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vien tik Lietuviai Nerimsta R. Europos demokratai
(Krymo totoriaus tragedija)

Po didelių pastangų neseniai į Muen- 
cheną atvykusiam rusų disidentui And
riejui Grigorenkai 'pavyko paskelbti pa
sauliui tragišką jauno Krymo .totorių va
do Mustafos Džemilevo 'tragišką gyveni
mo istoriją. „Times“ (sausio 9 d.) išspaus
dino jo straipsnį, pavadintą ..Svarbus so
vietų disidentas, kurio bylą pasaulis igno
ruoja".

Lankydamas kaimo mokyklą, jaunasis 
Džemilevas nuolat girdėjo mokytoją kal
bant, kad totoriai per amžius buvę ban
ditai ir išdavę savo tėvynę vokiečiams. 
Už itai jie ūir buvę ištremti.

Dar jaunystėje panoro sužinoti teisybę 
apie savo protėvius ir kartu su draugais 
įsteigė Jaunųjų Krymo Totorių Lygą. Tos 
Lygos 'tikslas — pasiremiant Žmogaus 
Teisių Deklaracija, kovoti už totorių -su
grąžinimą į jų gimtąjį Krymą.

1962 m. organizacija buvo susekta. Muš
tasai atsisakius bendradarbiauti su KGB, 
jis neteko darbo.

1965 m. jam pavyko įstoti į žemės ūkio 
instiituitąTaškenite. Čia jis pradėjo organi
zuoti slaptus 'susirinkimus ir parašė 
„Trumpą Krymo totorių turkiškosios kul
tūros istoriją XIII-XVIII a.“ Atsisakius 
stoti į komjaunimo organizaciją, buvo pa
šalintas iš instituto. Atvykęs į Maskvą, 
įtikino -teismą, kad pašalinamas buvo ne
teisėtas, tačiau peržengiant teisimo salės 
slenkstį, buvo suimtas. 1966 m. teisme 
Mustafa pareiškė: „1944-tųjų metų kri
minalinių trėmimų metu .aiš netekau dau
gelio tūkstančių savo tautiečių. Tie lai
kai negali būti užmiršti, kaip nėra už
miršti Auišvitzo ir Dachau kremato
riumai“.

Ir taip Džemilevas buvo siunčiamias iš 
vieno teismo į kitą, iš vienos stovyklos į 
kitą.
1968 m. Azijos stovyklose ir Maskvoje jis 
susipažino su žinomais disidentais — 
P. Grigorenka, Plušču, Klesteriu ir kit. 
Kantu su 'jais 1969 m. buvo įsteigtas pen
kiolikos žmonių Sov. S-gos žmogaus Tei
sių gyvenimo iniciatorių gruipė.

Už atvirą laišką dėl Čekoslovakijos už
ėmimo buvo nuteistas 3 metus. Teismo 
metu jis jirodė, kad vienas policininkas 
dalyvavo totorių trėmimo akcijoje.

1972 m. buvo paleistas, bet jo sveikata 
dėl žiaurių stovyklos sąlygų ir bado strei
kų jau buvo palaužta. 1974 m. naujas 
■areštas, ir naujas bado streikas. Nieko ne
padeda draugų protestai. Dar nespėjus iš
eiti iš stovyklos, 1975 m. vėl nuteistas už 
„sąmoningą sovietinės sistemos šmeižimą“ 
Stovykloje pradėta papirkinėti liudinin
kai, kad galėtų paruošti naujas bylas.

Tuo pačiu metu A. Sacharovas, A. Gri
gorenko ir kiti draugai įteikė prašymą 
KGB viršininkui Audropovui, kad paleis
tų Džemilevą. Jokio atsakymo. Tada buvo 
paruoštas platus komunikatas spaudai — 
niekas nepasinaudojo.

Šiuo įmetu Mustafa Džemilevas sėdi 
Omsko stovykloje Sibire ir jau 27 savtitės 
badauja. Jo gyvybė yra dideliame pavoju
je. Sesers liudijimu, jis yna virtęs „gyvu 
lavonu — vaikščiojančiu skeletu“ Gen. 
Grigorenko (minėtojo autoriaus tėvas) ir 
Sacharovas buvo 'suruošę spaudos konfe
renciją ir pasiuntė raštą J. Tautoms. Tuo 
tarpu dar nieko nepadaryta badaujančiam 
jauniam Krymo totorių vadui iš mirties 
nagų išgelbėti. Žurnalistų straipsnių nie
kas nespausdina, nes pasaulis nežino, kas 
yra .tie Krymo totoriai ir kodėl miršta ba
du nekaltai nuteistas jų vadas.

Gavęs progos viešai ginti savo draugą, 
Andriejus Grigorenko baigia savo straips
nį tokiais žodžiais:

„Ar todėl, kad Mustafa Džemilevas yra 
■totorius, o ne žydą®, jam pasaulis atsisako 
teikti pagalbą. Gal tos grupės ar asmenys, 
kurie gina palestiniečių teises galėtų pa
rodyti gerą valią. Juk Krymo totoriai jau 
yra išgyvenę be savo tėvynės keletą me
tų ilgiau, negu .palestiniečiai. Totoriai, 
kaip ir arabai, yra muzullmonai, kurie 
nuolatos prašo pagalbos savo Islamo bro
liams. Tad sakykite, kas išties mano drau
gui pagalbos ranką?“

Kaip matyti, ne tik lietuviai, ne tik bal
tai, ukrainiečiai, gruzinai ir 'armėnai šau
kiasi į pasaulio sąžinę, bet ir mažos, Sta
lino tironijos sunaikintos Krymo totorių 
tautos atžalos kovoja už 'teisę grįžti į sa
vo tėvynę.

AGATHA CHRISTIE

■Populiariausia pasaulyje rašytoja Aga
tha Christie mirė sausio 12 d., sulaukusi 
85 metų amžiaus. Per savo gyvenimą ji pa
rašė 83 knygas, kurios išverstos į 28 kal
bas. Parduotų knygų skaičius viršija 300 
■milijonų, o uždirbtieji pinigai, kurie vis 
dar tebeplaukia, įnikiavo ją į milijonierių 
eiles. Vienas jos parašytas vaidinimas 
(Mousetrap — Spąstai) Londone jau eina 
be pertraukos daugiau 'kaip 23 metai. (Jos 
mirties dieną įvyko 9.61l-tas spektaklis).

KOVA DĖL KOVALEVO

Vilniuje nuteistasis biologas (7 metai 
griežto režimo stovyklos ir 3 metai trem
ties). Sergiejus Kovalevas nėra užmirštas. 
Daugiau kaip 200 Sov. Sąjungos disiden
tų ir kovotojų už žmogaus teises pasirašė 
apeliaciją, reikalaujančią panaikinti Ko- 
valevo bausmę. Taip pat reikalaujama, 
■kad ateityje niekas nebūtų persekiojamas 
už 'reikalavimą pripažintųjų žmogaus tei
sių.

Apeliaciją pasirašė 174 disidentai, 
kurie šiuo metu yra laisvi, o taip pat 58 
politiniai kaliniai, esą darbo stovyklose 
ir kalėjimuose. Pasirašiusiųjų skaičiuje 
yra ukrainiečių, žydų ir totorių aktyvis
tai bei rašytojai. Tarp jų yra žymiųjų ko
votojų — Sacharovo, Amalriko, R. Med
vedevo, P. Jakyro, A. Lunso ir kitų žino
mų intelektualų parašai.

Specialioje spaudos konferencijoje 
savo bute dr. Sacharovas apibūdino už
sienio žurnalistams Kovalevą kaip „kovo
toją prieš tyroniją ir neteisybę.“

VERTAS DĖMESIO STRAIPSNIS

Prof. V. Stanley Vardys parašė įsidėmė
tiną straipsnį „Modernization and Baltic 
Nationalism“, kurį ’atspausdino JAV Infor
macijos Agentūros žurnalas „Problems of 
Communizm“ (1975 September-October).

17-kos psl. ilgumo straipsnyje prof. Var
dys analizuoja Baltijos respublikų indust
rializacijos procesą ir kokią įtakią tas pro
cesas turi į Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
rusifikaciją.

Šį laibai įdomų straipsnį patartina pasi
skaityti kiekvienam, kas domisi lietuvybės 
išlaikymu tėvynėje, žurnalą galima gauti 
per „U. S. Information Service“ įstaigas, 
kuruos yra prie J. A. V. Ambasadų kiek
vienoje valstybėje.

