Gili.

Aikivyskupui -atsisveikinant, popiežius 
pamiršo įteikti pažadėtąjį rožinį, o šis ne
drįso -paprašyti. Po kiek laiko popiežius 
apsižiūrėjo, ir rožinis buvo persiųstas dip
lomatiniu paštu prieš pat jungtuvių cere
monijas.

VOKIETIJA KRATOSI UŽSIENIEČIŲ
V. Vokietijoje išleistas patvarkymas, 

varžąs užsieniečiams darbininkams (Gast- 
arbeiters) gauti darbą. Suvaržymai nelie
čia darbininkų iš E. Bendruomenės -kraš
tų.

Kai kuriuose V. Vokietijos miestuose 
užsieniečiai darbininkai sudaro daugiau 
kaip 10% visti gyventojų (Koelne 11.3%). 
Koelno Fordo fabrikuose iš 28.000 darbi
ninkų 1 1.000 yra turkų ir 3.000 kitų tau
tybių. Iš viso V. Vokietijoje yra apie 2 
milijonai užsieniečių darbininkų.

žodžiai jau yra reikalingi ne tik Vakarų 
gyventojams, bet ir mums, tų žodžių gy
viesiems liudininkams.

Lucanus

Prancūzų savaitraštis La Pen-see Russe 
paskelbė slaptais keliais gauitas žinias, kad 
Latvijoje yra 12 koncentracijos stovyklų, 
skirtų ilgam (laikui nuteistųjų „pataisos" 
darbams. Jų tarpe viena skinta moterims, 
o kita jaunuoliams iki 18 metų.

Be šitų stovyklų, Rygos kalėjime dar 
laikoma 5.000 kalinių, šis kalėjimas turi 
ir „psichiatrinį skyrių“. Jį prižiūri MVD 
daktarai Ryžkovas ir Usovas.

Pranešime nurodomi visų stovyklų ad
resai. Jas kontroliuojąs „Pasitaisymas -per 
Daubą“ departamentas esąs Rygoje, Rai
nio bulvare Nr. 6.

Stovykla N-r. 8 yra buvusio Rygos kalė
jimo vietoje. Ji skirta invalidams, kurie 
dirba elektronikos prietaisus. Stovykla Nr. 
10 yra prie Liepojos. Joje yna tik moterys. 
Jos siuvančios drabužius kitoms stovyk
loms ir kariuomenei.

NUREJEVAS NEGAUNA VIZOS

Garsusis rusų baleto šokėjas Nurejevas, 
kuris pabėgo į Angliją 1961 m., jau keletą 
kartų prašė leidimo atvykti jo senutei mo
tinai. Ryšium su Gromyko vizitu, jis buvo 
įteikęs -prašymą min. pirm. H. Wilsonui, 
kad šis padėtų išgauti jo motinai vizą at
vykti atostogų.

10 METŲ UŽ KARVĘ

Latvijos Krikščionių Demokratų Sąjun
ga yra atsiuntusi i Vakarus slaptą raštą, 
kuriame, kaip L. K. B. Kronikose, apra
šomi įvykiai ir nuotaikos Latvijoje.

Tarp kitko, -ten pasakojama, kaip žino
mas dailininkas Zeberinš gavo 10 metų už 
karvės piešinį. Jis nupiešė kolchozo karvę 
su dešimtimi spenių, nes tuo būdu būsią 
galima -primelžti daugiau pieno. Teisme 
teisėjas jam pasakęs, kad už kiekvieną 
spenį nubaudžiaimas po vienerius metus 
kalėjimo.

PASITIKĖJIMAS MAŽĖJA

Paskutinieji Gallup instituto apklausi
nėjimai rodo, kad anglai vis mažiau pasi
tiki rusais. Pvz. 1967 m. 54% anglų galvo
jo, kad rusų draugiškumas Vakarams yra 
nuoširdus, šiandien taip galvojančių liko 
tik 19%.

Į klausimą, ar Rusija -rimtai graso Ang
lijai ir Europai karu 1968 m. tik 49% pa
sisakė teigiamai, o šiandien — 75%. Iš
vada — atlydis nepadidino pasitikėjimo, 
bet jį sumažino.

METRAŠTIS ANGLIŠKAI

Išleidžiamas metraštis anglų kalba, ap
žvelgiąs 1975 - metais sovietų įvykdytus 
žmogaus teisių pažeidimus -prieš lietuvių 
tautą. Leidėjas — JAV LB krašto valdy
ba. Veikalo technikiniu redaktorium yra 
LB Vidurio Vakarų apygardos Talkos Lie
tuvai komisijos pirmininkas Saulius Kup
rys. Veikalo kalbą ir korektūras peržiū
rint, talkina šioj srity amerikiečių įstaigoj 
dirbanti Aldona Zailskaitė.

A. Solženicyno kalba, apie kurią jau 
praėjusią savaitę buvo rašyta, daugelį pri
vertė susimąstyti. -Didieji anglų laikraš
čiai, nors Solženicyn-as ir jiems nepagai
lėjo stipresnio žodžio, jo nepasmerkė. Ob
jektyviai vertindami jo susirūpinimą Va
karų pasaulio likimu, jie pripažįsta, k-ad 
Solženicyno aštriuose žodžiuose buvo jau
čiama ne keršto ar neapykantos, o -liūde
sio ir susirūpinimo gaida.

Tiems, kurie -anglų kalba neturėjo pro
gos ištisai -tos kalbos paskaityti, pateikia
me keletą jos cha-rakteri-ngesnių ištraukų.

Sudužusios viltys
„Pi rėš ketvirtį -Simttmeųi-o vienas jūsų 

-ministras, Herbert Morrisonas, kažkokiu 
būdu prikalbėjo „Pravdą“ paskelbti visą 
puslapį jo pareiškimų -be jokios cenzūros 
ar -ištaisymų. Viešpatie, kaip mes, kaliniai, 
n-i-ai, nuskustom galvom, apdriskę ir -nešva
rūs, purvinais stovyklos batais skubėjome 
į tą vietą,' kur laikraštis buvo iškabintas 
pasiskaityti. Pagaliau į mūsų požemio ka
ralystę blykstelėjo deimantinis šviesos, 
teisybės ir vilties spindulys. Pagaliau so
vietų ceinzoriali, 40 metų laikę buldogo 
nasruose tiesos žodį, leido jį išgirsti. Da
bar išgirsime tiesą, dabar ir mus -kai kas 
užstos.“

Tačiau laikraštį beskaitant, kalinių vil
tys sudužo. Ten buvo parašyta tik tai, ko 
„Pravda“ norėjo. Britų ministeris nerado 
nei vieno žodžio, sukeliančio viltį vergų 
stovyklos gyventojams.

Ant bedugnės krašto
„1917 -m. praraja atsivėrė Europos pa

krašty, viliodama pasaulį į bedugnę. Tos 
prarajos priežastis nesunku suprasti — tai 
buvo rezultatas Europoj vyravusios dokt
rinos, kuri dabar turėjo progos pasireikš
ti. Bet prarajos -slepia savyje kažką bai
saus. Jų gelmės platėja, prarydamas vis 
daugiau žmonių.“

Nurodęs Dostojevskio pranašystę, k-ad 
socializmo bedugnėn turės nugrimzti 100 
milijonų žmonių (iš tikrųjų ten pateko 
daugiau), Solženicynas toliau sako: 
„Jeigu įvyksta geologiniai sukrėtimai, 
kontinentai ne iš karto pražūva vandeny
nuose. Iš pradžių šen ir ten atsiveria pra
rajos. Atsitiko, kad praraja atsivėrė Ru
sijoje. Ji galėjo -atsiverti ir kur nors ki
tur. Ir Rusija, kuri buvo laikoma atsiliku
siu kraštu, turėjo -peršokti visą šimtmetį, 
pralenkdama kitus pasaulio kraštus. Mes 
išgyvenome nežmonišką patyrimą, apie 
kurį Vakarų -pasaulis, įskaitant -ir Britani

ją, neturi jokio supratimo ir net bijo apie 
tai pagalvoti. Apokaliptinės -audros jau 
siautėjo krašte, kuris buvo Rusija vadina
mas, kai Vakarų Europa skubėjo užmirš
ti baisųjį karą (1914-1918) ir rūpinosi tur
tais, madomis ir moderniškais šokiais. 
Lloyd George tada pasakė: „Užmirškite 
Rusiją. Mūsų uždavinys yra rūpintis sa
vosios bendruomenės gerove.“

Badas ir trėmimai

Papasakojęs, kaip buvusieji Rusijos ko
votojai ir sąjungininkai, išsigelbėję nuo 
gosiančios bedugnės ir išsiblaškę po pa
saulį, buvo užmiršti, o pagaliau išduoti 
Stalino malonei, Solženicynas piešia tokį 
Rusijos gyventojų vaizdą:

„Ne labai toli nuo jūsų, Ukrainoje ir 
Kubanėje šeši milijonai ūkininkų, įskai
tant vaikus, senelius ir moteris, mirė ba
du. Ir tai buvo taikos metu. Nei vienas 
vakariečių laikraštis neįsidėjo nuotraukų 
ar aprašymų mirštančiųjų iš bado žmo
nių. O jūsų didysis gudruolis Bernard 
Shaw pareiškė: „Ką jūs pasakojate apie 
badą Rusijoje. Aš niekada taip skaniai ir 
sočiai nevalgiau, kaip -atvykęs į Rusiją“. 
Per dešimtmečius jūsų valdovai, parla
mento nariai, kalbėtojai, žurnalistai, rašy
tojai ir mintytojai net nepastebėjo, kad 
Gulago salyne esama 15 milijonų žmonių. 
Apie 30 knygų buvo parašyta apie Gula
gą, bet jos niekam nerūpėjo.“

Praraja plečiasi
Solženicynas nurodo, kad 44 milijonai 

Sovietų S-gos gyventojų žuvo kovodami 
kartu su sąjungininkais prieš Hitlerį. Ta
čiau karui pasibaigus, nenorintieji grįžti į 
„rojų“, buvo smurtu išvaryti. Dar daugiau 
— ištisi kraštai buvo paaukoti, įskaitant 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

„Bet praraja plečiasi, apimdama ir ki
tus kontinentus. Skaitlingiausia pasaulyje 
tauta jau yra į ją patekusi. Tautos ir gen
tys — kurdai, 'šiaurės -abisinai, somalie
čiai, Angolos gyventojai vienas po kito 
žengia į bedugnę. Tik britai su savo tradi
cijomis ir laisvėmis nerodo jokio susirū
pinimo apie šiuos menkos vertės įvykius. 
Iki šios dienos jūs tebetikite pasakomis, 
kad šitoj puikioj saloj niekada neatsivers 
bedugnė, k-ad ji niekada nebus išsprogdin
ta. Iš tikrųjų bedugnė jau yra čia, po jū
sų (kojomis. Kasmet po keletą kraštų yra 
perimami kaip prietilčiai būsimam pasau
liniam karui, o pasaulis stovi ir nieko ne
daro.“
---- ,--------------------------------------------- -----

Septynios DIENOS

STRUČIO KIAUŠINIS PRIE BAIKALO

Novosti informacijos žiniomis, vakari
niame Sibire -prie -Baikalo ežero rasta su
akmenėję stručio kiaušinio lukštai. Pavy
kę nustatyti, kad kiaušinio ilgis buvęs 185 
mm, o jo diametras — 160 mm.

Giliai užjaučiame 
kun. V. ŠARKĄ, jo Tėveliui

Lietuvoje mirus.
Hamburgo Apylinkės

Bendruomenės Valdyba

Geram lietuvių kunigui-dekanui 
V. ŠARKAI, jo gilios senatvės 
sulaukusiam Tėveliui Lietuvoje 

mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Vokietijos L. B. Osnabrueko 
Apylinkės Valdyba

— Lenkijos min. pirm. P. Jaroszewicz 
pranešė, k-ad greitai pakils maisto kainos 
ir ateinantieji penkeri metai bus sunkūs 
krašto gyventojams.

— Sovietų pasiuntinybė Norvegijoje at
sisakė duoti vizas šešiems parlamento na
riams, -kurie savo kelionėje po Sov. Sąjun
gą norėjo aplankyti darbo stovyklas ir d-r. 
Sacharovą. Priežastis — kišimasis į Sov. 
S-gos vidaus reikalus.

— Nuo 1978 m. D. Britanijoje bus šven
čiama darbo šventė — gegužės pirmoji.

— Pirmosios šių metų derliaus braškės 
Dubline buvo pardavinėjamos po £2 -kiek
viena.

— Geriausias Lenkijos sportininkas, ap
dovanotas aukso medaliu, pulk. Jerzy 
Pawlovski, teisiamas už šnipinėjimą Nato 
naudai.

— -Kovo 27 d. Olimpijos parodoje nu
mestoji bomba buvo keturioliktoji šiais 
metais. Nuo teroristų -bombų šiais metais 
Londone žuvo 59 žmonės. Olimpijoje 
iš 84 sužeistų -asmenų 11 buvo airiai.

— Dr. Igoris Melčuk, Maskvos instituto 
darbuotojas, atleistas iš -pareigų už tai, 
kad New Yorko laikraštyje pabandė ginti 
dr. Sacharovą.

— New Yorke buvo -rasta bomba Sovie
tų Armtorg korporacijos įstaigoje. Žydų 
kariška organizacija prisipažino ją -ten pa
dėjusi.

