
Nr. 48 (1288)

Senoji gvardija
Gal tam atrodys neįtikėtina, kad pa

skelbus naują „E. Lietuvio" prenumeratos 
kainą, mažiausia dėl jos priekaištauja 
pensininkai. Tai yra toji senoji gvardija, 
kuri sunkiai dirbdama sukūrė visas mųsų 
tautines vertybes. Tiesa, jie pradėjo šį 
darbą jaunesniuose metuose, bet nemeta 
jo, nepasitraukia ir vyresnio amžiaus su
laukę. Atimkime iš kultūrinio lietuviu 
darbo pensininkus — rašytojus, redakto
rius, enciklopedijos leidėjus, politinius 
darbuotojus, dvasiškius — ir susidarys 
baisi, neišmatuojama tautiškojo darbo 
tuštuma. Tos tuštumos jokiu būdu nepa
jėgtų užpildyti saujelė naujai priaugintų 
ir dar nespėjusių paskęsti svetimųjų jūro
je mūsų tautiečių.

Net ir tokie darbai, kaip pasaulinis jau
nimo kongresas, neapsieina be pensininkų 
paramos. Greičiausia tokie kongresą i iš 
viso dėl lėšų stokos negalėtų įvykti. Štai 
„Pasaulio Lietuvyje" skaitome tokį B. 
Nainio pasisakymą dėl aukų rinkimo per 
Kalėdų šventes įvykstančiam jaunimo 
kongresui.

„Labai įdomu pažvelgti ir jau į PLB 
valdybą grįžusius aukotojų sąrašus. Jie 
rodo, kad daugiausia lėšų suaukojo pensi
ninkai. Neretai užtinki, kad prie pensinin
ko pavardės pažymėti tokie skaiičai, kaip 
50 dol. ar net 100 dol., o prie pavardės su 
titulu “dr.“ tik 5 dol. Vargaus Tau, Jeru
zale, jeigu tokie neturtingi mūsų profesio
nalai! Kaip jie į kongresą savo vaikus pa
siųs? Galėtum gal ir susigraudinti jų ne
turtingumu, jeigu įrodymui naudotum 
jaunimo kongreso aukų lapus, bet kai pa- 
sižvalgai po užmiesčius bei Paežerius ir 
pamatai tuos pačius “dr.“ prie puikių re
zidencijų durų, papuoštų keliais liuksusi
niais automobiliais, tada jau pradeda 
skaudėti širdį. Tik ne dėl to “neturto", bet 
dėl kita ko. Ir jau darosi liūdna...“

Ir čia pat autorius klausia, kas tuos 
kongresus ruoš, kai pensininkai išmirs. 
Girdi, reikia melstis ir melstis, kad jie il
giau gyventų...

Mūsų angliškoje saloje (o gal ir likusio
je Europos dalyje) lietuviai beveik ne
skirstomi j turtinguosius ir vargšus, į 
„daktarus“ ir „ne daktarus“. Dauguma li
kusiųjų čia gyventi yra vidutiniai žmonės, 
darbininkai, pasitenkiną . vienu automobi
liu ir parastu miesto nameliu. Tų turtin
gųjų yra gal tokia maža saujelė, kad jų 
neverta nei peikti, nei ginti.

Ir štai tų darbininkų kasmet vis dides
nis ir didesnis skaičius peržengia am
žiaus Rubikoną. O to prieauglio, tų užva
duotojų — kaip ir nematyti.

Pasidarę pensininkais, žmonės papras
tai sumažina savo reikalavimus. Jie nebe
galvoja apie prabangius namus, apie atos
togas prie Viduržemio jūros, bet dar su 
didesniu pžsispyrimu stengiasi neprarasti 
tų dvasinių vertybių, kuriomis jie visą gy
venimą maitinosi. Pensininkui, lietuviško 
laikraščio skaitytojui, tinka anglų posa
kis, kad senas kareivis nemiršta, jis tik 
pamažu išnyksta. Ir lietuvis, sulaukęs pen
sijos amžiaus, nenutraukia laikraščio ar 
knygos prenumeratos, nes nori,,kad jo lie
tuviškoji dvasia staiga nenumirtų.

Mūsų spaudos ir tautiškojo darbo rams
tis yra vyresniojo amžiaus žmonės. Kol 
jie laikysis, tol bus gyvas lietuviškasis žo
dis. Bet vis dėlto lieka neatsakytas klau
simas: o kas ateis į jūsų vietą, kai jūsų 
čia nebus?

S. KOVALIOVO TEISMAS VILNIUJE
Patirta, kad pirmadienį, gruodžio 8 d. 

Vilniuje prasidėjo S. Kovaliovo bylos na
grinėjimas. Kaip žinoma, mokslininkas 
Kovaliovas, žmogaus teisių gynimo Sov. 
Sąjungoje komiteto narys, kaltinamas už 
Einamųjų Įvykių ir Lietuvos Kat. Bažny
čios Kronikų platinimą. Jis buvo suimtas 
Maskvoje, bet vėliau perkeltas j Vilniaus 
kalėjimą. Kovaliovo vardas Vakaruose 
yra plačiai žinomas, todėl jo teismas ke
bą didelį susidomėjimą.

Greičiausia, kad kartu su Kovaliovu 
gąli būti teisiami ir kai kurie lietuviai.

NE VISADA KALTI

Daugelis žiūrėjo su pasipiktinimu TV 
filmą „Orders from Above", pagamintą 
pagal lordo Benthill knygą „Last secret“ 
Ten buvo parodytas rusų belaisvių grąži
nimas per prievartą namo.

Ta proga buv. britų kariuomenės pulki
ninkas E. P. J. Ryan rašo (Sunday Tele
graph), kad Persijoje ir Irake į britų ran
kas patekę rusų ir kitų Rytų Europos 
kraštų karo belaisviai nebuvo verčiami 
grįžti namo. Priešingai, jiems buvę patar
ta laisvai apsispręsti ir pažadėta pagalba 
pasirinkusiems laisvę. Tačiau beveik visi 
belaisviai pareiškę, kad jie būsią namie 
sutikti kaip karo didvyriai, pagerbti ir ap
dovanoti. Tik po to, kai „didvyriai“ buvę 
persodinti į nuogais durtuvais saugomus, 
užkaltais langais gyvulinius vagonus, jie 
pamatę, koks „pagerbimas“ jų laukia. Bet 

Jsjau šaukštai buvę po pietį).

Londonas, 1975 m. gruodžio 9 d.

BAIBAKOVO KALBA

Aukščiausiojo Sovieto posėdyje vyriau
sias Sov. Sąjungos planuotojas N. Baiba
kovas pasakė kalbą, kuri nieko gera ne
žada krašto gyventojams. Iš jo pranešimo 
matyti, kad Sov. Sąjungos ūkis per pas
kutinį penkmetį toli gražu nepadarė tos 
pažangos, apie kurią rašo vietos (įskai
tant ir lietuvių) spauda. Gamybos planas 
ateinančiam penkmečiui numato menkiau
si produkcijos padidėjimą per visus bu
vusius penkmečius. Daugiau dėmesio bū
sią kreipiama į prekių kokybę, nes, trūks
tant užsienio valiutos duonai nusipirkti, 
reikia daugiau gaminių eksportuoti.

Kiekvienais metais per Aukščiausiojo 
Sovieto sesiją pranešama apie tų metų 
gautąjį derlių. Šiais metais Baibakovas 
tylėjo, pažymėdamas, kad dėl blogo oro 
derliaus planas neįvykdytas. Jis nieko ne
paminėjo, kad šiais metais jau užpirkta 
20 milijonų tonų grūdų iš užsienio. Sovie
tų Sąjungos gyventojai nežino, kad jie 
197G metais valgys amerikonišką duoną, o 
spauda ir toliau šūkaus apie nepaprastus 
ūkio derlius ii- laimėjimus. Gyventojai 
taip pat nežino, kad nepagerės drabužių, 
avalynės ir narni) ūkio reikmenų tiekimas.

Vienintelė sritis, kurioje negresia su
mažėjimo pavojus yra išlaidos krašto gy
nybai. Oficialiai jos paliekamos tokios pat, 
kaip praėjusiais metais — 17.400 mil. rub
lių. Vakariečiai mano, kad tos išlaidos iš 
tikrųjų yra žymiai didesnės, tik jos per
keliamos į kitas išlaidų kategorijas.

Už visas nesėkmes Baibakovas kaltino 
blogą derlių ir nevykusį vadovavimą. Tas 
rodo, kad Brežnevo laukia kritiškos die
nos ir 'kad daugelis mažųjų bosų turės at
sisveikinti su šiltomis vietomis.

PAŽADĖJO PARAMĄ KATALIKAMS

Amerikos vyskupų organizacijos pirmi
ninkas, arkivyskupas Juozas Bernardinas, 
lapkričio 6 d. priėmė lietuvių katalikų de
legaciją, kurią sudarė vyskupas Vincentas 
Brizgys, kum Kazys Pugevičius, sesuo 
Margarita Bareikaitė ir dr. Vytautas Vy
gantas.

Arkivyskupas Bernardinas parodė di
delį susidomėjimą Lietuvos Kenčiančia 
Bažnyčia ir į pasikalbėjimą pakvietė iš 
Washingtono šio krašto katalikų tarptau
tinės teisės ir taikos atstovą, kun. Bryan 
Hering.

Po įtris valandas užtrukusio pasikalbė
jimo arkivyskupas pažadėjo:

1. Kad episkopato taikos iir teisingumo 
skyrius rimtai susidomės Lietuvos Bažny
čios persekiojimo problematika.

2. Kad bus atkreiptas katalikiškos spau
dos dėmesys į Lietuvos Bažnyčios perse
kiojimą.

3. Kad bus daromi žygiai grąžinti JAV 
vyskupų paramą Lietuvių Katalikų Reli
ginei Šalpai.

4. Kad bus daromi žygiai geriau infor
muoti Vatikaną Lietuvos kenčiančiųjų 
reikalais. (ELTA)

GULAGO SALYNO II T.

Ką ilk pasirodė A. Solženicyno Gulago 
Salyno antrojo tomo angliškoji laida „The 
Gulag Archipelago, vol. II“. Vertėjas Tho
mas P. Whitney. Šitame tome yra trečioji 
•ir ketvirtoji Gulago Salyno dalys. Vėliau 
dar pasirodys trečiasis (trijų dalių) to
mas.

Antrojo tomo trečioje dalyje Solženicy
nas įrodo, kad vergų stovyklos nėra Sta
lino išradimas, kaip dabar oficialiai ban
doma skelbti, bet paties Lenino. Dar 1917 
m. Leninas jas pasiūlęs kaip „palyginti 
paprastą ir natūralų baudimo būdą, kuris 
kaštuosiąs mažiau kraujo ir būsiąs žmo
nijai pigesnis“. Tokiu būdu Lenino laikais 
atsirado pirmosios vergų stovyklos Solov- 
kų salose (Baltojoje jūroje), kuriose bu
vo kalinamas ir lietuvis vyskupas T. Ma
tulionis.

1926 m. Maskvoje pas Staliną apsilan
kęs turkiškos kilmės Konstantinopolio žy
das N. Frenkel, kuris pasiūlęs žavingą pla
ną sukurti socializmą, pasinaudojant ka
linių darbo jėga. Nuo tada vergų stovyk
los pradėjo pilnai veikti visame krašte.

Solženicyno teigimu, Lenino „lengvas, 
paprastas ir natūralus“ baudimo būdas 
nuo revoliucijos pradžios iki 1959 m. pa
reikalavęs 66 milijonų gyvybių.

Pats didžiausias „socialistinis“ projek
tas, atliktas vergų rankomis ir pareika
lavęs labai daug aukų, buvo Stalino pasi
didžiavimas — Baltosios jūros — Baltijos 
kanalas, baigtas 1933 m. Knygos autorius 
pats buvo nuvykęs pasižiūrėti šio kanalo 
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ir surinko 227 liudininkų parodymus. Pa
sirodo, kad kanalas yra visiškai nenaudo
jamas, jame nesimato nei vieno laivo. Už
tvankų prižiūrėtojas pareiškęs, kad pre
kybiniam laivynui kanalas esąs per sek
lus.

Kodėl kanalas nenaudojamas bent ma
ži) laivų keleiviniam susisiekimui? „Tada 
juo pradėtų naudotis užsienio turistai“, 
atsakęs sargas. Neužbaigtojo sakinio dalis 
turėjo reikšti — „ir pamatytų, kokios 
menkos vertės yra tas kadaise socializmo 
stebuklu apšauktas kanalas“.

Tuo tarpu knyga yra pasirodžiusi kie
tais viršeliais ir kaštuoja £4.95. Išleido 
Collins/Harvill leidykla. Ka kurie laik
raščiai (Observer) spausdinasi serijines 
ištraukas.

RABINAS Į MASKVĄ
Anglijos vyriausias žydų rabinas dr. S. 

Jakobovits gruodžio 10 d. atvyksta į Mas- 
vą. Sov. Sąjungoje jis numato praleisti 9 
dienas ir aplankyti žymesnius žydų cent
rus, įskaitant Vilnių ir Rygą. Sovietų vy
riausybė sutiko jam leisti pasimatyti su 
grupe (apie 50) žydų akademikų, kuriems 
nebuvo leista emigruoti. :Be to, rabinas Ja- 
kobovits Maskvoje susitiks religijos, kul
tūros ir vidaus reikalų ministrus, su ku
riais bandys aptarti žydų reikalus Sov. Są
jungoje. Iš viso čia esama apie 2.5 mil. žy
dų.

ANTRASIS PAVASARIS
Tokiu vardu Kinijoje demonstruojamas 

filmas, kurio tikslas yra įrodyti, kad Ki
nija nėra gavusi pagalbos iš Sov. Sąjun
gos. Esą, pirmaisiais draugystės metais 
sovietų patarėjai, technikai ir ekonomis
tai stengėsi ne padėti Kinijai, bet jai pa
kenkti.

RUSŲ SKULPTORIAUS VARGAI
Prieš keletą metų skulptorius Neizvest- 

nyj (Chruščiovo paminklo autorius), ku
ris yra pusiau žydiškos kilmės, prašėsi 
leidimo bent vienus metus pagyventi už
sienyje. Jam, kaip skulptoriui, esą būtina 
susipažinti su pasauliniais meno kūriniais, 
dalyvauti parodose, užmegzti pažintis. 
Prašymas buvo atmestas. Taip pat nebuvo 
jam leista suruošti vien tik savo kūrinių 
parodos Maskvoje.