NE ORAS KALTAS
Intelektualams skirtame žurnale (Mūsų 

laikai) rusų žurnalistas Juri čemičenko 
rašo, kad ne oras yra kaltas už praėjusių
jų metų blogą javų derlių Sov. Sąjungoje. 
Pagrindiniai kalininkai esą biurokratiz
mas r menkai organizuota žemės ūkio me
chanizacija. černičenkos nuomone, kas 
treji metai (nuo 1891 m.) Rusijoje pasi
kartoja šaltos žiemos, bet jos niekada taip 
blogia neatsiliepė į derlių, kaip buvo ban
doma įrodyti .praėjusiais metais.

PROFSĄJUNGŲ REIKALAVIMAS
Laisvųjų Profesinių Sąjungų Tarptauti

nės Konfederacijos gen. sekretorius Otito 
Kersten visuotinės Žmogaus teisių dekla
racijos paskelbimo metinių proga pareiš
kė, kad dabar jau yra pats laikas įgyven
dinti tuos principus, kurie yra įrašyti de
klaracijoje. Žmogaus teisės yra kasdien 
laužomos daugelyje valstybių. Nesilaiko
ma ir kitų tarptautinių konvencijų, prie 
kurių sudarymo buvo prisidėjusios ir pro
fesinės sąjungos. L. P. S. T. K. reikalau
ja, kad konvencijų vykdymui būtų įvesta 
tarptautinė kontrolė.

KNYGA APIE APKLAUSĄ
Komitetas, suorganizavęs Kopenhagos 

apklausą, 1975 m. gruodžio mėn. išleido 
danų kalba knygą, kurioje yra atspausdin
ti 24-rių liudininkų parodymai apie perse
kiojimus Sov. Sąjungoje. Tie parodymai 
apklausos metu buvo užrašyti' magnetofo
no juostose. Knygoje .taip pat yra įvadas, 
akad. A. Sacharovo .atsišaukimas ir dr. A. 
Štromo teisinis komentarais.

Knygą pavyko išleisti prieš gruodžio 9 
d., kai A. Sacharovas .turėjo atvykti į Os
lo atsiimti Nobelio taikos premiją. Deja, 
jam nebuvo leista į užsienį išvykti.

KINAMS NEPATINKA ATLYDŽIO 
POLITIKA

Kinija beveik reguliariais intervalais 
pakartoja įspėjimą apie Sov. Sąjungos 
grėsmingus kėslus į Vakarų Europą. Vaka
rų diplomatai, nors ir ne ignoruodami Ki
nijos įspėjimų, bando nustatyti priežastis, 
■kodėl Kinija yra nusistačiusi prieš politi
nį atoslūgį. Pagrindinės priežastys esan
čios šios: 1. Kinija nenori, kad Rusija su
mažintų savo karines pajėgas Europoje, o 
padidintų Azijoje. 2. Ji nenori, kad sulė
tėtų Vak. Europos susivienijimais, o tuo 
pačiu sumažėtų dr Europos Bendruomenės 
kairinis pajėgumais. 3. Kinams nepatinka 
atlydis ir dėl to, kad dviem pusėm besi
kivirčijant, 'trečioji visada laimi. Jiems 
būtų patogiau, kad Sov. Sąjungos — JAV 
santykiai nepasidarytų perdaug šilti.

MAGNETOFONO JUOSTA IŠ SIBIRO

Į Vakarus pateko J akut ak stovykloje 
įkalinto baptistų vadovo Vins laiškai, ku
riuos jis buvo pasiuntęs savo motinai, o 
ši įkalbėjo į juostą. Laiškuose daug kalba
ma apie religiją ir Dievo gailestingumą.

Š. AIRIJOS AUKOS

Šiaurinėje Airijoje nuo neramumų pra
džios (1969) užmušta daugiau kaip 1400 
žmonių. Praėjusiais metais nužudyta 246 
žmonės, o per pirmąsias 1976 metų pen
kias dienas — 18 žmonių.

.TEVTUŠENKOS DAINA BRITAMS

Kaip žinoma, neseniai Anglijoje lankėsi 
moderniškas sovietų poetas Ivgenijus Jev- 
tušenko, kuris kai kieno tariamai laiko
mas savotišku disidentu. Iš tikrųjų, jeigu 
pripuolamai ji® tokį kuriam nors eilėraš
tyje dir suvaidina, tai, žinovų nuomone, jis 
daro su partijos ir valdžios pritarimu, kad 
galėtų sovietų sampatikus lengviau į sa
vo pusę patraukti.

Grįžęs iš Anglijos, „Liteiratumaja Ga- 
zeta“ žurnale jis išspausdino vieną eilėraš
tį, specialiai skirtą britams. Tame eilėraš
tyje jis pataria britams nekišti nosies į so- 
vietų reikalus, o susirūpinti Šiaurinės Ai
rijos dr Čilės problemomis. Esą, nors bri
tams nesiseka su jų demokratija, ’bet jie 
nevengia jos piršti kitiems.

PALIKITE MUS VIENUS

Britų politikas ir parlamentaras Julian 
Critchley rašo, kad visuotinė Europos ne
priklausomybė įmanoma tiktai JAV pajė
goms iš jos pasitraukus (Times, sausio 3 
d.). Kol Europa jaučia už savo pečių Ame
rikos apsaugą, 'tol ji nepajėgs apsivienyti 
iir pasiruošti .gintis. Turėdama 250 milijo
nų gyventojų dr žymiai geresnę pramonę 
■negu Sov. Sąjunga, Europa neturėtų ko 
baimintis, jeigu tiktai galėtų . veikti iš 
vien. Europos valstybės, kiekviena vis ki
tokiu būdu priklausydamos nuo Ameri
kos, niekada nepajėgs sukurti vieningos 
gynybos. Taigi, pasak .autorių, JAV dova
na Europai šiais mietais turėtų būti jos 
pasitraukimas, žinoma, su garantija., kad 
esant reikalui, pagalba bus greita ir veiks
minga.

Šitoks pasiūlymas yra naujas ir šiek 
tiek stebinantis, nes iki šiol buvo galvoja
ma, kad Europos saugumas yra po Ame
rikos .sparnu.

KODĖL JŲ NELEIDŽIA?
Už anglo ištekėjusi Liudmila Bibikova 

(dabar Mrs. Matthews) prisiuntė „Times“ 
(sausio 8 d.) laišką, kuriame papasakoja, 
kaip ji bandė, pagal Helsinkio deklaraci
jos pasižadėjimus, atsigabenta savo seną 
motiną. Jos istorija yra pasikartojusi ir su 
daugeliu lietuvių, bandžiusių 'atsigabenti 
antim uosius.

Mrs. Miaitthews atvyko į Angliją 1969 m. 
Jos motina gyvena Maskvoje. Nors visiš
kai neprasižengusi prieš sovietinius įsta
tymus, ji buvo 12 metų ištremta. Tėvas už 
nuopelnus partijai 1930 m. buvo apdova
notas Lenino ordinu, 1937 m. sušaudytas, 
o 1956 m. rehabilituotais. (Motina ištrem
ta, sušaudžius tėvą).

Tris kartus Sovietų valdžia atsisakė 
duoti motinai vizą, kad galėtų aplankyti 
dukterį Anglijoje. Tada duktė 'kreipėsi į 
Sovietų ambasadą Londone, prašydama 
leidimo nuvykti į Maskvą pas motiną. 
Kartą jau buvęs net kelionės dokumentas 
paruoštais, bet vėliau atšauktas.

Tokį pat laišką parašė ir (kita už anglo 
ištekėjusi Yorkshire gyvenanti moteris. 
Mrs. Riordan (Times, sausio 12 d.). Ji sa
kosi suprantanti, kodėl sovietai neišleido 
Sacharovo — jis žino daug paslapčių. Ta
čiau kodėl jau kelis kartus buvęs atsaky
tas leidimas jos senai našlei motinai, gy
venančiai Bakširijoje atvykti į Angliją 
pas dukterį atostogų? Kokias paslaptis ga
ilinti nuvežti ir anglams perduoti ši sena, 
nemokyta moteris? 'Pagaliau ji klausia, ko 
verti yra plepalai apie atlydį, jei jie nėra 
paremti konkrečiais žygiais?

KILĘS IŠ LITUVOS NORI 
KANDIDATUOTI Į JAV 

PREZIDENTUS
Lietuvos žydų kilmės Pennsylvania 

gubernatorius, Milton Schapp yra pareiš
kęs, kad jis nori būti demokratų partijos 
kandidatu Amerikos prezidento parei
goms. Gubernatorius Schapp yra Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje Prez. P. P. 
Dargio artimas draugas, ir stoja už pa
vergtųjų tautų laisvę.