— Egiptas uždarė savo uostus, įskaitant 
Aleksandriją, Sovietų laivynui.

— Sov. Sąjunga dar nori pirkti Ameri
koje 311.000 tonų grūdų. Tuo būdu iš viso 
šiais metais ji būtų pirkusi Amerikoj 13.7 
mil. metr. tonų grūdų.

— JAV ir Turkija vėl susitarė dėl kari
nių bazių, kurias Turkija buvo uždariusi 
praėjusiais metais.

— Dr. Kiss-ingeris pranašauja, kad Na
to organizacija gali subyrėti, jeigu Itali
joje ar Prancūzijoje komunistai patektų į 
vyriausybę .

— Maha-raštra provincijos (Indijoje) 
valdžia priėmė įstatymą, kad šeimose, ku
rios turi tris vaikus, vyras ir žmona būtų 
priverstinai sterilizuojami.

— Britų spaudoje pasirodė žinia, kad 
„lietuvių karališkos -giminės“ turtingas

princas Jurka Gal-itzinas norįs išsiskirti su 
savo trečiąja žmona.

— Kinija pasiuntė Egiptui MiG lėk-tuvų 
motorus ir atsargines d-alis, kurių nesuti
ko duoti Sov. Sąjunga. Už pasiųstas pre
kes ji -atsisakė -priimti užmokestį.

— JAV ambasadorius Maskvoje įteikė 
Sovietų vyriausybei dvi notas dėl -gautų 
grasinimų išsprogdinti JAV -ambasadą.

— Amerikoje greitai pasirodys knyga 
„The Final Days“, kurioje esą aprašyta, 
kad buv. prezidentas Nixonas prieš savo 
karjeros galą pasidaręs alkoholikas ir ne- 
rėjęs nusižudyti.

— Argentinos prezidentu -pasiskelbė 
gen. Videla, buvęs kariuomenės vadas.

— Lankydamasis Švedijoje, prezidentas 
Tito prisipažino, kad Jugoslavijoje esama 
daug politinių kalinių, bet jie visi esą sta- 
linistai.

— Norvegijos vyskupų įsteigta misija 
tikintiesiems už geležinės uždangos padėiti 
išsivertė N. Sadūnai-tės gynimosi k-albą į 
norvegų kalbą.

— Vatikano atstovų grupė, vadovauja
ma arkiv. Luigi Poggi, lankėsi Varšuvoje.
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Pirmajai partizanei—75 metai
Praėjo Tarptautiniai Moters Metai, o 

mūsų spaudoje apie lietuvę moterį, kultū
rininkę ir laisvės kovotojų, kurių Lietu
vos istorijoje netrūko, mažai- tebuvo užsi
minta. Neužmiršome įvertinti partizanų ir 
savanorių žygių, bet retai prisiminėme 
lietuvę moterį, įvairiais būdais talkinin
kavusių vyrui Nepriklausomybės kovose.

Tad kovo 29 dienų prisiminkime vieną 
iš tų kovotojų, kurią galima pavadinti pir
mąja lietuve partizane. Dabar ji 75 metų 
amžiaus jubiliatė, o būdama 18-kos metų, 
ji .apleido gimnazijos suolą ir įsijungė į 
kovą dėl Lietuvos laisvės. Ta jauna drą
suolė tai Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė, 
dirbusi 1919 m. Šiaulių partizanų štabe. 
Apie ją trumpai rašė Kipras Bielinis kny
goje „Gana to jungo“.

1919 m. rudenį, kai Šiaulių apylinkėse 
šeimininkavo bermontininkai, o mūsų ka
riuomenė saugojo frontą prie Radviliškio, 
Šiauliuose įsisteigė Partizanų Štabas. Jį 
sudarė K. Bielinis — pirm., VI. Požėla — 
sekr. ir S. Lukauskaitė — žvalgybos sky
riaus vedėja. Sofijos Lukauskaitės, ZUle 
vadinamos, pareiga buvo rinkti žinias apie 
priešo karinių pajėgų judėjimą ir prane
šinėti Lietuvos kariuomenės vadovybei. 
„Lukauskaitė šį reikalą sutvarkė nuosta
biai greit“, — sako K. Bielinis. Talkinin
kais ji pasirinko savo gimnazijos draugus 
A. Mačiūną, J. Avižonį (vėliau — abu in
žinieriai) ir kelis kitus.

„Pranešimams 20-30 km į kariuomenės 
štabą nunešti reikėdavo labai patikimų 
žmonių. Ir šią operaciją organizavo žval
gymo viršininkė, atliktinai kelionei į Rad
viliškį susiradusi patikimų moterų“, su 
pagarba K. Bielinis atžymi jų darbą, pa
stebėdamas, kad „jeigu kuri nors tų mote
rų būtų patekusi lį priešo rankas, tai to
kiai kelias į kapines būtų buvęs trumpas“.

Daugelio iš tų drąsių moterų nežinome 
net pavardžių, bet jų darbai rodo, kad jos 
yra tiek pat nusipelniusios Lietuvai, kiek 
ir vyrai. Išsikovojusios laisvę, jos dirbo 
krašto ūkyje, kėlė tautos gerbūvį, panašiai 
kaip ir buvusi Šiaulių partizanų štabo 
bendradarbė, dabartinė jubiliatė.

Sofija gimė 1901 m. kovo 29 d. Šiaulių 
advokato St. Lukausko ir dantų gyd. E. 
Ziabickaitės-Lukaus'kienčs šeimoje. Tėvai 
garsioje Liepojos byloje už liet, literatū
ros platinimą 1902 metais buvo nubausti 
ištrėmimu i Rusijos gilumą, iš kur grįžo 
į Šiaulius tik po 2 metų. Maža Zulė pra
džios mokslą išėjo privačioje A. Birutavi- 
čienės mokykloje. 1913 m. įstojo į Šiaulių 
mergaičių gimnaziją. Karui kilus, 1914 m. 
Lukauskų šeima evakuavosi į Petrapilį, 
kur Zulė tęsė mokslą ir -pergyveno revo
liuciją. Vėliau persikėlė į Maskvą, o iš 
ten 1918 m. grįžo į Šiaulius. Čia ji 1919 m. 
pirmoje laidoje baigė gimnaziją, kurią tuo 
pat laiku baigė ir keli kiti busimieji vi
suomenininkai: O. ir Z. Putvinskaitės, Pr. 
Vainauskas, St. Kuzminskas ir kt.

Nuo 1920 iki 1923 m. S. Lukauskaitė 
studijavo Berlyno Landwirtschaftlliche 

Hochschule'je, kurią baigusi ir atlikusi 
praktiką, 1924 m. išvyko vieneriems me
tams į Daniją žemės ūkio kooperacijos 
studijuoti.

Baigusi studijas, ji dirbo „Vietinių Gal
vijų Gerinimo Draugijoje“ ir aktyviai da
lyvavo Šiaulių visuomeniniame gyvenime: 
Lietuvos Vaiko Dr-joje, Gyvulių Globos 
Dr-joje, Šiaulių m. ir aps. Ligonių kasoje, 
visur eidama vadovaujančias pareigas.

1925. IV. 13 d. ištekėjusi už dr. med. 
Domo Jasaičio, išaugino du sūnų ir duk
terį Eleną, dabartinio VLIKo pirm. dr. J. 
K. Valiūno žmoną. Kilus antram pasauli
niam karui, kaip ir kitoms šeimoms, So
fijos Jasaitienės artimiesiems teko pergy
venti daug nelaimių. Jos vyras, dr. D. Ja
saitis buvo suimtas pirmiau NKVD-istų, o 
vėliau ir Gestapininkų. Laimingu būdu iš 
kalėjimo abu kartu pavyko išsilaisvinti. 
Vokiečių okupacijos metais jie daug pri
sidėjo prie žydų gelbėjimo.

1944 m. liepos mėn., raudonajai armijai 
artinantis prie Šiaulių, Jasaičiai pasitrau
kė į Vakarus. Vokietijai kapituliavus, S. 
Jasaitienė dirbo L. R. Kr. Vyr. Moterų 
Komiteto pirmininke, Tuebingene, o 1950 
m. persikėlė į JAV.

Su dėkingumu ir pagarba sveikindami 
pirmąją Lietuvos partizanę ir visuomeni- 
ninkę šios garbingos sukakties proga, lin
kime jai ir jos artimiesiems daug laimin
gų dienų ir Ilgiausių Metų!

J. Vilčinskas

„DARBININKO “ SUKAKTIS

Balandžio 24 d. Kultūros Židiny Brook- 
lyne bus paminėta „Darbininko“ 60-ties 
metų sukaktis. Laikraštį leidžia Tėvai 
Pranciškonai, redaguoja prof. Simas Su
žiedėlis.

Vladas šlaitas

Prisiminimų 
įstatymas

Viskas praeina, 
ir kartu niekas nepraeina, 
nes visa tai 
(kas praeina) 
pasilieka prisiminimų metraščio lapuose. 
Toks yra prisiminimų įstatymas, 
ir jisai, 
tas įstatymas, 
yra stipresnis už patį gyvenimą, 
nes jisai mus lydės ir po to, 
kai išeisim iš šio pasaulio į kitą pasaulį. 
Ir tik meilės ugnis 
(arba Dievas) 
galės išdeginti 
visa tai, 
kas buvo negera mūsų gyvenime.

Koncertas Sibire
Buvo tai 1947 metų rudenį. Tolimame 

Krasnojarsko krašte, Miansko rajone, No- 
vaja Aleksejevkos kaime, atsirado daug 
naujų gyventojų. Jų šneka, elgesys ii' bū
das daug skyrėsi nuo vietinių gyventojų. 
Naujieji gyventojai buvo apgyvendinti ba
rakuose ir baigiančiuose griūti namuose. 
Jiems trūko patalpų, drabužių, avalynės 
ir maisto. Tik darbo miškuose ir kasyklose 
buvo užtektinai. Iš uždarbio gaudavo nu
sipirkti duonos vietinėje parduotuvėje, bet 
paskutinėje eilėje, nes vietiniai buvo pir
mieji.

Trūkstant maisto, pradėjo atsirasti vis 
daugiau nedarbingų šeimų. Nepratę prie 
naujo klimato, žmonės pradėjo sirgti įvai
riom ligom. Laimingesnės buvo tos šeimos, 
kuriose buvo daugiau dirbančiųjų. Dide
liame varge liko senukai bei moterys su 
vaikais. Ką daryti? Reikėjo savo tautie
čiams padėti, suteikti materialinės ir dva
sinės paramos. Lietuviai inteligentai nuta
rė įsteigti Sibiro lietuvių savitarpinės pa
galbos komitetą. į šį komitetą daugiausia 
įėjo buvusieji mokytojai, inžinieriai bei 
kitų profesijų inteligentai.

Viename šio komiteto pasitarime kilo 
pasiūlymas suruošti vietiniams gyvento
jams koncertą ir už gautą pelną sušelpti į 
didžiausią vargą patekusias šeimas. Iš 
valdžias jokios paramos nebuvo galima ti
kėtis, bet ji leido suruošti saviveiklininkų 
pasirodymą.

Ilgai negalvojant, visi ėmėsi darbo su 
jaunatviška energija. Tautinius šokius su 
jaunamu pradėjo repetuoti- mokytoja Al
dona Kuraitė. Vaikų grupę ruošė mok. Ja
nina Kasperavičių tė, monologus ir eilė
raščius paruošė Zuzana ir Aldona Januš- 
kaitės, Jonas Zokas, Balys Roslianas, Leo
nas Vėlyvis ir kiti. Bilietais rūpinosi Tek
lė Bartuškaitė, o visą koncerto meninę da
lį tvarkė ir jai vadovavo Kęstutis Balčiū
nas. Kai jau buvo viskas paruošta pasiro
dymui, iškilo tautinių rūbų klausimas — 
kuo aprengti saviveiklininkus? Čia į pa
galbą atėjo dzūkės moterys, kurios į savo 
naująją gyvenvietę buvo atsigabenusios 
nemaža namuose austų languotų medžia
gų. Iš jų ir buvo pasiūti visai neblogi tau
tiniai drabužiai.

Atėjo ilgai lauktoji 1948 m. liepos die
na. Jau iš pat ryto nerimavo saviveikli
ninkai; nerimavo ir vietiniai gyventojai, 
kurie per ištisus dešimtmečius tokių da
lykų nebuvo matę. Vyrai iš lentų sukalė 
sceną, padarė net ir uždangą. Ir štai pir
masis lietuviškas koncertas svetimoje ša
lyje, „plačiojoje tėvynėje“. Suskamba pir
moji lietuviška daina. Ją pakeitė šokėjai. 
O kai patys mažiausi artistai atliko lietu
vių liaudies šokius Kalvelį ir Žilvytį, tai 
aplodismentams nebuvo galo. Kai choras 
dainavo Kur bėga Šešupė, Lietuva brangi, 
daugumai žiūrovų veidais riedėjo gaili 
ašarėlė. Vietiniai gyventojai ilgai plojo ir 
šaukė „Ura, litovcy, ura, charošo, krasi- 
vo“. Koncertas tęsėsi dvi valandas, bet ir 
pasiabigus niekas neskubėjo namo. Visi 
buvo sužavėti saviveiklininkų pasirodymu 
tokiose sąlygose.

