
Pavojus Baltijos jūrai
Estijos Gamtos apsaugos draugija at

siuntė į Vakarus laišką, pasirašytą 18-kos 
Talino ir Tartu universitetų mokslininkų. 
Jame nusiskundžiama, kad Sovietai be 
saiko išnaudodami šiaurinėje Estijoje 
esantį skalūną, teršia Estijos upes dr {Eial- 
tijos jūrą. Laiške rašoma, kad perdirbant 
skalūną į chemiškus produktus, kalnai ak
mens ir pelenų padengia žemės paviršių. 
Derlingi laukai paversti dūmuose pasken
dusia negyva dykuma. Upėse, kuriose 'se
niau buvo pilnos lašišų ir upėtakių, da
bar nebesimato jokios gyvybės. Jų van
duo nuodija jau ir taip labai užterštą Bal
tijos jūrą.

Estai prašo savo kolegas mokslininkus 
Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir V. Vo
kietijoje padėti sustabdyti šiaurinės kraš
to dalies žiaurų apiplėšimą ir apsaugoti 
aplinką nuo užteršimo ir apnuodijimo.

Lietuvos mokslininkai, kurie ligšiol dar 
nedrįso kreiptis į kolegas užsienyje, ir lei
džia rusams, dalyvaujant Baltijos konfe
rencijose, daryti pranešimus apie „pavyz
dingą“ gamtos apsaugos stovį jų valdomo
je teritorijoje, — taip pat yra labai susi
rūpinę dėl pro ir vandens teršimo Lietu
voje. Jų pasisakymus galima dažnai ras
ti liet, komunistinėje spaudoje, kuri yra 
neprieinama kitų kraštų skaitytojams.

Lietuvos >upės, kurios teka į Baltijos jū
rą, taip pat yra apverktinoje būklėje. Ne
kalbant apie Nemuno užteršimą aukštupy
je, už respublikos ribų, pirmasis stambes
nis jo teršėjas yra Alytaus miestas. Be
veik 10 tūkst. kub. metrų užteršto van
dens kasdien įsilieja į upę iš senamiesčio. 
Toliau — Kaunas: daugelį tonų organinių 
ir mineralinių atliekų kanalizacijos ko
lektoriai išmeta į Nemuną. Miestas, dabar 
turįs 300 tūkst. gyventojų ir gana stam
bią pramonę, kanalizuoto vandens valymo 
įrengimų neturi.

Didelį kiekį užteršto vandens Nemuno 
žemupyje duoda Nemano (Ragainės) ir 
Sovetsko (Tilžės) miestai. Vien šių mies
tų popieriaus ir celiuliozės fabrikai kas
dien pasroviui paleidžia po 500 tonų at
liekų, tarp kurdų nemaža nuodingų ligno- 
sulfonatų.

Kuršių marias labai teršia Klaipėdos 
celiuliozės ir popieriaus fabrikas, kasdien 
išleidžiantis apie šimtą tonų organinių ir 
kitų medižagų. Apskritai, kaip sako Lie
tuvos specialistai, Sov. Sąjungos popie
riaus ir celiuliozės įmonių technologija la
bai atsilikusi. Vakarų valstybėse, pagami
nus toną popieriaus, tegauna pusantro ki
logramo atliekų, o sovietijoje — apie to
ną. Valymo įrengimai yra statomi, bet la
bai lėtai: trūksta vamzdžių ir armatūros. 
Vandenį teršia ir žuvų apdorojimo įmo
nės.

Vilnius, respublikos sostinė, turinti 400 
tūkst. gyventojų ir daug fabrikų, taip pat 
neturinti kanalizuoto vandens valymo 
įrengimų. Neris dūsta, nepajėgdama apsi
valyti nuo Vilniaus teršalų, kurių ryškių 
pėdsakų galima užtikti net 50 kilometrų 
žemiau miesto. Nerį teršia ir mažesni 
miestai bei miesteliai, leidžiantieji užterš
tą vandenį į jos intakus. Paminėtini Vie
vis ir Elektrėnai, kurie teršia ežerus ir 
upes.

Nevėžio vienas stambiausių teršėjų — 
Panevėžys. Jo spirito varykla ir cukraus 
fabrikas valymo įrengimų neturi. Kasdien 
dešimtys tonų atliekų paleidžiama į upę. 
Kiti Nevėžio teišėjai — Kėdainių cuk
raus fabrikas ir biochemijos gamykla.

Šešupę labiausiai teršia Kapsuko (Ma
rijampolės) cukraus fabrikas. Didžioji 
dalis jo atliekų kanalizacijos vamzdžiais 
keliauja į upę. Paėmus į krūvą visus Lie
tuvos cukraus fabrikus, jie per parą išlei
džia apie 40 tūkst. kub. metrų užteršto 
vandens — tiek, kiek milijono gyventojų 
miestas.

Vandenį teršia ir šių laikų kaimas. Nu
tekamieji vandenys iš gyvulių fermų, 
ypatingai kiaulidžių, patenka į atvirus 
vandenis. Mineralinių trąšų dalis lietaus 
nuplaunama į upes, o kita dalis patenka į 
grunto vandenį, kuris naudojamas mais
tui.

Baltijos jūros vandens tyrimo institu
tas perspėja visas septynias Baltijos vals
tybes, kad padėtis nuolat blogėja. Lenkų 
okeanologas L. Žmuidzinskis mano, kad 
giluminių vandenų užteršimas kelia rim
tą pavojų visai Baltijos jūrai. Jeigu to 
proceso nepavyks sustabdyti, neilgai tru
kus ji taps biologiškai mirusia jūra.

Ką daro Sov. Sąjunga, užgrobusi Balti
jos respublikas, dabar kontroliuojanti di
džiąją dalį Baltijos baseino? Iš estų moks
lininkų skundo atrodo, kad Maskva turi 
imtis atsakomybės už esamą padėtį. K lie
tuviškosios spaudos matosi, kad Lietuvos 
inžinieriai deda visas galimas pastangas 
padėčiai pagerinti, bet esama nenugalimų 
kliūčių. Trūksta specialistų, o Maskva ne
leidžia lietuviams inžinieriams išvažiuoti 
į užsienį specializacijos tikslu. Trūksta 
statybinių medžiagų ir mechaninių įren
gimų vandens valymo stotims statyti. 
Šiam tikslui neskiriama pakankamai kre
ditų. J. V.

L

Popiežiaus 80 metų sukaktis Vatikane 
praėjo gana ramiai. Vienintelės iškilmės 
-buvo naujų durų pašventinimas šv. Petro 
bazilikoje. Popiežiaus gimtadienio proga 
viienos iš penkių bazilikos pagrindinių du
rų -buvo pakeistos naujomis. Iš 'bronzos 
padarytos durys sveria 12 tonų. Jų aukš
tis 22 pėdos, plotis — 6 pėdos. Tiktai apie 
200 žmonių dalyvavo popiežiui duris pa
šventinant.

RUOŠIASI IŠTREMTI SACHAROVĄ

Rusų pogrindžio spauda paskelbė, kad 
Nobelio premijos laureatas dr. Andriejus 
Sacharovas gali būti ištremtas iš Sovietų 
Sąjungos. Kaip žinoma, jis yra disidentų 
judėjimo vadovas ir kovotojas už žmo
gaus teises. Sacharovo žmona šiuo metu 
gydosi Italijoje, o jo podukra Tatjana su 
vyru neseniai gavo vizas įsikurti Ameri
koje.

LAIŠKAS DĖL KONSTITUCIJOS

Kestono Kolegiją pasiekė laiškas, kurį 
Sovietų S-gos komitetas krikščionių tikė
jimui ginti pasiuntė L. Brežnevui, ryšium 
su naujosios konstitucijos priėmimu. Ta
me laiške -sakoma: „Jei šis projektas bus 
priimtas, tada tikintiesiems iškils labai 
rimtas klausimas: ar jie gali, nesužaloda
mi savo sąžinės, pasilikti Sovietų valsty
bės piliečiais“.

Kadangi konstitucijos projektas esąs 
paruoštas remiantis komunistų partijos 
marksist-iniai-leninistiniais pagrindais, tai 
■ir milijonai tikinčiųjų, kurie nepritaria 
partijos ideologijai, yra įjungiami į ko
munistinę priešreliginę propagandą. Nuro
dant, kad partijos tikslai konstitucijoje 
yra sutapatinami su balstybės įstatymais, 
laiške -sakoma: „Rubežiai tarp partijos ir 
valstybės beveik visiškai išnyksta, todėl 
Sovietų Sąjungos piliečio pasportas pra
deda pasidaryti komunistų partijos nario 
bilietu“.

SUKA Į KAIRĘ

Britų Darbo partijas dešiniojo sparno 
grupė (The Social Democratic Alliance) 
išleido keturių puslapių įspėjimą partijos 
vykdomajam komitetui (National Execu
tive Committee), kuriame nurodoma, kad 
tas komitetas vis labiau ir labiau patenka 
į „leninistų daugumos“ kontrolę. iEe kita 
ko, ten rašoma: „Jau prieš dvejus metus 
mes nurodėme, kad daugelis vykdomojo 
komiteto narių turi daugiau bendra su ko
munistų partija ir kitomis leninistų orga
nizacijomis, negu derinasi su tikinčiaisiais 
į demokratiją 'bei H. Gaitskelio ir Aneu
rin Bevano antikomunistinėmis idėjomis“.

Toliau sakoma, kad šiais metais įvyks
tančioje Darbo partijos metinėje konfe
rencijoje bus daugiau svečių iš užsienio 
komunistų partijų, negu iš draugiškų par
tijų, priklausančių Socialistų Internacio
nalui. Esą, netrukus galima laukti, kad 
britų komunistų partijos nariai dalyvaus 
konferencijose kaip prof, sąjungų atsto
vai.

Brošiūroje suminėtos vi-sos prokomunis
tinės grupės ir spauda ,nuo kurių Darbo 
partijos nariai turėtų atsiriboti. Be to, 
konferencijos dalyviai kviečiami dalyvau
ti konferencijos metu ruošiamame mitin
ge „Už taiką ir toleranciją“.

ŽIGULIAI IR LADOS

Ketvirtadalį visų pagamintų žiguli ir La- 
dos automobilių (apie 345.000) Sovietų S- 
ga eksportuoja į užsienį, nors ji pati už
sienietiškų automobilių neperka. Du treč
daliai eksportuojamų automobilių keliau
ja į komunistinius kraštus. Iš Vakarų 
valstybių daugiausia perka Britanija 
(38.000)^ Užsieniuose automobiliai -par
duodami už ketvirtadalį kainos.

ANGLIJOS BEDARBIAI

Rugsėjo 8 d. D. Britanijoj buvo 1.433.481 
bedarbis. „Sunday Telegraph“, pasikvie
tęs į talką Gallup Poll, pravedė apklausi
nėjimą, iš kurio paaiškėjo, kad nedarbo 
priežastys pagal atsakymų skaičių eina 
tokia tvarka: profesinės sąjungos, žmonių 
nenoras dirbti, pasauliniai, ekonominiai 
sunkumai, valdžia, darbdaviai, įvairios ki
tos priežastys. Kadangi laikraštis pasilai
ko persispausdinimo teisę, tai faktiškieji 
duomenys nepanaudojami.

POPIEŽIUS PRITARIA BRITŲ 
POLITIKAI

Rugsėjo 23 d. Britanijos min. pirminin
kas J. Callaghan lankėsi pas popiežių 
Paulių VI. Vizitas, trukęs 75 minutes, bu
vo privatiškas, todėl smulkios pasikalbė
jimo detalės neskelbiamos. Iš spaudoje 
pasirodžiusių žinių matyti, kad buvę ap
tarta Šiaur. Airijos, Rodezijos ir Rytų- 
Vakarų santykių klausimai. Popiežius pri
taręs britų vyriausybės politikai Šiaur. 
Airijoje ir remiąs britų-amerikiečių pa
stangas išspręsti Rodezijos problemą. Pa
sitarime dalyvavo arkiv. Agostino Casaro- 
li, kuris ypačiai gerai pažįsta Rytų Euro
pos reikalus. Sveikindamas J. Callagha- 
ną, popiežius išreiškęs pasitenkinimą bri
tų įtaka į pasaulio istoriją. Klausimas pa
sikeisti diplomatiniais atstovais nebuvęs 
paliestas.

NORI IR BIJO
Prancūzijos kairiojo sparno partiijjoms 

nepavyko susitarti su komunistais dėl 
bendros programos per rinkimus, kurie 
įvyks kovo mėnesį. Pagrindinė priežastis 
— suvalstybinamai. Socialistai bijo, kad 
paskelbę visuotinę ūkio nacionalizacijos 
programą, gali netekti viduriniojo kelio 
balsuotojų pasitikėjimo. Komunistai nori 
pravesti savo programą ir tuo būdu paro
dyti, kad jų partija turi vadovaujantį 
vaidmenį.

Kai kurie prancūzų komentatoriai spė
ja, kad Kremlius pageidauja dar kurį lai
ką matyti valdžioje dabartinį prezidentą 
Giscard d‘ Estaiing, nes kairiojo sparno 
pergalė galinti paveikti politinę, padėtį ne 
tik Vakarų, bet ir Rytų Europoje. Iš kitos 
pusės, ir Prancūzijos komunistai, norėda
mi pasirodyti savarankiški ir vengdami 
padėti socialistams perimti valdžią, gali 
sąmoningai palaukti tokio momento, kol 
jie galės įsitvirtinti valdžioje be kitų pa
galbos. Politinis žaidimas, be abejo, vyks 
ir toliau.

ŽMONĖS IR GYVULIAI GYDOMI 
KARTU

„Sunday Telegraph“ (rugs. 25 d.) pa
skelbė, kiad kai kuriose Anglijos ligoninė
se radioterapijos skyriai priima ne tik 
žmones, bet ir gyvulius. Apie 200-250 šu
nų ir kačių gydoma radiacijos pagalba 
nuo vėžio ligų valdiškose ligoninėse. Nors 
Sveikatos ministerija tokią praktiką yra 
uždraudusi, bet į kai kurias ligonines gy
vuliai atgabenami susitarus po darbo va
landų.