Helsinkio konferencija. įvykusi 1975 
metais, paskatino Rytų Europos įvairių 
kraštų demokratinius sąjūdžius dar kartą 
pareikšti viešumai savo pageidavimus ir 
nurodyti itarptautinlus įsipareigojimus, 
kurie jų kraštuose nevykdomi.

London „The Times“ 7.1.1976 atspausdi
no Karolio Kaplano ilgą atvirą laišką, pa
rašytą Čekoslovakijos Kom. Partijos gen. 
sekretoriui Bilakui. Tame laiške Dubčeko 
šalininkas dar įkartą išaiškina 1968 m. 
Prahos Pavasario tikslus ir primena Če
koslovakijos vyriausybės įsipareigojimus, 
padarytus pasirašant Helsinkio deklaraci
ją. K. Kaplanas saiko, kad po 1968 m. įvy
kių „socializmo vardu“ buvo pašalinta iš 
vietų ir nuteista tūkstančiai socialistų, 
kurių vienintelis nusikaltimas buvo jų 
noras 'įgyvendinti savo krašte tuos prin
cipus, kuriuos Čekoslovakijos vyriausybė 
septyneriais metais vėliau pati pasižadėjo 
įgyvendinti.

Tie Čekoslovakijos vyriausybės įsiparei
gojimai, aiškiu, nėra vykdomi. Duibeekas 
ir jo šalininkai ir toltau 'puolami spaudo, 
je, ir tuo ipatlaiku neleidžiama kaulina
miesiems viešai pasiaiškinti. K. Kaplanas 
saiko, dauguma Čekoslovakijos gyventojų 
ir dabar pasisakytų už laisvę ir demokra
tinę santvarka, jeigu jiems būtų leista pa
reikšti savo nuomonę.

Vakarus taip pat -pasiekė Lenkijos 
intelektualų laiškas, kurį 1975 m. gruo
džio 5 dieną prof. E. Lipinskis pasiuntė 
Lenkijos Liaudies Respublikos Seimo pir
mininkui. Tame laiške 59 intelektualai, 
tarp jų žinomi mokslininkiai, 'rašytojai ir 
men-inikaš, kreipiasi į vyriausybę ryšium 
su numatomu konstitucijos pakeitimu.

Lenkijos intelektualai taip pat primena 
Helsinkio deklaraciją, kurioje buvo įsi
pareigota įgyvendinti pagrindinius Žmo
gaus teisių principus, ir pažymi, kad nua- 
joji Lenkijos konstitucija ir įstatymai 
turėtų visų pirma garantuoti sekančias 
piliečių teises:

-a. Sąžinės ir religinės praktikos tei
sę. Tikint lesiems neturi būti'daroma kliū
čių dirbti valstybinėse įstaigose. Visų ti
kybų žmonėms turi būti leista laisvai 
praktikuoti savo religiją, ir statyti mal
dos namus.

b. Darbo laisvę. Tos laisvės nėra-, jei
gu valstybė yra vienintelis darbdavys, ir 
profesinės sąjungos priklauso partijai. 
Dirbantiesiems turi būti garantuota strei
ko laisvė.

c. žodžio ir informacijos laisvę. Kai 
nėra žodžio laisvės, nėra laisvo tautinės 
kultūros vystymosi. Be spaudos laisvės 
valdžia nežino piliečių nuotaikų.

SeįTtųnioS
— Anglijoje praėjusiais metais parduo

ta 1.194.088 automobiliai. Kas trečias au
tomobilis buvo užsienio gamybos.

— Britų muziejuje atidaryta „Bulgari
jos Trakų Brangenybių“ paroda. Daugu
ma aukso išdirbinių yra atrasti vos prieš 
keletą metų. Kaip žinoma, dr. Basanavi
čius lietuvius taip pat kildino iš trakų.

— Jugoslavijoje teisiami keturi asme
nys už priešvalstybinę veiklą. Jie kaltina
mi kvietę Raud. armiją užimti kraštą po 
prezidento Tito 'mirties.

— Portugalijoje ruošiamus įstatymas iš
tremti visus svetimšalius revol'iucioniie- 
riu'S, kurių ten esama daugiau kaip 19.000.

— Sovietų spaudos žiniomis, daugelyje 
tolimesnių nuo miesto vietų -per ištisas sa
vaites nepristatoma duonos.

— Iš visų Europos Bendruomenės narių 
didžiausius mokesčius moka britai.

— Argentina pareikalavo D. Britaniją 
atšaukti savo ambasadorių. Nesutarimas 
■kilo dėl Failkl-ando salų.

— Elritai geria daugiau pieno, negu ki
tos Europos tautos. Vienam gyventojui 
tenka -per metus 240 pintų (Olandijoje — 
124, Prancūzijoje —. 111, Vokietijoje — 
106).

— Imigrantų Savišalpos taryba nustatė, 
kad 84% imigrantų, dirbančių Londono 
viešbučiuose, yna neapdrausti.

— Norvegijos laivynas gavo įsakymą be 
įspėjimo užpulti kitų valstybių povande
ninius laivus, pasirodančius jos vandeny
se.

— Maskvos radijas aiškina, kad Kinijos 
ir Sovietų S-gos liaudies siekimai visiškai 
sutampa. „Rusija ir Kinija vieną dieną 
vėl pasidarys geri draugai“.

— Angoloje jau esama 80 moderniški) 
T-34 rusų tankų.

— Gen. Spinola, buvęs Portugalijos pre
zidentas, -buvo paprašytas apleisti Ispani
ją, į kurią jis buvo neseniai atvykęs.

— Atvykęs į Vieną disidentas Plušč pa
reiškė, kad vien tik Dniepropetrovsko psi
chiatrinėje ligoninėje esą lankoma apie 60 
disidentų.

— Britų muitinės praėjusiais metais

Visiems piliečiams turi būti užtik
rinta teisė siūlyti kandidatus ir balsuoti. 
Teismas turi bti nepriklausomas nuo vyk
domosios valdžios. Žmogaus teisių neger
bimas gresia tautos egzistencijai.

Gerokai pavėluotai Vakarus pasiekė 
Estijos ir Latvijos demokratų memoran
dumais iš 1975 m. birželio 17 dienos, ku
riuo buvo ‘kreiptąsi į visas vyriausybes, 
dalyvaujančias Helsinkio konferencijoje. 
(Lituianus, 1975 m. Nr. 3.).

Tas memorandumas sudaro įspūdį, 
kad trijų Baltijos tautų vienybė, vieš
patavusi nuo nepriklausomybės pradžios, 
dabar iširo. Lietuvoje kovojama -prieš 
Katalikų Bažnyčios persekiojimą ir tikin
čiųjų laisvės varžymą, o latviai ir estai, 
nebūdami katalikais, eina savo keliu. Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos regi
struoja tikinčiųjų persekiojimus ir nuro
do prieštaravimus Sovietų konstitucijos 
dėsniams. Iš to kai kas klaidingai gali su
prasti, kad Lietuvo katalikų vienintelis 
siekimas — įtikėjimo laisvė.

Estijos ir Latvijos demokratai teikia 
platesnius reikalavimus. Jie reikalauja 
pagrindinių žmogaus teisių, informacijos 
bei idėjų laisvos cirkuliacijos, ir laisvo 
apsisprendimo teisės. Jie reikalauja Bal
tijos liautoms teisės laisvai pasisakyti dėl 
savo ateities 'ir atstatyti valstybių nepri
klausomybę.

Memorandumo autoriai nurodo, kad 
80 km nuo Helsinkio, Estijos sostinėje Ta
line, nuo 1975 m. pradžios vyksta KGB 
terorais, areštuojami žmonės, intelektualų 
ir itdkiiničiųjų butuose daromos kratos, 
šimtai vyrų ir moterų nuolat terorizuo
jama ir 'tardoma. Estijoje yra ruošiama 
byla prieš 5 asmenis, kurie kaltinami už 
kreipimąsi į JTO dėl Žmogaus teisių lau
žymo jų tėvynėje.

Estijos ir Latvijos demokratai neturi 
jokių illiiiuzjų dėl žmogaus teisių įgyven
dinimo jų kraštuose. Jie sako, kiad tie 
principai galės būti įgyvendinti tik at
stačius respublikų nepriklausomybę.

1975 m. pabaigoje paskelbė savo de
klaraciją ir Rusijos socialdemokratai, bet 
apie tai kitą įkartą.