Už bilietus buvo surinįkta 600 rublių, 
nors tautieičai buvo leidžiami be užmokes
čio. Už tuos pinigus jau buvo galima nu
pirkti keliom savaitėm maisto daugiausia 
jo reikalaujantiems.

Koncertas susilaukė didelio atgarsio vie
tinių ir aplinkinių gyvenviečių tarpe. Po 
kelių savaičių buvo pakartotas vietovėje 
„iMalyj Ungut“ (Mažasis Ungutas). Ten 
publikos susirinko dar daugiau, todėl ir 
bilietų buvo daugiau parduota. Trečiasis 
koncertas įvyko gyvenvietėje „Tretyj Un
gut arba populiariai liaudies vadinamame 
„Tretyj kilametr“.

Daugiau koncertų nebebuvo, nes vieti
nė valdžia pabijojo, kad susidarys koncer
tuojanti grupė, kuri pamirš savo kasdie
ninį darbq|. Ji išskirstė saviveiklininkus 
toliau vienus nuo kitų.

Daugumas buvusų to koncerto dalyvių 
šiuo metu gyvena Lietuvoje, kiti dingo be 
žinios, trečius priglaudė Sibiro žemelė, bet 
jie visi (liko savųjų tautiečių atmintyje.

Dalyvis

Naujoji Viltis
Politikos ir kultūros žurnalas, leidžia

mas Čikagoje, Nr. 8. Dėl įvykusio gaisro 
„Vilties“ spaustuvėj, šis numeris išėjo pus
mečiu pavėlavęs. Tada sudegė jau surink
tas tekstas, baigiamas laužyti į puslapius. 
Be to, dalis medžiagos nustojo aktualumo 
ir reikėjo išmesti.

Šiame numeryje įdomus B. Nemicko 
straipsnis „Pavergtos Lietuvos valdymo 
sąranga“. Jį sudaro keli skyriai. Išskirti
nas šeštasis, kur kalbama apie okupuotos 
Lietuvos neturėjimą jokio valstybinio sa
varankiškumo, ir 10 bei 11 skyriai apie so
vietinius teismus.

A. Genutis nagrinėja „Rusišką ir Sovie
tinį imperializmą“. Šiame gerai parengta
me straipsnyje ypač įdomus antras sky
rius apie „Sovietinio režimo grįžimą 1944- 
45 metais ir rusų kolonizaciją Lietuvoje“.

Sužinome, kad Vilniuje rusų 1959 m. bu
vo 69,400, o 1970 m. jau 91,000. Klaipėdo
je, kur rusų nebuvo prieš karą, 1970 m. 
jau atsirado 43.300 arba 30,9%. Aktyvina
ma pramonė tarnauja rusifikacijos tiks
lams.

L. Dargis rašo apie „Bendrines tautines 
Lietuvos pajamas 1937 m.“

Išsami doc. J. Dangio skaičiavimo anali
zė, kritika. Net ir neekonomistui įdomu ją 
paskaityti. Stebina tų metų pasiekti rezul
tatai.

Žurnalą paįvairina B. Čaplikaitės , 47 
liaudies dainos.

Recenzuojamas V. Alanto „Šventaragis“, 
A. Kaiirio „Karūna“, A. Virriaid'o „Kapai 
be kryžių“, A. Smetonos, „Pasakyta para
šyta“ II d., K. Škirpos „Sukilimas“. Recen
zentai iš eilės: S. Vykintas, A. Gustaitis, 
A. Merkelis, A. Konce.

Žurnalas baigiamas „Lietuviškąja veik
la šiame krašte“ ir „Spaudoje pasižval
gius“.

ILS.

Naujas falsifikatas
Sovietų propagandinė literatūra apie 

Lietuvą praturtėjo dar vienu leidiniu. 
1976 metų pradžioje išėjo iš spaudos V. 
Kuncevičiaus redaguota „Lithuania in 
1939-1940“, • Minties leidyklos Vilniuje iš
leista 232 psl. knyga.

Tarp anksčiau išleistų anglų kalba kny
gų paminėtinos „Present-day Lithuania in 
figures“, 130 psl., išleista 1971 m. ir skir
ta turistams, ir „Glimpses of Lithuania“, 
parašyta Broniaus Akstino, 238 psl., išleis
ta 1972 m., su tokiais skyriais: geografija, 
gyventojai, istorija, dabartinė santvarka, 
kalba, mokslas ir (krašto ūkis.

Visų tų leidinių tikslas — pavaizduoti 
Lietuvą įsijungusią į Sov. Sąjungą „sava
noriškai“, ir lietuvių tautą patenkintą 
esama padėtimi. Skaitant tas knygas, į 
akis krenta sovietams būdingi prieštara
vimai. Iš vienos pusės, neva siekia supa
žindinti angliškai kalbantį skaitytoją su 
Lietuvos geografija, (krašto grožiu ir jo 
praeitimi, iš kitos pusės — turistams ne
leidžiama pamatyti to krašto, kliudoma 
susitikti su gyventojais ir begėdiškai fal
sifikuojama to krašto istorija.

Knygoje „Lithuania in 1939-1940“ pa
vaizduotas Lietuvos kelias nuo nepriklau
somos valstybės iki įsijungimo į Sovietų 
respublikų sąjungą. Kaip paprastai sovie
tų literatūroje, šioje knygoje netrūksta 
melo. Svetimšalis, matydamas joje at
spausdintas autentiškų dokumentų foto
kopijas, gali patikėti ir kitur parašytam 
melui.Bet kiekvienas vakarietis pastebės, 
ko knygoje trūksta: Stalino-Hitlerio pakto 
iš 1939 m. ir prie jo pridėtų slaptų proto
kolų, kurie Vakarų istorinėje literatūroje 
gerai žinomi, šioje knygoje nėra.

O tie dokumentai aiškiai rodo, ar lietu
vių tauta savanoriškai prisijungė prie 
Sov. Sąjungos, ar ji buvo prievarta inkor
poruota, raudonajam ir rudajam diktato
riams tarpusavy susitarus. Tad kiekvienas 
tos knygos skaitytojas, susipažinęs su Va
karuose prieinama literatūra, ir perskai
tęs „Lithuania in 1939-1940“, neabejotinai 
įvertins ją kaip istorijos falsifikatą.

J. R.

MIRĖ DR. V. PAPROCKAS
JAV lietuvių spauda praneša, kad 

Brooklyne kovo 12 d. staiga, širdies smū
gio ištiktas, mirė dr. Vaclovas Paprockas 
(gimęs 1905 m.).

Tai buvo vienas iš veikliausių lietuvių, 
savo darbais talkinęs kur tik galėdamas. 
Aktyviai dalyvavo ir lietuviškoje spaudo
je. Jis parėmė pinigais veikaliuką apie 
New Yorko miesto pirmąjį lietuvį moky
toją ir gydytoją Aleksandrą • Kuršių. Su
rado Belgijoje jo disertaciją ir pasirūpino, 
kad ji būtų išversta i lietuvių ir anglų 
kalbas.

Dr. Paprockas suorganizavo Lietuvos 
Universiteto 50 m. sukakties minėjimą, rė
mė lietuviškus filmus, suorganizavo birže
lio trėmimų sukakčiai paminėti muzikos 
kūrinio konkursą, lankė lietuviškus pal- 
rengimus, padėjo, atvykstantiems.

Balzakas Tauragėje
(Ištrauka iš A. Morozovo straipsnio „Ką 

Balzakas parašė Tauragėje?“)

1937 metais Maskvoje išleistame leidi
nyje „Literatumoje nasledstvo“ buvo iš
spausdinta (Nr. 31-32) Leonido Grosmano 
studija „Balzakas Rusijoje“. Ši studija 
1946 metais 'atskira knyga buvo išleista ir 
Prancūzijoje. Jode panaudoti rusų Skulp
toriaus N. Ramazanovo, keliavusio drauge 
su O. Balzaku, kai didysis rašytojas grįžo 
iš Peterburgo į Paryžių, atsiminimai.

Iš jų dabar galime sužinoti O. Eialzako 
kelionės smulkmenas, pamatyti ir išgirsti 
tai, ką didysis rašytojas beveik prieš pus
antro amžiaus darė ir sakė būdamas vie
name ir kitame carinės Rusijos imperijos 
kampelyje.

Karieta, kuria važiavo O. Balzakas ir jo 
bendrakeleivis, buvo pakinkyta 'aštuo- 
niaiis, o kartais — dešimčia ir daugiau 
arklių. Jos maršrutas nusidriekė per Psko
vą, Rygą, Jelgavą, Joniškį, Meškuičius. 
Šiaulius, Kurtuvėnus, Batakius. Rugsėjo 
28 d. (spalio 10 d. naujuoju stiliumi) rytą 
karieta pasiekė Tauragę ir sustojo prie už
eigos namų. Kaip atrodė Tauragė tais to
limais laikais? 1836 metais šį pasienio 
miestuką nusiaubė didelis gaisras. Tuo 
metu Tauragė priklausė Platanui Zubovui 
(1846 m. caras Nikalojus I ją atidavė ku
nigaikščiui Vasilčikovui). 1836-1858 m. per 
miestą buvo tiesiamas Rygos-šiaulių-Til- 
žės plentas.

Kaip O. Balzakas jautėsi Tauragėje, 
koks buvo pirmasis įspūdis, patirtas šia
me pasienio miestely? Norėdami tai suži
noti, pasklaidykime N. Ramazovo atsimi
nimų puslapius:

.Atvykęs į Tauragę, Balzakas buvo ap
stulbintas, ir nenuostabu, — rašo N. Raima- 
zanovas. — Pratęs prie gero, rafinuoto 
maisto, jis rado čia puikius pusryčius ir 
geros arbatos.

— Ar jis tikrai skulptorius? — paklau
sė Balzakas, linįrtelėjęs į mano draugą, 
kuris tuo metu prausėsi.

— Tikrai, — atsakiau jam.

— O! Jis pernelyg valyvas. Skulptoriams 
tai nebūdinga.

Po pusryčių paprašėme atnešti popie
riaus laiškams ir įnikome rašyti. Plunks
nos buvo biaurios ir savo gergždėjimu su
darė trio, kuris mus labai juokino. .

Kada mes baigėm savo korespondenciją, 
Balzakas ištraukė iš savo krepšio butelį 
soterno.

— Štai paskutinis, jį reikia garbingai 
išgerti! — sušuko jis, ir butelis buvo be
matant Ištuštintas.

Kai 'reikėjo .atsiskaityti, kelnerė prašne
ko vokiškai. Balzakas jai atsakė visiškai 
abejingu tonu: „Mergaite, aš tavęs nesu
prantu, lbet man vis tiek“, šluostydamas 
lūpas ir pakildamas iš už stalo, Balzakas 
šūktelėjo: „Tegyvuoja Tauragė ir jos įžy
mioji šeimyna!“

Prie sienos su Prūsija mes visiškai ne
pastebėjome sargybinio, pasislėpusio su 
visa būdele už žalumos, o priešais mus vi
sa neaprėpiama' platyfcfe vailkė/.inėjo jtilk 
dvi vištos. „Žiūrėkite, didžioji Rusijos im
perija saugoma vištų!“ — vos tegalėjo iš
tarti Balzakas, pradėjęs kvatotis iš savo 
žodžių, ir aš nenoromis juokiausi kartu su 
juo“.

Taigi abejonių negalėjo būti — Taura
gė gali didžiuotis ne vien tuo, kad O. Bal
zakas liko patenkintas šiuo pasienio mies
tuku, bet ir tuo, kad, paviešėjęs čia tik 
pusdienį, genialus meninio žodžio meist
ras parašė laišką.

Bet kokį laišką? Koks to laiško turinys? 
Kam jis buvo skintas? Kur tas laiškas? Šie 
klausimai užplūdo labai atkakliai, nes mi
nėtas ‘laiškas ko gero vienintelis, kurį di
dis prancūzų tautos sūnus parašė Lietuvos 
žemėje.

Žiebėsi viltis — o gal tas laiškas vis dėl
to išliko, nesvarbu, !kad parašytas prieš 
130 metų? Juk jį rašė O. Balzakas, žmo
gus, kurio 'beveik kiekviena gyvenimo die
na dabartinei Prancūzijai yra gerai žino
ma.

Nuo ieškojimų pradžios praėjo maž
daug metai, kai mūsų televizorių ekranuo

se buvo /pradėtas demonstruoti Lenkijos 
televizijos filmas „Didžioji Balzako mei
lė“ — apie rašytojo meilę Evelinai Hans- 
kai. Net buvo slapta viltis —■ o galgi bus 
parodyta, kaip O. Balzakas buvo apsisto
jęs Tauragėje, kuri rašytojo kelionėje bu
vo paskutiniuoju Rusijos Imperijos mies
teliu. Deja, šito epizodo filme nėra. Tik te
ko matyti, kaip buvo naikinami rašytojo 
laiškai, ir tai pasėjo didelį nerimą — gal 
kaip tik tada ii’ žuvo O. Balzako laiškas, 
parašytas Tauragėje.

Tuo metu pradėjau susirašinėti su pran
cūze A. Šalabres, kurios vyras, būdamas 
hitlerininkų nelaisvėje, žuvo koncentraci
jos stovykloje, karo metais įkurtoje neto
li Tauragės — Lauksargiuose. Našlė pra
šė surasti vyro kapą. Gavau laišką ir iš 
vertėjos T. Belovenets, kuri mano laiškus, 
rašytus A. Šalabres. išversdavo į prancū
zų kalbą.