Kaip iš spaudos matyti, medicinos dar
buotojai šiuo klausimu nesutaria. Vieni 
tvirtina, kad gydant gyvulius radiacijos 
pagalba ne tik sumažinamos jų kančios, 
bet ir įsigyjama tam tikro patyrimo. Ta
čiau kiti sako, kad ligoninės yra žmonėms, 
todėl šunys ir katės ten neturėtų būti gy
domi. Tą nuomonę oficialiai palaiko ir 
Sveikatos ministerija. Nenorint sukelti 
naujų diskusijų ir pasipiktinimo, ligoni
nės, kuriose priimami keturkojai „pacien
tai“ radiacijos gydymui, viešai neskelbia
mos.

SPAUDA DISKUTUOJA 
REFERENDUMĄ

Britų konservatorių partijos vadė M. 
Thatcher yra pareiškusi, kad jei konser
vatoriams valdant įvyktų visuotinis dar
bininkų Streikas, tai vyriausybė skelbtų 
referendumą, t y. atsiklaustų visos tautos 
nuomonės. Daugelis jos sumanymui prita
rė, galvodami, kad tai būtų beveik vienin
telis kelias profesinėms sąjungoms su
drausminti.

Tačiau esama ir kitokių nuomonių. Pvz. 
žinomas žurnalistas P. Worsthorne (Sun
day Telegraph, rugs. 25 d.) samprotauja, 
kad streikas yra vyriausybės, o ne visos 
tautos reikalas. Paskelbus visuotinį strei
ką, vyriausybė tuoj pat turėtų imtis prie
monių aprūpinti gyventojus maistu ir ki
tais būtiniausiais reikmenimis, o ne pra
dėti organizuoti referendumą. Vyriausy
bės sprendimai turėtų būti greiti, tikslūs 
fr drąsūs. Tautos galima atsiklausti ma
žiau degančiais klausimais, pvz.: dėl įsto
jimo į Europos bendruomenę, savivaldos 
suteikimo Škotijai ir Vali j ai ir kt. Parti
ja, kurios sudarytoji vyriausybė visuoti
nio pavojaus atveju neturėtų drąsos imtis 
tvirtų žygių, o lauktų, kol pasisakys tau
ta, lengvai gali nustoti tos tautos pasitikė
jimo. Anot to paties žurnalisto, W. Chur
chills Šiuo atveju nebūtų galvojęs apie re
ferendumą.

DAR VIENA KNYGA APIE CHURCHILĮ

Apie Winstoną Churchilį jau yra prira
šyta begalės knygų, vaizduojančių jo gy
venimą iš visų pusių. „Times“ (rugs. 22 
d.) praneša, kad istorikas David Irvingas, 
neseniai parašęs daug triukšmo sukėlusią 
knygą apie Hitlerį, dabar atsidėjęs renka 
medžiagą knygai apie Churchilį. Kaip ži
noma, Irvingas savo knygoje įrodinėjo, 
kad Hitleris nesąs kaltas už žydų žudynes 
nacių valdymo metais. Savo naujoje kny
goje Irvingas bandysiąs įrodyti, kad W. 
Churchilis buvęs nei kiek negeresnis, kaip 
Hitleris ar Stalinas. Knyga pasirodysianti 
už poros metų.

NAUJA KONSTITUCIJA KINIJOJE

Kinijoje paskelbta nauja konstitucija, 
kuri akcentuoja discipliną, bet taip pat 
pabrėžia didesnę kritikos laisvę partijos 
viduje. Komunistų partija ir toliau lieka 
vadovaujantis organas, kuris „turi vado
vauti visų tautų žmonėms, siekiantiems 
paversti Kiniją iki šio šimtmečio pabaigos 
į galingą socialistinę valstybę ir sumoder
ninti jos žemės ūkį, pramonę, technologi
ją ir gynybą“.

Įsidėmėtina, kad konstitucijos įžangoje 
sakoma, jog Kinijos komunistų partija 
vienijasi su viso pasaulio proletariatu ir 
pavergtosiomis tautomis ir ,kovos petys 
į petį prieš dviejų didžiųjų pajėgų, Sovie
tų Sąjungos ir JAV hegemoniją, siekda
ma nuversti imperializmą, modemiškąjį 
revizionizmą ir nušluoti nuo žemės pavir
šiaus sistemą, kurioje žmogus išnaudoja 
žmogų“.

JEI NUSIBODO PILIETYBĖ

Ukrainiečių rašytojas H. Snegiurevas, 
sužinojęs, kad nubausti Ukrainos Helsin
kio grupės nariai Roudenko ir Tyčhy, 
nutarė atsisakyti Sovietų Sąjungos pilie
tybės. Tuoj po to jis neteko darbo, buvo 
pašalintas ,iš rašytojų sąjungos ir filimų 
darbuotojų prof, sąjungos. Tik dėl labai 
■blogos sveikatos (negaluojanti širdis ir 
(beveik visiškai aklas), jis (buvo užskaity
tas invalidu ir iki šiol išvengė didesnės 
bausmės.

Savo laiške Snegiurevas kalba apie 
naująją konstituciją, kurią jis vadina ne
teisingų pažadų rinkiniu. „Jūsų konstitu
cija yra padiktuota slaptosios policijos,

SeptųinioS
— Rudeninių Nata manevrų metu Vo

kietijoje susisiekimo nelaimėse buvo už
mušta 12 civilinių gyventojų ir 94 sužeis
ti.

— „Washington Past“ pranešė, kad JAV 
ruošiasi išbandyti specialų ginklą, kuris 
galės sunaikinti ore skrendančius priešo 
satelitus

— Britų Vartotojų tarybos pirm. M. 
Young pareškė, kad nacionalizuotos įmo
nės elgiasi kaip „viduramžių baronai“. 
Jos netrukdomai galinčios kelti kainas ir 
bloginti kokybę, nes nebeturi kinkurenci- 
jos.

— Olandų ir vokiečių žemvaldžiai per
ka Anglijoje didelius naudojamos žemės 
plotus, mokėdami po 1.000 sv. už akrą, 
nors patys čia nesikelia ūkininkauti.

— Canterbury arkivyskupas dr. Coggan 
ir ortodoksų patriarchas Pimen susitarė 
pasikeisti teologijos studentais. Maskvoje 
jis aplankė žydų sinagogą ir Zagorsko 
vienuolyną.

—■ Už blogus gaminius šeši Sovietų S- 
gos batų fabriko vadovai nubausti 11.200 
dolerių ir uždaryti į kalėjimą. Fabriko 
vietovė nenurodyta.

— Oro linija Laker Skytnain, pradėjusi 
veikti rugsėjo 21 d. iš Gatwick aerodro
mo, nugabeno keleivius į New Yorką už 
59 sv.( 139 sv. į abu galus). Bilietai par
duodami vietoje, kaip traukinių stotyse.

— Pirmą kartą istorijoje Ispanijos ko
munistai suorganizavo bulių rungtynes. 
Iki šiol tai buvo laikom® kapitalistinio iš
sigimimo Simboliu.

— Vyrų smegenys per paskutinį šimt
metį vidutiniškai pasunkėjo dviem unci
jom, bet jų protingumas, ekspertų nuomo
ne, nepadidėjęs proporcingai.

— „Times“ paskelbė Leo Labedz'o 
straipsnį apie iš Lenkijos gautas slaptas 
instrukcijas, kurias partijos ir valdžios 
vadovybė siuntinėja spaudos, radijo ir te
levizijos cenzoriams.

— Tass agentūra ir „Pravda" paskelbė, 
kad britų konservatorių vadė M. Thatcher 
norinti piliečių socialiniam gerbūviui skir
tas lėšas atiduoti gynybos reikalams.

— Dvylika Vakarų valstybių atsiuntė 
savo atstovus Pietų Afrikoje į politinio 
kalinio Steve IBlko laidotuves. Laikraščių 
skaitytojai klausia, kiek atstovų būtų pa
siųsta į panašias laidotuves Sovietų Są
jungoje?

— Šveicarijoje pravestame referendu- 

(kuri turi galią visoje Sovietų Sąjungoje, 
ir ibe kurios jūsų stovyklinis režimas ne
išsilaikytų vienos dienos“, rašo Snegiure
vas.

Jis sakosi nenorįs būti pilietis tokios 
valstybės, kuri atidavusi savo gyvento
jams tik vieną procentą dirbamos žemės, 
apdėjusi mokesčiais kiekvieną naminį 
paukštį, vaismedį ir braškių krūmą, rei
kalauja išmaitinti mažiausia trečdalį 
krašto gyventojų.

Baigdamas savo laišką, Snegiurevas sa
ko: „Aš žinau, kad šį mano žygį jūs palai
kysite didžiausiu nusikaltimu, nes aš pa
sinaudojau konstitucijos garantuota žo
džio laisve“. Ir pagaliau klausia, kokia 
bausmė bus jam paskirta: kalėjimas nu- 
linčiavimas, susisiekimo avarija...

Ta proga prisimena vieno anglų laivyno 
atsargos karininko prieš 10 metų pasiųs
tas laiškas karalienei. Nepatenkintas to 
meto valdžia, jis grąžino savo britišką pa
są ir paprašė išbraukti iš laivyno karinin
kų sąrašo, nurodydamas net valandą, nuo 
kurias jis nebenori būti britų pilietis. Iš 
Buckinghamo rūmų atėjo atsakymas, kad 
karalienė tais reikalais neužsiima. Jam 
patariama kreiptis į laivyno ir užs. reika
lų ministerijas, kurios sutvarkys jo tar
nybos ir pilietybės reikalus. Ir tai viskas. 
Šio piliečio nei kartą neaplankė policija 
ir nepasiteiravo, koks „šyšas“ jam buvo 
šovęs į galvą. It is a free country!

KINIJOS GARSIAKALBIAI
Kinijos gatvėse ir aikštėse yra 100 mi

lijonų garsiakalbių, kurie pradeda savo 
triukšmingą propagandą nuo 5 vai. ryto. 
Dėl nuolatinio garsiakalbių triukšmo žmo
nės negali gatvėse susikalbėti, mokyklos 
negali tinkamai dirbti. Pasak kinų spau
dos, daroma žygių garsiakalbių propagan
dinę veiklą apriboti.

NUŠOVĖ ŽMOGŲ
Australijos laikraštis „The Age“ (rug

sėjo 26 d.) pranešė, kad Sidnėjuje buvo 
nušautas draugijos Žmonės prieš Komu
nizmą pirmininkas Povilas Krutulis. Ke
turis šūvius į jį paleidęs 21 metų vyras 
suimtas.

P. Krutulis įsijungė į minėtąją draugi
ją, kai buvo Tramvajų valdybos atleistas 
iš darbo už tai, kad atsisakė stoti į profe
sines sąjungas.

Nušautojo tautybė neskelbiama. Galėtų 
būti lietuvis arba graikas.

DIENOS
me gyventojų dauguma pasisakė prieš ab
ortus.

— Trys tūkstančiai žmonių susirinko 
pasižiūrėti, kaip vienas lybanietis gavo 
šimtą rykščių už moterų prievartavimą.

— Prof. M. Namiki Japonijoje paskelbė, 
kad egzaminų baimė ir perdėtos pastan
gos patekti į aukštesnę mokyklą sukelia 
mokyklinio amžiaus vaikams skilvio žaiz
das.

— Ukrainiečių rašytojas, disidentas G. 
Snegirijovas apkaltintas už priešsovietlnę 
veiklą ir suimtas.

— Nepatenkinti mažu atlyginimu, du 
Anglijos policininkai pakeitė savo profe
sijas. Vienas nuėjo į (anglių kasyklas, o 
kitas pasidarė kaminkrėčiu.

— Prancūzijos komunistai paskelbė są
rašą 729 bendrovių, kurias jie suvalsty
bintų perėmę valdžią.

— Britų admirolas P. Hill-Norton pa
reiškė, kad Nato pajėgos Europoje netu
rėtų vartoti neutrono 'bombų.

— Rasputino duktė Marie Bern (77 m.) 
rugsėjo 28 d. mirė Kalifornijoje.

— Tasso žiniomis, komunistų partijos 
narių skaičius Sovietų S-goje peržengė 16 
milijonų.

— Canterbury arkivyskupas dr. Cog
gan, lankydamasis Kieve prašė paleisti 
baptistų religinį vadą G. Vins, esantį dar
bo stovykloje.
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SUKAKTUVININKAI
POPIEŽIUS PAULIUS VI 80 M.

Rugsėjo 26 d. popiežius Paulius VI at
šventė savo 80-ties metų sukaktį. Nuo ma
žens buvęs silpnos sveikatos, j'is nustebi
no pasaulį savo ištverme, nes vargu ar ži
no istorija kitą popiežių, kuris per 14 metų 
.būtų išgyvenęs tiek daug permainų, tiek 
daug keliaivęs ir tiek daug viešai kritikuo
tas.

Artėjant jo 80 metų sukakčiai, Romoje 
ir pasaulyje sklido gandai, kad popiežius 
Paulius VI pasitrauks iš pareigų, užleis
damas vietą jaunesniam. Daugiausia pa
grindo tiems gandams davė paties popie
žiaus išleistas parėdymas, kad sulaukę 80 
metų, kardinolai nebegali dalyvauti popie
žiaus rinkimuose. Iš to tarsi sektų išvada, 
kad ir pats popiežius, sulaukęs to amžiaus, 
turi atsisakyti savo pareigų. Kadangi pa
gal seną tradiciją popiežių išrenka kardi
nolai šv. Dvasios įkvėpti, tai cinikai pra
dėjo skelbti, kad toji šv. Dvasia apleidžia 
kardinolus, sulaukusius 80 metų. Šiaip ar 
taip popiežius Paulius VI, atrodo, pasiry
žęs nešti seniausios pasaulyje institucijos 
vado naštą iki savo gyvenimo pabaigos.

Paveldėjęs iš popiežiaus Jono XXIII 
Vatikano II-jo Susirinkimo vadovavimą, 
Paulius VI turėjo pakelti .sunkiausią to 
darbo naštą. Tik istorija galės tarti pas
kutinį žodį dėl II-jo Susirinkimo rezulta
tų, kurie gerokai apardė popiežiaus auto
ritetą ir suteikė jam tiek daug beveik ne
pakeliamų rūpesčių. Pakanka prisiminti 
tik vieną iš daugelio arkiv. Lefebvre at
veją, kuris dar nėra galutinai baigtas ir 
kuris graso Katalikų Bažnyčios vienybei.