J. V.

MAŽĖJA GYVENTOJAI

Gimimų skaičius D. Britanijoje praėju
siais metais sumažėjo 6% ir nebepasiekė 
600.000. Nors mirimų skaičius taip pat bu
vo mažesnis, tačiau, atmetus 40-50.000 gy
ventojų nuostoli dėl emigracijos, bendras 
gyventojų skaičius šiek tiek sumažėjo.

DIENOS
konfiskavo daugiau kaip 5 mil. svarų ver
tės narkotikų. Dėl tos priežasties narkoti
kų kainos juodoje rinkoje padvigubėjo.

— „Pravda“ reikalauja, kad Vokietijos 
vyriausybė uždarytų Radio Liberty ir- Ra
dio Free Europe stotis. „

— BBC ir toliau ruošiasi mažinti užsie
nio žinių tarnybą. Šiuo metu toji 'tarnyba 
stovi šeštoje vietoje. Pirmoj vieta tenka 
Sov. Sąjungai.

— Numatoma, kad 'alkoholikų skaičius 
ilki 1980 metų D. Britanijoje gali padidėti 
keturis kartus.

— Gromykos vizitais Japonijoj nepasise
kė, nes rusai nesutinka grąžinti keturių 
per karą užimtų, bet anksčiau japonams 
priklaususių žalų.

— Londone, Marko galerijoje (9 Por- 
chester Place) -atidaryta rusų ikonų pa
roda.

— Kaukaze įvykstančių plataus masto 
kariškų manevrų stebėti Sov. Sąjunga pa
kvietė ir dvi Nato valstybes — Turkiją ir 
Graikiją. ,
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Dr. S. Kuzminskui 75 metai kelios pastabos
Visuomet jaunas ir pilnas energijas mū

sų visuomenininkas. spaudos darbuotojas 
ir ekonomistas dr. Stasys Kuzminskas 
švenčia savo amžiaus 75 metų sukaktį. šia 
proga sveikindami garbingąjį jubiliatą, 
negailime neprisiminti jo nueito gyvenimo 
kelio ir jo šakotos veiklos.

Gimė Stasys Kuzminskas 1901 m. sau
sio 21 dieną Šaukote, Kėdainių aps., gy
dytojo šeimoje. 1919 metais baigė Šiau
lių gimnaziją. Aukštuosius mokslus ėjo 
Berlyno aukštoje prekybos mokykloje, ku
rią baigė 1923 metais, parašęs mokslo dar. 
bą „Kooperacijos vaidmuo Lietuvos ūky
je“. 1942 m. toje pačioje mokykloje įsigi
jo ekonomijos mokslų daktaro laipsnį, 
parašęs disertaciją „Lietuvos užsienio 
prekybos ‘analizė“.

Baigęs studijas, dirbo Lietuvos Koope
racijos banke, finansų ir žemės ūkio mi
nisterijose, ir mokė Aušros gimnazijoje. 
Nuo 1931 ilki 1936 m. buvo Užsienių reika
lų ministerijos ekonominio departamento 
direktorium. 1939-1940 m. — Lietuvos pa
siuntinybės Berlyne prekybos patarėju. 
Karo metu dirbo I. G. Farben koncerne, 
po karo — lietuvių tremtinių atstovu prie 
UNRRos Flensburge, Vokietijoje, ir 1947- 
1952 m. britų darbo ministerijos vertėju 
ir socialinės globos valdininku Nottingha- 
me, Anglijoje. Po to ir ligi šiol .profeso
riauja įvairiuose koledžuose, mokydamas 
anglus svetimų kalbų.

Nuo jaunų dienų jubiliatas buvo įsijun
gęs į visuomeninę veiklą. 1923 m. įstojo į 
valstiečių liaudininkų partiją, 1925 m. jau 
-buvo partijos tarybos nariu. 1934-1936 m. 
— Lietuvos atgimimo draugijos pirminin
ku. 1930 m. įsteigė Ekonominių studijų 
draugiją ir kurį laiką redagavo tos drau
gijos leidžiamą žurnalą „Tautos ūkį“. 
1940-1941 m. buvo Berlyno Lietuvių drau
gijos pirmininku.

Nemažiau kūrybingas dr. S. Kuzminsko 
gyvenimo laikotarpis buvo D. Britanijoje, 
kur jis politinės emigracijos pradžioje va
dovavo Lietuvių Rezistencinei Santarvei, 
dalyvavo Liberalų Internacionalo organi
zacijoje, ir ligi šiol dalyvauja įvairiuose 
egzilų tarptautinio pobūdžio sambūriuo
se. Tačiau didžiausią patriotinį darbą jis 
altliiko per ilgus metus būdamas DBLS Ta
rybas nariu ir pirmininku. Jis nėra pra
leidęs nei vieno DELS metinio suvažiavi
mo, dažnai jiems pirmininkaudamas ir en
tuziazmo pilnomis kalbomis uždegdamas 
jaunesniųjų tautiečių širdis. Tas laikotar
pis, kada jis vadovavo DBLS Tarybai, ne
abejotinai buvo darbingiausias Sąjungos 
istorijoje.

Nemažą vagą dr. S. Kuzminskas išvarė 
ir publicistikoje. Neskaitant nepriklauso
mybės -laikų, kada jis bendradarbiavo Lie
tuvos Žiniose, Lietuvos Ūkininke, Talkoje, 
Sekmadienyje ir Tėvų Žemėje, — jis ne
leido plunksnai rūdyti ir emigracijoje. Jo 
straipsnius -matome „Santarvės“ žurnale, 
kitoje išeivijos spaudoje ir, per daugelį 
metų — „Europos Lietuvyje“. Jo „Laiškai 
iš Nottinghamo“ yra skaitomi su dideliu 
susidomėjimu toli už Europos ribų. Jo 
straipsniai, dažnai romantiški, mintimis 
siekia dangų, bet, kaip ir pats autorius. 

vsuomet tvirtai stovi ant kojų žemėje.
Į tarptautinės politikos įvykius -dr. S. 

Kuzminskas visuomet žiūri per savo tau
tos prizmę. O straipsniuose -matai' susirū
pinimą įvykiais net tolimuose kontinen
tuose, jeigu tie įvykiai ilgainiui gali pa
liesti Lietuvos Išsilaisvinimo bylą. Ir at
virkščiai jis bus patenkintas net jo pa
saulėžiūros priešo laimėjimais, jeigu po 
to laimėjimo gali pasirodyti prošvaistės 
mūsų tautos horizonte.

Dr. S. Kuzminsko publicistikoje -matosi 
jo liberališka pasaulėžvalga, kuri jį lydi

nuo jaunystės dienų. Pradėjęs mokslus 
viename iš pažangiausių Lietuvos miestų, 
jis -perėmė šiauliečių kultūminkų tradi
cijas. Tolerancija .eitų pažiūrų atžvilgiu 
jam nekliudo pasirimeti tiesų -kelią į tiks
lą. Jo kelias į Lietuvos laisvę eina per 
tautos -kultūros kėlimą.

„Europos Lietuvyje“ (1969. VII. 29) jis 
-rašė: .... Lietuva turėtų siekti būti aukš
čiausiai kultūringa, aukščiausiai civilizuo
ta, pagarbi, lygiavertė narė tarpeuropėji- 
nėje -tautų -šeimoje... -tai vienintelis kelias 
-ir vienintelė garantija lietuvių -tautai iš
likti gyventi ir progresuoti. Europos Jung
tinėms valstybėms besiorganizuojant, Lie
tuva -tuomet galėtų -būti vertingas įnašas 
ir -pagarbi narė, kuria -susidomėtų ir kiti. 
Įsijungusi į Europos valstybes, ji tuo pa
čiu kiek atsikratytų grėsmės iš Rytų ir 
rastų -sau -atramos Vakaruose... Todėl mū
sų kelias į pergalę turi eiti... per dinamiš
kąjį Tautos Genijų“.

Tai yra -kelias, kuriuo eina pats jubilia
tas ir ra-ginia juo eiti kiltus. Ar tiai dirbda
mas švietimo srityje, -ar -krašto ūkio orga
nizacijose. ar diplomatinėje -tarnyboje, ar, 
pagaliau, spaudoje dr išeivijos organizaci
jose, — dr. S. Kuzminskas -padarė viską, 
kas žmogui yra -įmanoma nuveikti savo 
-tautai.

Minint šio garbingo -tautos sūnaus 75

DĖL KELIONIŲ J LIETUVĄ

Su dideliu dėmesiu ir įdomumu skaitau 
apie keliones į Lietuvą ne tik „Europos 
Lietuvyje“, bet ir kitoje spaudoje.