Kapą surasti pavyko.
Susirašinėdamas su A. Šalabres ir T. Be

lovenets, prašiau, kad padėtų surasti laiš
ką, kurį O. Balzakas parašė Tauragėje.

Pasirodo, T. Belovenets ilgus metus gy
veno Paryžiaus priemiestyje Pasi, netoli 
O. Eialzako namo muziejaus, yra didelė ra
šytojo talento gerbėja, todėl mielai sutiko 
man padėti.

Belaukdamas atsakymo iš Prancūzijos, 
perskaičiau krūvą knygų apie O. Balzako 
gyvenimo kelius ir vingius ir įsitikinau, 
kad aptikti jo laišką, rašytą iš Rusijos im
perijos pakraščio prieš 136 metų, — be
veik beviltiškas reikalas, nes lenkų grafie
nė. labai neilgam tapusi O. Balzako teisė
ta žmona, nepriklausė tai kilnių žmonių 
padermei, kuri po vyro mirties saugotų ir 
brangintų jo — vieno žymiausių pasaulio 
rašytojų — epistoliarinį palikimą, juo la
biau, kad visus savo laiškus, rašytus O. 
Balzakui, E. Hanska sunaikino. \

Čia turime atvirai ir nuoširdžiai pasa
kyti, kad tie, kurie bando poetizuoti E. 
Hanską (pavyzdžiui lenkų televizijos fil
mo „Didžioji Balzako meilė“ kūrėjai), 
švelniai kalbant, klysta, nes grafienė ne
jautė tikros ir didelės meilės rašytojui, 
garsiam savo knygomis, bet nelabai gar
siam savo kilme, kukliomis ir nepastovio
mis pajamomis, rašytojui, kurio paprastas 
ir natūralus elgesys su kitais žmonėmis 

grafienės’ širdyje niekada nesusilaukė 
prielankumo.

Todėl tegu nieko nestebina tas liūdnas 
ir beveik šiurpus faktas, kad, mirus O. 
Balzakui, daug jo rankraščių buvo išmes
ti iš namų tiesiog į gatvę, daugelis jų at
sidūrė kaimynystėje gyvenančių krautu
vininkų parduotuvėse, ir tose parduotuvė
se į didžiojo rašytojo rankraščius (popie
rius anais laikais buvo labai brangus) bu
vo vyniojamos prekės.

Turime būti dėkingi grafui S. Lovelžu- 
liui, kuris, siekdamas, kad didžiojo rašy
tojo palikimas išliktų ateities kartoms, 
vaikštinėjo po tas parduotuves, ieškojo ir 
surado nemažai O. Balzako ranka prira
šytų lapų.

Nesunku įsivaizduoti tą džiaugsmą, ku
rį patyriau, kai vieną kartą, atplėšęs voką, 
atsiųstą i| (tolimosios Prancūzijos, jiame 
pamačiau laiško, kurį O. Balzakas parašė 
Tauragėje, tekstą. Tiesiog nenorėjau tikė
ti savo akimis.

Štai ką didysis rašytojas, palakdamas 
Rusijos imperiją, kai iki Prūsijos sienos 
buvo likę šiek tiek daugiau kaip 30 kilo
metrų, 1843 metų spalio 10 dieną parašė 
Tauragės užeigos namuose savo būsimajai 
žmonai grafienei Evelinai Hanskai:

„TAUROGENAS
Brangioji Grafiene, filosofas, teigdamas, 

kad negalima rašyti užeigos plunksna, pa
sakė didžią teisybę, nes. kad ir kažin kaip 
Jūs būtumėte nuliūdus, netvertumėte juo
kais. matydama, kaip aš darbuojuos tokia 
plunksna.

Kelionė buvo tiek maloni, kiek iš viso 
gali būti maloni kelionė, palikus Jus. Nu
raminkite Liretą. Patekti iš Peterburgo į 
Paryžių — nėra nieko paprastesnio.

Žinoma, negalima nesijausti pavargu
siam, išsėdėjus tris su pusė dienos karie
toje, tačiau fiziškai aš jaučiuos gerai.

Jūsų (kalbos dėka mums retkarčiais vėl 
pavykdavo susikalbėti, nes kelionėje visiš
kai nėra ko valgyti. Ir čia aš suprantu, 
kokios Baltazaro puotos būdavo pietūs pas 
Jus. Jūsų virėjas čia turėtų gerbėjų.

Jums daugiau papasakosiu iš Eerlyno.
Pirklys, Liiretos brolio ir Valiado bičiu

lis, (kuris kalbėjo prancūziškai, su manimi 
išsiskyrė Rygoje, bet aš keliauju, rodos, 
iki Berlyno su dviem skulptoriais, kuriuos 
Jūsų puikusis imperatorius siunčia į Ro

mą, ir vienas iš jų truputį kalba prancū
ziškai.

Aš visiškai apsipratau su kailiniais ir su 
kailiais išmuštais batais, o Jūsų skarelė 
apsaugojo mano kaklą nuo slogos. Taigi 
Jūs buvote man geradarė ilki paskutinės 
minutės. Ir tai rodo, kad keliautojas nie
kada Jūsų nebuvo pamiršęs, nes Jūs vieš
pataujate keliautojo širdyje labiau, negu 
caras savo valstybėje.

Siunčiu tūkstantį švelnių sveikinimų ir 
mano širdingą atsidavimą mažajai grafie
nei, draugiškų linkėjimų Liretai, ir iki 
greito pasimatymo, nes Berlyne aš įsikur- 
siu geriau, negu čia, iš kur Jums rašau, 
laukdamas pietų.

Linkiu Jums kuo puikiausios sveikatos, 
galvokite apie ateinančius metus ir apie 
nuolatinį švelnumą.

Jums atsidavęs Onorė Bk, 28 d. antra
dienis, Taurogenas.“

Šio laiško originalas saugomas de Lo- 
venžul pilyje, kuri stovi Šantijo mieste, 
įsikūrusiame už 40 kilometrų nuo Pary
žiaus. Už tai, kad šis, kaip ir kiti O. Bal
zako laiškai, išliko iki mūsų dienų, pasiro
do, turime būti dėkingi jau minėtam gra
fui šarliui Spoelberkui de Lovenžuliui, ku
ris buvo ne tik kolekcionierius, bet ir 0. 
Balzako bičiulis. ‘Pa rašytojo mirties jis 
savo gyvenimą paskyrė O. Balzako ko
respondencijos rinkimui, o ji buvo gana 
didelė. Euvo padaryti laiškų negatyvai, 
kurie saugomi O. Balzako muziejuje Pasi. 
O jų — daugybė. Vien apie O. Balzako ir 
E. Hanskos susirašinėjimą pasakoja 700 
negatyvų. Madam Ž. Sarman ir iškviestam 
fotografui pavyko rasti negatyvą to laiš
ko, kurį O. Balzakas parašė Tauragėje.

Šio miestelio. įsikūrusio Prūsijos pašo
nėje, vardas labai1 senais laikais buvo ger
manizuotas, todėl ilgus amžius Tauragė 
oficialiai buvo vadinama Taurogenu, nes 
vokiečiai įrodinėjo, kad tai grynai germa
niškas vietovardis, kilęs iš' poetiško žodžių 
junginio — „rugio rasa“ (vok. rasa — 
Tau, rugiai — Roggen), ignoruodami tą 
akivaizdų ir neginčijamą faktą, kad lietu
vių kalboje egzistuoja žodžiai „tauro ra
gai“, .ta'uragiis“ (t. y. amatininkas, apdir
bąs tauro ragus).

„švyturys", Nr. 3, 1976
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LENKAS APIE LIETUVA
Paryžiuje 'išeina labai aukšto lygio len

kų kalba mėnesinis žurnalas Kultūra. Jo 
1976 im. sausio-vasario (Nr. 1/340-2/341) 
laidoje, skyriuje „Lietuviškoji kronika”, 
tilpo ilgokas E. žagieH'lo straipsnis apie 
dabartinę Lietuvą. Autorius, atrodo, ge
rai moka lietuvių kalbą &r bus 'lankęsis 
Lietuvoje.

Straipsnis pradedamas žemaitišku posa
kiu — „Kas bus, kas nebus, o žemaitis ne
pražus". Tai rodo pasiryžimą ištverti, iš
laikyti savo tautinę ir kultūrinę tapatybę.

Turistų judėjimas tarp Lietuvos ir Len
kijos, o taip pat giminių lankymas, yra 
apsunkintas ir ribotas. Gyvenimo sąlygų 
paveikti, žmonės į tai žiūri su įprastu ci
nizmu — juk ne tiek rūpi aplankyti gimi
nes kitoj pusėj, kiek uždirbti, prašmuge- 
liavus prekes per sieną. Aukso ir bižute
rijos kainos Lietuvoje yra žymiai pigesnės 
ir apsimoka vežti Lenkijon. Sovietų gami
niai yra menkiausios kokybės ir pasirin
kimo jokio. Kas nori padoriau apsirengti, 
stengiasi nuvažiuoti į satelitines respubli
kas. Batai ir vaistai — iš Vengrijos, namų 
apyvokos prekės — iš Rytų Vokietijos ir 
t. t. Kai žmogus grįžta iš užsienio, jo ne
klausia kas nauja politikoje, o tik ką ten 
galima pigiai nusipirkti? Taigi, vizų gavi
mas yra laikomas taim tikru atpildu ir jos 
duodamos savo žmonėms, kad ir nepar-tie- 
čiams, bet tokiems kombinatoriams, kurie 
patys uždirbdami, duos ir kitiems uždirb
ti. Kitiems, t. y. tiems, 'kurie parems jų 
pastangas gauti vizą, arba ją išduos.

B,Blat“ — neišverčiamas rusų žodis — 
kurio prasmę autorius aiškina kaip.„ran
ka ranką plauna“, žydi ir tarpsta, sudary
damas naujai kylančią kombinatorių Ma
sę, kuri gyvena labiau pasiturinčiai, negu 
gyventojų vidurkis, Lietuviai geria šian
dien daug daugiau negu prieš karą, bet 
vis dar daug mažiau už rusus. Partijai pri
klausymas nesmerkiamas, nes esą geriau, 
kad joje -balsą turėtų lietuvis, o ne rusas. 
Tais pačiais sumetimais veržimasis į 
mokslą yra nepaprastai didelis.

Vienos inteligentų šeimos .metinio už
darbio vidurkis yra 3 tūkstančiai rublių, 
dažniausiai yra du dirbantieji. Tokios šei
mos bute paprastai rasi televizorių, radi
ją, magnetofoną, šaldytuvą, skalbimo ma
šiną ir baldus. Valgomais produktais ap
rūpinimas 1975 metų rudenį buvęs kiek 
geresnis negu Lenkijoje, bet kitomis pre
kėmis — žymiai blogesnis. Prekybos or
ganizacija dar netobulesnė negu Lenkijoje 
— produktyvus laiko gaišinimas, ir pasi
rinkti tegali tarp blogos ir dar blogesnės 
prekių rūšies. Skaitmenimis palyginti su 
Vakarais tą bendrai žemą gyvenimo stan
dartą negalima, nes butai, kuras, elektra, 
paprasta duona yra labai pigūs, o moks
las neapmokamais. Užtat kitos prekės la
bai brangios. Palyginimas: vieno asmens 
maistui metams minimumas yra 500 rub
lių. Ir prie tokių uždarbių bei kainų kom
binatoriai statosi vienos šeimos namelius, 
perkasi automobilius už 5,000 rublių ir 
daugiau. Girdėti, kad Kaunas, imant pro
centais, turi daugiausia privačių automo
bilių visoje Sovietų Sąjungoje. Prisideda 
prie to ir iš užsienio gaunami siuntiniai' ir 
didesnė negu Rusijoje darbo produkcija 
Eiaitijos kraštuose.

Sistema, kur darbo produktyvumas, o 
ypač kokybė, nėra atlyginami, neskatina 
sąžiningumo ir verčia dirbti bet kaip, ne
sirūpinant darbo kokybe. Rusai ir kitos 
tautos jau į tai įsitraukė. Baltai, dar senu 
papročiu, dirba sąžiningiau: ūkininkai sa
vo pushektariniuose sklypeliuose ūkinin
kauja sumaniai. Be to, vėliau sukurtoji 
pramonė yna moderniškesnė. O gal ir so
vietų valdžia, norėdama prisigerinti 'tiems 
nenuoramoms lietuviams, kurie siunčia 
protestus Jungtinėms Tautoms ir turi dau
giau kontaktų su užsieniais per savo emi
graciją, suteikia jiems „mažą -stabilišku- 
mą“ ūkio srityje?

Paradoksas yra tai, kad valstybėje, ku
ri susikūrė tarptautinio proletariato soli
darumo oba-lsiu, susidarė sąlygos naciona
lizmui. Lietuviai, sukandę dantis, solida
riai ir atkakliai kovoja su rusifikacija ir 
kolonizacija. Nemaža kunigų yra „perk-an- 
dę“ marksizmą-leninizmą, o lietuviai dar
bininkai naudoja kovos metodus, .per pu
sę šimtmečio ištobulintus Sovietų Sąjun
goje. Rusui sudaromos sąlygos papildyti 
kokią nors malversaciją ar padaryti kokį 
„išdavikišką“ pareiškimą — po to rusas 
skundžiamas. Liudininkų niekuomet ne
trūksta. Jis išlekia iš savo vietos, kurią 
užims arba naujai atsiųstas rusas, arba 
lietuvis. Kaip žinoma, daugiausia rusų yra 
Vilniuje, mažai Kaune ir provincijoje. Bet 
yra naujų pramonės gyvenviečių, statytų 
kvalifikuotų rusų darbininkų, kurie pra
džioj stato, o paskui papildo tų įmonių 
kadrus Ir taip sudaro rusiškąsias salas. 
Alytuje esą ištisi rusiški kvartalai. Tarp
tautiniame Vilniuje viskas sumaišyta, bet 
provincijoje kartais pasitaiko tikrų rusiš
kų getto.