Gal dar daugiau rūpesčio ir begalinės 
dvasinės įtampos pareikalavo enciklika 
„Humanae Vitae“. Atmetęs savo paties 
sudarytos komisijos sprendimą dėl siūlo
mos Bažnyčios pažiūros į gimdymų kont
rolę ir priemones šeimos prieaugliui nor
muoti, popiežius turėjo vadovautis tik 
tradicija ir savo sąžine. Pasakojama, kad 
popiežiaus draugui paklausus, kodėl jis 
atmetęs jo paties ekspertų sudarytos ko
misijos nutarimą, jis tik pakėlęs rankas, 
patraukęs pečiais ir nieko neatsakęs. Tą 
patį jis padaręs, paklausus ar enciklika 
„Humanae Vitae“ laikytina neklaidinga. 
Enciklikos pasekmės ir šiandien tebėra 
galutinai neaiškios: daugelis katalikų nau
dojasi priemonėmis šeimų padaugėjimui 
išvengti, ir nejaučia sąžinės priekaištų, 
priimdami sakramentus.

Lotyniškų mišių panaikinimas, kai ku
rių apeigų pakeitimas ir pasauliečių įtrau
kimas į religinį darbą taip pat sukėlė tam 
tikrą sąmyšį, kuris toli gražu nėra pasi
baigęs. Laikas nuo laiko keliamos disku
sijos dėl kunigų celibato sudarė rūpesčio 
dėl pašaukimų stokos. Dar niekada nebu
vo tiek daug jaunesnių dvasininkų palikę 
kunigystę, kaip dabartiniais po Vatikano 
II Susirinkimo metais. Kunigų seminari
jos taip pat ne pakankamai pasipildo. At
siranda pranašų, skelbiančių, kad po šim
to metų bažnyčios liks visiškai be kunigų, 
o tikintiesiems vadovaus jų pačių išrink
tieji asmenys. Tikėkime, kad tos prana
šystės niekad neišsipildys.

Rima Briedy t ė

Senoji Anglija
Vieną ūkanotą ir kerinčiai paslaptingą dieną 

nuvykau ir atradau tokią Anglijos dalį, kuri mane 
užbūrė — tai Stratfordo kraštas (Shakespeare‘o tė
viškė), pačioje Anglijos širdyje, čią Anglijos dalį iš
syk pamilau: kilni, laiko nepajudinta, darniai sude
rinta ir paslaptinga. Viskas čia buvo taip šviežiai 
nauja ir švaru. Ir nesugadinta. Lygiai kaip Shakes- 
peare'o gimtinė jo amžiuje, su kukliais baltais na
meliais ir bažnyčiom. Kažkaip jaučiausi labai lai
minga, mąstydama apie Shakespeare‘ą, kuris davė 
tiek daug pasauliui, nors ir nebuvo aristokratiškos 
kilmės, tačiau tikrai buvo kilmingo intelekto.

Viduramžių pilyje
Nepertoliausiai, miško apsupta stovėjo War

wick pilis, viduramžiškos Anglijos galingiausia 
tvirtovė, kuri, atrodo, pasipriešino laikui, iššauk
dama jį dvikovon ir laimėdama. Prieš akis buvo 
vaizdas, lyg ji buvo ką tik pastatyta vakar. Viduje 
buvo nepaprastai jauku, šilta ir smagu. Tai buvo 
vietos, kuriomis šarvuouti riteriai klajojo, kai Ang
lija buvo dar visai jauna ir nesugadinta turtų ir ga
lybės. (Tą dieną čia buvo labai nedaug turistų, ir 
tokioje, žmogų neblaškančioje tyloje buvo labai 
lengva įsivaizduouti senuosius istorinius laikus, žiū
rint pro aukštuosius langus, pro kuriuos kadaise ir 
grafai ne kartą žvalgydavosi).

Churchilio gimtinėje

Tolėliau pamačiau didingus Blenheim rūmus, 
kur Sir Winston Churchill buvo gimęs ir palaido
tas. (Marlborough kunigaikštis su kunigaikštiene 
dar ten tebegyvena ir šiandien). Tai tikri pasakos 
palociai. Ir nors gal skambės keistokai, tačiau la
biausiai įkvėpimą skleidžiantis kambarys visame 
name buvo biblioteka. Dabar žinau, kodėl Chur
chill buvo taip gerai apsiskaitęs, o ‘kilęs iš draugiš

Didelio rūpesčio popiežiui kelia ir san
tykiai ®u komunistiniu pasauliu. Pijaus 
XII enciklika, grasinanti ėkskomunikaci- 
ja tėvams, kurie leis vaikus į ateistines 
mokyklas, nėra atšaukta. Pačioje Italijo
je ir Pietų Amerikoje religija ir politika, 
neatsižvelgiant i popiežiaus įspėjimą, taip 
yra susipynusi, kad dažnai kunigai pasi
daro komunistais, o komunistų partijoj' 
nariai įsitraukia į parapijų darbą.

Popiežiaus laikysena ryšium su vadina
mąja Persekiojama Bažnyčia taip pat su
silaukia kritikos. Net Lietuvos tikintieji 
yra viešai pasisakę prieš Vatikano nuolai
das komunistų vadams. Sprendžiant šį 
klausimą, labai lengva suklysti, nes tik 
ateitis parodys, kuris kelias buvo teisin
gesnis — visiška izoliacija bei pasmerki
mas, ar dialogo ieškojimas.

Žvelgiant į popiežiaus nueitąjį kelią, 
tikrai galima pasakyti, kad jis buvo ir yra 
Via Dolorosa — kančios kelias. Tame ke
ly jis sutiko daug kliūčių ir patyrė daug 
skausmo, bet taip pat jis pastatė nemažai 
naujų tiltų, ištiesino ne vieną vingį, nu- 
smaigstė naujas kryptis. Minint jo 80- 
ties metų sukaktų, didelė pasaulinės spau
dos dauguma pripažįsta, kad trapiame po
piežiaus Pauliaus VI kūne yra įkvėpta di
delė ir stipri dvasia.

J. Baltmiškis

MIRĖ PETRAS PILKA
Bostone (JAV) mirė poetas Petras Pil

ka, sulaukęs: 69 m. amžiaus. Lietuvoje dir
bo Valstybinėje leidykloje ir kitose įstai
gose. Yra išleidęs keletą poezijos rinki
nių, o taip pat bendradarbiavo nepriklau
somos Lietuvos spaudoje. Kilimo — uk
mergiškis.

Antanas Miškinis

Tavo klajojančio daina
Rausta rudenėlis, ir laukai tuštėja.
Vėtra purto parkuos liepas auksines.
Ke’.ią man užstojo kalneliai aukštieji — 
Vai, nebesulauksi namolio manęs.

Vysta mano akys lyg žiedai ant smėlio, 
o tačiau vis žvelgia, žvelgia tolumon.
— Ai, tos jūrės marės, plačios gilumėlės, 
Jos užtvindė kelią man sugrįžt namo.

žaidžia ir žėruoja miestai nesvetingi — 
Rūmai, biržos, bankai, uostai ir laivai. 
Pakeleivių žvilgsniai godūs ir sustingę, 
Negaliu kontrastuos pagalvot blaiviai.

Rieda mano veidu ašaros ištryškę;
Sekina man kraują nedalia karti.
— Lėkit, baltos paukštės, lėkit, bet

sugrįžkit,
Jūs pasižiūrėkit, kaip ten iš arti.

Ar dar gaudžia gluosniai, ar dar girgžda 
svirtys?

Ar dar varsto širdį vakarais daina?
Aš tada galėsiu su pasauliu skirtis, 
Man jau šito vieno bus gana, gana...

Pasaulio lietuviu k 
dienos

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

1978 m. birželio 28 — liepos 3 d. d. To
ronte, Kanadoje ruošiamos Pasaulio Lie
tuvių Dienos (PLD). PLD apima trys at
skiri renginiai: ...

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sei
mas,

V-j'i Kanados ir JAV lietuvių Dainų 
Šventė ir

Pasaulio Lietuvių Sportinės Žaidynės.
1978 m. sukanka 60 metų nuo Lietuvos 

valstybės nepriklausomybės atstatymo ir 
40 metų nuo Tautinės Olimpiados Kaune. 
Pasaulio Lietuvių Dienos ir padės iškil
mingai atšvęsti kiekvienam lietuviui taip 
brangias ir istorines sukaktis.

Nuo amžių lietuvis visada išliko lietu
viu ir ryškiai savo būdu ir kultūra išsi
skyrė iš kaimyninių tautų. Teisė turėti sa
vitą valstybinę ir tautinę santvarką buvo 
laimima ..ir palaikoma sunkiomis kovomis. 
Kova už lietuvio teises pavergtoje tėvynė
je ir šiandien didvyriškai tebevyksta. Lie
tuvis visais amžiais, reikalavo savo teisių, 
bet lygiai jas pripažino ir kitiems. Pasau
lio Lietuvių Die'os ir turėtų tapti galin
ga, gausia ir didinga demonstracija už lie
tuvišką kultūrą ir tikėjimo laisvę paverg
toje tėvynėje. Todėl mes ir kviečiame vi
sus lietuvius ruoštis į Pasaulio Lietuvių 
Dienas Toronte, Kanadoje. Mes. užtikrina
me Toronto lietuvių svetingumą.

Netenka nė minėti, kad PLD surištos su 
didelėmis išlaidomis. Todėl Pasaulio Lie
tuvių Dienų Organizacinis Komitetas ir 
skelbia Pasaulio Lietuvių Dienų vajų. 
Prašome ateiti į talką su aukomis, kai 
bendruomenės apylinkių, sporto klubų, 
chorų vadovai į Tamstą kreipsis. Pasaulio 
Lietuvių Dienos turi parodyti saviems ir 
svetimiems, kad lietuviškasis solidarumas 
reiškiasi darbais ir auka.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra 
tikrasis ir nuolatinis ryšys, kuris jungia 
lietuvį su lietuviu. Tik tampri ir sava 
bendruomeninė dvasia gali laiduoti Pa
saulio Lietuvių Dienų sėkmingumą. Ypač 
tėvai ir globėjai prašomi siųsti lietuvišką
jį jaunimą, nes užmegzti ryšiai, pažintys 
bei lietuviška aplinkuma ves. į šviesesnę ir 
lietuviškesnę ateitį.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba 
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto

Valdyba
Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto 

Valdyba
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 

Organizacinis K-tas
! V-sios Kanados ir JAV lietuvių Dainų 
j Šventės Org. K-tas
Pasaulio Lietuvių Sportinių Žaidynių 

Organizacinis K-tas
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos

Valdyba

ko Stratfordo krašto, turėjo ir nuostabų humoro 
pajautimą.

Gi netoliese buvo ir garsusis Oxfordas, kuris 
kalba pats už save. Iš Stratfordo krašto — šios švel
nios garbingos šalies, kilo „kalnai“ vyrų, paveiku
sių Vakarų pasaulį literatūroje, mene, teatre, auk
lėjime, politikoje ir netgi laiko nesunaikinamuose 
idealuose. Čia buvo tikrai angliškai kalbančio pa
saulio „lopšys“.

Kur gyveno ir mirė „tikroji Ofelija“

Tačiau tą pačią dieną beveik vidury viso to pa
mačiau kitą angliško gyvenimo pusę, kuri neišlaikė 
laiko spaudimo, kai išvydau Clopton House, dva
sių persekiojamus viduramžių dvaro namus, kur 
Shakespeare sukūrė Hamletą, kur „tikroji Ofelija“ 
gyveno ir mirė, kur pats Shakespeare slaptai vedė 
savo žmoną, kur neabejotinai tikri revoliucionieriai 
rezgė sąmokslą sunaikinti parlamentą... O kas ži
no, kokia dar kita paslėpta istorija gulėjo už tų sie
nų? Tai buvo taipgi namai Sir Thomas Beecham 
(dabar jau mirusio), pasaulyje garsaus dirigento. 
Namai buvo uždaryti — viešai publikai neprieina
mi ir aiškiai atrodė, kad jie apleisti — jokios gyvos 
dvasios, išskyrus pusę šimto karvių ir „farmerį“, 
kuris, pasirodė, besąs paties Sir Thomas Beecham 
vaikaitis!

Skulpt. A. Braždįio atradimas
Man pasitaikė tikrai labai reta proga pamatyti 

šią vietą, nes mano draugas Antanas Braždys su sa
vo šeima (tėvais ir seserimis bei broliu) gyveno 
prieš dvidešimt metų Clopton House žemėje. Jie ge
rai pažinojo visą Beechamų šeimą. Bet šis jaunasis 
šeimos vyrukas buvo tada per daug jaunas, kad ką 
nors atsimintų. Įrodymui Antanas nuvedė mus prie 
„Ofelijos kūdros“, kur jis atrado statulą, apie ku
rią net pats jaunasis Beecham nieko nežinojo, nes 
per paskutinįjį dešimtmetį ji buvo visa apaugusi 
piktžolėmis! Visur tos piktžolės kerojo ir lapojo, gi 
nepereinamose vietose krūmų ir medžių šakos nu
laužtos, o namo viduje — raizgėsi voratinkliai, dul
kių sluoksniai, aiškūs nykimo ženklai, senų turtų

Su lietuviais 
pasaulyje

ARKIV. M. REINIO MONOGRAFIJA
Čikagoje išleista arkivyskupo — kanki

nio Mečislovo Reinio monografija „Arki
vyskupas Mečislovas Reinys“. Monografi
ją išleido Lietuvių Krikščionių Demokra
tų Sąjunga bei rėmėjai — prel. J. A. Ka
ralius, dr. J. ir B. Reiniai, Alg. Čepėnas. 
Spausdino M. Morkūno spaustuvė Čika
goje. Ši labai įdomiai bei atvirai paruošta 
monografija parašyta okup. Lietuvoje gy
venančių žmonių, rankraštis slaptai at
siųstas į Vakarus, ir todėl įvesta daug ne
žinomos medžiagos apie arkiv. R. Jalbžy- 
kovskio siautėjimą Vilniuje net ir antro
sios sovietinės okupjacijos pradžioje, at
verti nauji faktai apie arkiv. M. Reinio 
išgyvenimus, mums iš Lietuvos pasitrau
kus, apie jo suėmimą ir kt.