Vieni rašančiųjų daugiau sužavėti -ke
lione, kiti mažiau. Vieniems nukeliavus 
parodoma daug šilimos ir mėginama- jų 
buvimą Lietuvoje paversti į nepamiršta
mą šventę, kiti yra suvaržyti ir negali 
laisvai judėti.

Tiek tas, kurio judėjimas Lietuvoje -ap
ribotas, tiek -ir tas, kuriam rodomas ypa
tingas dėmesys, negaili pamatyti tikrosios 
Lietuvos. Pirmam ji gali atrodyti tamses
nė, antram šviesesnė. Ir tai pilnai supran
tama. Nesistebiu, jei kai kurie komunistai 
pristatomi malonūs, puikūs žmonės. Pats 
pažinojau keletą tokių, ir viienia-s net buvo 
mano draugas. Tikiu-, kad ir dabar jis yra. 
nes dažnai kviečia pasisvečiuoti.

Taigi skat-tau su malonumu tokiais ke
liones ilki rašantieji apie jas nepradeda 
kritikuoti, ir tada suabejoju jų nuoširdu
mu.

Ne -tai numuša nuotaiką, kad kritika 
-kartais suktai naivi, rašąs mėgina pasiro
dyti -proletariškesnis už pačius proletarus, 
bet daug blogiau, kad toji kritika vienpu
siška. Kritikiuojami patys vulgariausi, sa
kyčiau, pilviniai, buržuaziniai objektai: to 
trūksta, -tas brangu ir t. t. Kadangi- joks 
kraštas nestovi vietoje, esu tikras, ir So
vietų Lietuvoje, laikui bėgant, bus pilna 
skalbimo, virimo mašinų, buliai -bus ketur
gubai didesni, automobilių pilna ir jie bus 
pigūs, lašinių, dešrų, mėsos — kliek nori. 
Ir dėl to turėtumėm tik džiaugtis, nes ten 
mūsų -broliai, seserys gyvena.

Tačiau -atsistebėti negaliu, kad žengęs 
kritikos -keliu, parodęs drąsos, -stabteli tik 
ties -tokia praeinančia menkybe. Argi in
teligentiškam stebėtojui nerūpi pakelti 
galvą nuo nevertingų žemiškų dalykų • ir 
pažvelgti aukščiau, kur žiūrėti nurodė Sol
ženicynas, Sacharovas ir lietuvių rašyto
jas R. Lankauskas?

Ar kals pakito Lietuvoje, -ar Kremlius 
atsiprašė, -atlygino už kankinimus, žaloji
mą? Ar toji mūsų vyriausybė nėra tik be
valis, -beteisis Maskvos -įrankis, -ar lietu
vių jaunimas nėra varomas į Sibirą ir ki
tur -atlikti karinės prievolės, ar lietuvių 
tautai nėra pavojaus laikui bėgant ištirpti 
rusų masėje, ar lietuviai- gali remtis -sovie
tų konstitucija ir t. t. ir t. t. Argi -tie klau
simai nerūpi?

Neseniai BBC Panoramoje matėme No
belio premijos iauereatą Sacharovą. Jis 
turi tik du kambariuku ir juose gyvena 
net 7 žmonės. Moksldnink-as -rizikuoja- savo 
vaikų ateitimi, nes keliais į mokslą jiems 
uždaras. ViSa-s jo nusikaltimas, k-ad jis 

metų -amžiaus sukaktį, drįstu šio laikraš
čio skaitytojų vardu palinkėti dr. S. Kuz- 
■minskui tęsti tą darbą dar ilgus metus ir 
eiti -tuo -keliu, .kuris, jo įsitikinimu, veda į 
lietuvių tautos laisvę bei šviesesnį rytojų.

Ilgiausių Metų!
J. Vilčinskas 

reikalauja žmoniškų -teisių sovietų pilie
čiams, -taigi-, ir lietuviams.

Jeigu toks nusipelnęs Sovietų .Sąjungai 
žmogus -taip skriaudžiamas, tuo labiau yra 
skriaudžiamas eilinis lietuvis. Jo darbo 
vaisiais naudojasi biurokratai, -agitato
riai, tie, kurie vežiodami turistus, įžūliai 
skelbia: mes padarėme, mes pastatėme. 
Tarsi -anas bimbalas, kuris, tupėdamas ant 
arklio sprando, šaukė: mes arėme, mes 
akėjome...

Perskaičius Solženicyno „Gulago Saly
ną, pamačius per televiziją slaptai nufil- 
mluotą prie Rygos priverstino darbo sto
vyklą, pamatai, 'kad kritikuotojai kiša 
mums -tinką, paviršių. Taigi, sukama 
plokštelė, kartoj-ama, kas norima, kad bū
tų pasakyta, -paplatinta, neišeinant iš so
cialistinio realizmo ribų. Argi mes -tokie 
naivūs?!

Iš tikrųjų norėčiau tikėti net ir dėl to 
tinko, falsa-do, tačiau jis -kiek kitaip skam
ba žymaus rašytojo R. Lankausko roma
ne „Tą ša-ltą žiemą“.

Tėvas -atvažiuoja iš Amerikos į Lietuvą 
aplankyti savo motinos ir sūnaus.

„Senelę atvežiau iš kaimo. Jau kelintą 
dieną ji mieste. Turėjau daug vargo ją 
veždamas į Vilnių. Ji ligota, nebeprigirdi, 
ją dažniai ištinka širdies -priepuoliai, ir 
kelionėje, važiuojant autobusu, aš baimi- 
naus, kad ji nenumirtų... Senelė -sustoda
vo, Ilsėdavosi, o -aš laukdavau, kol ji at
gaus kvapą ir vėl pajėgs žengti keliasde
šimt žingsnių. Kišenėje laikau paruošęs 
vaistus, — juk priepuolis ją galėjo ištik
ti kiekvieną minutę.“ (23 ps.)

Ligonis būdama ir sena, ji neturėtų ju
dėti iš -savo kaimo, bet jos sūnui neleista 
aplankyti gimtojo sodžiaus.

Ji pndavė -tėvui drobinį maišelį su obuo
liais. „Čia tau, vaikeli, valgyk. Obuoliai 
gardūs, iš mūsų sodo. Ta obelis, kur augo 
prie namo galo, dar nenudžiūvo. O beržy
nėlio -nėra. Melioratoriai iškirto“ (55 pst.).

Taip, neaplankęs -savo -sodžiaus, tėvas- 
sūnus turi vykti namo.

„Tėvas ilgai žiūrėjo į šaltas melsvas 
ūkanas, lyg norėdamas -tenai kažką įžvelg
ti. „Kažkur -ten, toli -toli, gimtasis mano 
kalimas“, — pagaliau tarė jais.“ (70 psl.).

Sūnui išskridus, vaikaitis nuveža sene
lę į -sodžių, kur jinai susmunka ir miršta. 
JI neatlaikė tos kelionės.

Rašytojas Lankauskas čia -labai daug 
pasako. Tai šauksmas prieš prievartą, ri- 
bojimuis, draudimus.

Įdomūs ir kad kurie kiti to paties rašy
tojo epizodai iiš Lietuvos.

„Prieš dvi -savaites nunešė į redakciją 
rankraštį, -dabar jį atsiėmė... Ir viskas tuo 
baigėsi. Žinoma, galėjo nusileisti redak
toriui. Kodėl nelinkčiojo galva, -kodėl ne- 
pnitaimėjo jo žodžiams? Prašom, prašom, 
-braukykit, -meskit į šiukšlių krepšį ištisus 
puslapius, aš -papudruosiu personažo vei
dą kvepiančia pudra, tiktai spausdinkit... 
(18 ipal.).

Ta-i-p -atsitiko rašytojui, turinčiam savo 
nuomonę, nesutikusiam lenkti -sprando. 
Panašiai -atsitiko ir menininkui.

„Vakar du paveikslus parodos komisija 

išbrokavo. Tilkriauisiiai būtų priėmus, bet 
man koją pakišo lElat-vinis.“

„Tas bejėgiškas terlios?“
„Taip, bet jis priklauso visokioms komi

sijoms, meno taryboms ir -turi svarų bal
są.. Jo klauso -ir prisibijo, nes žino, kad 
tuoj bėgs -skųstis. Pagarsėjęs intrigiamtas. 
Manęs jis labai nemėgsta." (48 psl.)