Po to Neizvestnyj paprašė vizos emi
gruoti į Izraelį. Atsakyta, kad jo žmona 
nesutinka išvykti ir jis turi likti kartu. 
Patiekus žmonos raštišką sutikimą, už
kliuvo tėvai. Skulptorius turįs globoti se
nus tėvus. Jo motina savo ir vyro vardu 
parašė: „Tu išaugai rusų kultūroje, bet 
tu privalai išvykti, nors tavo šaknys čia 
giliai įaugusios. Tavo talentas priklauso 
ateities kartoms. Savame krašte tu negali 
atlikti savo misijos. Todėl aš, ir tavo tėvas 
sutinkame, kad tu išvyktum“. Ir po šito 
laiško skulptorius tebelaikomas Maskvoje 
nuolatinėje policijos priežiūroje.

AKCIJA POLITINIAMS KALINIAMS 
IŠLAISVINTI

Pastaruoju metu Sovietų Sąjungoje pra
sidėjo vieša akcija už politinių kalinių vi
suotinę amnestiją. Ši akcija pradėta aka
demiko Andrėj Sacharovo, kuris pirmi
ninkauja Amnesty International Maskvos 
grupei, ir kitų jo bendraminčių. Kai šių 
metų spalio 17-19 d. d. Kopenhagoje, Da
nijos parlamento rūmuose vyko tarptauti
niai apklausinėjimai dėl žmogaus teisių 
nepaisymo Sovietų Sąjungoje, ten buvo 
gautas Sacharovo atsišaukimas dėl politi
nių kalinių amnestijos Sovietų Sąjungoje, 
kuriam buvo vienbalsiai pritarta. Dabar 
ši akcija yra dar plečiama dviem link
mėm: (!) Išleistas atsišaukimas į Sovietų 
Sąjungos piliečius, kviečiąs juos „prisidė
ti prie mūsų prašymo dėl visuotinės poli
tinės amnestijos ir paveikti tarptautinę 
opiniją, kad ji aktyviai veiktų ta prasme“. 
(2) Išleistas atsišaukimas į tėvynainius 
užsienyje, o taip pat į JAV piliečius, JAV 
Kongresą ir prezidentą Gerald Fordą. Tas 
atsišaukimas yra pasirašytas dviejų Am
nesty International Maskvos grupės na
rių — Larisos Bogoraz ir Anatolij Mar- 
čenko. (ELTA)

EVANGELIJOS AKLIESIEMS
Britų ir Užsienio Biblijos Draugija su 

JAV aklųjų liuteronų Braille organizaci
jos pagalba atspausdino aklųjų raštu 
(Braille) evangelijas rumuniškai. Pirmo
ji Morkaus evangelijų siunta (60 egz.) jau 
pasiekė Rumunijos ortodoksų bažnyčios 
patriarchatą. Antroji siunta bus Mato 
evangelijos.

UVLS
XXIX metai

Sovietijos kaliniai
Kalėjimai nestovi tušti nei vienoje vals

tybėje. Bet kas juose yra lakoma, priklau
so nuo valstybės santvarkos. Demokrati
niuose kraštuose yra kalinami tik krimi
naliniai nusikaltėliai ,o diktatūriniuose — 
ir politiniai kaliniai. Amnesty Internatio
nal yra organizacija, kuri rūpinasi šiais 
pastaraisiais.

Ligšiol ta organizacija kreipė daugiau 
dėmesio į dešiniųjų diktatūrų kraštus, to
dėl susidarė įspūdis, kad ji yra šališka. 
Bet paskutinis jos leidinys parodė, kad 
Amnesty International iš tikrųjų yra ne
politinė ir nepartinė organizacija, ši kar
tą ji atkreipė dėmesį į valstybę, kurios 
steigėjai pranašavo, kad jų santvarkoje 
nebus jokių nusikaltimų, ir todėl ten ne
reikės ir kalėjimų.

Pagal Amnesty International pravestą 
tyrinėjimą, kurio rezultatai buvo šiomis 
dienomis paskelbti knygutėje „Prisoners 
of Conscience in the USSR", paaiškėjo, 
kad Sov. Sąjungoje ne tik yra pilna kalė
jimų bei priverčiamojo darbo stovyklų, 
bet — kas blogiausia — ten yra tikras 
pragaras. Santykiuose su kaliniais ten ne
silaikoma nei sovietų įstatymų, nei tarp
tautinių konvencijų, prie kurių Sov. Są
junga yra prisidėjusi.

Tokios yra išvados, kurias padarė tarp
tautinė organizacija, paskelbusi 150 psl. 
pranešimą anglų ir keliomis kitomis kal
bomis. Pranešimo įvade Amnesty Inter
national gen sekretorius M. Ennals sako, 
kad ši organizacija siekia išlaisvinti visus 
politinius r relignius kalnius, kurie yra 
neteisėtai laikomi sovietų kalėjimuose. 
Neteisėtai, nes pagal JTO Žmogaus Tei
sių deklaraciją, jokios valstybės gyvento
jai negali būti suimami dėl politinių ar 
religinių įsitikinmų. Nors Sov. Sąjungos 
konstitucija garantuoja sąžinės laisvę, ta
čiau skaičiuojama, kad toje valstybėje 
yra nemažiau kaip 10 tūkstančių tokios 
rūšies kalinių.

Pranešimas analizuoja sovietų įstaty
mus bei potvarkius, kurie liečia disiden
tus bei tikinčiuosius, sovietų teismų prak
tiką ir sąlygas kalėjimuose bei darbo sto
vyklose. Nurodomi atvejai, kur valdžios 
organai nesilaiko net savo įstatymų. 
Dviem atvejais tas liečia lietuvius:

1. Pagal veikiančius įstatymus, niekas 
negali būti laikomas be teismo kalėjime 
ilgiau, kaip 9 mėnesius. Tuo tarpu Petras 
Plumpa, Povilas Petronis ir Jonas Stašai
tis buvo laikomi net 12 mėnesių.

2. Algirdas Zyprė, jo motinai esant iš
tremtai į Sibirą, būdamas 14 m. amžiaus, [ 
1944 m. įstojo į partizanus. 1958 m. jis bu
vo nuteistas 25 metams kalėjimo. Tačiau 
netrukus Baudžiamasis Kodeksas buvo 
pakeistas, ir pagal naująją tvarką jam 
bausmė turėtų būti 15 metų. Suėjus tam 
laikui, jis pasiprašė paleidžiamas. Už tai 
jis buvo pasiųstas į psichiatrinę ligoninę,

SeptijnioS
— Vokietijos darbininkams padidinti 

dvigubai draudimo mokesčiai. Dalis tų 
mokesčių bus skiriama šelpti bedarbiams, 
■kurių Vokietijoje dabar yra apie 1 milijo
nas.

— Rusų ortodoksų bažnyčia paskelbė, 
■kad dviejų kunigų skundas Pasaulio Baž
nyčių Tarybai dėl krikščionybės persekio
jimo Sov. Sąjungoje neturįs pagrindo.

— Ryšium su rašytojo ir leidėjo Mc 
Whiter nužudymu, Provisional IRA orga
nizacijos vardu slaptas asmuo pranešė 
Press Association agentūrai, kad IRA tai 
padarė, keršydama už blogą elgesį su ai
riais britų kalėjimuose.

— Anglijos vyriausybė išleido Baltąją 
Knygą, kurioj numato atskirus parlamen
tus Škotijoje ir Valijoje.

— „Sunday Times“ paskelbė 1928-29 m. 
JAV karišką planą užimti D. Britaniją ir 
jos dominijas. Tokį planą buvusi paruo
šusi JAV gynybos ministerija, bet jo nie
kada nebandė vykdyti.

— Šveicarijos vokietis G. Grunewald, 
bandęs įvežti be muito 360.000 cigarų, su
laikytas Dovery. Cigarų vertė «yra 40.000 
sv.-, muitas — 24.500 sv.

—■ L. Kantarovič, sovietų ekonomistas, 
laimėjęs Nobelio premiją, gavo vizą į Nor
vegiją premijos atsiimti.

— Numatytas simpoziumas Ix>ch Ness 
pabaisai išaiškinti atidėtas. Tokiu būdu 
paslaptis apie ten gyvenančią priešistori
nę būtybę ir toliau pasilieka nepaaiškėju
sį.

— Pasaulio spauda skelbia, kad kinie
čiai panaudojo JAV prezidento Fordo vi
zitą Pekinge įrodyti, kad Amerikos deten
te su Rusija yra pražūtinga Vakarams.

— JAV pradėjo siųsti daugiau ginklų ir 
amunicijos į Zaire, iš kur jie tieikami An
golos nacionalistams.

— Kanados .paštininkai baigė Streiką. 
Jie sutiko priimti atlyginimų pakėlimą, 

kur ir dabar tebegydomas kenksmingais 
vaistais.

Kaliniai iš Baltijos respublikų nuken
čia keleriopai daugiau už kitus. Jiems ne
leidžiama kalbėti ir susirašinėti gimtąja 
kalba, ir dėl tolimo atstumo jų negali 
lankyti giminės.

Teisme valdžios skirti advokatai negali 
■tinkamai ginti politinių kalinių, nes jeigu 
norėtų, jiems grėstų pavojus būti pašalin
tiems iš savo profesijos. Todėl tokie advo
katai tegali prašyti švelnesnės bausmės.

Kalėjimuose ir stovyklose maitinimas 
yra labai prastas. Nuo to dažnas nusilps
ta ir tampa mažiau darbingi. Tada maisto 
norma dar labiau sumažinama.

Kalinių „perauklėjimui“ stovyklose bū
na pamokos, per kurias mažai išmokslin
ti paskaitininkai aiškina komunistų parti
jos istoriją. Paskaitų lankymas privalo
mas. Po pasakitų būna diskusijos. Knygu
tėje aprašytas vienas atsitikimas, kai ka
linys paprašė paaiškinti apie Žmogaus 
Teisių Deklaraciją. Į tai buvo atsakyta: 
„Klausyk, bet ji yra negrams“.

Tas ciniškas atsakymas trumpai nusa
ko sovietų valdžios pažiūrą į Jungtinių 
Tautų Organizacijos tarptautines konven
cijas, kurias Sov. Sąjunga pasirašo, bet 
niekad nevykdo. Tas liečia ir JTO priim
tus „Kaliniams laikyti minimalius stand
artinius dėsnius“, kurių ištrauka yra at
spausdinta šioje knygelėje. Knygelės pa
baigoje yra atspausdintos Amnestijos In
ternacionalo rekoemndacijos. Siūloma, 
kad:

1. Sovietų valdžia leistų savo krašto gy
ventojams ištirti pataisos institucijos 
veiklą, su tikslu paruošti reformros pro-, 
jektą.

2. Sov. Sąjunga tuoj pat įgyvendintų 
JTO dėsnius kaliniams laikyti.

3. Peržiūrėti nuostatus protiniams ligo
niams gydyti.

šio pranešimo tikslas, kaip matosi iš re
komendacijų, padaryti moralini spaudimą 
į Sov. Sąjungą, kad būtų paleisti politi
niai ir religiniai kaliniai, o likusiems būtų 
sudarytos pakenčiamesnės sąlygos.

D. B.

DAR REIKIA PALAUKTI

(Britų vyriausybei nepavyko išsiderėti 
atskiro mandato Paryžiaus energijos kon
ferencijoje. Visoms Bendrosios Rinkos 
valstybėms atstovaus vienas žmogus — 
šiuo kartu Italijos užs. reikalų minisiteris 
M. Rumor. Į min. pirmininko Wil šono pa
reiškimą, kad D. Britanija už trijų metų 
jau bus naftą eksportuojąs kraštas, todėl 
jai priklauso konferencijoje atskiras bal
sas, Vokietijos kancleris Schmidt atsakė, 
jog to laiko dar reikia palaukti. O tuo tar
pu D. Britanija nesanti pajėgi savo jėgo
mis išsikrapštyti iš ekonominių sunkumų.

DIENOS
kuris buvo siūlomas prieš streiko pradžią.

•— Laos monarchas Savang Valthana at
sisakė sosto. Paskelbta liaudies demokra
tinė respublika.

— Australijos darbiečių vadas Whitlam 
kaltina spaudą, kad ji nepasmerkianti 
opozicijos neatsakingų priešrinkiminių .įsi
pareigojimų.

— Užsienio reikalų ministerija griežtai 
panėigė Literary Gazette's kaltinimus, kad 
britų slaptoji policija verčia Anglijoj stu
dijuojančius sovietų studentus ar meni
ninkus pasilikti. Anglijoj. Minimas Armė
nijos liaudies ansamblio šokėjas Artunia- 
nais, norėjęs pasilikti Londone, bet vėliau 
pakeitęs nuomonę.

— Jugoslavija apkaltino Bulgariją, kad 
ji baigianti išnaikinti apie pusę milijono 
ten gyvenančių makedoniečių.
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' Gyvos liepsnos
Jonas Kuzmickis Gailius

Brolių Adolfo ir Marijono šviesiam 
atminimui

Kai gyvenimas prakalba, visi vėjai 
žodžiais prabyla.
Kai jis uždainuoja, kurtieji girdi ir 
klausosi.

Kahlil Gibran

Nors įpykusios audros nubloškė taip to
li nuo susigūžusių tėviškės namų, karšta, 
suodini gaisro pelenai nusėda ant mano 
susirūpinusios galvosi. pfavargusĮių pečių 
ir sudėtų rankų.

Į mano buities dykumas giedantis vėjas 
atneša neseniai supiltų dviejų kapų žemės 
kvapsnį ir vystančių vainikų gedulą.

Barkūnų įdauboje tartum pagalbos 
šaukdamasis styro pakrypęs kamanas, o 
apdegusių .alyvų krūmai dūsta po suang
lėjusių sienojų spūdžiu.

Susimąstymų tylą į skutelius sudrasko 
kraupūs gailaujančių žodžių vaizdai-------

du jauniausieji prie paskutinės vaka
rienės stalo... atsisveikinimo labanaktis... 
gęstą žiburėliai dviejuose antro aukšto 
kambarėliuose... vidurnakčio liepsna... 
suanglėję palaikai... du žemės kauburė
liai senose paimsrio kapinėse...

1  
Nelygiu keleliu, kuriame dar galima 

įžiūrėti paskutinius nuėjusiųjų pėdsakus, 
galvą nuleidusi dūrina pavargusi moteris.

Jos įdubusiuose skruostuose giliomis 
raukšlėmis surašyta aštuonerių metų sun
ki odisėja tolimoje pasmerktųjų žemėje.