Televizijos programos pusiau rusiškas. 
Mokslo konferencijose vartojamos dvi kal
bos, bet lietuvių tekstai verčiami į rusų 
kalbą, tuo tarpu kai rusiškieji no — visi 
turi suprasti.

Lietuviai tuo tarpu nemato rausvų per
spektyvų, o dabartis Irgi nėra linksma, 
tad akis kreipia į praeitį. Palaiko senus 
papročius, tradicijas, o taip pat — pavė
luotai — rūpinasi apsaugoti praeities pa
minklus ir neužterštą gamtą.

Į praeitį atsigręžę, lietuviai stengiasi

l
pritaikyti ją prie dabarties. Lietuva, ypač 
Žemaitija, garsėjo savo prie kryžkelių sta
tytais mediniais kryžiais ir koplytėlėmis, 
dažniausiai su Rūpintojėliu. Stulpai liko, 
tik be Rūpintojėlių. Ant stulpų, papuoštų 
tradiciniais motyvais, matosi arba 'kelro
džiai, arba kolchozų — Lenino ir Raudo
nosios Armijos —■ vardai. Meno ir kultū
ros gyvenime Lietuvoje yra būtina atiduo
ti duoklę partijai ir oficialiai propagan
dai. Televizijos programos tai daro šimtu 
procentų: valandų valandomis reikia klau
sytis — ar praleisti pro ausis — apie mel
žėjų ar kitokių brigadų triumfus.

Nors viešuose santykiuose, kaip krautu
vėse, autobusuose ir pan. viešpatauja ne
paprastas mandagumas, santykiuose su 
gerais pažįstamais ir bičiuliais išliko se
nas lietuviškais nuoširdumas.

Bendras teatrų lygis yra labai žemas, 
tiek režisorių, tiek ir aktorių vaidinimo 
atžvilgiu. Pasitaiko sumaningų dekoraci
jų, naujoviškų ir gero skonio. Aktorius! 
yra valdininkas, gaunąs pastovią algą, tad 
jis gali būti pašalintas už „herezijas“, bet 
ne už negabumą. Na, ir iš metų į metus 
atbūna savo valandas, nors jį jau nuo pir
mos dienos reikėtų pavaryti nuo scenos. 
Mažiau kontroliuojamuose provincijos 
teatruose kartais pasitaiko įdomesnių įvy
kių. Vienintelis žymus režisierius Jurašas, 
kuris -daug rūpesčių sudarė valdžiai, Sol
ženicyno pavyzdžiu gavo leidimą — įsa
kymą išvažiuoti į užsienį.

Tapyboje viešpat-auja socrealizmas. Vis
kas sustojo kaip prieš pusšimtį. Vakarų 
dvelkimai nepasiekė Rusijos, šiek tiek pa
liesdami Baltijos kraštus. Tarptautinėje 
parodoje paveikslai iš dvylikos sovietų 
respublikų nesiskyrė nuo išstatytų prieš 
keliasdešimt metų. Tik Baltijos respubli
kų — ypač estų ir latvių — buvo kiek 
naujoviškesni. Leninas ir Stalinas sulaikė 
meno pažangą, ir tai įpareigoja ir šian
dien. Bet, 'spręsdamas įvairias problemas, 
Leninais n-iėkad nepareiškė savo nuomonės 
dėl puodų lipdymo. Todėl toje -srityje 
nėra ideologinių pasisakymų... ir kerami
ka Lietuvoje puikiai išsivystė. Keramika 
ir audeklų raštų projektai yra įvairūs, 
naujoviški ir skoningi.

Bendros tendencijos sudaro mažiau są
lygų individualinės kūrybos pažangai, bet 
yra dėkingos ansambliams. Nėra prasiki- 
šushį dainininkų arba muzikų-solistų, bet 
užtat yra geri simfoniniai vienetai, kame
riniai ar net vaikų orkestrai su klasiškos 
muzikos repertuaru. Lietuviška- specialy
bė yra chorų dainavimas. Matyt, jau ir 

Kiiii
„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 11) įsidėjo H. 

Mošinskienės laišką apie jaunimo kongre
są, pavadintą „Kongreso neigiamybės“. Ja
me rašoma:

„Pasaulio .lietuvių jaunimo kongrese P. 
Amerikoje buvo gražių dalykų, bet buvo 
ir dėmių. Studijų savaitė Italei vietovėje, 
Brazilijoje, buvo puiki. Nuostabiai gražiai 
jie iten surengė literatūros vakarą, kuris 
ilgai liks atmintyje. Deja, ir ten siautėjo 
„velnio -lašelis“. Teko pašalinti kai kuriuos 
Brazilijos lietuvių jaunimo vadovus.

Lietuviams turėtų atstovauti tinkamai 
parinkti jaunuoliai-ės, o ne pripuolamai 
surankioti asmenys. Jei kurio garbingo 
lietuvio šeimos sūnus siunčiamas -atsto
vauti Š. Amerikos lietuviams, tai jis turi 
tinkamai atlikti savo pareigas, o ne išti
sas dienas girtuokliauti. Tokius „atsto
vus“ pasilaikykite sau. ,Mes tokių ir čia 
galime susirasti!

Ateityje nejunkite jaunimo kongreso su 
ekskursija! Visokie turistai, norintys įsi
gyti brangakmenių, aukso ir panašių da
lykų, tenesimaišo kongrese. Juk kongre
sas skirtas jaunimui. Ir mes visi buvome 
tuo jaunimu susirūpinę. Deja, su tuo jau
nimu mums teko mažiausiai bendrauti, 
nes reikėjo rūpintis atvažiavusiais sve
čiais, kurie kongresu visai -nesidomėjo. 
Brazilijos lietuviai sudėjo ne tik nemažai 
aukų jaunimo kongresui, bet ir turėjo pri
sidėti prie kongrese 'nedalyvaujančių iš
laikymo. Tie -asmenys -užėmė kongresinio 
jaunimo vietas privačiose šeimose -ir dar 
sudarė daug rūpesčių, ypač kai negrįžda
vo laiku nakvynėn. Sugrįžę paryčiais no
rėdavo valgyti, ir neišmiegojusios šeimi
ninkės turėdavo kepti kiaušinienę su laši
niais.

Iš svetur atvykę nesidomėjo vietine lie
tuvių veikla Brazilijoje, ieškojo pirkti 
ametistų, akvamarinų, žiedų ir kt. papuo
šalų sau arba savo giminėms. Tokiam rei
kalui nereikalingi kongresai — tam yra 
turizmo kelionės.“

„Tiesoje“ (kovo 21 d.) išspausdintas 
straipsnis apie ką tik atsistatydinusį Ang
lijos min. pirmininką H. Wilsoną. Jame ra
šoma:

„Antradienį Anglijos ministras pirmi
ninkas H. Vilsonas pareiškė atsistatydinąs 
iš valdančios leiboristų partijos pirminin
ko, o tuo pačiu ir iš premjero posto. H. 
Vilsono pareiškimas buvo netikėtas šalies 
politinei visuomenei, net leiboristų kabi
neto ministrams. Kaip praneša užsienio

mokykla gerai paruošta, nes kai sodžiaus 
darbininkų grupė, grįždama iš darbo dai
nuoja, yra ko paklausyti. Atrasta daugybė 
senų liaudies dainų — lokalinių, apeiginių 
ir kt. Repertuaras yra turtingas^ Dainų 
šventėje Vilniuje dainavo kartu keli šim
tai susigiedojusių chorų, viso apie 20 tūks
tančių. Bet ir čia privaloma duoklė, rei
kia sudainuoti „široka stra-na moja rad- 
niaja“..., tik po -to sudainuojama „Lietuva 
mano“... Ir lenkai savo kukliuose pasiro
dymuose atiduoda duoklę daina „Leninas 
su mumis“...

Labiausiai nuskriausti ir suvaržyti yra 
skulptoriai. Jiems yra primestas ne tiktai 
-stilius, bet tema Ir šablonas. Privaloma 
dažniausiai istam-bcko vyriškio figūra su 
iškelta ranka, dažniausiai suspaustu 
kumščiu. Leningrade, šio miesto gynimui 
atminti, kiekviena figūra laiko ai- kulko
svaidį, -ar .revolverį, bet ir čia -paliekamas 
iškeltas kumštis. Sovietų Sąjungoje pagal 
šabloną Leninas visuomet žiūri kairėn, o 
Vilniuje, nežinia kodėl, dešinėn. Kaune 
ant paminklų vis dar -pakeltos rankos, bet 
jau be kumščio; pasitaiko ir -ant papėdės 
sėdinčių susirūpdn-usių moterėlių ir kitų 
lietuviams įprasto melancholiškai švel
naus staliaus apraiškų. Ta heroiškai iškel
ta -ranka įsako -skulptūros menui užakcen
tuoti priverstini „optimizmą“. Ir kalbėto
jai 'turi kartas nuo karto heroišk-ai iškelti 
ranką.

Sovietų taktika postalininiame laikotar
pyje evoliucionavo. Lietuviai, kuriems pa
sisekė partekti užsienin, pasakoja, k-ad vie
toj -ankstyvesnio šaudymo į demonstrantų 
minią, laikomasi atsargesnių -priemonių. 
Kraštutiniais atvejais vartojamos lazdos 
ir buožės. Dabar vengiama areštuoti ma
sinių demonstracijų metu — jos kantriai 
stebimos, o -areštai seka vėliau ir palaips
niui.

Po garsios Chruščiovo kalbos buvo pa
leistas nemažas skaičius ištremtųjų, jų 
tarpe lietuvių. Šie sėjo pasipriešinimo 
dvasią jau nebe tarp senųjų ir suterori
zuotų žmonių, bet jaunime. Kilo skaitlin
gi jaunimo rateliai, užmegzti ryšiai su lat
viais ir estais -studentais. Nepaisant .per
sekiojimų, itie rateliai laikėsi metus, mir
dami ir vėl atgiimdami. Areštuotieji yra 
apklausinėjami, terorizuojami, kartais pa
lenkiami į bendradarbiavimą su KGB; įta
riamieji asmenys yra nuolat sekami, iki 
visai pall-uš ir nusiramins. Tai yra naujas 
profilaktikos metodas. Nors vis yra naujų 
areštų, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika išeina ir praneša apie naujus suėmi
mus kunigų, „nusikaltusių“ vaikų paruo
šimu pirmai išpažinčiai, arba- „Arehipėlag 
Gulag“ vertėjų į lietuvių kalbą. (ELTA)

rašo
spauda, atsistatydinimo priežastys — as
meninės („amžius“, „nuovargis“).

Haroldas Vilsonas, kuriam neseniai su
kako 60 metų, yra vienas žymiausių Vaka
rų Europos politinių veikėjų, 13 metų jis 
vadovavo leiboristų partijai, su pertrau
komis aštuonerius metus ėjo Anglijos mi
nistro pirminino pareigas (savo laiku jis 
buvo jauniausias šalies premjeras per pas
kutinius du šimtmečius).

Užsienio politik-ojs srityje H. Vaisomas 
buvo realaus kurso atstovas. Jam teko va
dovauti Anglijai atsakingu istorijos mo
mentu — Helsinkio pasitarimo metu. Prie 
pasitarimo sėkmingo darbo nemažai “prisi
dėjo ir H. Vaisomas. Tarybinis publicistas 
J. Žukovas knygoje „Europos horizontai“ 
rašo: „Daugeliui įsiminė Didžiosios Brita
nijos ministro -pirmininko H. Vilsono pasa
kyti žodžiai — jam teko kalbėti Helsinkio 
konfercneijoje pirmam:

— Kartais aš matau, kad Europos vals
tybių veikėjai vengia naudoti -išsireiškimą 
„taikus sambūvis“ todėl, kad įvairių ša
lių įvairūs vadovai įveiriais metais teikė 
jam skirtingą prasmę. Šiuo atžvilgiu ma
no įsitikinimai tvirti...“

Anglijos ir visos Vakarų Europos ateitį 
leiboristų lyderis matė tik taikiame sam
būvyje su Tarybų Sąjunga, -socialistinėmis 
šalimis. H. Vilsonas 19 kantų lankėsi mū
sų šalyje.

Antra vertus, -H. Vilsonas liko tipišku 
socialdemokratinės partijos veikėju. Jo vy
riausybė nesugebėjo išspręsti tokių opių 
problemų, kaip nedarbas, infliacija. Lei
boristai apgavo Anglijos rinkėjus, žadėda
mi apriboti monopolijų viešpatavimą, iš
vesti šalį iš „Bendrosios rinkos“.

Kitais žodžiais tariant, H. Wilsonias bu
vo neblogas, bet galėjo būti dar geresnis...