Vladas Ramojus, rašydamas apie šią 
knygą (Tėv. Žiburiai, Nr. 36) pateikia 
charakteringesnių ištraukų. Vieną iš jų, 
arkivyskupo suėmimą, čia pakartojame.

„1947 m. birželio 12 d. .arkiv. Reinys 
rengėsi eiti sakyti pamokslą šv. Antano 
atlaidų išvakarėse į šv. Ignoto bažnyčią. 
Apie 7 vai. vakaro atėjo saugumietis Efi
movas su dviem palydovais. Mačiulytė, 
supratus: reikalą, atsiklaupė, kad Arki
vyskupas ją palaimintų. Tuo būdu ji buvo 
laiminga, gavusi paskutinį arkiv. Reinio 
palaiminimą Lietuvoje. Arkivyskupas ru
siškai pasakė: „.Palieku .kun. Basį“.

Arkiv. Reinys buvo apsirengęs juoda 
sutana, su juosta ir kryžiumi, ant rankos 
— žiedas, nes rengėsi eiti pamaldoms. Vie
nas saugumietis pasakė: „Tai nepaprastas 
žmogus“. Taip ir išsivedė.

Visą naktį Arkivyskupo bute buvo da
roma krata. Paėmė visas knygas, raštus...

Kun. Skurskis, nesulaukęs Arkivysku
po šv. Ignoto .bažnyčioje, paskelbė apie tai 
žmonėms. Kokia nuotaika buvo bažnyčio
je susirinkusių žmonių, sunku išreikšti 
žodžiais...“ (psl. 150).

LIETUVIŲ GEGUŽINĖ ŠVEDIJOJE
B. Ū. K. Plonaičiai savo sodyboje prie 

Aspeno ežero, netoli Goeteborgo kasmet 
suruošia lietuviams gegužinę, į kurią su
važiuoja tautiečiai iš visos Švedijos.

Gegužinėje pirmiausia iškeliama Lietu
vos trispalvė, turinti įdomią savo istoriją. 
Kai Lietuva buvo nepriklausoma, tautie
čiai iš JAV jon plaukdavo švedų bendro-

Stovime ant
„Be kitų Londono vietų, kurias šiais 

metais gausiai lankė turistei, buvo ele
gantiškas namas Queens Gate Kensingto
ns. .Prie jo durų nublizginta žalvarinė len
telė skelbia, kad tai yra Estijos pasiunti
nybė ir Generalinis konsulatas. Estai iš
eiviai net iš tokių tolimų vietų kaip Tas
mania ir Brazilija naudojasi proga pra
leisti atostogas Britanijoje ir atlikti pili
grimišką kelionę į paskutinę pasaulyje iš- 

liekanos ir — mūsų didžiam nustebimui — pati 
Lady Beecham. Kodėl ši kadaise didinga vieta bu
vo taip apleista ir kodėl Lady Beecham dar vis te
begyveno ten, yra mums tikra paslaptis ligi šios die
nos...

Spalvingasis sargybinių spektaklis
Tačiau Clopton House padarė man gilų įspū

dį, kaip tikresnis simbolis ir atvaizdas to mirštan
čio pasaulio, kokia Anglija yra šiandien. O toji .min
tis persekiojo mane ligi mano paskutinės dienos 
Londone, kai aš nuėjau pamatyti karalienės sargy
binių pasikeitimo ceremoniją prie Buckingham© rū
mų. Aš dažnai svarsčiau, ar Anglija nenyksta iš vi
daus, kaip Colpton House. Tačiau iš visų reiškinių, 
šis garbingas ir garsingas spektaklis, kuris įvyksta 
kasdieną prie Buckingham© karališkųjų rūmų, tik
riausiai nuteiks kiekvieną priešingam galvojimui, 
kad anglai tikrai nugalėjo laiką. Ir nors pati jau
čiau, kad visa tai tik impozantiškas fasadas, vis dėl
to pasijutau labai menkutė, nereikšminga, beveik 
nematoma šalia tų rūmų, visų tų išsitempusių spal
vingų sargybinių ir tos milžiniškos smalsios minios. 
Mes visi stovėjome ten, užburti ir nustebę, pilni 
įvairių neatsakytų klausimų apie šį griežtą paprotį 
ir apie tai, kas vyko ar dėjosi už tų vartų ir sienų. Ir 
nors šiame dvidešimtame amžiuje gal ir nereikėtų 
baimintis dėl senosios galios nykstančio pasaulio, 
tačiau nežiūrint tai, vis dėlto tai yra paslaptingas 
pasaulis, iš kuurio mes, eiliniai piliečiai (anot anglų, 
commoners), visiškai esame išskirti.

Esu tikra, kad nebuvau viena vienintelė, kuri 
buvo „šluote nušluota“ visų aplinkinių įvykių, kas 
čia dėjosi, o slaptai tikėjausi ar net kūriau fantazi
jas, jog karalienė vien grynos laimės dėka išeis pa
sirodyti miniai. Gi man būtų užtekę vien tik jos 
švystelėjimo pro langą. (Ir tai buvo vienas momen
tų Londone, kai aš tikrai norėjau būti nematoma!). 
Tačiau, savaime aišku, karalienė nė nežvilgterėjo iš 
po užuolaidos kraštelio, o jau dėl paties pakvietimo 
išgerti garsios angliškos arbatos — well, nebuvo nė 
jokios kalbos!

„Draugas“

vės laivu „Griksholm“ i Stockholmą, o K 
ten Klaipėdą pasiekdavę mažesniu laivu. 
Vieną kartą lietuvių ekskursantų buvo 
tiek daug, kad „Griksholmo“ kapitonas 
nutarė plaukti tiesiai Klaipėdon. Čia jis 
ant savo laivo stiebo iškėlė Lietuvos tri
spalvę, kurią po II D. karo atidavė K. Plo- 
niaičiui, linkėdamas ją vėl kada nors iš
kelti laisvame Klaipėdos uoste.

MIRĖ VL. JUODEIKA

Gauta žinia, kad Kalifornijoj mirė eko
nomistas dr. Vladas Juodeika, gimęs 1900 
m. Jis buvo baigęs pirmąją Karo mokyk
los laidą ir dalyvavo kovose su bolševi
kais. Aukštuosius mokslus baigė Grąžo 
universitete, įsigydamas ekonomijos dak
taro laipsnį. Lietuvoje buvo Finansų mi
nisterijos, vėliau Valstybės Tarybos refe
rentas, o 1935-1940 m. — kaimų tvarkyto
jas. Aktyviai dalyvavo spaudoje, rašyda
mas ekonominiais ir politikos klausimais. 
Atvykęs į JAV, tęsė mokslinį darbą, kurį 
buvo pradėjęs VD universitete. Dėstė eko
nominius mokslus bent divejuose univer
sitetuose.

SUKRUTO LINKUVIEČIAI

Praėjusiais metais Chicagoje įvykusia
me linkuviečių (arba, kaip jie patys rašo, 
—■ linkuvių )suvažiavime buvo nutarta iš
leisti Linkuvos gimnazijos monografiją. 
Dabar išleistame 'atsišaukime sakoma, kad 
monografijos rankraštis jau esąs paruoš
tas ir atiduotas spausdinti. Knygos išlei
dimas kaštuosiąs apie 4.000-4.500 dolerių. 
Sudaryta speciali komisija (I. Andrašiū- 
nas, O. Vaškevičiūtė, A. Indriulytė-Eivie- 
nė) lėšoms telkti. Knygos bus spausdina
ma tiktai apie 500 egzempliorių. Manoma, 
kad dalį bus galima pasiųsti į Lietuvą. 
Kaina — 15 dolerių. Finansų komisija ti
kisi, kad visi linkuviai knygos išleidimą 
parems. Komisijos adresas: I. Andrašiū- 
nas, 5731 S. Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

KAS DIRIGUOJA AFRIKOJE?
W. D. Adler, Britų ryšių komiteto pir

mininkas Durbane paskelbė atvirą laišką 
(Daily Telegraph, rugs. 13 d.), kuriame 
nurodo, kad įvykius Rodezijoje, Pietų Af
rikoje ir Pietų-Vakarų Afrikoje diriguo
ja Sovietų S-gos ambasadorius kaimyni
nėje Zambijoje dr. So’adovnikovas. Jam 
esąs duotas uždavinys pasirūpinti, kad per 
penkerius metus baltieji pranyktų iš mi
nėtųjų kraštų. Pirmųjų metų rezultatai 
esą labai geri...

savo žemes
likusią savo nepriklausomo krašto pasiun
tinybę.“ Šitaip rašė Londono žinomas 
dienraštis „The Financial Time“ (rugsė
jo 16 d. 1977 m,), žemiau patelkiame liku
siąją to sašinio (ILaltic memories) dalį.

„Už keletas mėnesių sukaks 60 metų, 
kai nepriklausoma Estija pasirodė pasau
lio žemėlapyje. B'et jau beveik 40 metų, 
kai neilgai trukusią Baltijos kraštų lais
vę nušlavė Sovietų armijos. Tačiau estai, 
kaip lietuviai ir latviai, tebegyvena prisi
minimais ir viltimis. Dar ne vienas kraš
tas, įskaitant Britaniją, Prancūziją, Vo
kietiją ir JAV tebepripažįsta jų pasus.

Queens Gate pasiuntinybėje šeiminin
kauja ponia Anna Tarų, atvykusi vertėjos 
pareigoms į Londoną 1936 m. Ji sveikina 
'atvykusius tautiečius savo kalba ir apro- 
do didelį, ramų namą, kuriame blizga žva
kidės, stovi grand piano, naudotas diplo
matų per privatiškus priėmimus, ant sie
nų kabo gimtojo krašto gamtovaizdžiai ir 
paveikslas paskutiniojo prezidento Kons
tantino Paet, kuris, būdamas 80 metų, 
mirė Rusijos kalėjime.

Kukli, jau pražilusi ponia Tarų paaiš
kina: „Mūsų lankytojai sakosi esą labai 
laimingi, vėl galėdami stovėti ant Estijos 
žemės“. Estijos vyriausybė nupirko skly
pą 1920 m., tuo būdu jis pasidarė 'apčiuo
piamas ryšys su praeitimi. Latvių ir lie
tuvių pasiuntinybės stovi ant nuomotos 
žemės. Jie savo aptemdytos diplomatijos 
veiklą tęsia kuklesnėse vakarinio Londo
no patalpose.

Laikas nušlavė visus Estijos vyriausy
bės akredituotus diplomatus. Vienintelis 
A. Tarų padėjėjas yra jos vyras. Ji gauna 
parėdymus iš Estijos generalinio konsu
lo New Yorke. Lėšos atstovybei išlaikyti, 
matyti, taip pat ateina iš anapus Atlanto. 
Ji nenoriai kalba apie išlikusį pasiuntiny
bės statusą, bet pabrėžia, kad du vyres
nieji Latvijos ir Lietuvos diplomatai bri
tų užs. Reikalų Ministerijos pripjažinti 
„asmeniškai besinaudoją tam tikromis 
diplomatinėmis privilegijomis".

Ar šitoks laikymasis praeities yra pras
mingas? A. Tarų sako, kad pasiuntinybė 
yra simbolis, ir kad „stebuklas gali įvyk
ti“. Ji viltingai papasakoja, kad ponios 
Carter brolienė yra estiškos kilmės. Bet 
kartais A. Tarų akyse pasirodo ir nepa
prastai liūdnas žvilgsnis“.

Kas sekė šios, vasaros baltų parengimus, 
tas žino, kad toks pat viso pasaulio latvių 
antplūdis ryšium su tautiniu festivaliu 
buvo ir Latvijos pasiuntinybėje. Lietuvių 
•taip pat šią vasarą apsilankė Londone 
daugiau, negu bet kuriais kitais metais. 
Kaip skaitlingai jie lankėsi Lietuvos pa
siuntinybėje, kol kas nėra pavykę sužino
ti.
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Opozicija Tarybų Sąjungoje
Iki šiol kalbėjau apie „visasąjunginio“ 

masto intrastruktūrinius disidentus, iš ku
rių ir susidaro masinė gaivalinė bei dali
nai ir organizuota opozicija dabartiniam 
TSRS režimui. Jų gretose sutinkame be 
išimties visų tautybių, visų tarybinių 
žmonių grupių atstovus. Tai tikrai integ
ralinė opozicija santvarkai, prieštaraujan
čiai esminiams žmogaus prigimties pa
grindams. Beje, ši destruktyviai-kon- 
struktyvi socialinio pobūdžio masinė opo
zicija režimui yra labiausiai paplitusi 
rusų tarpe.

Tačiau rusų tarpe, netgi tų, kurie yra 
opoziciniai nusiteikę režimo atžvilgiu, ga-

Dr. A. Štromas
Įima raišti nemažą skaičių asmenų, kurie 
yra iš pagrindų lojalūs tarybinei valsty
bei, kaip nors ir nevykusiai, bet visgi ru
sų nacionalinio valstybingumo formai. To
kio lojalumo nėra ir negali būti nerusiškų 
TSRS tautybių tarpe, kurios šiandieną su
daro jau daugiau 50% TSRS gyventojų. 
Kiekvienas TSRS pilietis, kuris nėra rusas 
arba nėra pilnutiniai rusifikuotas, pagal 
pačią definiciją, t. y. dėl tų pačių priežas
čių, dėl kurių rusa~ gali matyti Sovietų 
Sąjungoje savo nacionalinę valstybę, yra 
nusiteikęs opoziciniai TSRS atžvilgiu. Jam 
TSRS reiškia jo tautas suverenumo ar 
net ir tikros autonomijos paneigimą, prie
varta primetamas tradicijas bei gyvenimo 
būdą. Iš tų nuotaikų TSRS nerusiškų tau
tybių tarpe gimsta nacionaliniai motyvuo
ta masinė opozicija, kuri yra paskira 
kiekvienai tautai, t. y. nėra integralizuo- 
ta, bet, nežiūrint tai, savo masėje sudaro 
režimui mirtiną grėsmę. Nacionaliniai mo
tyvuota opozicija daugumoje veikia irgi 
intrastruktūrinėse formose, ir tik atski
rais atvejais išsiveržia į atvirą disidenti- 
ją. Ukraina ir Lietuva, Gruzija ir Armė
nija, Latvija ir Uzbekistanas duoda visą 
eilę konkrečių nacionaliniai motyvuotų- 
dntrastrukturinės bei atviros — opozicijos 
pavyzdžių: grynai atvirose disidentinėse 
formose kovoja už savo teises tos TSRS 
tautybės, kurioms TSRS sąstate ar visai 
nėra duota teritorinio vieneto, ar duotas 
toks vienetas, kurio ši tautybė savu nepri
pažįsta, kaip pavyzdžiui Krymo totoriai, 
Volgos vokiečiai, žydai ir meschai.