Ašarų, tur būt, nebeliko: jos, pavirtu
sios sidabrine šarma, pasiliko šiaurės tai
gose.

Klajoja pavargęs žvilgsnis, glostydamas 
vaikystės pasakų pilies griuvėsius ir jau
nų rankų suneštų akmenų pamatus.

Iš pasvirusios karvelidės nusileidžia nu
liūdę balandžiai tartum klausdami, kodėl 
tas, kuris juos 'taip mylėjo, nepasirodo ir 
neuždainuoja „Piaun broliukai“ dainos.

Senos obelys, apsigaubusios gedulo ska
romis, klaikiai dairosi. Kriaušių ir vyšnių 
apnuogintos šakos svyra ligi žliugsinčio 
dirvono.

iš daržinaitės išbėga jaunas, perkaręs 
šunelis ir, glaustydamasis prie kojų, grau
džiai žiūri į akis, tarsi klausdamas, kur jo 
šeimininkas.

Iš 'tuščio daržo atšokuoja pasimetęs 
triušis.

Už supilkėjusių pievų sunkiau dūsauja 
senelis Nemunas.

Prieina prie šulinio ir atsiremia į šaltą 
rentinį.

Akyse žvilga ne ašaros, o skausmas ir 
gailesys.

Širdį varsto tie patys kalavijai, kurie 
buvo į ją susmeigti apsnigtoje šiaurėje.

Grąžo virpančias rankas kaip tada, kai 
patrakęs traukinys plėšė ją nuo gimtosios 
žemės.

Jr atsimena prieš trisdešimt ir viene
rius metus į vakarus nudūlinusį brolį — 

kaip jis, dabar pats jauniausiasis, pa
kels antrąjį atsiskyrimą? Tačiau jis, sto
vįs prie smilkalais pakvipusio aukuro, 
jauniausiųjų likimo didžiausia ir tikriau
sia viltis... Padės iš savo gerojo Tėvo iš
melsti jiems pasigailėjimo... Juk didžiau

sias skaistyklos kančias jau iškentėjo...
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Kai prabyla gyvenimo tikrovė, — ir at

verstos žemės kapas, ir pilki pelenai, ir se
ni medžiai, ir burkuoją balandžiai, ir grą
žomos rankos gyvais žodžiais prakalba.

Kai metų slinkstis uždeda ant pečių 
sunkią ranką, staiga prabundame ir seka
me įkandžiui nustebę ir susirūpinę.

Gyvenimo rimtis sudrasko mūsų tylą ir 
pažadina iš užsimiršimo sapnų, šypsosi, 
kai mes raudame ir susirūpinęs apsiniau
kia, kai nerūpestingai juokiamės.

Skundžiamės juo ir jam priekaištauja
me, kad viduje apkarsta ir sutemsta. Va
diname jį tuščiu ir apgaulingu, kai klydi- 
nėjame žėrinčių žibinti! apšviestomis gat
vėmis ir pasigeriame nerūpestingumo ir 
užsimiršimo vynu.

Ar kada buvau, ar esu atsiskyręs nuo 
jūsų?

Erdvės, skiriančios nuo tų, kurie plėšia 
nuo smilkalais pakvipusio aukuro, yra 
kur kas platesnės nei artuma, rišanti su 
mylinčia širdimi, nors mus skirtų devyni 
kalnai ir devynios upės.

Gimtojo lizdo kraujošaukos išausto ry
šio nesutrauko jokios erdvės ar tolumos.

Atsiminimo srauto įkvėptų atodūsių ne
sustabdo nei vienatvės dykumos, nei ne
peržengiamos tolumos, nei šuoliais atša- 
matuojanti mirtis-----------

■tiktai pigiais žibučiais išpuošti žemės 
stabai išrausia bedugnę, per kurią negali 
peršokti nei šauksmas, nei aptemdytas 
žvilgsnis.

Esate nemirštančios dvasios, gyvenan
čios irstančiuose .kūnuose. Kaip nakties 
sutemas perskrodžiančios žiburių šviesos, 
esate gyvos liepsnos, trykštančios iš surū
dijusių žibintų.

Jei būtumėte užgesę žiburiai, gyvenimo 
teluošinami kūnai, — be reikalo šauktu- 
mėtės iir manęs, nes mūsų kalbos būtų mi
rusiųjų kaulų barškėjimas.

Viena ranka visi daliname užjaučian
čios širdies dovanas, antra — priimame 
kitų mums aukojamą supratimą ir paguo
dą.

Mano rankos, taip dažnai suglaustos ar 
iškeltos į viršų, surenka jūsų geras min
tis, šviesius potroškius: ne tik kitų vargą 
užjaučiančius žodžius, bet ir apleistųjų 
lankymą, paliegusių pagirdymą vandens 
gurkšneliu, nuskurdusių apdengimą, jų 
sielvarto Išklausymą-----------

ir nunešusios sudeda prie gailestingojo 
Tėvo kojų: ką gero padarote nuliūdusiam, 
prislėgtam, abejojančiam ar besikanki
nančiam, padarote dangiškajam Tėvui.

Mūsų Tėvo namuose gi yra daugybė bu
veinių ne tik nukaršusiam seneliui, bet ir 
jaunyste nespėjusiam atsidžiaugti jaunuo
liui; ne tik vienatvės tyruose at gailavu
siam atsiskyrėliui, bet ir dėl vaikų nusi
laksčiusiam tėvui; ne 'tik dėl tikėjimo 
kraują praliejusiam kankiniui, bet ir nuo
lat klupusiam ir vilties nepraradusiam iš
pažinėjui; ne tik Tėvo namų nepamiršu- 
siam įsūniui, bet ir vėlybą vakarą namo 
grįžtančiam sūnui palaidūnui...
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Tėvo sūriu prakaitu ir motinos ašaro

mis aplaistyti namai pleškėdami griuvo

Ryšys su Lietuva
LIETUVIŠKOSIOS PROGRAMOS 

LAISVĖS RADIJUJE
Šiais metais visų lietuvių dėmesį pa

traukia du įvykiai, kurie nevienodai pa
lies Lietuvą. Tai yra Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija ir lietu
viškos programos Laisvės radijuje Muen- 
chene. Jeigu iš Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijos nesimatyti 
jokių pragiedrulių. Lietuvos laisvei, tai 
pernykštis JAV kongreso nutarimas ir lė
šų asignavimas programoms lietuvių kal
ba Laisvės radijuje galima suprasti kaip 
didesnį susidomėjimą ir palankumą Lie
tuvai. Todėl tas lietuviškas programas, 
pradėtas Muenchene 1975 m. sausio 4 die
ną, daugelis lietuvių sutiko su nemažu 
džiaugsmu.

Tiesa, buvo ir vienas antras šaltesnis 
balsas, kiuris suabejojo, ar lietuviški! pro
gramų įvedimas Laisvės radijuje iš tikrų
jų rodo JAV Vyriausybės palankumą Lie
tuvai. Jis galįs taip pat reikšti JAV Vy
riausybės pasiruošimą pripažinti de jure 
Pabaltijo valstybių prievartinį įjungimą į 
Sovietų Sąjungų, nes Laisvės radijas 
(skirtingai nuo Laisvosios Europos radi
jo) lig šiol savo programomis aptarnauda
vo jau seniai Sovietų Sąjungos pavergtas 
tautas, kaip Gudiją, Ukrainą, Gruziją, Ar
mėniją ir kitas Azijos sovietines ^respub
likas“ Bet, kol JAV pareigūnai Valstybės 
departamente kartoja, kad Washing tono 
vyriausybės nusistatymas dėl Pabaltijo 
valstybių de jure statuso lieka nepasikei
tęs, programos lietuvių kalba Laisvės ra
dijuje be jokios abejonės vertintinos tei
giamai, ypač kad Amerikos Balso translia
cijos lietuvių norų ir pageidavimų nebe- 
patenkina jau nuo daugelio metų. Kas pa
siklauso programų lietuvių kalba nuo 
Amerikos Balso lietuviškojo skyriaus pa
naikinimo Muenchene (1958 m.), tas pa
liudys, kad pei' šitą radiją duodamos in
formacijos net apie lietuvių gyvenimą 

kaip vaikystės kerinčios pasakos.
Liko sienojų apdegos. Iš laukų surinktų 

akmenų suregzti pamatai.
Liko suanglėjusios alyvos, gedulės Obe

lys ir kriaušės, nuliūdusios vyšnios ir ver
kimas gluosnis.

Liko juodoje žemėje įminti pėdsakai. 
Raizgytas takelis į senąjį miestą.

Liko pasimetę balandžiai.
Liko mano dainavusi jaunystė.
Anapus gilios žvyriaduobės ošia senų 

kapinių medžiai. Rymo pasenę kryžiai. 
Styro vėtrų apdraskyta koplyčia su vai
kystėje gąsdinusiais karstais kriptoje.

Po kokiais medžiais ilsitės jūs, broliai 
sakalėliai?

Ką švokščia jums senos liepos? Ką kuž
da pageltę žolynai?

Rudens debesys, šliūkštelėję šalto lie
taus srovėmis, priplaka prie kapo blygz- 
tančias meilės ir ilgesio ašaras.

Tarp tėviškės lygumų ir Atsimainymo 
kalno viršūnės vinguriuoja paslaptingas 
kryžiaus kelias, kuriuo taip skubėdami 
nušuoliavote-------—

ligi pasimatymo, gimtosios žemės bro
liai dobilėliai!

1975. XI. 27

JAV yra nustumtos į paskutinę vietą, nes 
toms informacijoms teskiriama tik 15 mi
nučių sekmadieniais, kada paprastai radi
jui stinga tarptautinės politikos naujienų. 
Tik nelaimių atvejais, kai mirdavo, pavyz
džiui, koks nors garsus lietuvis, Amerikos 
Balsas, sulaužydamas savo „tradiciją“, 
pranešdavo tą mintį nebūtinai sekmadie
nį. Todėl kartais būdavo pajuokaujama: 
reikia, girdi, lietuvių ašarų, kad Ameri
kos Balsas prisiminti! Lietuvą kitomis die
nomis.

Šitaip dabar pasakyti apie Laisvės ra
diją būtų perdaug negražus melas: nuo 
1975 m. kovo 1 d., kada prasidėjo regu
liarios pusvalandžio ilgio (su keliais pa
kartojimais) programos lietuvių kalba, 
vargiai ar buvo diena, kad tas radijas vie
nokiu ar kitokiu būdu nebūtų prisiminęs 
Lietuvos arba lietuvių, žinoma, neužmirš
damas pasaulinės reikšmės įvykių, šitaip 
palankiai prisiminti lietuvius klausytojus 
lietuviško skyriaus vedėjai suranda įvai
rių progų: čia pasaulinių žinių pabaigoje, 
čia spaudos apžvalgoje, čia specialiose 
apybraižose, liečiančiose Lietuvą, lietuvių 
kultūrą praeity ir dabarty, naujausias lie
tuvių knygas, lietuvių gyvenimą, visuo
meninę veiklą ir spaudą Vakarų pasauly. 
Kad Laisvės radijas stropiai seka lietuvių 
gyvenimą bei kultūrinius darbus už gele
žinės uždangos ir Vakarų pasauly ir apie 
tad noriai informuoja savo klausytojus, to 
nuopelnas pirmiausia priklauso dviem bu- 
vusiem Amerikos Balso Muencheno sky
riaus Ijendradarbiams, Juozui Laučkai ir 
dr. Kajetonui Čeginskui. Kiekvienas Lais
vės radijo lietuviškos programos klausy
tojas dėl lietuviškų žinių ir apybraižų tu
ri būti dėkingas pirmiausia šiem dviem 
didelio patyrimo pareigingiem vyram, ku
riem gražiai talkininkauja Aušra Marija 
Jurašienė dr New Yorko nuolatiniai ko
respondentai.

Iš lietuviškos spaudos dar žinome, kad 
Laisvės radijo lietuviškame skyriuje dir
ba A. Kacas ir A. Levinas. Tačiau kokios 
jų pareigos, radijo klausytojui sunku at
spėti. Dviem-tirim asmenims patenkinti 
Lietuvos klausytojo dideli troškulį gauti 
komunistų necenzūruotų, neiškraipytų, 
įvairių kultūrinių ir visuomeninių infor
macijų yra nelengvas uždavinys. Jiem tu
rėtų talkininkauti visas bendradarbių ko
lektyvas.

Džiaugiantis lietuvišku aspektu Laisvės 
radijo programose, negalima praeiti tylo
mis pro jose vartojamą terminologiją. Pa
lyginus su Amerikos Balsu, ji nėra švari, 
nes apklėsta sovietinės politikos rusiciz- 
mais. Sunku suprasti, kokiais sumetimais 
tai daroma, nors klausytojui tai atrodo 
pataikavimu sovietinei politikai, nes So
vietų Sąjunga verčiama į Tarybų Sąjun
gą, sovietinė santvarka — į tarybinę san
tvarką, sovietinė moteris — į tarybinę 
moterį, sovietinis mokytojas — į tarybinį 
mokytoją. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
šitokie vertimai iš rusų kalbos formaliai 
atliekami tvarkingai; tačiau iš tikrųjų jie 
politiškai klastingi, nes nei žmogus, nei 
mokytojas, nei moteris, jeigu jie neturi pa
reigų kokioje nors taryboje, negali būti 
vadinami tarybiniais. Jeigu jiems norima 
duoti politinės santvarkos atspalvį, juos 
reikia vadinti sovietiniais kaip visame ne

komunistiniame pasaulyje, kaip vokiškai 
„sowjetische Frau“, „Soviet-Union“, pran
cūziškai — „la femme sovietiųue“, „Union 
Sovietique", angliškai — ..the soviet wo
man“, „Soviet Union“.