MENO DARBUOTOJŲ RŪMAI

Vilniuj šalia universiteto atidaryti nau
jai atremontuoti Meno darbuotojų rūmai. 
Tų rūmų salėse, kaip buvo pareikšta juos 
atidarant, nuolat skambės rašytojų, kom
pozitorių kūriniai, bus rengiamos kino fil
mų premjeros, eksponuojami dailės dar
bai, vyks įvairios diskusijos. Rūmų res
tauravimo projekto autoriui, architektui 
R. Kazlauskui, įteiktas Garbės raštas. Ati
darymo proga įvyko nusipelniusių artistų 
koncertas.

Prašo laisves
LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRIJOS 

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE LAIŠKAS 
A. GROMIKAI, SOVIETŲ SĄJUNGOS 
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIUI

Lietuvių Katalikų Bendrija Didžiojo
je Britanijoje labai susirūpinusi dėl padi
dėjusio tikinčiųjų varžymo bei persekioji
mo Lietuvoje. Tai pažeidžia sąžinės bei 
religijos laisvę, kurią -garantuoja Sovietų 
Sąjungos konstitucija. Ir tai vyksta, ne
žiūrint Sovietų Vadovybės pareiškimų, 
kad šios -teisės yra paisomos.

Tikinčiųjų persekiojimais ypatingai pa
sireiškia šiais būdais:

1. Kunigų baudimas už religinį vaikų 
paruošimą, gi vaikams draudžiama akty
viai dalyvauti bažnytinėse apeigose ir t. t.

2. Tikinčiųjų vaikų terorizavimas mo
kyklose.

3. Kliūčių statymas kandidatams į kuni
gų seminariją.

4. Religinės literatūros, ne tik naujai 
pasigamintos, bet jau ir iš seniau turimos, 
konfiskavimas; taip pat baudimas už jos 
gaminimą bei platinimą.

5. Kryžių ir statutų naikinimas ne tik 
seniau buvusių, bet 'ir naujai pastatytų, 
šventoriuose ir kapuose, taip pat draudi
mas esamas bažnyčias remontuoti.

6. Trukdymas tikintiesiems Švęsti savo 
religines šventes.

Šių įvykių akivaizdoje kreipiamės į So
vietų Sąjungos Vyriausybę, reikalaudami:

1. Užtikrinti, kad Sovietų konstitucijos 
garantuota -sąžinės ir religijos laisvė būtų 
griežtai užlaikoma praktikoje.

2. Leisti tikintiesiems užtenkamai turė
ti religinės literatūros, kurios jie dabar 
neturi, būtent: maldaknygių, katekizmų ir 
t. t.

3. Leisti, kad laisvai galėtų eiti savo 
vyskupiškais pareigas vysk. Julijonais Ste
ponavičius ir vysk. Vincentas Sladkevi
čius, kurie -be jokio ypatingo apkaltinimo 
jau daug metų negali -to daryti.

4. Išleisti iš kalėjimų ir griežto režimo 
kolonijų tuos, kurie nors oficialiai buvo 
apkaltinti už prieštarybinę veiklą, 'bet iš 
tikrųjų nubausti .už religinės literatūros 
gaminimą ir platinimą.

5. Prisilaikant Helsinkio konferencijos 
sutarties, leisti -užsienio lietuviams lais
vai aplankyti savo gimines bei draugus 
Lietuvoje, o taip pat lietuviams Lietuvo
je laisvai keliauti į užsienį.
1976 m. kovo 22 d.

NB. Šis laiškas rusiškai buvo pasiųstas 
A. Gromikai, atvykusiam į Londoną, taip 
pa-t -angliškai katalikų laikraščiams Lon
done, lietuvių radijo skyriams, atstovy
bėms, laikraščiams ir kt.

KODĖL SKAUDA GALVĄ

Medicinos ekspertai nustatė, kad galvos 
skaudėjimas daugely atvejų yra psicholo
ginis dalykas. Žmonės, kurių galvos skaus
mais niekas nesirūpino ir negydė vaikys
tėje, visada mažiau kenčia nuo galvas 
skaudėjimo suaugę.

Patirta, kad galvos skausmas pagirio- 
ja-nt atsiranda -ne nuo išgerto alkoholio, o 
nuo jame buvusių priemaišų ir chemika
lų. Mažiausia tų skonio ir kvapo priemai
šų turi vodka. Džinas turi- mažiau kaip 
whisky, o škotiškas whisky mažiau kaip 
amerikoniškas. Baltas vynas esąs sauges
nis, negu raudonas...

Mielieji
(Kun. H. J. Šulco laiškas D. Britanijos 

lietuviams)

Jau trys mėnesiai, kaip vėl esu Brazili
joje. Vos atvykus, buvo daug darbo ruo
šiant vasaros stovyklas (mokslo metai čia 
yra nuo kovo iki gruodžio mėnesio), Ka
lėdų šventes, III PLJ Kongresą ir galiau
siai pravedant stovyklas.

Kaip esu minėjęs, dėl sveikatos susilp
nėjimo beveik vienerius metus buvau pa
silikęs Europoje; bandžiau atsigauti.

Ypatingai dvi stovyklos buvo sėkmin
gos: abidvi su pusšimčiu vaikų ir jaunimo. 
„Mūsų Rūtelės“ stovykla vyko vieno dos
naus tautiečio — Pranciškaus Kandroto — 
ūkyje-fazendoje. Ten vaikai iki valios ga
lėjo lakstyti, dūkti, pasidžiaugti gražia 
gamta (jie visi miesčioniukai!), pagerinti 
sveikatą kasdien šviežiu pienu, pasimau
dyti ir, galiausiai, išvystyti savo gabumus 
įvairia ir įdomia programa, sudaryta no
rint suartinti su -lietuviška dvasia ir mei
le protėvių žemei.

„Jūratės ir Kastyčio“ stovykla vyko 
prie jūros, palapinėse. Nors maistas -buvo 
kuklesnis — reikėjo viską ant laužo išsi
virti — ir į jį neišvengiamai patekdavo 
balto smėlio, bet švarus ir maloniai šiltas 
vanduo ir dosni saulė leido visiems gerai 
atsigauti. Tuo pačiu metu, 12 dienų laiko
tarpyje, jaunimėlis per kasdienines pro
gramas tikrai 'Sužinojo daugiau apie -savo 
'tėvynę: pats jaunimas laužo programose 
sugalvodavo suvaidinti lietuviškus -pada
vimus, pasakas ar paskutiniuosius istori
jos įvykius.

Po stovyklų didelė užduotis: III PLJ 
Kongreso sukeltą entuizazmą nukreipti į 
konkrečius uždavinius. Tam tikslui visi 
šios kolonijos veikėjai susibūrė, aptarė 
konkrečiai visus uždavinius, ir ryžtingai 
nori juos vykdyti.

Bičiuliai
Jau kelis kartus susirinko Stipendijų 

Komisija, tad galima Jums pristatyti, ko
kia bendra stipendijų padėtis.

Visos mano kelionės per JAV, Kanadą 
ir Europą, rezultatas: 30 stipendijų po 500 
dol. 1975 metais penkios stipendijos jau 
buvo išdalytos šešiems studentams (viena 
stipendija buvo likusi kasoje nuo 1974 me
tų).

1976 m. stipendija teikiama devyniems 
studentams, nors dar ir yra daugiau stu
dentų, reikalingų paramos. Bet kadangi 
1975 -metais tik Detroito, Shenandoah, 
Worcester lietuvių kolonijos ir Lietuvių 
Moterų Federacija iš naujo paaukojo, tai 
Komisija nusprendė kol kas riboti remia
mųjų Skaičių, kad dabar gaunantieji sti
pendiją jos užtektų iki jų studijų pabai
gos. Stipendijos skiriamos iš bendro fon
do, norint išvengti nusivylimo aukcitojų 
tarpe dėl eventualaus vieno ar kito kan
didato atpuolimo.

Tikiuosi, kad Jūsų dosni parama lydės 
mūsų darbus ir ateityje, nes stipendijų 
tikslas yra padėti išugdyti aukšto kultū
rinio lygio lietuvius, kurie tokiu būdu ga
lėtų tęsti lietuviškos kultūros išlaikymo 
darbus čia, Pietų Amerikoje.

Jau keturi metai, kai Stipendijų Fondas 
(Pietų Amerikos lietuvių studentų Fon
das) veikia ir jis vis didėja: pradėta kuk
liai, paremiant tris studentus, dabar jau 
trigubai tiek. Pasitikėkime ateitimi ir lie
tuvių solidarumu visame pasaulyje.

Asmeniškai atnaujinu Jums savo gilią 
padėką už atvirą ir dosnią širdį, kurią pa
tyriau savo apsilankymo metu.

Kristaus tvirta meilė tepalaiko mus vie
ningam darbui už šviesesnę mūsų tautos 
ateitį!

Jūsų kun. H. J. Šulcas, 
Cx. P. 4421 Sao Paulo, SP Brasil

LIETUVOJE
SPAUDA APIE V. GERULAITĮ

Žinomasis teniso žaidėjas Vytas Geru
laitis dalyvavo teniso rungtynėse Maskvo
je. Ypatingai įdomi buvusi dvikova tarp 
Gerulaičio ir gruzinų čempiono Kakulijos, 
kurias V. Gerulaitis vis dėlto pralaimėjo. 
„Gimtasis Kraštais“ įsidėjo V. Gerulaičio 
nuotrauką ir jo sportinės karjeros aprašy
mą.

SULAUKĖ 110 METŲ
Anykščių rajone gyvenanti Rožė šaka- 

lienė 110 metų. Apie ją „Tiesoje“ (kovo 17 
d.) rašoma:

„Šį pavasarį senutė laukia šimtas de
šimtąjį kartą jai sužaliuojant Dabužių gi
rios beržų. Daug atsiminimų susiję su šia 
giria, -čia, ganant Mackeliškių kaimo gal
vijus, prabėgo R. šakalienės vaikystė, plu
šant pono laukuose — jaunystė. Pirmojo 
-pasaulinio karo metais sudegus troboms, 
giria jos šeimai buvo prieglobsčiu ir na
mais, maitino, šildė. Dar ir dabar, sulau
kusi tiek metų, Rožė šaka-lienė nepamir
šo, ko išmoko vaikystėje. Nupynusi vyžas, 
kaip savotišką suvenyrą, padovanoja anū
kams ir proanūkiams.

Senutės tėvai — Mackeliškių kaimo gy
ventojai Mikaliūnai buvo baudžiauninkai, 
ėjo lažą Penionių dvaro ponui. Rožės ša
kalienės vyresnieji broliai ir seserys dar 
augo drobe apsiūtų vytelių lopšy, kurį tė- 
vai-baudžiauninkai, dirbdami pono lau
kuose, palikdavo pamiškėje, pakabinę ant 
medžio šakos.“

VILNIAUS LAIKRODININKAI
„Kibirkšties“ gamykoje Vilniuje dirba 

440 meistrų, kurie teikia gyventojams 
daugiau kaip 80 paslaugų ir kasdien pri
ima apie 9.000 užsakymų. Įdomiausias, at
rodo, yra laikrodininkų skyrius, apie ku-rį 
šitaip rašoma:

„Gamyklos direktorius Albinas Stat- 
kauskas palydi į laikrodžių taisymo cechą. 
Vilniuje yra visas šimtas laikrodininkų, ir 
jų darbas sudaro bene didžiausią visos 
įmonės buitinės technikos remonto dalį. 
Vilniečiai ir aplinkinių rajonų gyventojai 
kas mėnesį atiduoda valyti, taisyti nuo 6 
iki 10 tūkstančių laikrodėlių, žadintuvų.

Taisomi laikrodžiai anksčiau buvo plau
nami rankomis, dabar i taiką atėjo ultra
garsas. Baigiamas montuoti ir netrukus 
stos rikuiotėn -galingas laikrodžių plovimo 
ultragarsu agregatas. Beje —• antrasis ša
lyje Kol kas panašus įrenginys tėra Le
ningrade. Jis, per porą minučių išvalyda
mas-po 10 laikrodžių, šioje operacijoje vi
siškai atpalaiduos rankų darbą. Sumon
tuotas ir jau veikia laikrodžių dinaminio 
išbandymo stendas, 'kurio įvairiomis plokš
tumomis ištisą parą besisukančiose kame
rose tikrinama remonto kokybė.“

PATARIA NEBENAIKINTI VILKŲ
Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje 

esama apie 100 vilkų. Už jų naikinimą mo
kamos premijos. Tačiau biologijos moks
lų kandidatė J. Prūsaitė pataria vilkų ne
benaikinti. Esą, jie padeda išlaikyti gy
vūnijos lygsvarą, naikindami senus ir ne
sveikus kanopinius žvėris. Kanopinių žvė
rių (stirnų, briedžių, elnių ir kt.) dabar 
Lietuvoje esama -apie 90.000.

3
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I tuvybės reikalais, be vargo vaikus išmo- 
I kė lietuviškai kalbėti. Stasys yra aktyvus 
vyrų chorelio narys, paįvairinąs lietuviš
ka daina įvairius minėjimus 
Dukrelė Monika prisideda su 
ir šokiais. Nuoširdžioji Erika 
visais rūpinasi, palydėdama į 
pamaldas bei subuvimus.

Ilgiausių metų visuomet žvaliems Sta
siui ir Erikai, o taipgi jų vaikams.