Nacionaliniai motyvuota opozicija reži
mui vis labiau vystosi ir pačių rusų tar
pe. Mat, bolševikinė santvarka yra iš es
mės anacionali ir tuo būdu antinacionali 
bet kurios tautos atžvilgiu. Rusų tautinės 
tradicijos, jų kultūrinė specifika buvo re
žimo griaunamos ir alinamos nemažiau, 

Ar reikalinga programa?
Čikagoje leidžiamas „Sėjos“ žurnalas 

(Nr. 1, 1977 m.) atspauusdino straipsnį 
„Lietuvos Nepiiklausomybinės Programos 
Reikalu“, kuuriame žurnalo redaktorius L. 
Šmulkštys sako, kad jis išsiuntinėjo kai 
kuriems lietuvių visuomenės ir spaudos 
darbininkams anketą, kurioje paprašė at
sakyti .į kelis klausimus. Jis prašė pa
reikšti nuomonę, ar mums reikia ruošti 
Lietuvos nepriklausomybės programą, ir 
jeigu reikia, tai kas toje programoje pir
miausia reikėtų išdėstyti.

Kaip žinoma, panašią programą nese
niai paskelbė Lenkijos, disidentai, o kiek 
vėliau ir čekoslovakų. Rusijos, Ukrainos 
ir Pabaltijo demokratai, veikią pogrindy
je, dar 1969 m. buvo paskelbę „Sov. Są
jungos Demokratinio Sąjūdžio progra
mą“, kuri iš „samizdato“ leidinio buvo 
Vakaruose atspausdinta keliomis kalbo
mis, įskaitant ir lietuvių (žurnale „Min
tis“ Nr. 1, 1971 m.). Bet grynai lietuvių 
programos, paruoštos bendromis jėgomis 
su mūsų pogrindžiu, ligi šiol dar nebuvo. 
Tad klausimas yra labai aktualus.

V. Jungėnas, atsakydamas į anketą, pa
sakė: „Lietuvos nepriklausomybinę pro
gramą ruošti ne tik reikia, bet ir būtina. 
Tokios programos seniai ir nekantriai 
laukia tauta krašte. Maža to, tauta krašte 
•tiki, kad tokią programą išeivija jau se
niai turi ir kad tiktai komunikaciniai 
sunkumai neleidžia platesniems tautos 
sluoksniams krašte su ja susipažinti. 
Krašto žmonės mato išeivijoje laisvąją 
tautos dalį, kuri gali spręsti užjuos tuos 
uždavinius, kurių jie patys okupacijos są
lygose išspręsti neturi galimybių. Nepri- 
klausomybinės programos sudarymas yra 
kaip tik vienas svarbiausių tokių uždavi
nių.

„Lietuvos nepriklausomybinę programą 
reikia ne tiktai rimtai aptarti, ne tiktai 
gerai paruošti, bet visokeriopai propaguo
ti bei platinti. Svarbiausia gi imtis visų 
įmanomų priemonių, kad kuo plačiausiai 
būtų su ja supažindinti krašto žmonės. Iš
eivija yra krašto žmonių akyse ne tik lais
va, bet ir organizuota tautos dalis ir jai 
negalima nepateisinti šio požiūrio, nepa
teisinti tų lūkesčių bei vilčių, kuriuos tau
ta sudėjo į savo išeiviją.“

Išdėstęs, kas jo nuomone programoj tu
rėtų būti surašyta, V. Jungėnas toliau sa
ko, jog būtų natūraliausia, kad programos 
imtųsi VLIKas. Labai svarbu taip pat,

negu kitų tautų, o tam tikrais laikotar
piais ir daugiau. Dabartinis režimo koke
tavimas su Rusija ir rusais daugelio pa
starųjų nepatenkina, nes jis, jų manymu, 
falsifikuoja ir cenzūruoja tikruosius Ru
sijos tautinius pamatus, identifikuoja Ru
siją su iš esmės jai svetima bolševikine 
tradicija. Tautiniai nusiteikę rusai mato 
todėl bolševizme ir jo idėjomis pagrįsta
me režime priešišką Rusijai jėgą; jie laiko 
Rusiją tokia pačia bolševikų okupuota ša
limi, kaip ir kitas TSRS respublikas. Opo
zicija, pagrįsta rusų nacionaline motyvaci
ja, paverčia visą nacionaliniai motyvuotą 
opoziciją TSRS į stambią universalaus po
būdžio jėgą, besijungiančią į tam tikrą 
bendrą frontą, kurio šūkiu tampa garsaus 
Markso šūkio: „Visų šalių proletarai, vie 
nykitės“, parafraze: „visų tautų naciona
listai vienykitės“. Tai neabejotinai per
duoda nacionaliniai motyvuotai TSRS 
opozicijai naują bei grasią režimui di
mensiją.

Nacionaliniai motyvuotos opozicijos re
žimui atšaka yra religiniai motyvuota 
opozicija. Ypač ryškiai ji pasireiškia rusų 
atveju. Priklausymas ortodoksų bažnyčiai 
vaidina šiuo atveju alternatyvos identifi
kacijai su režimu vaidmenį. Svarbu pažy
mėti, kad per pastaruosius 10 metų regist
ruotų rusų pravoslavų bažnyčios narių 
skaičius išaugo nuo 25 iki 35 milijonų (o, 
pagal kai tauriuos duomenis, — net iki 50 
milijonų). Tas pats pasakytina ir apie re
liginės opozicijos vaidmenį Ukrainoje, 
Lietuvoje, Gruzijoje ir kitur. Tačiau tam 
tikrais atvejais religiniai motyvuota opo
zicija neturi nieko bendro su nacionaliniai 
motyvuotąja. Tai ypač ryšku neregistruo
tų evangelikų, baptistų ar ir kitų religi
nių grupių, kurias Tarybų valdžia laiko 
sėklinėmis (ir kurių skaičius vis didėja) 
kovos už savo teises atvejais. Tiesa, šiais 
atvejais mes turime reikalą su atvirais di- 
sidenbijos pasireiškimais, tuo tarpu kai 
daugumoje kitų atvejų religiniai moty
vuota opozicija reiškiasi dažniausiai taip 
pat intrastruktūrinėse formose (nors daž
nai ir išeina iš šių ribų, kaip „LKL Kro
nikos“ ar ortodoksų šventiko Dimitrijaus 
Dudko veiklos atveju. Ypatinga visos reli
giniai motyvuotos opozicijos reikšmė yra 
ta, kad ji suteikia stiprius pagrindus al
ternatyviai oficialiai bei iš esmės opo
zicinei režimui ideologijai susikonsoliduo- 
ti ir pasireikšti, dėl ko ji irgi įgyja univer
salią dimensiją visos TSRS opozicijos at
žvilgiu.

Štai tokia pačiais bendriausiais bruožais 
yra šiuolaikinės TSRS masinės opozicijos 
(kaip intrastruktūrinės, taip ir pastarosios 
atvirų prasiveržimų) struktūra.

(bus daugiau)

kad į programos paruošimą būtų kuo pla
čiau įtraukti asmenys, neseniai išvykę iš 
Lietuvos.

Bronius Kviklys, aišku, neskaitęs V. 
Jungėno samprotavimų, pareiškia abejo
nių, ar lietuviams tokia programa reika
linga. Jo nuomone, tokią programą galėtų 
ruošti tokie žmonės, kurie gerai pažįsta 
dabartinį Lietuvos gyvenimą, dabartinę 
lietuvių tautą, jos nusistatymus. Tokių 
žmonių, — sako B. Kviklys, — emigraci
joje mes kaip ir neturime. Tad programą 
turėtų paruošti Lietuvoje gyvenantieji 
žmonės, bet jeigu kas iš išeivijoje, tai 
„tiktai ne mūsų veiksniai“. Tik pataria
muoju balsu ,B. Kviklys prie šio darbo 
prileistų išeivijoje išmokslintus politikus, 
ekonomistus ir t. t.

Politinį darbą ilgiau dirbęs V. Vaitekū
nas primena ankstyvesnius pasisakymus 
■tuo klausimu spaudoje, ir, pritardamas 
dėl programos reikalingumo, pareiškia 
nuomonę, kad atskirose išeivijos kolonijo
se turėtų būti sudaryti diskusijų būreliai, 
dalyvaujant įvairių įsitikinimų žmonėms, 
kurie apsvarstytų programos punktus ir 
vėliau perduotų galutinam apsvarstymui 
VLIKo tarybai.

Juozas Audėnas, žinomas VLIKo veikė
jas, taip pat pritaria programos paruoši
mo minčiai. Jis sako: „Pravartu, kad kiek
vienas politikas apie tai pradėtų galvo
ti...“

Bronys Raila, užmiršęs, kad gyvenimas 
nestovi vietoje, ir kad jeigu programos ir 
buvo ruošiamos prieš keliasdešimt metų, 
tai jos netinka šių dienų sąlygoms, daro 
priekaištus, kad po to, kai „buvo pralieta 
tiek daug kraujo ir rašalo“, dabar vėl rei
kia grįžti prie klausimo, ar reikia ruošti 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pro
gramą. Tačiau toliau jis taip pat pripažįs
ta, kad programa reikalinga. Tiktai „Lie
tuvos nepriklausomybinę programą reikė
jo ruošti nebe nuo dabar, bet nuo pat pra
džios, net prieš laisvės netekimo pradžią 
ir vėliau visą laiką.“ Savo ilgame straips
nyje jis atsako į visus patiektus klausi
mus, bet pabaigoje pažymi: „Spręsti apie 
tautos likimą mėginkim mažiau iš išeivi
jos pozicijų, o labiau įsiderinkim į tautos 
gyvenimo tikrovę“.

Stasys Barzdukas mano, kad „Lietuvos 
nepriklausomybinę programą turėtų pa
ruošti veiksnių viršūnės“. Jos pagrindu 
galėtų būti paimtas PLB valdybos projek-

ČIKAGA - 3
EDUARDAS CINZAS

Pakeliui į Europą stabteliu Ročesteryje. 
Dar Čikagoje būnant Jurgis rašė: „Tai 
gal užsuk? Mus pamatysi, save parody
si...“ Rochesterio skraidstotėje (trys mū
ro barakai, ilgas koridorius, saliukė su 
ranknešių lentyna, ir viskas) dairausi 
mūsų literatūros rabino, „Egzaminų“, „Be 
krantų“, „Naktis ant morų“, „Užkandžio“ 
ir ki-tų kūrinių autoriaus. Koridoriaus ga
le stovi stiprus, kumščius kišenėsna su
grūdęs, snieguotais smilkiniais vaikinas. 
Man priartėjus, palinko priekin ir klausia: 
„Bene būsi?..“ Atrodo, kad atpažino laz
dą. (Rašiau jam, kad kai tik pamatysi eu- 
roipetį su lazda, drąsiai kalbink). O jį aš 
atpažinau iš gražiausios pasaulyje kepu
rės. („Kai pamatysi gražiausią pasaulyje 
kepurę, kurią numezgė mano vienintelė ir 
brangiausia, žinok, kad jos savininkas, ir 
bus Jurgis“.) Lauke, kur blaškosi ir vis 
neįsidrąsina ankstyvos žiemos vėjelis, 
kvepia apšalusiais laukais ir mūriniu kai
mu. O tas kaimas gana didelis, išsiplėtęs 
Kodako mūrais, mūreliais ir pasišiaušęs 
dirbtuvių kaminais. Pasiekiame Jurgio 
vilą. „Niekus plepi! Kokia čia vila, namu
kas, ir viskas! „Nu, nu, sakau, nesiku- 
klink, tikra vila: krūmai, takeliai aplink, 
o ir 'tas bjaurusis garažas vykusiai paslėp
tas...“ Viduje sušildo gudriai susuktais 
blynais „su mėsa“, mielu stiprios asmeny
bės paprastumu ir, kaip nuo prosenelių 
prisakyta, — dantis laužančia „šermukš
nine“. (Po valandėlės, kai .nebejaučiau ne 
■tik dantų, 'bet ir liežuvio, prisipažinau, jog 
esmi jau nutautėjęs ir tokių paraku nebe- 
suvirškinu, gal, sakau, pereitume prie 
standartinės rūgštelės iš Škotijos.) Pail
sėjęs, ir pasigrožėjęs mūsų menininkų 
darbais ant sienų, prisiprašau, kad pasi
imtų ir mane į ligoninę, kur laikinai pri
glaudė gražią galvutę jo vienintelė ir 
brangiausia. Gražiąją ponią randame jau 
tiek sustiprėjusią, kad ir rankelę ištiesia 
pabučiavimui ir nusišypso į mano gražby
lystę.

Vakare — literatūros vakaronė parapi
jos salėje. .Ee Ročesterio lietuvių „nobles
se“, matau ir odiniais švarkais vilkinčius. 
Jaunimo lyg ir daugiau, negu Čikagoje. Iš 
viso Ročesterio publika man pasirodė lyg 
ir „jaunesnė“, platesnių pažiūrų, besido
minti ir tuom, kas liečia ir ne grynai lie
tuviškus reikalus. Vakaronėje sutinku bi
čiulį, kuris kažkada gyveno Belgijoje. Iš
sišnekus sužinojau, kad jis galutinai iš
metė inkarą prie kažkokių Kodako dirb
tuvių katilų, augina du sūnus ir vieną 
dukrą. (Prieš pakildamas į Niujorką, spė
jau aplankyti ir jį, bet taip nevykusiai, 
paskubomis, kad teko pasižadėti ilgėliam 
sekantį kartą.) Po vakaronės Jurgis pa
kvietė arbatos stiklinei parapijos varg.a- 
mistrą su ponia ir dar vieną dailią pore
lę, taurių pavardžių taip ir neįsidėmėjau. 
Vargamistra, kaip ir visi giedoriai, šnekė
jo daugiausiai. Sakėsi buvęs mano gimta
me Rietave, pažinojo jo klebonus ir vir
šaičius, pasijuokė iš mūsų, žemaičių, 
linksmybių, kurias mes, kaip ir pridera iš
rinktajai tautai, labai dažnai laikome do
rybėmis .