Dar blogesni reikalai su Jungtinėm 
Tautom, ši organizacija vadinama ne jos 
lietuvišku tikru vardu, bet iš rusų kalbos 
paimtais barbarizmais. Pavyzdžiui, Jung
tinių Tautų organizacijos visuotinis susi
rinkimas verčiamas Suvienytų Nacijų or
ganizacijos generaline asamblėja. Čia pen
kių žodžiiĮ varde tėra tik vienas lietuviš
kas žodis, nors tą vardą galima pasakyti 
visiems lietuviams suprantama kalba, ie- 
vartojant tik vieną tarptautinį žodį „or
ganizaciją“. ,

Šalia rusifikacinės sovietinės termino
logijos su Laisvės radiju yra susijęs dar 
vienas nemalonus reiškinys, tai — pro
gramų trukdymas, kuris jų klausymą ge
rokai apsunkina. Normaliai programos 
lietuvių kalba transliuojamos 19, 25, 31 
ir 41 metro bangomis vakaro, nakties ir 
ryto laiku pagal Vilniaus laikrodį, tačiau 
tik viena vienintele banga. Jei ta Laisvės 
radijo banga pasitaiko tarp dviejų kitų 
stiprių bangų, arba jeigu tą bangą užsi
mano trukdyti sovietai, ją išgirsti pasida
ro beveik neįmanoma. Tada labai norisi, 
kad ta pati programa tuo pačiu laiku bū
tų perduodama dar kita banga, kitaip ta
riant, labai pageidautina, kad Laisvės ra
dijas lietuviškai kalbėtų iš karto 'bent 
dviem bangom. Kad dėl to nepadidėtų iš
laidos, programos pakartojimų skaičių bū
tų galima sumažinti, bet už tai programą 
lietuvių kalba transliuoti paraleliai bent 
dviem bangom. Juk girdimumui pagerin
ti kiti radijai šitaip daro. Kodėl šitaip ne
turėtų pasielgti Laisvės radijas su lietu
viška programa? Šitaip ją trukdyti sovie
tams būtų dvigubai sunkiau.

Be čia suminėtų dviejų trūkumų, ku
riuos turėtų ištaisyti patys Laisvės radi
jo vadovai, reiktų, kad šios institucijos 
veikla susidomėtų visi lietuviai Vakaruo
se, nes šis radijas yra pasidaręs pačiu 
svarbiausiu informacijų šaltiniu Lietuvai. 
Ypač iš arti jo veiklą turėtų sekti Ameri
kos Lietuvių bendruomenės atsakingi as
mens, nes jie yra nemažai prisidėję prie 
programų lietuvių kalba atsiradimo Lais
vės radijuje. Jie turėtų atidžiai stebėti ir 
intervenuoti to radijo vadovybėje, jei pa
sirodytų, kad lietuviško skyriaus perso
nalo sudarymas Muenchene vyktų be pla
no, arba jei į tą personalą būtų verbuoja
mi silpnų kvalifikacijų asmens, kuriems 
pirmiausia rūpi geras uždarbis, bet ne ge
ra Lietuvos informacija. Ko pavergti lie
tuviai pageidauja iš Laisvės radijo, tai 
parašė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kro
nika“ (Nr. 15), dėkodama už lietuviškų 
programų įvedimą. Tuos pageidavimus 
įvykdyti yra uždavinys ne tik Laisvės ra
dijo vadovams, jo lietuvių skyriaus ben
dradarbiams, bet ir Amerikos lietuviams, 
nes lėšas tam radijui asignuoja ir jam 
aukščiausią kontrolę skiria JAV Kongre
sas. Amerikos lietuvių budėjimas turėtų 
apsaugoti „Laisvės“ radijo lietuvių sky
rių nuo valdininkiškos rutinos.

Dr. J. Gintautas (ELI)
(„J Laisvę“ Nr.100-101)

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
PAMINĖJO ANGLIJOS FILATELISTUS

Pranas Milašius

I svečius
Važiuodavome ir Lietuvoje į svečius, kartais 

net gana toli, net į trečią parapiją. Patys arkliai 
jausdavo, kad ne į plūgą juos kinko, nereiks per 
dieną dirvoje iš vagos į vagą žingsniuoti. Bėgs jie 
vieškeliu, galvas iškėlę žvalgysis į rudeniškas sody
bas, į sužaliavusius rugių želmenis.

Bet tarp namų ir vieškelio dar bus purvinas 
klampus kelias per mišką. Tyvuliuoja pelkė — ne
aplenksi jos nė į dešinę , nė į kairę. Brenda arkliai 
į vandenį, paskui surieda į pelkę tekiniai, gur-gur- 
gur — girdi, kaip purvas apsiurbia zvanus, griebia 
ratpėdžius. Vanduo, iš pradžių atrodęs toks tyras, 
kad net pušys jame atsispindi, dabar purvinas ir 
juodas, siekia stebules, grasina išplauti tepalą. Teki
niai pagrieba iš pelkės dugno purvo gabalus, iške
lia į viršų ir vėl numeta atgal į pelkę. Taškosi pur
vinas vanduo, pliumpt-pliumpt-pliumpt — drabsto 
tekiniai iš dugno išgriebtą purvą. Pagaliau arkliai 
išsikapanoja iš pelkės, išrieda į sausumą tekiniai, 
kaukš-pakaukš atsitrenkia giliose pravėžose į pušų 
šaknis. Už valandikės jau ir laukai matyti. Bėga 
žvilgsnis tarp pušų į priekį, o ten toliau miško pa
kraštyje ražienos abipus lauko keliuko. Trinkt-pa- 
trinkt subilda po tekiniais medinis tiltukas per vieš
kelio griovį, arkliai ima dribnoti ristele; ant medi
nio tiltuko numetę paskutinius purvo gabalus, te
kiniai ima suktis greičiau. Lygus ir tiesus vieškelis 
tęsiasi tarp dirvų ir pievų, subėga į jį keliai ir ke
liukai iš kaimų ir pavienių sodybų.

Vieškelis eina per mišką, bet dabar miške nė
ra nė pelkių, nė gilių pravėžų, nė pušų šaknų, į ku
rias tekiniai atsitrenktų. Už miško vėl laukai, vėl 
sodybos. Pagaliau pasuki iš vieškelio tarp sodriai 
sužėlusių rugių, nusileidi į daubą, kur iš kairės jau
nas alksnynas, o iš dešinės pieva, vėl pasikelt į kal
vą, kol privažiuoji sodybą.

Sodybos šeimininkas seniai jau tavęs kieme 
laukė, matė, kaip tu išsisukai iš vieškelio, kaip lei
daisi į daubą, kaip pro alksnyną važiavai. Karklės 
jau atkeltos, važiuok tiesiai į kiemą. Karkles užkė
lęs ateina šeimininkas, tu sutrenki su juo kietus del
nus. Paklausia jis tavęs, kaip einasi, kas gero; tada 
eina prie kumelės, pakaso jai galvą, perbraukia per 
karčius, per nugarą, porą žingsnių atsitraukęs pa
sižiūri į ją ir tada, atsisukęs į tave, klausia:

— Dieni? (kumelinga? Red.).
— Dieni — tu. atsakai.
— Aha, dieni. O koks eržilas?
— Bėras, balta kakta ir kojos. Didesnis už ku

melę.
— Aha, juoda kumelė, bėras eržilas. Na, va

žiuokime į stoginę, arkliai apšilę, negerai juos vė
juje laikyti.

Nukinkote judu stoginėje arklius, padedate 
jiems šieno; girdyti dabar negalima, kai arkliai at
vės, jis ateis ir pagirdys. Po to einate į tvartą jo 
arklių apžiūrėti. Vos duris atidarius, arkliai atsuka 
galvas. Tur būt, svetimą žmogų užuodę, mosuoja 
galvomis ir prunkščia.

Paskutiniais savo spinduliais sužaižaravusi tro
bos languose, saulė pasislėpė už miško, ir palengva 
pradėjo tamsėti. Už durų girdisi balsai — moteriš
ki, jauni. Norėtum ir tu ten būti už tų durų, ne tik 
balsus girdėti, bet ir veidus matyti... O šeimininkas 
vėl kelia butelį, pilsto į stikliukus.

— Kol tos moteriškos susičiūpos, mes dar po 
vieną išgersime. Sveiks!

— Į sveikatą!

***

Senu papratimu ir dabar į svečius nuvažiuoja
me. Nubiednėjome dabar, arklių nebeturime, bet 
nusisamdome autobusą ir važiuojame. Net iki 
Bradfordo nusigauname. Bėga autobusas kietu ke
liu, nė purvo, nė pelkių, nereikia niekur greičio su
lėtinti. Kelias per pelkes aukštai išpiltas, per kalnus 
uolos išsprogdintos, sėdėk tik autobuse ir dairykis 

pro langus į laukus ir sodybas. O į Bradfordą nuva
žiavus, nustembi, žmogau, išvydęs lietuvišką rūmą. 
Nepalyginsi mūsų Bellshill salės su Bradfordiške: 
skirtumas kaip tarp grafo Tiškevičiaus rūmų ir jo 
kumečių trobų. Ko ir norėti! Anglija yra Anglija, 
Škotijoje gyvendamas negali nė svajoti apie tokius 
rūmus. O prie tų rūmų broliai ir sesės bradfordiš- 
kiai jau mūsų laukė, Škotijos lietuvius ko širdin
giausiai sutiko. Ir vaišino gražiai — valgyk ir gerk, 
broleli, tolimą kelią iš karalystės šiaurės važiavęs. 
Ak, gražu taip tarp savų pasėdėti, veidus pažįsta
mus po ilgo laiko vėl pamatyti, ir daugiau tautiečių 
susipažinti.

Parsiveda tautiečiai į nakvynę, o tas lietuviš
kas vaišingumas vis tęsiasi. Pridėta visko ant sta
lo, keptų ir virtų dalykų, o atsigėrimui medaus su 
kava duoda. Reikėtų jau eiti miegoti, bet kur tu 
žmogus užmigsi tokią naktį. Išsikalbėti, išsipasako
ti reikia. Ne vakar susitikome, ne rytoj vėl pasima
tysime. Reikia aplankyti senas vietas, nuo Palan
gos Latvijos pasieniu į Mažeikius, į Leckavą reikia 
nueiti, senus kaimus, gimtas sodybas aplankyti. O 
toliau medų su kava begurkšnojant, pro Ramyga
lą į Kauną nueita, kur raudonkelniai gusarai Vilei
šio aikštėje jodinėja, pėstininkai Juozapavičiaus 
prospektu žygiuoja, trenkia koja, kad net namai 
dreba, artilerija į taikinius už dešimties kilometrų 
šaudo...

Truputį numigus, vėl medus su kava, dabar po 
du medų iš karto, nebėra laiko po truputį girkšnoti, 
reikia eiti į lietuvių klubą, o iš ten reiks atgal į Ško
tiją grįžti. Bet vakarykščiai žygiai dar nebaigti, rei
kia dar iš Ramygalos į Troškūnus nužygiuoti, ir bū
tų nuėję, nujoję vyrai į Troškūnus, bet artilerija 
pradėjo šaudyti, išblaškė žirgus iš rikiuotės, net 
raudonos gusarų kepurės nuo galvų nulakiojo...

Susitiksime vėl kada nors, vyrai. Kitą kartą, 
tur būt, Škotijoje susitiksime. O susitikę, medaus su 
kava išgėrę, vėl į žygį išsirengsime. Ir tada iki pat 
Troškūnų nužygiuosime, artilerija ar ne artilerija. 
Reikia tik daugiau pasiryžimo, reikia geresnės ko
ordinacijos tarp pėstininkų ir gusarų...

„Tėvynė“ (Nr. 15) įsidėjo D. Britanijos 
Filatelistų Draugijos „Vilnius“ išleisto 
voko su M. K. Čiurlionio atavizdu nuo
trauką. Vokai' išleisti Čiurlionio 100-to 
metų gimimo sukakčiai paminėti. Spau
dos darbą atliko Nidos spaustuvė.

PASLAUGUS LIETUVIS
„Lancs Evening Post“ lapkričio 17 d. 

įsidėjo iliustruotą straipsnį apie „geruo
sius samaritiečius“ Prestone. Jų tarpe mi
nimas lietuvis Antanas Šmuilys (54 m.), 
kuris dėl nelaimės darbovietėje pats ne
teko darbo, bet niekada neatsisako padėti 
kitiems. Be jokio atlyginimo jis išdekora- 
vo daugelio invalidų — aklųjų, kurčių ir 
senų .moterį! namus ir aptvarkė jų aplin
ką. Laikraštyje įdėta didelė nuotrauka, 
rodanti, kaip A. šmuilys dažo pensininkės 
Mrs. Brogan vartus. Jis prisipažįsta, kad 
žmonės jį dažnai pašiepia, kad jis dirbąs 
be atlyginimo, bet A. šmuilys sakosi esąs 
laimingas, galėdamas padėti artimui. Jis 
džiaugiasi, kad žmonės jo darbu paten
kinti. Per 18 mėnesių, kaip rašo minėtas 
laikraštis, jis esąs jau išdekoravęs ir su
tvarkęs be jokio atlyginimo daugiau kaip 
20 namų.

A. šmuilys yra vedęs anglę, augina ke
turias dukras, dalyvauja lietuviškoj veik
loj ir mielai padeda pagalbos reikalin
giems tautiečiams.

PREMIJA „DIRVAI“
Ohio Lituvių Gydytojų Draugijos Kul

tūrinė Premija šiais metais paskirta laik
raščiai „Dirva“, Clevelande. Premijos dy
dis — 1.000 dolerių. „Dirvai“ premija 
kaip tik labai pravers, nes neseniai sude
gė spaustuvė, ir laikraštis turėjo daug 
nuostolių.

PREMIJUOTA V. ALANTO NOVELĖ
žinomas JAV lietuvių tarpe novelių 

konkurso mecenatas Simas Kašelionis 
šiais metais skyrė 600 dol. premiją už ge
riausią novelę. Tą premiją laimėjo rašy
tojas Vyt Alantas už novelę „Karalaitė 
Gaudimantė“.
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TURISTAI?

1975 m. gegužės mėnesį suėjo 30 metų, 
kai pasibaigė II-sis pasaulinis karas, pa
reikalavęs daug kančių ir aukų. Tas jubi
liejus, kaip Tarybų Sąjungos triumfo šven
tė, buvo iškilmingai paminėtas ir Lietu
voje. Tačiau Lietuvos katalikams šis jubi
liejus sutapo su kitomis, beje, skausmo ir 
liūdesio metinėmis: prieš 30 metų ateisti
nė valdžia Lietuvoje pradėjo atvirą, gru
bų ir atkaklų karą prieš tikinčiuosius, ypa
tingai prieš Lietuvos Katalikų Bažnyčią, 
šis doriems žmonėms baisus karas tebesi
tęsia ir dabar. Vengdami nemalonių perse
kiojimų, daugelis lietuvių savo tikėjimą 
yra priversti slėpti taip, kaip pirmųjų am
žių krikščionys.