J. K.

Bradforde. 
eilėraščiais 
motiniškai 
minėjimus,

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
X. Y. — 3.35 sv., A. Diską — 2.10

A. Miliūnas — 0.50 sv., N. Žvirblis — 
sv., R. Gustainis — 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
R. Giedraitis — £6.00, J. Liobė — 

sv.

sv., 
0.50

1.00

šv. Mišios su pamokslais. Po Mišių irgi 
klausoma išpažinčių.

Verbose, bal. 11 d. išpažintys nuo 10 
vai., 11.15 vai. Verbų šventinimas su pro
cesija ir Mišios su pamokslais. Laike Mi
šių išpažinčių nebus, nes tik bus vienas 
kunigas.

Visus maloniai kviečiame dvasinei at
gaivai.

ŠKOTIJA
SKOTUOS LIETUVIS — MENO 

MĖGĖJAS

JAUNIMUI DERBY
ge-Penktadienio Klubas kviečia visus 

gūžės 14 d. (penktadienį) į Jaunimo Disco 
Lietuvių Namuose. Įėjimas tik 50 penų. 
Pelnas skiriamas Londono Tautinių šokių 
Grupei.

The Friday Club invites everyone to a 
rave-up Disco, ait Lithuanian House, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil, on Fri
day May 14th. Admission only 50 pence. 
Proceeds will go 'to the Iron don Lithuanian 
Folk Dance Ensemble.

PRIEŠVELYKINIS SUSITELKIMAS

Jis bus Verbų sekmadienį, bal. 11 d., 14 
vai., Bridge Gate. Praves kun. dr. Jonas 
Sakevičius, MIC. Išpažintys nuo 13.15 vai. 
Visi maloniai kviečiami.

Aną dieną redakciją pasiekė albumas, 
kuriame pilna medžio drožinių ir įvairių 
iš akmenėlių padarytų papuošalų nuotrau
kų. To albumo savininkas — toli pietva
karių Škotijoj gyvenąs lietuvis Petras Le- 
vandauskas, dabar besivadinąs P. Severs 
pavarde. Priimdamas pilietybę, jis tą pa
vardę pasirinko sekdamas 211 metais Ško
tijoj kariavusi Cezaris Septimus Severus...

Paklaustas, kur jis išmokęs drožinėjimo

BRADFORDAS
KUNIGYSTĖS SUKAKTIES MINĖJIMAS

LONDONAS
KVIEČIAME Į PAVASARIO BALIŲ

Lietuvių Moterų Sambūris „Dainava“ 
maloniai visus kviečia atsilankyti į pava
sario balių, kuris įvykis gegužės 8 d. Lietu
vių Namuose, 1-2 Ladbroke Gardens, W11.

Pradžia 7.30 vai. Turtingas bufetas, ge
ras orkestras ir kitos staigmenos.

Dainavietės

PRIESVELYKINJS SUSITELKIMAS

Priešvelykinį susitelkimą — rekolekci
jas Lietuvių bažnyčioje (21 The Ovai, 
Hackney Rd., London E2) praves kun. Ste
ponas Matulis, MIC, šia tvarka: balandžio 
9 d. (penktadienį) 8 vai. vak., bad. 10 d. 
— 7 vail. vak. ir bal. 11 d. (sekmadienį) 11 
vai.

Birželio mėnesį kun. Jonas Kuzmickis 
švenčia 40 metų kunigystės sukaktį. Ta 
proga Bradfordo, Huiddersfieldio, Leedso, 
Halifaxo ir kiti lietuviai rengia atitinka
mą minėjimą.

Birželio 19 d. 6 vai. Vyčio klubo salėje 
rengiama akademija ir solistės V. Gaspe- 
rienės koncertas. Birželio 20 d., 'tuojau po 
pamaldų, toje pat klubo salėje bus pietūs. 
Kas norėtų dalyvauti, prašoma vėliausiai 
iki gegužės 30 d. užsirašyti pas Vyčio klu
bo pirmininką St. Grybą, 5 Oalk Vilias, 
Bradford, West Yorkshire, BD8. Kaina £3.

Pažymėtina, kad šiame sukakties minė
jime mielai sutiko dalyvauti ir vysk. A. 
Ddksnys.

.Victory“ — P. Severs medžio drožinys

VELYKŲ PAMALDOS

Pamaldos Lietuvių bažnyčioje Didįjį 
ketvirtadieni — bal. 15 d. bus 8 vai. va
kare, Did. penktadieni — 3 vai. ir Did. 
šeštadieni — 7 vai. vak.

Velykų rytą Prisikėlimo pamaldos bus 
8 vai. Suma — 11 vai. Velykų II-ją dieną 
(neprivaloma šventė) šv. Mišios 9 ir 11 
vai.

GAUSUS DAINAVIECIŲ SUSIRINKIMAS

Balandžio 4 d. Lietuvių Namuose įvyko 
gausus metinis dainaviečių susirinkimas.

Visome pritariant, buvo patvirtinta pra
ėjusiųjų metų valdyba: D. Ribokienė — 
pirm., S. Ruseckienė — vicepirm., T. Gi- 
rėnienė — sekr. ir P. Nenortienė — kasi
ninkė.

Revizijos komisija: J. Kerienė ir B. Na
rna j uškienė.

Aptarti šie ateities darbai: rugsėjo 18 d. 
suruošti turgelį, o spalio 16 d. 
balių.

Susirinkimo proga atšvęstas 
kės D. Ribokienės gimtadienis. 
Ilgiausių metų ir pasivaišinta.

— rudens

pirminin-
Sugiedota

MANCHESTERIS
VELYKINIAI PARENGIMAI

Manchesterio Liet. Soc. klubas savo pa
talpose Velykų pirmą dieną rengia gra
žiausių margučių ir kepuraičių varžybas. 
Rengėjai pageidauja, kad visi, kas tik ga
li, atsineštų margučių ir kepuraičių. Lai
mėjusieji bus premijuojami. Norintieji ga
lės pasišokti.

Kviečiame atsilankyti visus.
Klubo valdyba

PAVASARIO STOVYKLĖLĖ

Balandžio 23-25 dienomis Manchesterio 
Socialinio klubo patalpose rengiama skau- 
tų-čių stovyklėlė. Kviečiame seses ir bro
lius ko skaitlingiau dalyvauti.

Skautų-čių Vadovai

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Manchesterio Skautų Tėvų Komitetas 
gegužės 2 d., sekmadienį, 6 vai. vakare. 
Manchesterio Lietuvių Soc. klubo patalpo
se rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys v. s. J. Maslauskas. 

Meninę dalį atliks škautai-ės. Po minėjimo 
visos motinos bus pavaišintos arbatėle. 
Maloniai kviečiame visus tautiečius mi
nėjime dalyvauti.

M. S. T. Komitetas

NOTTINQHAMAS
REKOLEKCIJOS

Šiemet jas praves Židinyje kun. dr. Jo
nas Sakevičius, MIC, šia tvarka: balan
džio 10 d. nuo 18 vai. išpažintys, 19 vai.

GLOUCESTERIS
PRISIMINSIME MOTINAS

Gegužės 1 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Gloucesterio ir Stroudo skyrius, susitaręs 
su Birminghamo, Covemtrio ir Wolver- 
hamptono skyriais, rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 
Maxies Club, Patik Road, Gloucester (prie 
parko).

Programoje: paskaita ir meninė dalis. 
Šokiams gros geras orkestras. Turtinga lo
terija. šokiai ilki 12 vai. Karšti ir šalti už
kandžiai ir įvairūs gėrimai. Maloniai pra
šome visus, iš arti ir toli, pavieniai ar 
ekskursijomis atvykti pas mus. Būsite ma
loniai laukiami ir priimami.

Skyriaus valdyba

MŪSŲ LIGONIAI

Gloucester! užpuolė nelaimės — turime 
du ligonius. Skyriaus pirm. Aldona Ru
činskienė guli Standish ligoninėje (Ward 
Dl). Skyriaus narys Jonas Tamolevičius 
po sunkios operacijos guli Great Western 
Hospital (Ward 8). Ligonis neturi jokių 
giminių.

Mes savo ligonius nuoširdžiai užjaučia
me ir linkime greitai pasveikti.

LEIQH
EKSKURSIJA Į MANCHESTERIO 

LIETUVIŲ KLUBĄ

DBLS Leigh Skyrius jau treti metai Ve
lykų proga atakuojame Manchesterį. Taip 
pat ir šiemet rengiama ekskursija Velykų 
pirmąją dieną su margučiais. Be to, mūsų 
skyriaus moterys jau rengiasi pasirodyti 
ir pademonstruoti specialias kepures ir 
skrybėlaites. Autobusas iš Leigh išvažiuo
ja 4 vai. p. p. Kaina 1 svaras. Kas nori va
žiuoti. prašom užsiregistruoti pas bet ku
rį valdybps narį. Kviečiame visus iš Leigh 
apylinkės ekskursijoje dalyvauti.

Skyriaus valdyba

HUDDERSFIELDAS

ST. IR E. BUDRIŲ SUKAKTIS

Kovo 27 d. vakare jaukioje salėje Sta
sys ir Erika Budriai, apsupti savo vaikų 
Romualdo ir Monikos bei artimų bičiulių, 
atšventė moterystės 25 metų sukaktį.

Maldos invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Kuzmickis. kuris gražia sukakties proga 
pasveikino sukaktuvininkus, įteikdamas 
jiems šv. Tėvo Pauliaus VI specialų palai
minimą. Sveikindamas savo tėvelius, svei
kinimo tostų pakėlė sūnus Romualdas. 
Nuoširdžiai sveikino mielas šeimos drau
gas, Škotijos lietuvių choro vadovas Pr. 
Dzidolikas, kuris su keliais bičiuliais at
važiavo iš tolimosios šiaurės. Sukaktuvi
ninko dainos bendrai, vyrų chorelio na
riai, gražiai pasveikino, sutraukdami „Il
giausių metų" ir paįvairindami pobūvį lie
tuviškomis dainomis. Sukaktuvininkas 
trumpai padėkojo savo ir žmonos vardu, 
džiaugdamasis draugiška nuotaika.

Stasys ir Erika Budriai — populiarūs 
visų lietuvių tarpe. Abu sielodamiesi lie-

gudrybių, P. Severs atsakė: — Namie. Ma
no vaikystės metais niekas vaikams žais
lų nedarė. Todėl patys darydavome lan
kus ir strėles, šautuvus, laivus, vežimė
lius, lėktuvus Ir kt. Ir taip pamažu išsi
vystė mano mėgėjiški gabumai, kuriuose, 
angliškai tariant, yra 10% inspiration ir 
90% perspiration (10% įkvėpimo ir 90% 
prakaito).

Kokiais įrankiais jis drožinėjąs savo ma
donas, paveikslus, laivų modelius, kryžius 
ir kitokius, tautodailės darbus?

— Mažas peiliukas ir mažas 1.5 mm kal
telis, tai visi mano įrankiai. Su jais, pvz. 
drožinėdamas vieną mužutį madonos pa
veikslą sugaišau net 45 valandas. Leng
viau yra padaryti gėles, geometrines figū
ras, dėžutes ir kt.

— Koks medis daugiausia naudojamas?
— Geriausia iš visų liepa. Iš jos galim* 

i'špiaustyti iki 0,5 mm dydžio ar gilumo 
kontūrus. Neblogas ir skroblas (beech), 
bet daug trapesnis.

įvairiems papuošalams dirbti P. Severs 
sakosi įsitaisęs mažą malūnėlį spalvotiems 
akmenėliams šlifuoti, kurių Škotijos pa
krantėse esą ypačiai gausu.

— Jei rašysite 'apie mane, nevadinkite 
menininku, nes toks nesu. Esu tik mėgė
jas, kuris laisvais ęensiniko dienas skiria 
drožinėjimams ir papuošalų gamybai. Gai
liuosi, kad šį „hobby“ pavėluotai pradė
jau intensyviau kultivuoti.

— Ką veikėte Lietuvoje?
— Tėvas buvo Nemuno garlaivio kapi

tonas. Tad laivininko-plaukiotojo dalia te
ko ir man. Karo tarnybą prisiėjo atlikti 
ulonų pulke, bet raitelis buvau blogas. Ma
ne labiau traukė vanduo ir laivai.

— Kaip patekote į Škotiją?
— Kaip ir daugelis ano meto vyrų. Ka

ro pabaiga užklupo šiaurės-vakarų Vokie
tijoje. Paskui per Vokietijos ir Belgijos 
belaisvių 'stovyklas atsidūriau Škotijoje, 
kurioje jau išgyvenau 28 metus. Pradžio
je dirbau kunigaikščio Bucoleuch lentpjū
vėje, o dabar jau pensininkas. Apylinkė, 
kurioje gyvenu (Du.mfres-shire), nepa
prastai graži, dar tebesilaiko romėnų ir 
saksų fortų liekanos. Gal ir jūsiškėje So
dyboje nebūtų gražiau...

— Ką dar mėgstate šalia drožinėjimo?
— Labai daug skaitau. lEle lietuvių, mo

ku dar anglų, vokiečių, rusų ir lenkų kal
bas. Be to, šiek 'tiek lotynų ir prancūzų. 
Domiuosi lietuvių tautos praeitimi. Rašau 
„atsiminimus“ ir Škotijos gamtos apybrai
žas. Su Lietuva, kurioje yra likęs brolis 
su šeima, ryšiai yra nutrūkę.