Sekmadienį Jurgis kviečia maldyklom 
Nueiname. Maldykloje klausausi lietuviš
kų giesmių, bandau šnekėti su šeiminin
ku, bet nesiseka. Stebiu žmones, kurie de
šimtmečius išgyveno Amerikoje, apranga 
ir net veido išraiška susiliejo su jankių 
minia, bet vis dar skaito lietuviškas kny
gas, augina, kad ir sunkiai, kad ir nevi- 
sada sėkmingai, bet augina atžalas lietu
viškoje dvasioje, meldžiasi lietuvių Die
vui, stalą apkrauna lietuviškais valgiais 
ir „šermukšnine“.

Po pamaldų aplankau skautus toje sa
lėje, kur vakar šnekėjausi su skaitytojais. 
Uniformuotas vaikinas spaudžia, kad, gir
di, reikia tarti žodelį jaunimui. O tas jau
nimas — nuo pusantros pėdos iki dvimet- 
rio ūsoriaus! Purtausi, kur aš čia, sakau, 
kitus mokysiu gyventi, kad pats nemoku, 
bet jis: reikia! Atskaidninu balsą, sukau
piu gerojo tėvelio šypseną ir pasakoju 
skautams, kad irgi esu buvęs jų brolijoje, 
laužęs nuostatus slapta cigarete ir ne visai 
pagirtinais darbeliais, ir baigiu dar stam
besniais lašais ant kaktos, negu vakar 
prieš jų tėvukus. Su vaikais nepagudrau

tas „Išeivijos politinio darbo programa“ 
(žr. PL 1974 m. gruodžio mėn.).

Vincas Rastenis abejoja, ar išeivija da
bar yra programos ruošimui pasiruošusi. 
Tad pirmoje eilėje, jo nuomone, reikėtų 
„energingiau laužyti... uždangas ir uoliau 
stengtis patirti, ko iš tikrųjų dabartinis 
tautos kamienas geidžia ir ko jam labiau
siai reikia.“ Bet jeigu susidarytų kolek
tyvas, kuris sutelktų programinių sam
protavimų, tai gal tokias sugestijas ver
tėtų, progai pasitaikius, permesti „į ana
pus“ apie tokius dalykus visai rimtai gal- 
vojantiems. V. Rastenis galvoja, kad sam
protavimais apie tokius dalykus dalytis 
geriau tinka ne viešai.

Lietuvos nepriklausomybinės progra
mos ruošimo reikalas buvo paliestas ir 
Europos Lietuuviškųjų Studijų Savaitėje. 
Dr. A. Štromas, vienas iš naujųjų išeivių, 

i be rezervų pritarė V. Jungėno mintims, 
i kad tokią programą ruošti yra būtina.

J. R. 

si, kaip su suaugusiais, jie mato, suvokia, 
kad tu, gudruoli, būk tai nerūpestingai 
krapštai pypkę, o viduje skubiai galvoji, 
ką atsakyti ne ton lankon nuėjusiam klau
sėjui, bandai pasislėpti už dūmų debesė
lio, kai linksmuolis klausėjas padavė su
kramtyti politika atskiestą literatūrą, o 
tu, vargdieni, ieškai ir nerandi būdo, kaip 
atskirti juodą nuo balto; ne, vaikams ne
galima gudrauti, jie reikalauja tyros šir
dies, nuoširdaus atsakymo. Paskui veda 
bendrai nuotraukai. Atneša kėdę ir nuro
do sėstis viduryje būrio. Aš — ne! Nebū
kite žudikai, gerieji žmonės, maldauju, se
nyvas aš, tas tiesa, bet jokiu būdu ne se
nis! Vienas dar paprašo lazdą pasidėti ant 
keMų... Kaip patriarchas Martynas Jan
kus, pykstu! Bet jie nenusileidžia: ilgas 
esi, netelpi su jaunimu aparate, taigi — 
prašom sėstis dr šypsotis. Taip ir nupleš- 
kino sėdintį būryje, su lazda rankoje, ma
žyčiais pnie kojų, o barzdočiais už nuga
ros. ..

Pietaujame pas Stasį Aktorių. Gražus 
namas, gražūs baldai, graži ponia šeimi
ninkė, atžalynas irgi — gražus. Ištikimas 
iki mirties Jurgis pabūna valandėlę kar
tu, paskui skuba į ligoninę. Tur būt pri
siekia savo brangiausiai, kad nepasinau
dos proga, neprisės šalia kurios didžia
akės, nesulenks alkūnės daugiau trijų 
kartų per visą puotą. Ir taip — tris kar
tus. Ir Šiandien prisimenu Stasių vaišes, 
kurios užtruko iki pirmagaidystės. Čia, 
sakau, gal reikėtų patikslinti Jurgį, ku
ris, aprašydamas žaidimą Kazio laikraš
tyje, lyg bakstelėjo, kad aš, girda, nors ir 
peikiu amerikiečius už nuolatinį krimsno- 
jimą, pats irgi netaupau dantų prie vai
šių stalo. Matai, Jurgi, esmi vedęs pran
cūzę, o ji, mano vienintelė ir brangiausia, 
nors ir sugeba karališkai paruošti sraiges 
ir varles, lietuviškų valgių nežino. O to
kių valgių kaip pas ponią Stasienę, nebu
vau valgęs savo gyvenime. Taigi.

Pirmadienį atsisveikinu su mielais žmo
nėmis ir, susirinkęs savo niekelius, pasu
ku į Niujorką. O iš ten — lEriuselin. Ne
giriu belgų, jie žmonės — kaip ir visi, bet 
jų lėktuvo patarnautojai — mandagiausi 
mano žinomame pasaulyje, o užkandis — 
gardžiausias. Fotelyje atsiskleidžiu Jur
gio „Užkandį“ ir bandau persikelti į jo 
kūrybos pasaulį.

Briuselio skraidstotėje laukia Julė. Bu
čiuoju skruostelį (ji visada rausta ir pa
slapčia dairosi, tokia nedrąsi ta mano Ju
lė) .ir vėl pradedu mėnesiais, metais trun
kančią prancūzišką šnektą. Beje, liežuvis 
suka prie lietuvių kalbos, painiojasi, bet 
taip visada būna, o paskui, po keletos die
nų, apsipranta. Autovežimyje klausiu:

— O kaip Pomponeta? Pasiilgo manęs?
—■ Pasiilgo, — šypsosi Julė. — Vaikščio

ja po butą, ieško tavęs, verkė. Koridoriu
je pasitinka Pomponeta. Guli ant nugaros, 
suglaudžia ant krūtinės letenėles ir ver
kia. Aš padedu delną ant šilto pilvuko ir 
jaučiu kaip stuksena, blaškosi mažytė, iš
tikima širdelė. Julė kraipo galvą ir šyp
sosi. Visi trys šypsomės.

Naujasis Lietuvos Himnas
Lietuvos Aukščiausios Tadybois Prezi

diumas patvirtino Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos Valstybinio himno 
tekstą ir muzikinę redakciją. Himno žo
džiai A. Venclovos (V. Reimerio nauja re
dakcija). Muzika — IEl Dvariono ir J. 
Švedo.

Himnas turi tris punktus. Po kiekvieno 
iš jų kartojasi ketureilis refrenas.

Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė, 
Už laisvę ir tiesą kovojus ilgai. 
Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos 

jūra, 
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai!

Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią, 
Padėjo kovoj didi rusų tauta.
Mus Rartija veda į laimę ir galią, 
Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta.

Tėvynė galinga, nebijom pavojų, 
Tebūnie padangė taiki ir tyra.
Mes darbu sukursim didingą rytojų, 
Ir žemę nušvies komunizmo aušra.

Refrenas:
Tarybų Sąjungoj šlovingoj, 
Tarp lygių lygi ir laisva, 
Gyvuok per amžius, būk laiminga, 
Brangi Tarybų Lietuva.

Kaip žinoma, naujas himnas (A. Venc
lovos žodžiai) kartu su nauja vėliava Lie
tuvoje buvo patvirtinti prieš daugelį me
tų (1950 m.). Tačiau ten, kaip ir Sovietų 
S-gos himne, dar buvo smilkoma Stalinui, 
todėl jis nebegalėjo būti vartojamas. A. 
Venclovai mirus, himno „operaciją“, kaip 
matyti, buvo pavesta padaryti V. Keime
riui. Jis išmetė Staliną, reikšdamas šlo
vę ir padėką tik Leninui ir „didžiajai ru
sų tautai“.

Mūsų protėviai žemę įdirbdavo ranko
mis, arklio pareigas ėjo karvės ir kiti gy
vuliai.

(Iš mokyklinių rašinių)

UETUVOJE
NEPATIKIMI VADOVAI

Iš Lietuvos grįžusieji dažnai skundžia
si, kaip jie buvo „uždaryti“ Vilniuje, ne
galėdami aplankyti savo tėviškių, o daž
nai net ir pas gimines pernakvoti. Nedaug 
geriau nutinka ir Sovietų S-gos pilie
čiams, jei jie užsimano į kitas šalies res
publikas pakeliauti. Štai T. Vytartas, ra
šydamas apie kelionę į Krymą (Kultūros 
Barai 8), pasakoja.

„Nekeliaukite į Krymą su Vilniaus Ke
lionių ir ekskursijų biuro kelialapiu. Ge
riau važiuokite vienas, — tai jums pasa
kys kiekvienas, kas su šio biuro gide (va
dove — Red.) R. Agafonova kovo 31 dieną 
išskrido į Simferopolį kelionėn po Kry
mą.

Keista tvarka tame Vilniaus 'biure. Gru
pę tesudarė šeši žmonės, gidė — septinto
ji. Niekas Simferopolyje tokios menkutės 
grupės nesutiko, kaip kitų turistų, netgi 
bilietus patiems teko už savo pinigus pirk
ti iki nakvynės vietos Aluštoje, nors su
mokėta už visą kelialapį.

Pasisukaliojo ta vilnietė gidė keturias 
dienas. Ką ji veikė, ką darė —■ niekas ne
žino. Nieko ji čia Kryme irgi nežino, nei 
kur Čechovo namelis, nei jokio augmenė
lio, bei kaštono, neatpažįsta, nors pati sa
kės: net tris kartus per mėnesį čia būnan
ti. Paliko vienam, atseit, grupinį bilietą 
grįžti ir pati dingo. O jeigu jums pažadės 
kas nors, kad galėsite, reikalui esant, grįž
ti namo vienas savarankiškai — netikėki
te. Negrį'šite vienas 'anksčiau, net jeigu jū
sų tėvas ar motina mirs — tokia čia jau 
„griežta disciplina“. Praktika parodė: to
kiu atveju tą pačią parą galima išvykti 
net į užsienį, bet tik ne iš Krymo, žinoma, 
jei esi vilnietis turistas. Kam tik tada tu
ristas moka už turistines paslaugas?!“

I. SIMONAITYTĖ — KLAIPĖDOS 
GARBĖS PILIETĖ

Klaipėdoje labai iškilmingai buvo pa
gerbta rašytoja Ieva Simonaitytė, kuriai 
šiais metais (sausio mėnesį) sukako 80 
metų. Ta proga rašytoja pagyveno Klai
pėdoje keletą savaičių. Pažymint rašyto
jos 80 m. sukaktį, jai buvo suteiktas Klai
pėdos miesto garbės pilietės vardas. Mies
to pareigūnai įteikė jai simbolinį uosta
miesčio raktą ir garbės pilietės juostą.

VALDŽIOS DEKRETAI
„Minties“ leidykla išleido Lietuvos 

Mokslų akademijos istorijos instituto pa
ruoštą dokumentų rinkinį „Lietuvos Ta
rybų valdžios dekretai 1918-1919“. Rinki
ny išspausdinta 61 dokumentas. Jie visi 
liečia 1918-1919 m. trumpalaikės Lietuvos 
komunistų valdžios Liaudies komisarų iš
leistus potvarkius.

NEBĖRA LIETUVIŲ KREPŠININKŲ
|Eelgijoje vykstančiame XX Europos 

krepšinio čempionate Sovietų Sąjungos 
rinktinėje nebedalyvauja nei vienas lie
tuvis krepšininkas. Ryšium su šitomis 
varžybomis Lietuvos spauda pateikia to
kią statistiką apie lietuvius krepšininkus.

Lietuvos krepšininkai, žaidę Sov. S-gos 
rinktinės sudėtyje, Europos čempionatuo
se yra iškovoję šešiolika aukso medalių. 
Keturis kartus žemyno čempionu yra bu
vęs iM. Paulauskas. Po tris kartus aukso 
medalius laimėjo S. Butautas ir J. Lagu- 
navičius, po du — K. Petkevičius ir A. 
Lauritėnas, po vieną — V. Kulakauskas ir 
S. Stonkus. Be to, M. Paulauskas, K. Pet
kevičius, A. Lauritėnas ir S. Stonkus savo 
kolekcijose turi ir bronzos apdovanoji
mus.

PASAULIO GYVENTOJAI
Ką tik pasirodęs „1977 World Popula

tion Raport“ skelbia, kad šiuo metu visa
me pasaulyje jau yra 4.000 milijonų gy
ventojų. Šis skaičius padidėja po 200.000 
kiekvieną dieną. Jeigu tokiu tempu gy
ventojų prieauglis būtų didėjęs visą lai
ką, taii nuo Kristaus gimimo iki šiai die
nai pasaulyje kiekviename kvadratinia
me jarde turėtų būti 900 gyventojų...