1945-46 metais beveik visose Lietuvos 
bažnyčiose dar buvo laikoma įprastais 
reiškiniais vaikų bažnytiniai chorai, moks
leivių pamaldos (drauge dalyvaujant ir 
mokytojams), moksleivių rekolekcijos, 
vaikų katekizacija ir tikybos pamokos baž
nyčioje pagal klases. Tačiau jau tada šią 
tikinčiųjų ir Bažnyčios „toleranciją" daug 
kas suprato kaip tylą prieš didelę audrą. 
Tos audros ilgai laukti neteko. Netrukus 
buvo suimti beveik visi Lietuvos vyskupai. 
Vienas iš jų — vyskupas Borisevičius — 
paskubomis buvo nuteistas sušaudyti. Pra
sidėjo masiniai kunigų areštai, jų tardy
mai, kankinimai, teismai su nuospren
džiais net iki 25 meti). Tuo pačiu metu pra
sidėjo bažnyčių uždarinėjimai, visiems ti
kintiesiems brangių ir šventų vietų naiki
nimas, jų išniekinimas. Per labai trumpą 
laiką, iki 1959 metų (tais metais buvo 
švenčiamas Lietuvos įsijungimas į Tarybų 
Sąjungos sudėtį I-sis dešimtmetis) vien 
tik Vilniuje ir Kaune buvo uždaryta apie 
50 katalikų bažnyčių ir pusiau viešų kop
lyčių, uždrausta naudotis kapų koplyčio
mis (vėliau kai kurios iš jų, naikinant ka
pus, buvo nugriautos), išsprogdinti Trys 
Kryžiai Vilniuje, nugriauti kryžiai bei 
koplytėlės gatvėse ir aikštėse. Lietuvos 
įjungimo į Tarybų Sąjungos sudėtį 25-ųjų 
metinių išvakarėse vienu metu buvo iš
sprogdintos 35 Vilniaus Kalvarijų koply
čios, tuojau pat pašalinant griuvėsius taip, 
kad niekas neprimintų tų koplyčių buvi
mo vietų. Žemiau pateikiame sąrašą tik
tai Vilniaus ir Kauno miestų uždarytų 
bažnyčių ir koplyčių su trumpais nurody
mais (jie nėra pilni), kaip jos laiko bėgy
je buvo naudojamos po uždarymo.

VILNIUJE

1. Katedra (Paveikslų galerija).
2. Augustijonų (perdirbta į elektros 

reikmenų sandėlį).
3. Sv. Baltramiejaus'' (sandėlis, dabar — 

Dailės kombinato skulptorių dirbtuvė. 
1975 metų vasarą bažnyčioje buvo baigia
ma didžiulė Lenino skulptūra).

4. Bazilijonų (sandėlis, dabar — Inži
nierinio statybos instituto medžiagų atspa
rumo laboratorija).

5. Bernardinų (Dailės instituto sandėlis, 
skulptorių dirbtuvės).

6. šv. Ignoto bažnyčia perdirbta į kino 
studijos butaforijos sandėlį, o koplyčioje 
— „Bočių“ restoranas.

7. ' Švč. Jėzaus širdies (perdirbta į sta
tybininkų klubą).

Keletas įspūdžiu Lietuvoje
Ed. Cinzas

Vieną savaitgalį vykstu į Klaipėdą — 
pas mamą. Kazakevičius vėl apiberia ži
niomis. Bet Žemaitijoje ir aš šį tą žinau, 
vieną kitą vietovę atpažįstu. Rietave su
stojame pietauti. Restoranas moderniosios 
statybos name. Apačioje savitarna, viršu
je valgymus ir gėrimus atneša skaisčia
veidės žemaitukės. Atsisėdu prie lango, 
kad matyčiau Rietavo kampelį, baltą, kaip 
gulbę, kunigaikščių Oginskių statytą mal
dyklą. Joje ir krikštijo mane ir „dirmavo- 
jo“ šventojo vardu amžiais neužmirštamą 
vasaros saulėtą dieną, kai išdžiūvusia bur
na ir drebančiomis kojomis laukiau, kaip 
visi dideli tvirtino, jog vyskupas trenks 
per ausį, kad, vyreli, jokiu būdu neišsilai
kysi stačias, kada šventasis žmogus pa
kels mane į tikrus vyrus.

Prisivalgęs stipraus, gaspadoriško gu- 
liašo (prašiau kukulių, bet tą dienų nega
mino), išeinu apsidairyti gražiausiame pa
saulio miestelyje.

Sudegino mano Rietavą karas, taip su
pleškino, kad teliko keliolika sveikų namų 
ir maldykla. Vaikštau jau asfaltuotomis 
gatvėmis ir dairausi. Buvusioje turgaus 
aikštėje prisodinta gėlynų, dekoratyvinių 
krūmų, primėtyta suolų. Aplink rikiuoja
si po karo pastatyti namai. Vieni mūriniai, 
kiti mediniai. Toliau nuo centro, kur irgi 
Viskas buvo sudegę, po karo žmonės pasi
statė vienaaukščius namukus — jie tebe
stovi ir dabar. Vaikštau kaip sapne. Neap
rašysi to, ką jaučia žmogus, kuris po tris
dešimties metų sugrįžo į gimtinę... Reik
tų džiaugtis ir verkti iš džiaugsmo, bet tik 
skaudinančiai griaudu, spaudžia krūtinę, 
dusina. Gaila svetur nugyventos jaunys
tės. kad tik laikinai, prabėgomis, kaip

8. Šv. Jokūbo ir Pilypo (Operos ir bale
to teatro dekoracijų sandėlis).

9. Šv. Jono („Tiesos“ laikraščio spaus
tuvės popieriaus sandėlis. Dabar restau
ruojama ir bus įrengtas „pažangiosios“ 
minties muziejus ir susirinkimų bei kon
certų salė, administruojama universiteto).

10. Šv. Jurgio (Knygų rūmų knygų san
dėlis).

11. Šv. Kotrynos (maisto produktų san
dėlis. Dabar tuščia, bet numatoma restau
ruoti. įrengiant meno muziejų).

12. Šv. Kazimiero (sandėlis, nuo 1961 m. 
po restauracijos — ateizmo muziejus).

13. Šv. Kryžiaus arba Bonifratrų (san
dėlis, dabar restauruojama ir numatoma 
panaudoti kaip koncertų salę).

14. Labdarių koplyčia (perdirbta į kny
gų prekybos sandėlį).

15. Marijos Dangun Ėmimo arba Pran
ciškonų (perdirbta į centrinio valstybinio 
archyvo patalpas).

16. Šv. Mykolo (sandėlis, degė, po res
tauracijos — pastovi statybos paroda).

17. Misijonierių (medicinos įstaigų ap
rūpinimo prietaisais ir įvairiu inventoriu
mi sandėlis).

18. Šv. Stepono (cemento ir kitų staty
binių medžiagų sandėlis).

19. Šv. Trejybės (sporto salė, fasadas bu
vo išgriuvęs, dabar — Istorijos ir etnogra
fijos muziejaus dirbtuvė, 1975 metais čia 
gaminamas Kauno IX forto maketas).

20. Trinitorių (karinis sandėlis).
21. Trinapolio bažnyčia (ligoninės san

dėlis, virš zakristijos vienas šoferis įsiren
gė butą).

22. Visų Šventųjų (maisto produktų san
dėlis, degė, po dalinės restauracijos 1975 
metų vasarą atidaryta Dailės muziejaus 
liaudies meno pastovioji paroda).

23. Vizitiečių (sandėlis, dabar — nepil
namečių kalėjimo reikalams pritaikyta pa
talpa).

Kaune

1. Aušros Vartų Aukštuosiuose Šančiuo
se (perdirbta į baraką ir apgyvendintos 
rusų tautybės šeimos. Vėliau — kultūros 
klubas, druskos sandėlis. Dabar — maisto 
prekybos taros sandėlis).

2. Fredos bažnyčia (Kauno Mičiūrino 
vardo tarybinio ūkio — technikumo spor
to salė. Dabar apleista. 1975 metų vasarą 
jos prieangyje apsigyveno buto neturinti 
šeima).

3. Šv. Gertrūdos (vaistų sandėlis).
4. įgulos bažnyčia (Skulptūros ir vitra

žo muziejus).
5. Šv. Jurgio (karinis sandėlis. Dabar — 

Medicinos technikos valdybos statybos ob
jektų kompleksinio tiekimo kontoros me
dicinos įrenginių ir inventoriaus Kauno 
bazės sandėlis).

6. Kryžiaus Išaukštinimo (nugriauta, 
jos vietoje įrengta maža sporto aikštė).

7. Marijos Aplankymo Pažaislyje (dabar 
restauruojama, kaip dailės'muziejaus fili- 
jalas).

8. Benediktinių (Kauno viešosios bib
liotekos senų knygų sandėlis. Gretimų na
mų gyventojai sako, kad čia sukrauta 
„geltonoji spauda“, suprask — ikitarybi- 
nė).

9. šv. Pranciškaus Ksavero (knygų san
dėlis, dabar — sporto salė).

10. Prisikėlimo (perdirbta į radijo fab
riką).

11. šv. Sakramento (kino salė).

anas pasakų piligrimas, stabteli žemaičių 
žemėje ir, nors klausai palenkęs galvą, ne
begirdi, ką ji šnabžda, ką pasakoja.

Maldyklos prieangyje pasitinka dulkės 
ir plaktukų kaukšėjimas: vyksta remon
tas. Einu pasieniais, kad netrukdyčiau dir
bantiems. Pajuodę, suskeldėję suolai, ku
riuose klūpėjo šventų mišių pakylėjime 
sustingę kunigaikščiai Oginskiai, stiprūs, 
bet geri kaip karveliai, žemaičiai, senos 
ir jaunos žemaitės, savo senatvę ar jau
nystės grožį paslėpusios po ilgais sijonais, 
ant akių užsmauktomis skarelėmis, o vė
liau, kada jau lietuviškai giedojo šventas 
giesmes ing Paną Švenčiausią didžiajame 
altoriuje, jau matėsi kiti, šviesesni, bau
džiavos ir priespaudos nebevarginami vei
dai, gražesnis apdaras, bet meilė Dievui ir 
Žemaitijai nepasikeitė, išliko tvirta ir ne
pajudinama, kaip Didysis akmuo Jūros 
vagoje, kurį šimtmečius puola, verčia sro
vė, bet nė pajudint neišgali ...

Keturiasdešimt pirmais vokiečių pat
rankos šovinys, įlėkęs pro maldyklos lan
gelį, į šipulius sudaužė galingus vargonus. 
Vargoninikas Gerasimavičius užsikėlė for
tepijoną ir vėl, kaip ir ankčiau, galvos 
linksėjimu ir alkūnėmis dirigavo chorą. 
Dievuli tolimas, kiek kartų giedota sto
riausiu balsu iš jaunylės krūtinės, kad ne 
tik Gegužines atmeldus, bet ir savo vyriš
ką stiprybę parodžius Žemės ūkio mokyk
los gražuolėms, kurias, kad ir nepakelda- 
mos nosyčių nuo giesmininko, vistiek ma
tė, girdėjo, skaisčiais balseliais atmušinė- 
damos mūsų degančius žvilgsnius ir „tū- 
ravojimą“ giesmių.

Paglostau medinio Kristaus kojas, to 
paties, kurį nešdavo apie maldyklą didžiu

Kitirrasoi
„Dirvoje“ (spalio 16 d.) Čikagos kores

pondentas Vladas Butėnas pateikia ak
tualių ii- įdomių duomenų apie L. K. B. 
Kronikas. Jis rašo:

„Iki šiol Vakarus pasiekė 18 Kronikos 
numerių. Paskutiniomis žiniomis dar trys 
nauji Kronikos numeriai jau yra Vaka
ruose. Nors už Kronikos platinimą visa 
eilė lietuvių nuteisti ir kalinami, nors 
kratos, areštai, teismai nesibaigia ir to
liau, bet galingas sovietinis saugumas 
Kronikos nepajėgia sunaikinti. Bot ne
snaudžia ir laisvieji lietuviai, ypač žmo
nės susibūrę Lietuvių Religinės šalpos rė
mėjų komitete ir jo skyriuose. Jau prieš 
porą metiĮ Kronikos 1-7 Nr. buvo išleisti 
atskiru tomu, redaguotu a. a. prof. J. Bra
zaičio. Tomas išleistas 3,500 tiražu. Kny
ga susilaukė tokio pasisekimo, kad šian
dien knygų rinkoje jos jau nebėra, šiuo 
metu spausdinamas II-sis Kronikos lomas, 
apimantis 8-15 Nr. Po jo seks III tomas ir 
t. t. Kas svarbiausia, kad Kronika, Lietu
vos tikinčiųjų ir daugelio patriotų kančios 
dokumentas, sparčiai verčiama i įvairias 
kalbas, šiomis dienomis Kronika išleista 
portugalų kalba Brazilijoje. Vertė kun. A. 
Saulaitis, SJ. Išleidimas atsiėjo $485, ku
rie daugiausia surinkti JAV. Į italų kalbą 
Kroniką išvertė prel. V. Mincevičius. Ver
timą smarkiai grobsto italai ir vienas ita- 
las-mecenatas, perskaitęs Kroniką, toli- 
omesnių sąsiuvinių leidimui paaukojo net 
visą milijoną lyrų. Tai buvo paskelbta LR 
šalpos rėmėjų valdybos posėdyje Chica- 
goje spalio 7 d. kun. K. Kuzminsko bute. 
Ypač nuoširdų padėkos laišką už Kroni
kų leidimą įvairiomis kalbomis parašė 
Lietuvos diplomatijos šefas S. Lozoraitis 
ir kiti. Į prancūzų kalbą Kroniką verčia 
prel. A. Bačkis, į vokiečių — vienas kuni
gas, gyvenantis V. Vokietijoje. Atskiri 
Kronikos sąsiuviniai yra išversti ir į ang
lų kalbą ir artėja tas kinkas, kai Lietuvos 
tikinčiųjų ir patriotų kančios dokumentas 
pasieks beveik visas įvairioims kalbomis 
kalbančias pasaulio tautas, šiame didžiu
liame rate dirba daug paskirų asmenų, bet 
esmėje visą ratą suka LR šalpos rėmėjų

12. Šv. Trejybės (Respublikinės knygų 
bazės knygų sandėlis Nr. 10).

13. Septynių Marijos skausmų koplyčia 
Žaliakalnyje (sunaikinta).

14. Tyriausios Dievo Motinos Marijos 
Šaričių bažnyčia (specializuotos medicini
nės technikos parduotuvės sandėlis).

Kaune taip pat uždarytos sekančios pu
siau viešos koplyčios, kurios sudarė dalį 
kitos paskirties rūmų: 1. Angelų Sargų. 2. 
Šv. Antano. 3. Šv. Luko — Krikščioniškos 
meilės. 4. Marijos Krikščionių Pagalbos. 5. 
Pranciškonių. 6. Šv. Stanislovo Kostkos. 
7. Šv. Zitos. 8. Kalėjimo koplyčia.