Rašytojas skundžiasi savo draugui: 
„Nervai nebeišlaiko. Neįmanoma dirb. 

ti, nei išmiegoti. Įkirėjo iki gyvo kaulo 
-tos girtu-oiklystės, triukšmas, skandalai... 
Ten julk gyvena dvi šeimos. Virtuvė bend
ra. Ar supranti, ką tai reiškia? Negali nė 
kavos užsiplikyti, kada nori. O kaip dirb
ti. Vis dėl -to rašiau-, nors kitam kamba
ryje dažnai grojo radijas, už sienos rėkė 
kaimyno vaikas, skambėjo telefonas, 
trinksėjo durys...“ (46 psl.)

Tuo tarpu visokie prisitaikėliai, 
burliokai, spekuliantai gyvena puikiai.

Rašytoj-a-s. užstatęs lombarde savo 
laikrodi, eina pa-s galingą viršininką, pra
šydamas kokio vertimo, jis jo negauna, 
bet -išgirsta to viršininko pasikalbėjimą 
telefonu.

„Klausyk, mielasis, -ar neužmiršai 
savo įsipareigojimo? Ne? Puiku. Žinai, 
mis-n labai reikia to vokiško servizo. Mir
tinai. Noris iš žemės iškask. Žmonos gimi
mo diena,, turiu j-ai ką nors gražaus pa
dovanoti-. Kirk, sakai, kainuoja? Aštuo
niasdešimt? Gerai. Tai kada galėsiu gau
ti? Aha. -aišku. Vadinasi, tos krautuvės ve
dėjais -tavo dėdė. Koks jo telefono nuime- 
rils? Tvarka. Labai dėkingais.“ (102 ipsl.).

Dar porą ištraukų iš kito -to paties 
autoriams romano „Netikėtų (išsipildymų 
valanda“.

Romano herojaus motina, kol jis bu
vo mažais, dirbo mėsos kombinate ir vogė 
mėsą. Bet pacituokime iš knygos.

„Pajamos buvo didelės. Greitai iški
lo Šitas mūrinis namas, atsirado brangūs 
baldau, įkilsimai, rūbai. Tėvas -taip pat ne
snaudė, dirbdamas -tiekimo bazėje: jis 
pardavinėjo pažįstamiems aukštesne kai
na deficitines prekes, kiurių nė su žibu
riu nerasi parduotuvėse, ir dar kitokiais 
būdais, -anot jo palties, „kombinuodavo“, 
kol vieną gražią dieną vos neįkliuvo, bet 
jam -pasisekė išsisukti. Tur būt, tai ne
mažai kainavo...“ (24 psl.)

Vėl motina-, kitur jau dirbdama, štai 
ką darydavo: „...į raugintus kopūstus -dėl 
didesnio svorio pilamais vanduo, parduo
dami -aipgedę vaisiai, kurie jau nurašyti, 
netinkami pardavimui, o pinigai j-ai -į ki
šenę...“ (25 -psl.)

Galima būtų dar duoti visą eilę iš
traukų, bet palieku skaitytojams patiems 
paskaityti tuos romanus.

Aušra Marij-a Jurašienė Studijų Sa
vaitės metu Vokietijoje savo paskaitoje 
pažymėjo: „Poetais (suprantama ir rašy
tojas) turi nueiti t-am -tikrą kelią, įsitvir
tinti tam tikroje pozicijoje, gauti, tam 
-tikrą pritarimą, kad galėtų pasakyti dau
giau. negu leidžiama paprastam eiliniam“.

Tačiau Lankausko daug toliau nuei
ta. Tai jau tikras maištas -prieš sociali
stinį realizmą. Ar jis ištvers? Kas žino? 
Eet ir prisitaikėlio, mėginančio bet k-ur, 
bet kada -atsisėsti ant dviejų kėdžių, taip 
pat kelias nelengvas. Telks turi ką nors 
parduoti: sąžinę ar regėjimą.

R. Spalis

B. K. BALUTIS
KASTĖS NOREIKAITĖS ATSIMINIMAI

APIE MINISTER! B. K. BALUTĮ

(tęsinys)

Kai Balutis susilaukė 65 m. amžiaus sukakties, 
mes. jo bičiuliai, buvome pasiryžę dar senoje pa
siuntinybėje suruošti jam pagerbtuves. Aš sutikau 
viską paruoši. Man talkininkavo Petras Varkala, M. 
Bajorinas, Stasė Prapuolenytė, St. Daumantas ir kt. 
O Balutis spyrėsi, kad jam nieko nereikia ruošti. Jis 
ožiavosi: „Aš nesikelsiu, neisiu žemyn“. Bet kai vis
kas buvo jau paruošta, tai P. Varkala ir V. Balto
kas, užkopę į viršų, parsivedė Balutį žemyn. O kai 
pamatė būrelį svečių, jam labai malonių, tai labai 
nustebo. Svečių tarpe buvo iš Škotijos jo artimas bi
čiulis, jotvingis prelatas Gutauskas, panelė J. Se- 
rapinaitė ir kt. Jis buvo sujaudintas, kad net iš Ško
tijos atvažiavo svečiai jo pagerbti, šiuo parengmu 
ministeris buvo labai patenkintas.

Dar kartą man teko jam suruošti kitas, 70 m., 
sukaktuves jau 17 Essex Villas. Jis visuomet buvo 
labai nusistatęs prieš jo sukaktuvių parengimus. 
Kai jis sulaukė 75 m., visuomenė norėjo jam su
ruošti iškilmingą minėjimą. Bet jis nuo to atsisakė, 
nesidavė perkalbamas. Jis sakydavo, kad nėra ko 
džiaugtis, jei žmogus paseno 5 ar daugiau metais. 
Sukaktuvių dienomis pasislėpdavo arba išvažiuoda
vo. Man liepdavo: „Pasakyk, kad manęs nėra na
mie“. Ir jokių dovanų nenorėdavo priimti. Sakyda
vo: „Jeigu norite man ką duoti, tai aukokite Tautos 
Fondui“ Kai kartą sukakties proga Lietuvių para
pija atnešė 90 svarų, tai pats tuos pinigus nunešė ir 
atidavė Tautos Fondui.

Tuo tarpu pats neturėjo net žmoniško kostiu
mo. Aš su drauge ėjome į turgų, pas žydus nupir
kom kostiumui medžiagos, nes viskas buvo parduo
dama pagal korteles, o juodoj rinkoj buvo galima 
gauti be kortelių. Kaip ministeris, jis galėdavo gau
ti kortelių ekstra, bet neimdavo. Jis buvo be galo 

kuklus ir geraširdis. Jis sakydavo: „Kaip kiti gyve
na, taip ir aš turiu gyventi. Negaliu išsiskirti iš kitų 
žmonių. Tik pagalvok, kaip žmonės dabar Lietuvo
je kenčia. Reikia ir mums prisidėti prie jų kančių.“

Balutis troško tik, kad sulauktų tos dienos, ka
da Lietuva bus laisva. Ateičiai saugojo kiekvieną 
pasiuntinybės ar asmeninį daiktelį. Jei susidėvėda
vo nor ir rankšluostis su raide L-L arba koks kitas 
mažmožis, sakydavo: „Kastete, padėk į archyvą, gal 
kada kas prisimins, kad čia buvo Lietuvos pasiunti
nybė“.

1953 m. Balutis išvažiavo su draugais į Belgiją 
atostogų. Ir vos kelias dienas paatostogavus, jį išti
ko širdies smūgis. 10 dienų išgulėjęs tenai daktaro 
priežiūroje, buvo pargabentas atgal į Londoną. 
Dvejus metus, kaip sunkus ligonis, jis turėjo išgulė
ti lovoje. Tada man teko būti jo slauge, ir šeimi
ninke, o kartais net ir telefoniste, kaip Balickas iš
eidavo. Visokie dalykai vienai reikėdavo atlikti.

Min. Balutis buvo labai kantrus savo ilgoje li
goje. Vieną kartą atvažiavo iš Paryžiaus į Londoną 
p. dr. Deveikė-Navakienė. Nors ministeris lankyto
jų nenorėdavo priimti, bet Deveikė buvo garsi ir ją 
priėmė. Tada Deveikė ir mane prašė, kad rašyčiau 
atsiminimus apie Balutį. Žinoma, aš spyriausi. Sa
kiau: „Aš ne rašytoja ir mokyklos net nesu lankiu
si.“ „Rašyk, kaip moki, — gundė Deveikė, — Ba
lutis yra toks tik vienas, ir kito tokio Balučio neat- 
rasim. Jeigu niekas neparašytų atsiminimų apie jį. 
tai būtų nusikaltimas prieš lietuvių tautą“. Gaila, 
bet Deveikė anksčiau numirė (ji mirė 1965 m. va
sario 26 d. Paryžiuje), negu min. Balutis, neišleidus 
nė atsiminimų apie Balutį. O kada aš kartą pasa
kiau. kad jis rašytų savo atsiminimus, tai Balutis 
niūkė: „Tegul apie mane kiti rašo, jeigu kas nori...