Skelbdami šį mažą pasikalbėjimą, deda
me nuotrauką ir vieno P. Severs drožinio, 
kurių jis turi labai daug.

apie du šimtai tautiečių. NRW atstovybės 
pirmininko M. Kiužausko suorganizuota
me minėjime buvo numatyta įdomi prog
rama, kas, be abejo, irgi paskatino dauge
lį tautiečių atvykti. Kaip garbės svečiai 
minėjime dalyvavo Nordrheinwestfalijos 
vyriausybės atstovas, latvių bendruome
nės atstovas dr. Šildė ir kiti.

Prieš minėjimą dr. tėvas Konstantinas 
Gulbinas (O. F. M. Cap.) atlaikė šv. Mi
šias. Pamokslas buvo pritaikytas šventei: 
Vasario 16-osios data reikšminga lietu
viams dar ir kitais atžvilgiais, būtent, 
1801. II. 16 gimė vyskupas M. Valančius, 
1923. II. 16 Ambasadorių konferencija pri
pažino Klaipėdos kraštą Lietuvai, 1927. II. 
16 mirė Vilniuje dr. J. 'Eiasanavičius. To
liau tėvas Konstantinas priminė graikų 
didvyrio Odisėjo ir jo bendrų likimą — 
dalis bendrakeleivių pamiršo savo parei
gas. buvo už tai nubausti ir nepasiekė sa
vo tėvynės.

Nepriklausomybės šventei pritaikytą pa
skaitą Skaitė teis. J. Lukošius iš Huetten- 
feldo. Paminėtinas šio referato teigimas: 
be Vasario 16-osios Akto ir nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpio nebūtų ir šian
dieninės vadinamosios LTSR; Lietuva bū
tų surusėjusios sovietinės Baltgudijos pro
vincija. Tai turėtų ir lietuviai komunistai 
įsisąmoninti.

Meninėje dalyje gražiai pasirodė vietos 
latvių gimnazijos kanklių ansamblis, su
silaukęs daug plojimų. Gaila, kad panašios 
grupės neįstengia mūsų gimnazija Huett- 
enfelde sukurti. Neblogai pašoko keletą 
tautinių šokių Nordrheinwestfalijos tauti
nių šokių grupė. Kai kuriuos šokius turė
tų grupė dar daugiau repetuoti — trūksta 
tikslumo ir gyvumo. Duetas (Kabliauskai- 
tė ir Kučma) ir poezijos trejukė (Vilčins- 
kaitė, Šulcaitė ir Mauzaitė) savo dainomis 
ir deklamacijomis gražiai paįvairino me
ninę dalį. Pirmą kartą teko matyti ir klau
sytis skudučių kapelos, kuriai vadovauja 
muzikos studentas P. Odinis, dar ne taip 
seniai atvykęs iš Lietuvos. Linkėtina, kad 
taip gražiai pradėtas darbas būtų tęsia
mas ir toliau. Tai malonus lietuvių folklo
ristinio gyvenimo Vokietijoje papildymas.

Po Tautos himno sekė linksmoji minė
jimo dalis. Šokiams grojo Zigmas Mauza. 
Laukiama, kad Muensterio ir apylinkės 
lietuviai pagaliau susiorganizuotų ir pa
tys imtųsi iniciatyvos parengimus ruošti.

K. Dikšaitis

Skautiškuoju keliu
SESĖS IR BROLIAI!

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

GANA TŲ KAMERŲ!

Nors Nuerenbergo tribunolas pasmerkė 
tuos, kurie naudojo dujų kameras žmo
nėms nuodyti, daugelis vis dar nesupran
ta užnuodyto oro kenksmingumo žmogui. 
Rūkoriai nenori suprasti, kad tabako dū
mai kenkia ne tik jiems patiems, bet ir 
tiems, kurie yra priversti kvėpuoti jų už
terštu oru.

Tabako dūmai padidina pavcįjų, kaip 
jau visiems žinoma, susirgti chronišku 
bronchitu, enfisema, plaučių vėžiu. Be to, 
jie yra nepakenčiami visiems, kurie 
silpnus plaučius.

Pastaruoju laiku kai kurių kraštų 
riausybės buvo priverstas imtis tam
rų priemonių pavojui nuo rūkymo suma
žinti'. D. Britanijoje rūkymo 'kenksmingu
mas yra aiškinamas per televiziją ir spau
dą. Italijoje yra daroma daugiau. Ten iš
leistas įstatymas, kuris uždraus rūkyti vi
sose viešose patalpose: kinuose, teatruose, 
šokių salėse ir transporto priemonėse.

Italai geriausiai suprato, kad tabako 
dūmai (kenkia ne tik rūkoriui, bet ir tiems, 
kurie randasi prirūkytose 
jie yra priversti kvėpuoti 
dais.

Lietuvių susibūrimuose į
kreipiama dėmesio. O turėtų būti! Per 
DBLS suvažiavimus Londone, kai susiren
ka daugiau žmonių, salė ir baras skęsta 
dūmuose. Buvo pastebėta, kad kai kurie 
dalyviai, bijodami užtrokšti, išeina į kori
dorių ar lauką. Todėl ar ne laikas būtų 
susiprasti ir įvesti viešose vietose itališką 
tvarką — nerūkyti? Įstatymo neturime, 
bet susiprasti galime. Nereikia nuodyti sa
vęs, o tuo labiau kitų!

turi

vy- 
tik-

patalpose, nes 
tais pat nuo-

tai vis dar ne-

D. B.

4*0 CHICAGOS DANGUM

VOKIETIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 

MUENSTERYJE

Šiais metais centrinis Nordrheinwestf'a- 
lijos Lietuvos nepriklausomybės minėji
mas buvo suruoštas Muensteryje, kuris 
yra šiaurinėje to krašto dalyje. Tuomi no
rėta sudaryti galimybę minėjime dalyvau
ti to rajono lietuviams, nes Muensterio 
kaimyninės lietuvių apylinkės yra silpnos 
ir nepajėgios surengti didesnio masto mi
nėjimo. Be to, tikėtasi, kad ir pačiame 
Muensteryje 'ta proga įsisteigs apylinkė. 
Pasirodo, kad čia gyvenama nemaža lie
tuvių: minėjime (vasario 21 d.) dalyvavo

Kas treti metai įvyksta Lietuvių Skau
tų Sąjungos (korespondencinis) suvažia
vimas, kuris išklauso vadovybės praneši
mų, dalyvių pasisakymų bei pasiūlymų, 
priima nutarimus organizacijos klausimais 
ir išrenka vadovybę.

Tai yra įrodymas, kad organizacija nėra 
valdoma vienos 'kurios grupės ar asmenų, 
bet periodiškai pakeičiama.

Vadovybės pasikeitimas vyksta ne atsi
tiktinai, bet Sąjungos statuto ir nuostatų 
tvarka, LSS suvažiavimui demokratiniu 
korespondenciniu būdu išrinkus ar perrin
kus. Šiuo metu (gerokai pavėlavus dėl 
pašto ir kitų priežasčių) korespondencinis 
suvažiavimas baigiamas, ir Lietuvių Skau
tų Sąjungos suvažiavimo prezidiumas 
skelbia LSS vyriausios vadovybės rinkimų 
rezultatus ir pareigų perdavimą.

Vadovai, perduod an tieji pareigas, jau
čia, 'kad kartu 'perduoda ir dalį savęs, nes, 
kelerius metus dirbę vadovybėje, būna 
įdėję daug darbo ir širdies, parodę savo 
organizacinius bei kūrybinius sugebėjimus 
ir paskyrę daug brangių poilsio valandų 
jaunimui ugdyti ir pačiam sąjūdžiui.

Naujoji vyriausioji vadovybė paprastai 
ateina su dideliu užsidegimu, pilna ener
gijos bei pasiryžimo, kupina naujų idėjų 
ir minčių darbui tęsti, kad plačiajame lais
vajame pasaulyje išsisklaidę lietuvių 
skautai ir skautės ir vadovai bei vadovės 
būtų kaip viena glaudi šeima, kad Sąjun
gos auklėjamas jaunimas išaugtų tikrai 
gerais skautais ir gerais lietuviais.

Lietuvių Skautų Sąjungos naujoji va- 
davybė pareigas perėmė 1976 m. kovo 10 
ir kovo 21 d. Ne\č Yorke. Daug širdies, 
darbo, pastangų ir ryžto pastarųjų net tri
jų kadencijų metu (kadencija yra trys me
tai) įdėjęs v. s. Antanas Saulaitis, dėl svei
katos ir kitų priežasčių iš LSS Tarybos 
Pirmininko pareigų pasitraukė. Į I-SS Ta
rybos 'Pirmininkes išrinkta mums visiems 
puikiai pažįstama buvusi Seserijos Vy
riausia Skautininke v. s. Lilė Milukienė 
(pirmas atsitikimas sąjūdžio istorijoj, mo
teris — LSS Tarybos pirmininkė).

Kiti vadovybės nariai: LSS Seserijos 
Vyriausia Skautininke v. s. Irena Kerel'ie- 
nė, Lietuvių Skautų Erolijos Vyriausias 
Skautininkas s. Sigitas Miknaitis, ASS 
Vadijos Pirmininkas fil. v. s. Vytenis Stat
kus. LSS RK dvasios vadovas s. kun. Au
gustinas Simonavičius, LSS EL dvasios 
vadovas v. s. kun. Ansas Trakis. Austra
lijos Rajono Vadas v. s. dr. Aleksandras 
Mauragis, JAV Atlanto — ps. Rimas Zi
nas, JAV Ramiojo VandenĄno — s. Vytau
tas Vidugiris, JAV Vidurio — v. s. Zigmas 
Jaunius, Kanados — v. s. Kazys Batura. 
Anglijos Rajono vado pareigas tęsia v. s. 
Jaras Alkis ir V. Vokietijos — s. Antanas 
Veršelis.

Baigusiems eiti pareigas, tenka nuošir
džiai ir skautiškai padėkoti, o naujuosius 
pasveikinti ir pažadėti jiems visokeriopą 
talką. Budėkime!

Lietuvių Televizijos Programai kovo 26 
d. suėjo 10 metų. Tai ilgas amžius! Kas
met jos išlaikymui išleidžiama apie 30 
tūkst. dolerių. Tai yra prabanga, bet Chi- 
cagos ir apylinkės lietuviai ją sudeda. 
Daugiau kaip 800 tautiečių kas mėnesį au
koja po dolerį, kiti dar daugiau; dalis gau
nama skelbimų forma. Kovo 21 d. LTV 
programoje T. Siutais apibūdino sukaktį ir 
visus vargus, džiaugėsi, kad TV programa 
išliko, o kas bus toliau, ar lietuviai ją 
rems, nežinia. Naštą palengvino atėjęs 
Jaunimo Centras su kun. Keziu priešaky, 
kuris kas antrą sekmadienį turi savo pro
gramas. Atidarymo ir 10 metų sukakties 
programą atliko Dainavos Ansamblis, ku
rį prieš 10 metų vedė Armėnas, o dabar 
muzikas Jurgutis. Per 10 metų buvo dau
giau kaip 500 lietuviškų programų, daug 
parengimų, koncertų. Dabar norima visas 
programas įrašyti į video juostas, ir jomis 
galės pasinaudoti kitų kolonijų lietuviai.

Nesteikime daugiau klubų. Chicagoje 
veikia įvairių klubų, bet kai kurių amžius 
jau, atrodo, nebeilgas. Pranyko „Kęstučio“ 
klubas, Raud. Rožės, Lietuvos kareivių. 
Mažai gyvybės rodo Aero klubas, Biržie
čių, Moterų klubai. Kapitalai, visuomenės 
sutelkti, pasidalinami tarp likusių narių, 
kiti net spaudai ar radijo programoms bi
josi paskirti. Neseniai vėl nuskambėjo 
Kražiškių klubo įsteigimas.

Bal. Brazdžionis

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTU 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Mišias.
19 vai., Ži-

11.15 vai.,

LEEDSE — balandžio 11 d., 3 vai. p. p. 
BRADFORDE — balandžio 18 d., 12.30

vai, Kristaus Prisikėlimo
NOTTINGHAME — bal. 10 d., 

dinyje.
NOTTINGHAME — bal. 11 d.,

Židinyje.
DERBYJE — bal. 11 d.. 14 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — bal. 15 d., Did. Ket

virtadienį, 19 vai.. Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — bal. 16 d„ Did. Penk

tadienį, 15 vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — bal. 17 d.. Did. šešta

dienį, 20 vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — bal. 18 d., Velykų I d.,

11.15 vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — bal. 18 d., Velykų I d.. 14 

vai., Bridge Gate.
WOLVERHAMPTONE — bal. 18 d., Vely

kų I d„ 18 vai., Convent of Mercy, St. 
John's Square.

BIRMINGHAME — bal.
d„ 11 val., 19, Park
John's Convent.

NOTTINGHAME — bal.
Liet. Židinyje.

ECCLES — balandžio 11
MANCHESTER — Velykų J d., 11.30 vai.,

Notre Dame, Bignor St„ M/c8.
BOLTON — Velykų II d., 11 vai., St. Pat

rick's, Great Moor Sit.
MANCHESTER — balandžio 25 d., 11 val., 

Lietuvių Klubo patalpose.

19 d., Velykų II 
Rd., Moseley, St.

25 d.. 11.15 vai..

d., 12.15 vai.

DERBY
MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

Derby ir apylinkės lietuviams yra skir
ta balandžio 30 diena.

v. s. J. M.
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