Vilniuje yra tiktai viena veikianti kop
lyčia — Aušros Vartų Dievo Motinos. Vi
sos kitos, kurių buvo gausu, panaikintos.

Abejuose miestuose uždarytos visos 
evangelikų bažnyčios. Vilniuje: vienoje jų 
— kino teatras, kitoje — sporto salė. Kau
ne: seniausioje — maisto produktų sandė
lis, degė, dabar nenaudojama. Kitoje — 
sporto salė. Naujausioje — milicijos mo
kyklos klubas, sporto salė ir valgykla.

lis ir platus, kaip stumbras, maršalka Ūso
rius, priglaudžiu lūpas, ir, lydimas Dievo 
namus taisančių žemaičių žvilgsnių, slen
ku prie durų. O tas, kažkada milžiniškai 
išrodžiusias duris, saugo bronzinis ange
las su švento vandens indu rankose. Toks 
pat jaunas ir gražus, kaip ir prieš dauge
lį metų, kada pirmą kantą pamačiau skaid
rioje ryto šalnoje sustingusį rarotų rytą, 
kai mama pakėlė pamirkyti pirštus šven
tam kryžiui ir sušnabždėjo:

— Nebijok, jis geras vaikams.
Šventoriuje mirguliuoja margaspalvės 

gėlės. Skaisčioje pavasario saulėje žaliuo
ja, žydi mažytis, bet neišsakomai brangus 
mano Rietavas.

Greta maldyklos išsiplėtęs vešlus par
kelis. Ant suolų sėdi vaikinukai. Apžvel
giu juos (kaip ir jie mane), pasiklausau 
traškėjimo apie mokslus, krepšinį, šokius, 
ir einu toliau.

Važiuoju Plungės gatve. Visi tyli — ne
trukdo man mąstyti apie praeitį. Kuni
gaikščių parką supanti siena tebestovi ir 
dabar. Metaliniai vartai atviri, keliukas 
subjaurotas traktorių vikšrų — kažką sta
to. Gerai, kad stato, galima tik pasidžiaug
ti, bet kodėl nesaugo devyniolikto amžiaus 
kunigaikščių koplyčios — mortuaro? Negi 
niekas nežino, kad koplyčios sienose ilsisi 
kunigaikščių Oginskių kartos? Tiesa, kop
lyčia tebestovi, bet jau išvirtusiomis du
rimis, traktorių nukapotais kampais.

O ten, kur Smėlio Kalnelis atsirėmęs i 
melsvą padangę, 
tarp alyvų krūmų ir liepų lieknųjų sugul
dytos rietaviškių kartos nuo nebeatmena
mų laikų. Ten (gal) ir mane užklos šven
ta žemaičių žemė, šalia ilgai laukusio, il
gai stebuklais įtikėjusio, bet sūnaus pa
laidūno nebeišvydusio tėvo...

Gargždai pasirodė naujas, vykusiai iš
planuotas, gausiai medžiais ir dekoratyvi
niais krūmais papuoštas miestas. Kadangi 
laiko nedaug, nesustojame jame.

Klaipėdoje išbūnu dvi dienas. Po tris

centro valdyba. Tos valdybos pirm. kun. 
K. Kuzminskas praėjusią vasarą tris mė
nesius praleido V. Europoje, ten įsteigė 10 
naiujiĮ LR šalpos skyrių; 14 skyrių įsteigė 
Anglijoje ir 2 Škotijoje. Viso net 26 nau
ji skyriai. Visų tų žmonių pareiga pagrin
de bus rinkti aukas Kronikų leidimui ir 
jų vertimui į įvairias kalbas. Per kun. K. 
Kuzminską į Europą buvo išsiųsta per tris 
šimtus Kronikos I tomo egzempliorių, nes 
ten, ypač Švedijoje, atsirado ir tokių lie
tuvių, kurie apie Kroniką nieko nebuvo 
girdėję.“

„Karys“ (Nr. 8, 1975 m) įsidėjo Onos 
Mikulskienės straipsnį „Rusai naikina 
mūsų tautinį meną“. Jame aprašoma, kaip 
Maskvos parėdymu buvo pakeisti lietuvių 
tautiniai drabužiai ir vos nesulikviduotas 
Jono Švedo vadovautas liaudies meno an
samblis „Lietuva“. Tatai įvykę po 1954 m. 
Meno dekados Maskvoje, kurioje lietuviai 
perdaug puošniai pasirodę ar nustelbę ru
sų liaudies ansamblius. Straipsnio pra
džioje autorė sako:

„Bolševikai, pirmąkart okupavę Lietu
vą, suspėjo areštais, kalėjimais bei išve
žimais į Sibirą įbauginti mūsų žmones, pa
sidaryti sau paklusniais. Suspėjo įvesti 
griežtą cenzūrą spaudai, literatūrai, teat
rams ir chorams. Bet antrą kartą okupa
vę, jau įnyko griauti kryžius bei koplytė
les su mūsų liaudies skulptorių kūryba — 
skulptūromis ir raižiniais, plėšti nuo klė
čių ir prieangių meniškus medžio droži
nius, neva tai, į muziejus, o tikrumoje — 
sunaikinimui. Kad nieko neliktų, kas pri
mintų seną ir spindinčią mūsų tautos kul
tūrą.

Mūsų moteriškoms širdims didžiausias 
skausmas, kad rusai įniko reformuoti mū
sų žaviuosius tautinius drabužius ir jau 
gana toli pažengė, šiandien okupuotos 
Lietuvos merginos apkarstytos visokiais 
blizgučiais šoka ne tai lietuviškus, ne tai 
rusiškus tautinius šokius. Darosi šiurpu, 
kas toliau dėsis. Mūsų gražiųjų tautinių 
drabužių Lietuvoje nė ženklo nebeliks. 
Taip ir rusai visu įnirtimu verčia pačius 
lietuvius reformuoti visa, kas mūsų tau
toje yra pranašesnio — prastinti, banalin- 
iti, kad nepralenktų rusų tolygaus pasireiš
kimo.“

Kas stebėjo praėjusią vasarą įvykusios 
Vilniuje dainų šventės nuotraukas matė, 
kad visos dainininkės buvo aprengtos vie
nodais uniforminiais tautiniais drabužiais. 
Individualybei ir etnografiniams rajo
nams, atrodo, nebepaliekama vietos. Iš to 
būtų galima darytis išvadą, kad siekiama 
lietuviškus ir kitų tautų rūbus suvieno
dinti, sukuriant tarybinių tautinių drabu
žių uniforminį modelį, tinkantį visoms 
Sov. Sąjungos tautoms.

SPEKTAKLIAI ČIURLIONIUI

Klaipėdos teatras numato parodyti žiū
rovams J. Glinskio pjesę „Po svarstyklių 
ženklu“, o Kaune ruošiama premjera 
„Svajonių piligrimas“. Abu veikalai yra 
apie M. K. Čiurlionį ir jo kūrybą, nors 
,.Svajonių piligrime“ pats Čiurlionis ne
pasirodo.

dešimties metų vėl apkabinu mamą. Pus
brolių ir puseserių armada pasitinka su 
gėlėmis, giedra šypsena ir kukuliais ant 
vaišių stalo. Paskui — kiekvienas .tempia 
pas save. Kad parodytų kaip gyvena, pa
vaišintų savais valgiais ir gėrimais. Dau
gumas gyvena naujosios statybos daugia
bučiuose namuose. Prabangos nerandu nė 
pas vieną, bet ir vargstančių nepastebė
jau: kurie turi pelningesnes 'profesijas, gy
vena plačiau, kiti, kurie neišsimušė į 
mokslus — siauriau. Vaikai mokosi įvai
riose mokyklose, sveiki, kaip ridikai, mie
la žiūrėti. Butai, nors ir papuošti Lietu
vos gamybos baldais, kilimais, televizo
riais, man pasirodė per maži kiek dides
nei šeimai. Ypatingai jauki tų daugia
aukščių namų aplinka: paliktos didokos 
aikštės žalumai, gėlėms ir dekoratyvi
niams krūmams. Aiškiai matytis, kad 
stengiamasi palaikyti sveiką gamtos ap
linką.

Klaipėda ypatingai šviesaus įspūdžio 
nepaliko. Ji išsiplėtusi naujomis statybo
mis, šauniais daugiaaukščiais namais, bet 
pačiame mieste pilna seniai dažytų, pilkų 
namų. Niekada nemėgau uostamiesčių, 
nepritampu sandėlių, stočių, mūrinių ba
rakų makalynei, todėl mieliau buvojau 
„užmiestyje“, kur daugiau erdvės, žalu
mos.

Aplankiau ir Palangą, Šventąją. Žvilg
teriu į ramiai sau banguojančią Baltiją. 
Miškais miškeliais išvedžioti geri asfalto 
keliai, primėtyta sustojimo aikštelių. Vie
noje pamatau „pakylėjimą“, kur sustoja 
autovežimis, kad būtų galima jį pataisyti. 
Išeina, kad garažų 'trūksta, jeigu reikia 
pačiam taisyti. Vėliau sužinojau (kaip ir 
kiti, kurie lankėsi Lietuvoje), jog .trūksta 
ne tik garažų, bet ir autovežimių dalių.

Atsisveikinęs su giminėmis, atsiglėbes- 
čiavęs su mama ir prižadėjęs atvykti ki
tais metais, grįžtu į Vilnių.

(bus daugiau)

LIETUVOJE
KODĖL MĖGSTA TEATRĄ?

„Tiesa“ išspausdino Tasso koresponden
to E. Baskakovo pranešimą iš Londono 
apie gatvės teatrus, kurių Anglijoje esą 
apie 150. Tai esąs vienintelis teatras, į ku
rį anglas dar pajėgia nusipirkti bilietą.

„Tačiau anglai pamėgo gatvės teatrą ne 
tik todėl, kad jis prieinamas jų kišenei. 
Keliaujančios teatro trupės užkariauja 
žiūrovų širdis savo pastatymų turiniu, jų 
politiniu ir socialiniu kryptingumu. Daž
niausiai pačių aktorių parašytose viena
veiksmėse pjesėse keliami labai aktualūs 
anglų visuomenę jaudinantys klausimai. 
Nuo gatvės teatrų pakylos skamba rūstus 
protestas prieš didėjantį nedarbą ir bran
gumą, neregėtai dideles karines išlaidas, 
britų kariaunos siautėjimą Šiaurės Airi
joje ir stambių ijmonininkų savavaliavi
mą...“

Taip rašo Tasso korespondentas, pridė
damas, kad tie teatrai „kasdien duoda po 
2-3 spektaklius mokyklose ir fabrikuose, 
bažnyčiose ir stačiai žaliose miestų skve
rų vejose". Kam iš Anglijoje gyvenančių 
yra tekę tokiuose teatruose apsilankyti?

„ČIURLIONIO KELIAS“

Kelias iš Varėnos į Druskininkus pa
puoštas Lietuvos liaudies meistrų kūri
niais — stogastulpiais, vaizduojančiais 
simbolines M. K. Čiurlionio kūrybos 
skulptūras, primenančias kadaise Lietu
vos pakelėse labai populiarius koplytstul
pius. Tik čia vietoje Rūpintojėio išdroži
nėtos įvairios liaudies meno figūros. Sep
tynios tų stogastulpių grupės sudarančios 
savotišką paminklą M. K. Čiurlioniui. O 
pats kelias pavadintas „Čiurlionio keliu“.

Apie tuos stogastulpius, kurių statybai 
pritaręs skulptorius S. Šarapovas ir kiti 
(lietuviai) konsultantai, G. Grybauskaitė 
rašo (Pergalė Nr. 11): „Kad liaudies me
nininkų .pasirinkta tradicinė forma pasi
teisino, įrodo ir tai, jog kūriniai išsyk 
augte įaugo į vaizdingąsias dzūkų kalve
les, kalnelius ir pamiškes, tarei jų čia te
trūko“. Tikra tiesa, nes jie atstoja žmo
nių akims įprastus matyti koplytstulpius 
ir kryžius, nors ir vaizduodami ne krikš
čioniškus, tačiau vis dėlto lietuviškus 
liaudies simbolius. Lietuviai liaudies me
nininkai tikrai nusipelno pagyrmo šitokiu 
išmoningu būdu papuošdami nors vieną 
lietuvišką pakelę. Būtų buvę dar prasmin
giau panašiai papuošti stogastulpiais (ir 
Rūpintojėliais) vieškelį, einantį į Nasrė
nus — vysk. M. Valančiaus gimtinę.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS

— Panevėžyje gaminami toršeriai, ku
riuos iš pradžių publika grobstė, bet da
bar nebepatinka. Kitoje vietoje jie vadi
nami šviestuvais.

— Prijungus Dimaičių ir Gaudikaičių 
gyvenvietes, Telšių miesto gyventojų skai
čius pasiekė 25.000.

— Mažeikiuose atidaryta nauja biblio
teka. Vieną jo sieną puošia įdomus H, 
Kulšie sukurtas vitražas „Imkit mane ir 
skaitykit".

— Lapkričio 22 d. Lietuvoje paminėta 
Kipro Petrausko 90 metų gimimo sukak
tis.

DAUG MĖSOS IR SVIESTO

Lietuvos spauda skelbia, kad dabar- vie
nam gyventojui per metus pagaminama 
812 kg pieno, 134 kg mėsos dr 253 kiauši
niai. Tačiau nieko nesakoma, kiek kilo
gramų tų gaminių suvartojama vietoje dr 
kiek išvežama į didžiąją tėvynę.

PABIROS
BIZNIERIAUS FILOSOFIJA

Greičiausiai iškilęs, bet neilgai finansi
nėse aukštumose išsilaikęs britų biznierius 
Jim Slater kartą pareiškė, kad jo finansi
nės firmos niekada neperima kitų firmų, 
bet jos tiktai apsijungia.

Čia jis papasakojo tokį pavyzdį apie 
kiaulę ir vištą. Šie abu sutvėrimai įsitiki
no, kad populiarūs britų pusryčiai „egg 
and bacon“ turi geras ateities perspekty
vas. Kartą višta nuėjo pas kiaulę ir sako:

— Jeigu mes Susijungtume ir dirbtume 
iš vien, tai šis pusryčių biznis dar pagerė
tų.