Taip po dviejų metų Balutis sustiprėjo iš šir
dies ligos ir vėl pradėjo savo darbus.*♦*

1947 m. ėmė plaukti vadinamieji dipukai į 
Angliją. Balutis važinėjo visus sutikti ir šeimų lan
kyti stovyklose. Jis visus kvietė būti Lietuvos amba
sadoriais, kad pelnytų Lietuvai gerą vardą. „Visų 
mūsų yra. — skelbė jis, — vienas tikslas ir rūpestis 
— Lietuvos laisvė“.

Aplankęs Anglijoje visas lietuvių stovyklas, 
kartu su kitais dviem Pabaltijo pasiuntiniais išva
žiavo į Vokietiją. Ten jis taip pat aplankė nemaža 
lietuvių pabėgėlių. Grįžo sveikas ir laimingas, kad 
pabuvojo kartu su lietuviais.

Balutis labai sielojosi dėl Lietuvos reikalų. Jis 
išsėdėdavo savo kabinete iki vėlyvos nakties, bera
šydamas memorandumus, protestus prieš rusų ko
munistų Lietuvos okupaciją. Kai aš paklausdavau, 
kodėl jis taip ilgai dirba, tai jis atsakydavo: „Labai 
skubūs reikalai. Rusai nori užgrobti Lietuvos auk
są.“ Baigdavo darbą labai pavargęs. Sakydavo: 
„Pailsau, kaip šuo.“

Jis valgydavo labai kukliai ir mažai. Jo pusry
čiai ir pietūs: pusė greipfruito, šioks toks sumuštinis 
ir kavos puodukas. Tai ir viskas. Per vakarienę su
valgydavo šį tą šilto. Savęs nemokėjo lepinti. Visai 
nepaisė savo sveikatos.

Bet nuo 1966 m. jis ėmė nekaip jaustis. Pagal
vodavo ir apie tautinę vėliavą ant karsto. Vis saky
davo, kad reikia įsigyti vėliavą. Vis man liepdavo 
nupirkti vėliavai medžiagą. Bet aš vis atsikalbėda
vau, kad viena nepirksiu, nes gali jam nepatikti 
spalvos. Vieną dienų ir sako man: „Kastete, einam, 
nupirksim medžiagą vėliavai“. Nuėjome pas Barke- 
rį, nupirkome medžiagą. „Bet kas man ją pasius? 
— sako Balutis. „Aš pasiūsiu“. „Ar mokėsi?“ „ži
noma“. Ir pasiuvau. Ir gerai pasisekė. Balutis bu
vo labai patenkintas. „Dabar galiu ramiai mirti, tik 
dar jei kas atvežtų saują žemelės iš Lietuvos“. „Lie
tuvos žemelės aš jau turiu: mano draugė buvo Lie
tuvoje ir man ji atvežė“. „Tai gerai, ir man duosi 
truputį“ — sako ministeris. „Visą aš Jums atiduo
siu. man vėl kas nors parveš“.

A. a. ministeris Balutis buvo nepaprastas žmo
gus. Jis buvo neapsakomai kantrus. Jautėsi blogai, 
bet niekam nesiskundė. Daug kentėjo, kartais vos 
paeidamas, vis dirbo. Sakydavo: ..Ką gi darysi, jau 
senatvė, argi aš čia būčiau, jei Lietuva būtų lais
va“. Iki paskutinės valandos vis gyveno viltimi, kad 
dar jis išvys laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Bet, 
deja, svetur iškeliavo į amžinąją Tėvynę.

(Bus daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje

L. ŠUKYTĖ ZUERICHE
Lilija šukytė, ©avarijos operos Muen- 

chene solistė, antrą kartą gastroliavo 
Šveicarijos Zueriche. Miesto operos teatre 
ji attiko pagrindinį soprano vaidmenį W. 
A. Mocarto "Figaro vestuvės“. Opera bu
vo dainuojama itališkai. Spauda mūsų 
tautietę įvertino nepaprastai palankiais 
atsiliepimais.

PROF. J. BRAZAIČIO PAGERBIMAI
Žinomojo lietuvių literatūros profeso

riaus. Taisytojo, politiko, visuomenės vei
kėjo ir žurnalisto Juozo Brazaičio mirties 
metinių proga JAV lietuviai didesnėse ko
lonijose suruošė prasmingus velionio pa
gerbimus. Ypač didelis ir gražus pagerbi
mas suruoštas Chicagoje.

Čia dr. J. Girnius skaitė paskaitą apie 
J. Brazaičio nuveiktus darbus kultūros ir 
spaudos baruose, dr. A. Darnusis — apie 
jo politinę bei visuomeninę veiklą Lietu
vai labai kritiškame laikotarpyje. Kon
certinę F. Chopino ir F. Schuberto kūrinių 
programą atliko instrumentalistų trijulė 
— smuikininkas P. Matiuikas. violončelis
tas W. Ceznota ir pianistas M. Motekaitis. 
Kun. A. Kezys. SJ. pirmą kartą parodė J. 
Brazaičiui skirtą savo filmą, kuriame ve
lionis prabilo testamentinio pobūdžio žo
džiu ne tik į susirinkusius, bet ir į visą 
lietuvių tautą, šiame filme velionis yra 
užfiksuotas savo bute. “Darbininko" re
dakcijoje, bičiulių tarpe.

New Yorke Kultūros Židinyje labai į- 
demią paskaitą apie J. Brazaitį skaitė po
etas Stasys Santvaras.

MIRĖ JONAS IVINSKIS
Praėjusių metų lapkričio mėnesio pra

džioje Chicagoje mirė vyriausias Ivinskiu 
šeimos brolių-Jonas. Prieš pusantrų metų 
Kaune mirė jų sesuo — agr. Bronė Ivins- 
kaiitė-Bairzdienė. Taigi senulė motina gy
vena dideliame skausme, netekusi ketu
rių vaikų tremtyje ir vieno Lietuvoje.
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PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 19
PRIPAŽINIMAS ATŠAUKTAS

Naujus metus (1976) pradėjome ge
rame ženkle.- „E'altnc States decision re
versed" — paskelbė gerą žinią Sydinejaus 
laikraščiai. Formalau paskelbimo nebuvo, 
bet užsienio -reik. ministerija patvirtino, 
kad Fedar-alinė vyriausybė gruodžio 19 d. 
atšaukė de jure pripažinimą Baltijos 
valstybių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prie Sovietų Sąjungos.

Austiraliiijois fflmbaisadlciriiuia Maskvoje 
sir James Plimso-ll gavo instrukcij-ais ne
lankyti Baltijos valstybių, kurios prie
varta buvo inkorporuotos į Sovietų Są
jungą. Australų spauda džiūgaudama ra
šo, kad niauja vyriausybė vykdo prieš- 
rinkinimdus pažaidus ilr kad pirmas. buvo 
aitšauikimias pabalį ttečiamis padarytais 
skriaudos.

Nauja liberalių vyriausybė taip pat 
grąžino latvių konsulo Melbourne įgalio
jimus. kuriuos darbiečių vyriausybė bu
vo panaėikinusi.

Šie įvykiai mus pradžiugino. Trys 
metai darbiečių vyriausybės, kuriai va
dovavo Whi-tlam, ekonomiškai ir politiš
kai buvo nelaimingi. Arogantiškas Mr. 
Whitlam tikėjosi balsuotojų simpatijos, 
bet susilaukė žiauraus teismo. Australi
jos darbo partijos pralaimėjimas buvo 
kiutastrofišk-as. Liberatų ir Tautinės ūki
ninkų partijos koalicija laimėjo parla
mente 91 vietą, o d-arbieči-ai tik 36 vietas. 
Tokio katastrofiško pralaimėjimo ir di
džiausi darbiečių priešai nesitikėjo.