Daugiausia kūdikių gimsta dar nepa
kankamai savo pramonę ir gamtos tur
tus išnaudojančiuose kraštuose. (Azija, 
Afrika, Pietų Amerika). Tuo tarpu aukš
tos civilizacijos ir pramonės kraštuose 
(įskaitant Britaniją) gyventojų skaičius 
mažėja. Tokiu būdu skirtumas tarp tur
tingųjų ir neturtingųjų tautų nuolat di
dėja. Pvz. Eritanijos gyventojas per me
tus sunaudoja 30-40 kartų daugiau įvai
rių gėrybių, negu neišsivysčiusiųjų kraš
tų žmogus.

Ten pat nurodoma, kad iš 125 milijonų 
kasmet gimstančių kūdikių, 10-15% turi 
nepilnametes motinas. Tik vienas trečda
lis gyventojų gali laisvai naudotis šeimos 
planavimo priemonėmis. Pažymėtina, kad 
vien tiktai Britanijoje per metus abortų 
keliu sunaikinama 200.000 negimusių kū
dikių.

VIŠTOS REKORDAS
Kaip praneša „Sovietskaja Estonija“, 

viename Estijos mieste višta padėjo kiau
šinį, sveriantį 420 gramų (apie 14 unci
jų). Jo ilgis — 5.5 colių, skersmuo — 2.7 
coliai. Kiaušinio viduje rasta devyni try
niai.

3



t EUROPOS LIETUVIS 1977 m. spalio 4 d. Nr. 38 (1378)

Europos
Lietuvių Kronika

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo: 
V. Remeikis — 4.50 sv., B. Banys — 2.20 
sv., P. Simonaitis — 0.50 sv., D. Gintas — 
1 sv.

Tautos Fondui aukojo:
D. Gintas — 1.00 sv.

PARAMA STUDIJŲ SAVAITEI

Studijų Savaitei aukojo: Zigmas Juras
— 30 svarų, Manchesterio ’Lietuvių Socia
linis klubas — 15 sv., dr. S. Kuzminskas
— 5 sv. ir M, Žilinskas — 1 sv. 66 p.

Už paramą nuoširdžiai dėkoja
Studijų Savaitei Rengti Komitetas

LIETUVIŠKI KAKLARAIŠČIAI

DBLS platinamus lietuviškus kaklaraiš
čius su stilizuoto Vyčio raštais galima įsi
gyti Lietuvių Namų raštinėje darbo va
landomis. Kaklaraiščiai yra mėlynos ir 
vyšninės spalvos. Vieno kaklaraiščio kai
na — 2 svarai. Norintieji gauti paštu, pri
deda 25 p persiuntimo ir .įpakavimo išlai
dams. Rašyti: DBLS, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil, 2PT.

GRAŽI PARAMA SPAUDAI

Nottinghamo lietuvių Tautos šventės 
rengėjai per DELS skyriaus pirmininką
K. Bivainį prisiuntė 30 svarų „Europos 
Lietuviui“, paremti. Tai yra Tautos šven
tės .minėjime gautas pelnas.

Visoms Nottinghamo lietuvių organiza
cijoms, klubui ir pavieniams asmenims, 
prisidėjusiems prie šios paramos sutelki
mo, laikraščio leidėjai ir redakcija nuo
širdžiai dėkoja. Tai puikus bei užkrečian
tis pavyzdys ir kitoms lietuvių koloni
joms.

LONDONAS
FEDERALISTŲ KONGRESAS

Rugsėjo 23-24 dienomis Lenkų klubo 
„White Heart" patalpose įvyko septintas 
Centro Europos Federalistų Kongresas. 
Jame taip pat oficialiai dalyvavo ir Pan.
— European Union, kuriai atstovavo J. E. 
Archduchess Alexandra of Austria ir Jac
ques Jonet, International Secretary Gene
ral.

Konservatoriams atstovavo parlamento 
narys >Mr. Baker'is ir Mr. Miller'is. Buvo 
atvykę keletas atstovų ir iš kontinento.

Kongresą penktadienio vakare atidarė 
ir pravedė Vykdomojo komiteto pirminin
kas F. Skoumal. Buvo sakomos prakalbos, 
paklausimai, .atsakymai ir diskusijos .

šeštadienio rytą išrinktosios komisijos 
paruošė su tarptautiniais klausimais susi
jusias rezoliucijas. Įvyko Centrinių vyk
domųjų organų C. E. F. perrinkimas, nau
jų narių priėmimas ir jų patvirtinimas.

Vykdomųjų organų sąstatas pasikeitė 
tik tiek, kad vicepirmininku išrinktas P. 
Reinhards, buvęs Latvijos diplomatinio 
korpuso šefas.

12-3 vai. buvo bendri kongreso dalyvių 
pietūs. Jų metu priimtos rezoliucijos ir iš
reikšta padėka prof. dr. Velinskiui ir 
C. E. F. generaliniam sekretoriui Jez- 
Cydzikui už jų dideles pastangas atsto
vaujant C. E. F. Žmogaus Teisių Kongre
se Strasbourge.

K. Tamošiūnas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — spalio 9 d., 11.15 vai., 

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

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

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

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

Gate.
HUDDERSFIELDE — spalio 9 d., 1 vai. 

p. p., St. Joseph's bažn.
IEIRADFORDE — spalio 16 d., 12.30 vai.
ECCLES — spalio 9 d., 12.15 vai.
MANCHESTERYJE — spalio 30 d., 11 

vai., Lietuvių Namuose.
GLOUCESTERYJE —■ spalio 15 d., 13 vai., 

St. Peter's, London Rd.
STROUDE — spalio 15 d., 17.30 vai., 

Beeches Green. Išpažintys nuo 17 vai.
WO.LVERHAMPTONE — spalio 16 d., 18 

vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NOTTINGHAME — spalio 23 d., 11.15 
vai., Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — spalio 23 d., 14 
val., St. Peter's, Dormer Place.

COVENTRYJE — spalio 23 d., 16 val., St. 
Elizabeth's.

NOTTINGHAME—spalio 30 d., 11.15 
vai., Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — spalio 30 d., 15 
val., St. Wulstan's, Wolstanton.

VIEŠNIA IŠ PIETŲ AMERIKOS

Žinomų Londono lietuvių veikėjų B. ir 
B. Daunorų dvi dukros yra įsikūrusios 
Pietų Amerikoje — Venezueloje. Abi jos 
augina lietuviškas šeimas ir nepamiršta 
saviškių Londone.

Jau nebe pirmą kartą šią vasarą apsi
lankė Rita Daunoraitė-Jaloveckienė, ku
rios vyras yra žinomas daktaras Vene- 
zuelos sostinėje, Caracas. Jos visa šeima 
— sūnus ir dvi dukrelės kalba lietuviškai. 
Prieš porą metų vyresniąją dukrą Daino
rą tėvai buvo palikę vieneriems metams 
anglų privatiškoje mokykloje, kad geriau 
išmoktų šio krašto kalbą. Šiemet tokioje 
pat mokykloje vieneriems metams pasiu
ko dvylikametis sūnus Marcelis. Gražus 
pavyzdys mums visiems, kai tėvai, moky
dami vaikus svetimųjų kalbų, nepamiršta 
ir savosios.

Rita praleido Anglijoje porą mėnesių. 
Per tą laiką dvi savaites su visa šeima pa
atostogavo L. Sodyboje ir atnaujino pa
žintis su londoniškiais draugais. Tuo pa
čiu metu suteikė daug džiaugsmo sene
liams, kurie savo vaikaičiais džiaugiasi ir 
didžiuojasi.

Prieš išvykdama, Rita Jaloveckienė ap
silankė L. Namuose — užsitikrino „E. Lie
tuvio“ prenumeratą ir paaukojo lietuviš
kosios spaudos reikalams 10 svarų.

GRAŽIAI PASIRODĖ PAMALDOSE

Ryšium su karalienės Elzbietos II sidab
rinio jubiliejaus pabaiga Westministerio 
katedroje buvo iškilmingis mišios, kurias 
atlaikė Centr. Londono vyskupas D. Kon- 
stant. Karalienei atstovavo princesė Ali
ce, Gloucesterio kunigaikštienė.

Pamaldas organizavo Centro ir Rytų 
Europos tautų bendruomenių sudarytas 
komitetas, kuriame lietuviams atstovavo 
Z. Juras.

Pamaldose ypačiai gražiai pasirodė tau
tiškais drabužiais apsirengęs lietuvių vai
kų būrelis. Jį suorganizavo V. Jurienė. 
Kartu su kitų tautų vaikais jie gražiai iš
lydėjo kunigaikštienę, kuri kalbino juos 
ir džiaugėsi gražiais drabužiais.

BAIGIAMA PERDEKORUOTI 
LONDONO SPORTO IR SOCIALINIO 

KLUBO SALĖ

Klubo dekoravimo ir remonto darbai 
baigiami. Salė turės naują apšvietimą, di
desnę virtuvę, ir pagrindinai perdažytas 
sienas.

Pirmasis išdekoruotoje salėje parengi
mas ’bus Londono Moterų šventos Onos 
Draugijos Rudens šokiai, kurie rengiami 
spalio 22 dieną (šeštadienį) 8 vai. vaka
ro.

Londoniečiai kviečiami dalyvauti šo
kiuose ir pasisakyti dėl salės perdekoravi- 
mo.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
LAIMIKIS

Didelės vaisvandenių firmos Schweppes 
loterijoje mūsų klubas laimėjo premiją, 
kuri yra nedidelė, bet ją panaudojant ki
toje loterijoje, gali nusišypsoti dar dides
nė laimė.

Schweppes firmos direktoriai siunčia 
klubo nariams linkėjimus.

BRADFORDAS
KLUBO SUKAKTIS

Spalio 15 d. mūsų Vyčio klubas švenčia 
savo gyvenimo dvidešimtmetį.

Prašome visus narius ir rėmėjus savo 
šventėje dalyvauti.

Švęsime savo namuose Bradforde, 5 
Oak Vilias. Pradžia 7.30 valandą.

Programoje: Škotijos lietuvių ir brad- 
fordiškių dainos, nemokamas maistas, šo
kiai ir geras priedas neapmokamo gėrimo.

Klubo valdyba

LITERATŪRINĖ VAKARONĖ

Kad mūsų savaitgaliai Vyčio klube bū
tų turiningesni ir sukeltų naujų idėjų, 
Vikt. Ignaičio iniciatyva ir klubo valdy
bos pritarimu rugsėjo 24 d. buvo surengta 
pirmoji! Literatūrinė vakaronė. Į ją susi
rinko gražus būrelis ’aktyvesnių tautiečių.

V. Ignaičiui dėl nesveikatos negalėjus 
dalyvauti jo pastangomis surengtoje va
karonėje, ją atidarė kun. J. Kuzmickis ir 
po įžangines kalbos pristatė vakaronės 
programos dalyvius rašytojus.

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus spalio 8 d., šeštadienį į

TRADICINI RUDENS BALIU• I
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11
Pradžia 7.30 vai. Gros puikus orkestras.

Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 99 p.
Staliukus užsisakyti iš anksto. Tel.: 727 24l70.

Gerai nuotaikai pradžioje visi atidžiai 
išklausė plokštelėje įrašytų Maironio dai
nų — „Jau slavai sukilo“ ir „Užmigo že
mė“. Po to sekė poezinė kūryba.

Pirmiausia poezijos užburtų žiedų pa
bėrė EI. Navickienė: „Paparčio žiede“ pa
vaizdavusi, kaip su paparčio žiedo mitolo
gija prapuolė laumės bei raganos, nes 
kažkas pakeitė žmogų, atbukino vaizduo
tę ir jį pavergė mokslas bei išradimai, — 
„Noriu gyventi“ eil. išsakė tėvynės meilės 
apoteozę, nes ta meilė .stipresnė už meilę 
žmogui. A. Bučys pažėrė gerai išmąstytų 
minčių „Autobiografijos vietoje“, „Trys 
kryžiukai!“, „Svirtis“ ir „Už sienos“ eilė
raščiuose: kūdikystė nutekėjo slėnyje ir 
nesulaukta svaigios meilės glamonių po 
tėviškės dangumi, kur liko pasvirusi svir
tis, prie kurios nebegrįš sesė pasisemti 
vandens ir daina suskardenti; trimis kry
žiukais pažymėjęs nerealizuotas svajones, 
netobulai atliktus darbus bei neartą dir
vonėlį, jausmingai šūktelėjo, kad reika
lingas paguodos, meilės, ištiestų rankų, ir 
jautriai atsiminė motiną.

Po to buvo išklausyta V. Mykolaičio- 
Putino 1962 m. skaitytų eilėraščių, užra
šytų plokštelėje. Poeto balsas truputį dus
lus, bet jautrus, įdomiai interpretavęs gi
lios minties ir patrauklių simbolių tikrą 
poeziją (ypač „Vasaryje“, „Dviejose sau
lėse“ ir „Somnambule“).

Jauna, bet mąsli L. Šilingaitė savo eilė
raščius skaitė anglų kalba. Jos kūryboje 
(„Kai esu viena“, „Jautrus poeto žodis“, 
„Anapus jūros“, „Namai“) jausti turtin
gos vaizduotės, vilties ir Įauksino pasau
lis, „kuriame aidi ne tik poeto parinkti žo
džiai, bet ir sužeista širdis, ašarotos akys, 
o taipgi draugystė ir jaukūs namai. Ge
rai, kad Laureta nepasitenkina gamtos 
vaizdais ir gilinasi į opius buities klausi
mus, mokėdama ir vienatvėje pajusti gė
lių kvapsnį, o taipgi ir mįslingą žmogų — 
draugišką ir atšiaurų.

J. Kuzmickis perskaitė net trijų, nega
lėjusių į vakaronę atvykti, poezijos kūri
nius. Ant. Pačkauskas (Manchesteris) 
„Literatūriniame kvaitulyje“ latgamino 
Šlaito baltus rudenio voratinklius, Bradū- 
no, Brazdžionio ir net Kuzmionio skam
bius eilėraščius bei Liustikiaitės suokesį ir 
„Aušros“ gražias dainas. Klausytojai siu- 
šidomėję išklausė Bronės Kuzminskaitės 
(Leeds) tautosakos, motyvais ataustus 
liaudiškus eilėr. —; „Kur taip vėlai?“ ir 
„Kad iaš mylėjau“, kai mergaitė atsisako 
kraičio ir ryžtasi vergelį kentėti, bet ber
nelį mylėti. Klasine forma suskambo Onos 
Vagnerienės (Isle of Wight) „Kas, šį ru
denėlį“ ir „Tremtipių kelio“ eilėr., prime
ną, kad „tada prie kryžiaus mumis kalė ir 
mes išėjom tremtiniais; vienus į Sibirą iš
varė, kitus.—.dar^baisesniais. keliais“.