Kiaulė pritarė, bet paprašė laiko apsi
galvoti. Kitą rytą ji atėjo pas vištą ir sa
ko:

— Nesutinku jungtis į vieną bendrovę. 
Tu ir toliau dėsi pusryčiams kiaušinius, o 
mane, prireikus bekono, pakiš po piausty- 
mo mašinos peiliu...

REKORDŲ KNYGA
Neseniai iš spaudos išėjo nauja laida 

„Guinnes Book of Records“, kuri pradėta 
leisti 1955 m. Tai yra populiariausia pa
saulyje knyga. Jau pirmaisiais metais bu
vo parduota beveik 24 milijonai egzemp
liorių. Joje yra sužymėti viso pasaulio re
kordai, pradedant nuo seniausio žmogaus, 
baigiant didžiausiais kopūstais... Tarp vi
sų minėtinų rekordų minimas ir buvęs 
JAV prezidentas Nixonas, kuris 1969 m. 
pasiuntęs 40.000 kalėdinių atviručių. Ten 
minimas vienas Virginijos gyventojas, i 
kurį penkis kartus tnenkė perkūnas, ap
degino antakius ir numušė vienos kojos 
nykščio nagą...
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Europos __
Lietuvių Kronika
MŪSŲ BENDRADARBIAMS IR 

KORESPONDENTAMS
Dar kartą maloniai primename mūsų 

bendradarbiams ir korespondentams, kad 
laikraštis baigiamas spausdinti pirmadie
nio rytą. Todėl tą dieną gautoji korespon
dencija nebegali patekti j laikraštį. Tik 
išimtinais atsitikimais anksti rytą trum
pos žinios gali būti panaudotos. Labai pra
šome laikraščio bendradarbius atsiųsti ži
nias, ypačiai skubesnius pranešimus, kiek 
galima anksčiau.

Redakcija

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Vytautas-Aloyzas Mažuika, 
gimęs 1926 m. gegužės 18 d. Jis pats arba 
žinantieji jo adresą prašomi rašyti šio 
laikraščio redakcijai.

AUKOS

Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
Irena Joerg — DM 57.00, J. M. Liudžius 

— 16.50 sv., P. Pupalaigis — 2.00 sv„ P. 
Vasis — 1.00 sv., K. Pažėla — 1.00 sv., J. 
Juozelskis — 0.50 sv., B. Račiūnas — 5.00 
dol.

KUN. ŠULCAS IŠPLAUKIA

Iki šiol dar gyvenęs Italijoje, kun. H. 
Šulcas lapkričio 27 d. išplaukė į Braziliją, 
kur tęs darbą su lietuvių jaunimu po dau
giau kaip vienerių metų kelionės stipendi
jų reikalais JAV, Kanadoje ir Europoje. 
Čia paskutiniuoju laiku jis gydėsi.

PARDUODAMAS AKORDEONAS

Parduodamas Lietuvoje pirktas 80 bosų 
akordeonas; 4 klaviatūros ir 2 bosų regist
rai.

Skambinti tel. 061 789 8166.

VIENATVĖS AUKA
Gruodžio 4 d. Bristolyje palaidotais jau 

prieš tais savaites nežinomose aplinkybė
se miręs lietuvis Izidorius Jasmontas. Ve
lionis gyveno vienui vienas, nepalaikyda
mas jokio ryšio su lietuviškomis organiza
cijomis. Kadangi Bristolyje lietuvii; be
veik nėra, tai ir į 'amžino poilsio vietą pa
lydėjo tik vienas žmogus — iš Londono at
vykęs A. Žukauskas.

Ikii šiol nepasisekė sužinoti net velionio 
kilimo vietos. Žinoma tik tiek, kad jis bu
vo 64 m. amžiaus. Apleisto namo, kuriame 
jus vienišas gyveno (nuomavosi kambarį), 
kaimynas prisimena, kad prieš kiek laiko
I. Jasmontas buvo netekęs vienos akies ir 
už itai, gal būt, turėjęs gauti kompensaci
ją. Policija jo kambaryje nerado jokio 
turto, nei susirašinėjimo pėdsakų.

Visos aplinkybės rodo, kad šis žmogus 
buvo vienatvės auka. Jei būtų turėjęs 
draugų, jei būtų laiku pasiskundęs savo 
negalavimais ir rūpesčiais, jeigu būtų tu
rėjęs ryšį su artimais žmonėmis, gal būt, 
Izidorius Jasmontas dar ir šiandien gy
ventų. Jo atvejis yra pamoka visiems „at
siskyrėliams“, kurie tikisi savo vienatvėje 
saulės amžių gyventi.

Būtų labai gera, jeigu atsilieptų kas 
nors iš I. Jasmonto buvusių draugų ar pa-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

KETTERINGE — gruodžio 14 d., 14 vai., 
St. Edward’s, London Rd.

ROCHDALE — gruodžio 21 d.. 11.30 vai., 
Pallottinų seselių vienuoline, Man
chester Rd.

MANCHESTER — Kalėdų I dieną, 11 vai., 
Notre Dame seselių vienuolyne, Hey
wood St., Manchester 8.

LEEDSE — gruodžio 14 d., 3 vai. p. p., 
Holy Rosary bažn.

BtRADFORDE — gruodžio 21 d., 12.30 vai.
BRADFORDE — Kalėdų Mišios: gruodžio 

24 d., 12 vai. nakties, po Kūčių vaka
rienės Vyčio klube; gruodžio 25 d., 
12.30 vai. — šv. Onos bažn.

HALIFAXE '■— gruodžio 28 d., 1 vai. p. p. 
St. Columba bažn.

BRADFORDE — sausio 4 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — gruodžio 21 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — gruodžio 21 d., 14 vai., Brid

ge Gate.
NOTTINGHAME — Kūčiose, 24 vai., Ber

nelių Mišios. Kalėdų I d., 11.15 vai.. 
Lietuvių Židinyje.

WOLVERHAMPTONE —- Kalėdų 1 d., 18 
vai., St. John’s Square, Convent of 
Mercy.

BIRMINGHAME — gruodžio 26. Kalėdų 
II d., 11 vai., St. John's Convent, 19 
Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — gruodžio 28 d., 11.15 
vai., L. Židinyje.

NOTTINGHAME — Naujuose Metuose, 
sausio 1 d., 19 vai., L. Židinyje. 

žįstamų. Gal tuo būdu pavyktų nustatyti 
jo kilimo vietą ir artimuosius Lietuvoje. 
Rašyti šio laikraščio redakcijai.

LONDONAS
BALTIECIŲ MOTERŲ BAZARAS

Tradicinis lietuvių, latvių ir esčių ba- 
zaras Latvių Namuose įvyko lapkričio 29- 
30 d. d. Iš tikrųjų tai yra ne tiek bazaras, 
kiek tautinio liaudies meno ir gražaus 
bendradarbiavimo demonstracija, kuri pa
kartojama kasmet prieš Kalėdų šventes.

Į bazaro atidarymą prisirinko pilna sa
lė žmonių. D. Ribokienė, gražiai apibūdi
nusi bazaro tikslus ir prasmę, jį atidaryti 
pakvietė lady Cottesloe. Jos trumpa, bet 
nuotaikinga kalba gerai nuteikė visus ati
daryme dalyvavusius. Tų dalyvių tarpe 
buvo lordas Cottesloe. visų trijų Baltijos 
valstybių diplomatiniai atstovai, organi
zacijų vadovai ir daug svečių.

Trijuose kampuose išdėstyti stendai 
margavo trijų tautų liaudies meno dirbi
niais. Vyravo taut, motyvais išsiuvinėti 
rankdarbiai, medžio drožiniai ir gintaras. 
Lietuvių stende gintaro ypačiai buvo aps
tu. Publika ne tik juo gėrėjosi, bet ir pir
ko. Ten pat veikė ir trys loterijos, ku
rioms buvo surankiota daug vertingų pri
zų. Publika šiais metais ypačiai buvo dos
ni ir noriai tuštino loterijų bilietų pinti
nes.

Antrąją bazaro dieną (sekmadienį) lat
vių ir lietuvių sekmadieninių mokyklų 
lankytojai .turėjo pasirodymus. Ponios Pu
tės vadovaujami latvių vaikučiai pašoko 
keletą taut, šokių ir padainavo. Mūsų ne
nuilstančios organizatorės V. Jurienė ir F. 
Senkuvienė šiais metais su savo mažai
siais pipirais suorganizavo Trijų Karalių 
ir piemenėlių gyvąjį paveikslą. To pa
veikslo dalyviai visi buvo maži vaikučiai 
(Marija vos 4 metų), bet pasirodė pasigė
rėtinai. K. Pukštytei pianinu pritariant, 
jie sugiedojo „Ateikit, džiaugsmingieji“ ir 
„Tyliąją naktį“. į šią giesmę buvo pa
kviesta įsijungti ir publika. Vaikučiams 
giedant lietuviškai, svečiai jiems pritarė 
kiekvienas savo kalba. Vaizdas buvo gra
žus, nuotaika jaudinanti. Daugelis net nu
braukė ašarą...

Abi dienas rūpestingos šeimininkės sve
čius vaišino kavute ir savo gamintais 
kepsniais.

Malonu’šia proga pabrėžti, kad sambū
ris „Dainava“, turėdamas tik apie tuziną 
aktyvių narių, metai iš metų sugeba at
likti didelius darbus. Linkėtina, kad ir ki
tose kolonijose susiorganizavusios mote
rys savo indėliu prisidėtų prie panašių 
tarptautinių parengimų.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS
Šių metų gruodžio 31 d. Londono Lietu

vių Sporto ir Socialiniame klube, 345a Vic
toria Park Rd., London E9, šeštadieninės 
mokyklos tėvų grupė ruošia:

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO BALIŲ.
Gros geras orkestras, egzotiškas bufe

tas ir kt. įėjimas £1.00. Pradžia 8 v. v. iki 
1 vai. ryto. Staliukus prašome užsisakyti 
iš anksto. Tel. 739 8734.

SPORTO IR SOCIALINIAM KLUBUI 
REIKALINGAS SEKRETORIUS — 

BARMANAS
Skubiai reikalingas Sporto ir Sociali

niam klubui sekretorius — barmanas.
Dėl sąlygų ir darbo valandų informaci

jas suteikia valdybos pirmininkas S. Kas
paras.

Sporto ir Socialinio Klubo Valdyba

LONDONO LIETUVIŠKOS PARAPIJOS 
DEŠRŲ IR KOPŪSTŲ VAKARAS

Pirmasis šios rūšies vakaras, kuris bu
vo lapkričio 29 dieną, praėjo pusėtinai, 
nors tiršta migla sutrukdė daugeliui atva
žiuoti, bet vis dėlto buvo žmonių net iš 
Cambridge, kurie dėl miglos turėjo pasi
likti Londone.

Vakaro vedėjas buvo Jonas Parulis. 
Dešromis ir kopūstais aprūpino M. Še- 
metienė. M. Parulienė ir Juozas Šemeta.

Grojo Disco Jockey su lietuviškomis 
melodijomis, kas sukėlė daugeliui susido
mėjimą.

Viena gera naujiena — vakaro metu 
niekas netrukdė su loterijos bilietais.

Pelnas nedidelis, bet vakaras buvo 
linksmas.

PARULIU ŠEIMA GAUSĖJA

Senosios išeivijos visiems gerai žinoma
J. M- Paruliu šeima gausėja. Sūnus Anta
nas Parulis, dabartiniu metu gyvenąs Do- 
veryje, jau kiek seniau susilaukė dukters 
Viktorijos. Antanas dirba Vidaus reikalų 
ministerijoje, Imigracijos departamente.

Jauniausias sūnus Petras, visiems žino
mas tautinių šokių muzikantas, su savo 
jauna žmona Pamela taip pat susilaukė 
dukters Suzanos-Melanie, kuri gimė 1975 
m. Petrais gyvena Londone. Dirba Vidaus 
reikalų ministerijoje.

PAREMKIME ST. KAIRIO PAMINKLINI 
FONDĄ

Mūsų Didžiojo Vilniaus seimo atstovas, 
Lietuvos Tarybos narys ir Nepriklauso
mybės Akto signataras Steponas Kairys 
prieš 10 metų mirė ir palaidotas Chicagos 
lietuvių tautinėse kapinėse, šio žymaus 
mūsų tautos veikėjo atminimą dabar no
rima pagerbti specialiu antkapiu — pa
minklu.

Vykdomąjį komitetą sudarė JAV lietu
viai: pirm. — dr. Jonas Valaitis, vicepirm.
— inž. K. Burba, inž. A. Didžbalis, J. Pet- 
niūnais. dr. J. Puzinas ir Algis Pužauskas; 
sekretorius — G. I. Lazauskas, iždininkas
— Jonas Krutulis.

Lygiagrečiai yra sudarytas ir lėšų telki
mo komitetas, vadovaujamas pirmininko 
J. Skorubsko. Komiteto vicepirmininkai: 
Valdas Adamkus, Pranas Andrijauskas, 
dr. G. Batukas, S. Baras, A. Didžiulis, F. 
Mackevičienė, A. Merkelienė, M. Prana- 
vičius, I. Rimavičienė; sekretorė — Jani
na Vienužienė.

Didžiojoje Britanijoje lėšų telkimo ko
mitetui talkina Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba.

Aukas prašome siųsti: LITHUANIAN 
COMMUNITY IN GREAT BRITAIN, 55 
Ringmer Avenue, London, SW6 5LP. Au
kas siųsti galima čekiais, pašto perlaido
mis ir pinigais.

Jau gauta iš Lietuvių Darbiečių Grupės 
aukų 10 svarų.

D. Britanijos Lietuvių B-nės Krašto 
Valdyba

MANCHESTERIS
ŠVENTINIAI PARENGIMAI

Š. m. gruodžio 25 d. MLS klubas bus už
darytas iki 7 vai. vakaro.

Gruodžio 26 d., t. y. Kalėdų antrą dieną, 
bus šokiai, kuriuos rengia klubas.

Gruodžio 27 d. 5 vai. p. p. Tėvų komite
tas rengia klubo narių vaikams Kalėdų 
Eglutę.

Gruodžio 31 d. L. K. V. S-gos „RAMO
VĖ“ Manchester!© skyrius rengia MLS 
klube Naujųjų Metų sutikimą. Prašome 
atsinešti maisto. Vėliau klubas duos savo 
užkandžių.

1976 m. sausio 4 d. 4 vai. p. p. MLS klu
bo valdyba šaukia visuotinį metinį klubo 
narių susirinkimą, kuriame bus aptariami 
klubo einamieji reikalai ir renkama nau
ja valdyba.

Kvorumui nesustrinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas 1 vai., o po 
to bus pravestas, neatsižvelgiant į susirin
kusių narių skaičių.,

I parengimus ir susirinkimą kviečiame 
visus gausiai atsilankyti.

Klubo valdyba

LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 22 d. L. K. V. S-gos „RAMO
VĖS“ Manchester!© skyrius surengė MLC 
klube Lietuvos kariuomenės minėjimą, į 
kurį susirinko daug žmonių iš arti ir toli.

Minėjimą atidarė ramovėnų skyr. pirm.
K. Murauskas. Pravedė ramovėnų skyr. 
reikalų vedėjas V. Kupstys.

Paskaitą skaitė kpt. V. Andruškevičius. 
Jis prisiminė Lietuvos kariuomenę ir jas 
naudą Lietuvai. Prelegentas kėlė Lietuvos 
laisvės mintį ir ragino nepasiduoti apgau
lingai propagandai. Taip pat jis priminė 
lietuviškos spaudos ir nuolatinio atsinau
jinimo reikalą.

Meninę programą atliko skautai-ės, va
dovaujami ps. J. Gerdžiūnienės. Jie pašo
ko tautinių šokių — Suktinį, Kalvelį ir 
Kepurinę — ir padainavo dainų — Ant 
kalno mūrai, Oi, Lietuva, motinėle ir Lie
tuva brangi. Eilėraščius deklamavo suau
gę ir skautairM. Ramonas — Plaukia Ne
munas patvinęs, K. Pažėra — Petys į petį, 
Kr. Kupstytė — Ar žinote tą šalį? I. Ger- 
džiūnienė — Kary! ir Oi neverk, motinė
le ir Edv. Janulevičius — Benamių daina. 
Minėjimas baigtas Tautos himnu.

šokiams akordeonu grojo ir dainoms 
pritarė P. Viržintas. Minėjimą juostelėn 
įrašė J. Podvoiskis, nufilmavo J. Verbic
kas.

Vėliau visi pasilinksmino, o skautai sa
vo reikalams pravedė turiningą loteriją.

Iš LKVS „RAMOVĖS“ Centro Valdybos 
buvo gautas toks sveikinimas (minėjime 
neperskaitytas):

„šiais metais, minint Lapkričio 23Jją, 
LKVS ..RAMOVĖ" Centro Valdyba svei
kina visus ramovėnus, kūrėjus-savano- 
rius, buvusius Lietuvos kariuomenės ka
rius. Lietuvos laisvės kovotojus dr parti
zanus plačiame pasaulyje bei pavergtoje 
Tėvynėj, linkėdama visiems, kaip iki šiol, 
taip ir ateityje, nepasimesti Lietuvos lais
vės atgavimo principuose ir tvirtai stovė
ti šios šventos kovos kovotojų avangardo 
pirmose gretose. Tik tvirta kovinga dva
sia, darnus susiklausymas ir vienybė at
kovos brangiai Tėvynei Lietuvai nepri
klausomybę.“

Ta pačia proga ramovėnų skyr. valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką V. Andruškevi- 
čiui už paskaitą, ps. I. Gerdžiūnienei ir 
skautams už programos atlikimą, eilėraš
čių deklamatoriams, akordeonistui P. Vir- 
žintui, MLS klubui už patalpas ir piniginę 
paramą, publikai už atsilankymą ir vi
siems kitiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie minėjimo pravedimo 
ir pasisekimo. Taip pat S. Macūrai už 5 
sv. auką ramovėnų skyriaus reikalams.

A. P-kis

BRADFORDAS
PADĖKA

Lietuvoje tragiškai mirus mano jau
niausiems broliams, neužmirštamiems

ADOLFUI IR MARIJONUI, 
visiems, pareiškusiems brolišką užuojau
tą, paaukojusiems šv. Mišioms ir mane 
krikščioniškai paguodusiems. reiškiu nuo
širdžiausią padėką.

Amžiną atilsį, Viešpatie, suteik mano 
broliams sakalėliams!

Kun. J. Kuzmickis

LIETUVIŲ KAT. RELIGINĖS ŠALPOS 
RĖMĖJAI

Vasarą apsilankiusio iš JAV Lietuvių 
kat. religinės šalpos rėmėjų reikalų vedė
jo kun. K. Kuzminsko raginimas aukomis 
paremti kat. Bažnyčią Lietuvoje neliko be 
atgarsio; šiai labdaros organizacijai mie
lai paaukojo: A. Vaikūnienė 100 sv., V. ir 
E. Ignaičiai vietoje kalėdinių sveikinimų 
7 sv., kun. J. Kuzmickis 5 sv., K. ir V. 
Voicikauskai, J. ir A. Micutos po 2 sv., A. 
ir O. Gudai, P.Gudas. M. Didžiūnaitė. J. 
Statika po 1 sv.

Metiniai šios šalpos rėmėjai metams au
koja po 1 s v. Aukos naudojamos „L.'K. B'. 
Kronikos“ (parengtos Lietuvoje) spausdi
nimui lietuvių, anglų, italų, ispanų, por
tugalų ir kt. kalbomis bei medžiaginiai pa
dedant persekiojamai Bažnyčiai Lietuvo
je. Aukas prašome įteikti savo apylinkės 
kapelionams.

Atsiminima: lašas po lašo ir akmenį 
pratašo.

K. J. Kz.

NOTTINQHAMAS
LIETUVOS PARAMAI

Nottingham© ir apylinkės lietuviams 
maldos diena už Lietuvą yra skirta gruo
džio 10. Visi maloniai kviečiami paremti 
kovojančią Tėvynę.

Pamaldos už Lietuvą bus Lietuvių Židi
nyje gruodžio 10 d., 19 vai.

BIRMINQHAMAS
BENDROS KŪČIOS

DBLS Birmingham© skyrius gruodžio 24 
d. nuo 6 iki 11 vai. Havelock Tavern res
torano salėj, Havelock Rd., Soltley ruošia 
bendras Kūčias.

Norintieji dalyvauti, prašomi pranešti 
iki gruodžio 15 d. V. Remeikiui, 23, Nase- 
by Rd., Alum Rock, Birmingham B8 3NE 
arba kitiems valdybos nariams. Mokestis 
asmeniui £2.00, pensininkams nemoka
mai. Skyriaus Valdyba iš anksto dėkoja 
ponioms, pasižadėjusioms iškepti tortų, 
paruošti silkių ir kitokių skanumynų. Ki
tokiais reikmenimis pasirūpins skyriaus 
kasininkas. •

Spėjama, kad jaunimas pasirodys su 
trumpa programa.

P. D.

DERBY
BENDROS KŪČIOS

Pranešame vietos bei apylinkės tautie
čiams, kad DBLS Derby skyrius š. m. 
gruodžio 24 d. rengia bendras Kūčias.

Kadangi dėl laiko stokos asmeniški pra
nešimai nebus siuntinėjami, todėl visi, ku
rie norėtų Kūčių vakarienėje dalyvauti, 
prašomi skubiai užsiregistruoti pas bet 
kurį skyriaus v-bos narį ne vėliau gruo
džio 17 d. Vėliau 'užsiregistruoti nebus ga
lima.

Kadangi parengimas įvyks privačiame 
name .todėl tik ribotas asmenų skaičius 
tegalės dalyvauti. Smulkesnės informaci
jos bus pateikiamos užsiregistruojant.

Sk. Valdyba

LEIQH
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Leigh skyrius gruodžio 13 d., 6.30 
vai. p. p., Railway Motelyje, East Bond 
St., Leigh, rengia vaikams Kalėdų eglutę.

Motinos ir šeimininkės pavaišins vaiku
čius arbatėle ir užkandžiais. Kalėdų se
nelis apdovanos dovanėlėmis. Bus praves
ta loterija. Po visa to bus tėvų subuvimas 
su vaišėmis. Gros plokštelių muzika. Vi
sus prašome ko skaitlingiau dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

LIET. SODYBA
Gruodžio 13 d. Kalėdinis balius (Christ

mas Ball & Dinner).
Dalyvavimas V3.00 vienam asmeniui.
Gruodžio 31 d. Naujųjų Metų balius 

(New Year's Eve. Ball & Dinner).
Dalyvavimas V4.00 vienam asmeniui.
Kalėdinis balius tęsiasi nuo 8.30 

vai. vak. iki 1.00 vai. ryto (Naujųjų Metų 
Balius iki 2.00 vai. ryto).
Bilietus ir nakvynes galima užsisakyti iš 
anksto.

Disco — kiekvieną penktadienį 8.30 — 
12.00 vai.

Priimami užsakymai vestuvių ir kito
kiems priėmimams ar pobūviams.

Adresas: Headley Park, Bordon, Hants. 
Tel. Bordon 2810.

VOKIETIJA
SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE

Nidos Knygų Klubo ir „E. Lietuvio" 
atstovės adresas: Živilė Vilčinskaitė, 58 
Hagen/ Westf. Luetzowstr. 59.

Postschekonto Nr. 640-28-461, Post- 
schekamt, Dortmund.

BALTŲ DRAUGIJOS MINĖJIMAS

Lapkričio 22 d., Eonnoje, Bad Gedes- 
berg miesto salėj, surengtas „Baltų Drau
gijos” 20 metų veiklos minėjimas. Iškil
mes pradėjo draugijos pirmininkas dr. R. 
Toyka; po jo kalbėjo draugijos gen. sek
retorius A. Gruenbaum, apžvelgęs organi
zacijos nuveiktus darbus. Draugijos svar
biausias tikslas yra puoselėti gerus san
tykius tarp vokiečių ir trijų balių tautų. 
Meninėje lietuviškoje dalyje M. Panse- 
Simaniukštytė padainavo kelias lietuvių 
ir vokiečių kompozitorių dainas, susilauk
dama užpelnyto pasisekimo.

Tenka pastebėti, kad Baltų Draugijos 
vokiečių-lietuvių sekcijos pirmininkas dr. 
H. J. Dahmen, dirbąs Stuittgarte vokiečių 
radijuje, už nuopelnus folkloro srityje pa
skirtas garbės profesoriumi.

Tarp gausių svečių į Baltų Draugijos 
minėjimą apsilankė iš Stuttganto atvykęs 
žinomas kooperatininkas Jonas Glemža. 
Nepaisydamas savo pažengusio amžiaus 
(eina 89-tuosius metus). J. Glemža uoliai 
dedasi į kiekvieną platesnės reikšmės vi
suomeninį darbą. Jo pasigėrėtina energi
ja dažnai gali eiti pavyzdžiu daug jaunes
niems tautiečiams. Beje, tuo pat metu, kai 
vyko Baltų Draugijos sukakties minėji
mas. J. Glemža dalyvavo „savo politinių 
vienminčių pasitarimuose, sušauktuose 
Annaberg pilyje, Bonnos priemiestyje.

Gruodžio 6-7 d. d. Balti; Draugija šau
kia Kasselio apylinkėje vokiečių ir baltų 
vadovaujančių veikėjų pasitarimą, kuria
me bus aptartos draugijos tolesnės veik
los problemos.

Pasikalbėjimas su Sacharovu
Vokiečių laikraštis „Spiegei“ (17. 11. 

75) įsidėjo pasikalbėjimą su Nobelio tai
kos laureatu prof. dr. A. Sacharovu Mas
kvoje. Čia pateikiamas laisvas to pasikal
bėjimo atpasakojimas.

Spiegei: Kodėl jūsų, Mokslo Akademi
jos nario, socialistinio darbo didvyrio, val
džia neleido į Norvegiją atsiimti Nobelio 
premijos?

Sacharovas: Tikrojo pagrindo ir aš ne
žinau. Tik žinau, kad jie tuo būdu užgavo 
Nobelio premijų komitetą ir mane.

Spiegei: Ar buvo nurodytas koks nors 
pagrindas?

Sacharovas: Taip. Man buvo pasakyta, 
kad aš žinąs per daug valstybinių paslap
čių.

Spiegei: Per septynerius metus, po Pra
hos įvykių, kuriuos jūs pasmerkėte, jūs 
nebedirbote prie kariškų projektų.

Sacharovas: Visai teisingai. Nuo 1968 
m. aš nedirbau jokių slaptų darbų. Mano 
žinios apie atominius ginklus ir raketas 
yra pasenusios.

Spiegei: Ar valstybinių paslapčių žino
jimas nėra tiktai priedanga?

Sacharovas: žinoma. Būdamas Oslo, su
tikčiau daug žmonių ir atkreipčiau pasau
lio dėmesį. Valdžia pati gerai žino, kad aš 
jokių paslapčių niekada neišdaviau ir ne
išduočiau.

Spiegei: Ar žinote, kas galutinai nu
sprendžia kelionių leidimus?

Sacharovas: Paskutinis žodis priklauso 
KGB Valstybės saugumo komitetui. Kas 
prisidėjo iš vyriausybės — aš nežinau.

Spiegei: Kaip jums atrodo, kodėl Solže
nicynas turėjo emigruoti, o jūsų tai ne
liečia?

Sacharovas: Apie tai aš tiek žinau, kaip 
ir visi kiti. Kiekvienas atvejis yna skir
tingas. Mano atveju saugumo organai pra
žiopsojo progą. Dabar aš per daug at
kreipčiau pasaulio dėmesį.

Spiegei: Kodėl jūsų neištremia?
Sacharovas; Dabar jau per vėlu. Kartą 

paskelbus, kad žinau per daug paslapčių, 
dabar nebegali ištremti.

Spiegei: Ką dabar darysite?
Sacharovas: Tuo tarpu nieko. Iš tikrųjų 

galėčiau bandyti prašyti išleisti porai die
ni;, o ne dviem savaitėm, kaip prašiau 
anksčiau.

Spiegei: Ar protestai užsienyje gali tu
rėti įtakos?

Sacharovas: Aš manau, kad galėtų, nes 
Sov. Sąjunga yra pasirašiusi Helsinkio de
klaraciją ir ją turėtų vykdyti. Mano ke
lionė būtų tarptautinės įtampos mažėjimo 
įrodymas.

Tolimesniame pasikallbėjime Sachairct- 
vas aiškina Sov. Sąjungos disidentų — 
Solženicyno. Sacharovo ir Medvedevo 
ideologinius ir sociologinius skirtumus.

MUZIKOS PLOKŠTELĖS

Naujos lengvos muzikos plokštelės B 
Amerikos: „Svajonių sodas“, „Svajonių 
žemė“, „žiburėlis“. Vienos plokštelės kai
na su prisiuntimu £3.50.

Baltic Stores Ltd., 421 Hackney Rd., 
London, E2.
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