Pabaigoje j. Kuzmickis perskaitė 1945 
m. eilėr., „Tėvynei, Lietuvai“ su stipriu 
nostalgijos motyvu ir 1974 m. sukurtą 
„Žmogų“, kuris yra „paini mįslė, ir niekas 
žemėj išspręsti jos negali, ar verktų jo vi
duj tamsi naktis, ar juoktųs saulėta, švie
si diena“...

Kad klausytojai ramiau atsikvėptų, ga
le R. Adamonis užtaisė moterų okteto 
spalvingas „Penkiolikos“ ir „Devynbal
sės“ daineles.

Reikia pasidžiaugti ’Literatūrinės vaka
ronės gražia iniciatyva, o taipgi klausyto
jų tyliu susitelkimu ir kantrybe. Kas no
rėjo, turėjo progą atsiplėšti nuo kasdie
nybės ir pasidžiaugti poezijos ir dainų va
karonės novatoriškumų. Ir pasidalinti 
įvairiais įspūdžiais.

Z. P.

STOKE-ON-TRENT
GRAŽIOS VESTUVĖS

Kazys Kamarauskas su šeima nito seno 
gyvenąs Stoke-on-Trent, yra vienas iš 
pačių geriausių lietuvių. Dalyvauja akty
viai DBLS skyriaus Ramovėnų veikloje; 
skaito nuo pat įsikūrimo „Europos Lietu
vį“ ir Nidos klubo knygas.

Kartu su Ema Jurkšaityte išaugino čia 
tris gerus lietuvius. Irena, baigusi slaugių 
kursus, išvyko į Ameriką, Povilas-Pau- 
lius, buvęs Saleziečių auklėtinis, dabar ve
dęs, gyvena Londono priemiestyje nuosa
vame name ir dirba Heathrow aerodromo 
kompiuterių departamente. Jie abu, sene
lių džiaugsmui ir paguodai, augina po du 
šmaikščius atžalyno prieauglius.

Dabar gi priėjo eilė pagrandukui — 
Reimontui, 26-ių metų jaunuoliui. Dirba 
jis vienoje keramikos firmoje braižytoju 
(a design draughtsman), yra išrinktas į 
šio skyriaus V. Dargio vadovaujamą val
dybą ir kartu su tėvu nesišalina nuo lie
tuviškos veiklos. Nusipirkęs nuosavus na
mus, susižavėjo grakščia Sylvija, bet įsi
vilioti į juos, galėjo tik pro bažnyčios al
torių. Už tai rugsėjo 3 d. dalyvavome liu
dininkais Reimonto-Syl vijos' sutuoktuvė
se. Vestuvės praėjo sklandžiai, oras buvo 
puikus, o moterų puošmenos mažai tesi
skyrė nuo Ascoto arklių lenktynėse de
monstruojamų madų.

Vėliau Rotary klubo patalpose buvo 
puikūs pietūs. Apie 70 svečių, anglų ir 
lietuvių, išklausė vyr. brolio Pauliaus kal
bos, kurioje jis pabrėžų, kad santuoka nė
ra vien vestuvinis pasilinksminimas, bet 
kartu rimtas įsipareigojimas ir atsakomy
bė būti pavyzdinga šeima. Broliui, kuris 
kartu atliko ir pabrolio (best man) parei
gas, jaunasis Reimontas atsakė lietuviš
kai. Jis pareiškė, kad ir ateityje nępamirš 
tėvų kalbos, nes pilnai supranta jos reikš
mę tautos likimui. Baigdamas nuoširdžiai 
padėkojo jaunosios tėvams ir visiems, ku
rie, pagerbė juos atsilankydami. Tai buvo 
puiki, drąsi ir teisinga kalba.

Garbė <tėvams, kad sugebėjo svetimame 
krašte tremtinių ištekliais padoriai, gra
žiai įsikurti ir išauginti tokią gražią šei
myną. Padėk jiems, Dieve, ir duok dau-. 
giau tokių Kamarauskų.

Pažymėtina, kad vestuves aprašė ir jau
nųjų nuotrauką įsidėjo ir vietos laikraš
tis „Evening Sentinel“.

KETTERINQAS
J. LIOBĖS SUKAKTIS

Ketteringo- Corby DBLS skyriaus narys 
Jonas Liobė rugsėjo 22 d. atšventė 81 me
tų sukaktį. Ta proga skyriaus valdyba jį 
pasveikino ir įteikė mažą dovanėlę. Palin
kėta vyriausiam skyriaus nariui sulaukti 
šimto metų.

Sukaktuvininkas nuoširdžiai padėkojo 
skyriaus valdybai ir visiems nariams.

A. Navickas

PADĖKA

Ketteringo-Corby DBLS skyriaus pirmi
ninkui, nariams ir visiems tautiečiams, 
sveikinusiems mane 81 metų sukakties 
proga, širdingai dėkoju. Taip pat dėkoju 
už man įteiktą dovanėlę ir linkėjimus su
laukti šimto metų.

J. Liobė

MANCHESTERIS
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius lapkričio 5 d., šeštadienį, 5.30 vai. 
vakare Cheetham Town Hall, Cheetham 
Hill, Manchester, M8 rengia .
LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMĄ.

; Paskaitą įkaitys įpulk. T. Vidugiris.
Meninėje dalyje dainuos J. Černio va- 

davaujamas vyrų Oktetas, o solo padai
nuos pats Londono lietuvių choro dirigen
tas J. Černis. IBe to, pasirodys vietos 
skautai, taip pat bus deklamuojami eilė
raščiai.

Po programos skautai savo reikalams 
praves turtingą loteriją, kurioje galės lai
mę išmėginti visi. Veiks baras ir užkandi
nė iki 11 vai.

Kviečiame visus . iš arti ir toli pavie
niais ir ekskursijomis atvykti į minėjimą; 
iš ten parsivešite malonius prisiminimus, 
kurie jus gaivins ilgą, laiką.

Ramovėnų valdyba

NOTTINQHAMAS
PASISEKĘS TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Bendromis Nottinghamo lietuvių jėgo
mis rugsėjo 24 d. Ukrainiečių salėje buvo 
suruoštas Tautos Šventės minėjimas.

Atidarymo žodį tarė K. Bivainis. Erdvi 
ir graži salė buvo pripildyta: matėsi ne 
tik vietiniai lietuviai, bet taip pat svečių 
iš artimesnių kolonijų.

Paskaitą skaitė L. Namų B-vės pirm. 
Zigmas Juras. Savo paskaitoj jis išsamiai 
apibūdino politinę padėtį Lietuvoje ir pa
pasakojo apie čia veikiančių organizacijų 
darbą. Ragino nepasiduoti kitataučių įta
kai, o ypačiai stengtis apsaugoti'jaunimą 
nuo nutautėjimo.

Programą, kuri buvo atlikta gana tau
tiškoje dvasioje, gražiai pravedė jaunimo 
veikėja A. Lisiutė.

Moterų sekstetas padainavo naujų, ne
girdėtų dainų. Iš dainų atlikimo matyti, 
kad daug darbo buvo įdėta besiruošiant. 
Pažymėtina, kad šis sekstetas jau veikia 
daugelį metų ir pasirodė ne tik lietuvių, 
'bet dr tarptautiniuose parengimuose.

Kompozitoriaus S. Šimkaus sukurtas 
dainas solo padainavo Londono choro ve
dėjas J. Černis. Jam akomponavo V. O‘ 
Erien.

Publikos dėmesį atkreipė jaunieji de
klamatoriai. Vytukas Važgauskas, tėvelių 
pamokytas, padeklamavo eilėraštį „Tėvy
nė“. Jis jau nebe pirmą kartą pasirodo 
lietuvių programose. Patys jaunieji dekla
matoriai Rima ir Algis Gasperiai (5 ir 3Į 
metų) gražia lietuviška tarsena padekla
mavo „Yra šalis Lietuva“ ir „Voras“. 
Seksteto pianistė Nijolė Vainoriūtė pui
kiai padeklamavo „Užmiršai tėvų namus“.

Programa buvo paįvairinta kanklių mu
zika, atlikta kanklininkės E. Vainorienės 
ir dukros Nijolės.

Solistė Vida Gasperienė skambiai ir 
jautriai išpildė komp. J. Gruodžio tris 
dainas. Pianu palydėjo F. Green. Toliau 
sekė V. Gasperienės ir J. Černio duetas. 
Jie padainavo dvi daineles.

Programos pabaigoje sol. V. Gasperie
nė, pritariant moterų sekstetui, sudainavo 
„Lietuva brangi“. Jos dainia ypačiai suža
vėjo publiką. Minėjimas, po kurio sekė 
pasilinksminimas, užbaigtas Tautos him
nu.

Buvęs

PADĖKA

Reiškiame gilią padėką paskaitininkui 
Z. Jurui, svečiams J. Černiui ir V. 0‘, 
Brien, solistei V. Gasperienei ir pianistei 
F. Green. Ypatinga padėka moterų seks
teto dalyvėms: J. Makovičkienei', V. Mont- 
vilaitei, A. Lisiutei, S. Smitaitei, N. Vai- 
noriūtei ir vadovei E.-Vainorienei.

Ačiū tėveliams už gražiai paruoštą jau
nimą. Malonu būtų matyti ir daugiau jau
nų lietuviškų veidų, paįvairinančių lietu
viškųjų pobūvių programas. .

Dėkojame Moterų draugijai už' paruoš
tus sumuštinius.

šventės Rengėjai
t’

GLOUCESTER
RENGIAMAS TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Gloucesterio-Stroudo DBLS skyrius spa
lio 22 dieną, 6 vai. vak. ukrainiečių klubo 
patalpose (37, Midland Road) rengia Tau- 
tos 'šventės minėjimą.

Programoje pasirodys vietinis jaunimė
lis.

Po programos bus proga paragauti na
minio vyno. Bus loterija ir šokiai. IB'aras 
veiks iki 11.30 vai. Prašome visus apylin
kės 'bei tolimesnių vietovių lietuvius at
vykti ir nesivėluoti. Vietos pakaks vi
siems.

Skyriaus valdyba

Venezuela
KANADOS „AIDO“ GASTROLĖS 

VENEZUELOS SPAUDOJE
Nors Hamiltono mergaičių choras .Ai

das“ užbaigė Pietų Amerikos gastroles net 
prieš dvi savaites, jų kelionės atgarsiai 
dar tebeskamba Venęzuelos spaudoje. - -

Populiariausias Venezuelos moterų.žur
nalas „Variędades“.savo rugsėjo 12 d. lai
doje nurodo, kad Kanados lietuvių choras 
Venezueloje labai patiko: „Coral lituano- 
canadiense gusto mucho en Venezuela'!, 
užvardino žurnalas savo straipsnį apie 
„Aidą“. Pats straipsnis užima- dvi skiltis 
Ir prie jo yra pridėta „Aido“ nuotrauka. 
Be bendrų informacijų apie „Aidą“*, re
porterei, atrodo, ypatinga įspūdį padarė 
mergaičių lietuviški tautiniai drabužiai: 
„Tautiniai drabužiai yra rankų darbo, vi
si raštai yra ne siuvinėti, o rankomis aus
ti staklėse“,, aiškina skaitytojoms reporte
rė. •

Savaitinis žurnalas „Variedades“ yra 
skirtas plačiai vietinių moterų publikai, 
jo stambus tiražas patenkina viso krašto 
kaimus, miestus, miestelius ir tirštai .ap
gyvendintus' priemiesčius, o taip pat. pa
siekia Argentiną, Kolumbiją, Meksiką ir 
Puerto Rico. I

Labai skirtingo pobūdžio yra pasiturin
čiai rinktinei: publikai skirtas Puerto Azul 
yachtklubo trimestrinis žurnalas, ■ kuris 
taipogi ruošia išsamų dviejų puslapių re
portažą apie „Aido“ koncertą, atliktą Pu
erto Azul yachtklubo ištaigingoje didžio
je salėje. Paminėtina, kad šio pastarojo 
reportažo nuotraukas darė asmeniškas 
Venezuelos valstybės prezidento fotogra
fas ir, .atrodo, kad reportažas bus aukštos 
grafinės kokybės.

Tokiu būdu atsiliepimai apie „Aido“ 
koncertus turės pasiekti tiek populiariąją, 
tiek aukštąją Venezuelos publiką ir tinka
mai apvainikuos palyginti platų „Aido!' 
gastrolių „coverage“ Venęzuelos vietinėje 
spaudoje. Dar prieš „Aido“ atvykimą vie
tinių lietuvių rūpesčiu ’straipsniai apie jį 
jau buvo pasirodę keturiuose .Caracas 
miesto dienraščiuose ir viename savaiti
niame žurnale. Taigi iš viso Venezuelos 
vietinėje spaudoje bus išėjusios 9 „Aido“ 
nuotraukos ir 7. straipsniai.

Jūratė Statkus de Rosales

LIET. SODYBA
MIRĖ J. KORSAKAS

Rugsėjo 27 d. Lietuvių Sodyboje labai, 
staiga mirė Jokūbas Korsakas. Gimęs bu
vo 1908 m. Šiaulių aps. A. a. J. Korsakas 
buvo nevedęs. Į L. Sodybą atsikėlė sulau
kęs pensijos amžiaus. Lietuvoje liko 3 se
serys ir brolis.

Laidotuvės spalio 7 d. Jo kūnas iš L. 
Sodybos 9.30 vai. bus atgabentas į Head- 
ley bažnytkaimio R. katalikų bažnyčią, 
kur 10 vai. bus atlaikytos už velionį pa
maldos. Po jų bus palaidotas to paties 
bažnytkaimio gražiose kapinaitėse, ’kurios 
jau yra priglaudusios gana didoką lietu
vių būrį.

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“

DBLS Derby skyriaus narius
V. ŽEMAITĮ 

ir
M. KRASAUSKIENĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį, nuoširdžiai sveikiname ir 

linkime sėkmės ateities 
gyvenime.

Skyriaus valdyba ir nariai
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