Rinkimų dieną saulė nusileido Whi-t- 
laimui, kuris vaidino „tautos vadą“ a la 
Hitleris ar Stalinais. Naujais ministrais pir
mininkas laimėjimą sutiko ramiai, džen
telmeniškai, kaip ir pridera jo asmeniui. 
Galingasis darbiečių valdymo metu unijų 
vadas Bob Howkes pareiškė: „Aš esu 
pritrenktais šio katiasltrojfišlko pralaimėji
mo.“
TALENTINGA PIANISTĖ Į LONDONĄ

Virginia Inknataltė, talentinga pia
nistė išvyko i Londoną. Jaunutė pianistė 
nori pagilinti savo 'Studijas Londone ir, 
jei aplinkybės leis, Europoje. Pradžiai 
žada apsistoti pas Audronę ir dr. Stepa- 
nus, kurie pažadėjo pagloboti svetimame 
mieste.

„ŠIAPUS UŽDANGOS“
Sydnejaus vaidintojų 'grupė, „Atža

los“ teatras, po ilgesnės pertraukos pa
ruošė Vyt. Alanto komediją „Šiapus už
dangos“. Režisavo J. Dambrauskas, „At
žalos“ teatro ‘aktyvistas nuo pa.t įsikūri
mo, vaidina buvę profesionalai K. Daugu
vietytė (buvusi Kauno teatro aktorė), 
St. Skorul'is (vaidinęs Šiauliuose) ir 
Australijos operas įsiokisitais Paulius Rū
tenis. šalia tų prityrusių aktorių į sceną 
išeina daug žadanti jaunutė Gražina Zi- 
gaditytė, D. Karpavičienė ir J. Maskvytis.

Laiškas iš Brazilijos
III P. L. J. KONGRESAS

Jaunimo Kongresas prasidėjo susi
pažinimo vakaru ir kartu Naujųjų Metų 
sutikimu prabanginiame Etoms klube. Dar 
niekuomet nematytas lietuvių skaičius 
vienoje vietoje. Vietų buvo rezervuota 
apie 900, tačiau publikos prisirinko tiek, 
kad ir šokti buvo sunku. Tikslaus skai
čiaus nėra, bet manoma, kad buvo apie 
1200 asmenų. Nuotaika nepaprastai gera, 
svečiai, ypač jaunimas, labai patenkinti. 
Šokiai 'baigėsi 4 vai. ryto?

Sekančią dieną jaunimas išvyko į 
Italei vietovę, kur prasidėjo studijų sa
vaitė. Nutarimų ir rezoliucijų šiuo metu 
dar 'neturime, sužinosime vėliau.

Tą pačią dieną likusieji S. Paulyje 
svečiai turėjo kitą pramogą. Buvo .atida
ryta meno parodai, kurios dalyviai daugu
moje yra S. Paulo jaunoji menininkų ir 
meno mėgėjų karta. Ten pat buvo išdėtos 
ir iš Lietuvos gautos premijuotos foto
grafijos. Kartu su parodą vyko susipaži
nimo arbatėlė. Dalis svečių išvyko į pra
matytas ekskursijas, kur galės pažinti 
‘truputį lElrazillijos grožybių.

Sausio 3 d. Vila Zelinos (S. Paulo 
priemiestis, kuriame gyvena dauguma 
lietuvių) išv. Mykolo Arkangelo gimnazi
jos salėje buvo pastatyta Škėmos drama 
„Žvakidė“.

Sekmadienį, sausio 4 d. S. Paulo 
miesto katedroje buvo iškilmingos pa
maldos ir paminėta lietuvių emigracijos 
penkiasdešimtmetis. Pamaldose dalyvavo 
vysk. A. Deksnys, mens. L. Tulaba, mans. 
P. Ragažinislkas ir kiti vietos lietuviai 
dvasiškiai. Po pamaldų buvo padėtas gė
lių vainikas prie miesto įkūrimo pamink
lo.

Vakare V. Zelinos šv. Mykolo gim
nazijos salėje Kanados „Baltija“ pasiro
dė su dainomis ir tautiniais šokiais. Salė 
pilnutėlė publikos kuri negailėjo ploji
mų, nes menininkai buvo jų tikrai vemti. 
Labai pasisekę tautiniai šakiai sukėlė, 
ypač jaunimo tarpe, daug entuziazmo.

Tiek 'katedroje, kuri tikrai nemaža, 
tiek ir V. Zelinos salėje krito į akis ne
paprastas tautiečių skaičius. Retai kada 
galima matyti pilną žmonių katedrą. Šį 

V' kartą mažai betrūko, kad būtų nelikę vie- i

„NEVYKĖLIO UŽRAŠAI!“

Tali nauja knyga, išėjusi Australijoje. 
Jos autorius Vytautas Janavičius. Tai 
antroji jo knyga.

Aprašytieji įvykiai nekomplilkuciti, 
kasdieniški su draminiu atspalviu, Vil
niaus miesto fone. Atpasakojimas saikus, 
be nostalgijos, įvykiai ne -autoriaus pa
diktuoti, bet gyvenimo.

„Nevytkėlio užrašai“ 109 puslapių 
apysaka, iliustruota Evos Kubos, kiuri sa
vo talentu jau išsiskyrė daug kantų įruoš
tose parodose.

LIETINGAS SEZONAS

Vasaros atostogų sezonas, g:ruod|is- 
vaisaris, yra nemaloniausias. Šiais metais 
daug lyja, temperatūra Sydnejuje steik® 
30-35 laipsnių. Pacifiiko vanduo šiitais, 
užterštas „Blue-batties“, kurių nuodai nu
degina kūną ir sukelia kvėpavimo sunku
mus. Delfinai žaidžia su plaukikais, o to
liau medžioja rykliai. „Dar niekad įtiek 
daug ryklių nebuvo Australijos vandeny
se, kaip 'šiais metais“, sako žvejai. Ir jie 
tokie alkani, kad priplaukia visai arti 
■krantų. ‘Ryklių stebėjimas iš malūnspar
nių ir pakrančių gyvybės saugotojų sar
gyba sustiprinta. Bet yra drąsuolių, kurie 
ir pavojų paskelbus nebėga iš vandens, 
rizikuodami savo ir gelbėtojų gyvybe.

Per Kalėdų savaitę įvyko daug ne
laimių. Kūčių naktį sudegė senas viešbu
tis miesto centre. Žuvo 15 žmonių, kiti 
45 suniktai apdegę guli ligoninėse.

Staiga atėjusi didžiulė banga nuplovė 
4 jaunius žvejoitojiuis, kurių lavonus kitą 
rytą išmetė amt kranto. Jauna moteris ir 
19-kos metų vaiknas paguldyti į ligoni
nę nuodingam vorui įkandus.

Šiaurės Queenslande nesiliauja lytį. 
Sausų upių vagos prisipildė vandens, už
liejo žemas vietas, atkirto kelius, atskyrė 
ūkius ir miesteliuis. Šimtai atostogaujan
čių keliautojų stovyklauja iškiliose vie
tose, laukdami vandens nuslūgimo. Ižo-, 
liuoltiems maistas ir vanduo pristatomas 
rnallūnispairniais. Kritiška padėtis pajū
riuose, kur paplūdusios upės ir aukštas 
potvynis užliejo didžiulius ganyklų plo
tus.

Šiaurės vakaruose vėl siautė ciklo
nai. Dar nespėjo atsigauti praėjusių Ka
lėdų metu sugriautas Darvinas, kai ciklo
nas Joan padarė, daugiau kaip 20 mil. dol. 
žalos Port Hedlanide, žymiausiame Pilba- 
ros geležies rūdos kasyklų uoste.

Ciklonų srities gyventojai niekad ne
turi ramybės lapkričio, vasario ir net ko
vo menesiais.

Nudistai netoli Melbourne turėjo sa
vo metinį suvaia-vimą. Dėl blogo oro 
vaikščiojo prisidengę plastikiniais lietpal
čiais. Taip nudistų konvencija ir nepasie
kė savo tikslo.

tos. Turint galvoje, kad studijų savaitės 
dalyviai čia negalėjo dalyvauti, o savai
tės techniškasis personalas taip pat liko 
Itaei vietovėje, tai juos 'pridėjus būtume 
perpildę ir katedrą.

S. Paulo brazilų spauda rašo apie 
kongresą. Du ar trys laikraščiai kasdien 
deda 'aprašymus, kais vyksta kongrese. Ir 
tai paltys didžiausi: Diario de S. Paulo, 
Diario da Noite, Folha de S. Paulo, Folha 
de Tardė. Prie katedros žurnalistai darė 
nuotraukas ir šiandien (5. 1. 76) laikraš
čiai išėjo su lietuvaičių pamaldų metu 
katedroje nuotraukomils ir plačiu šven
tės 'aprašymu. Radijais ir televizija pra
nešė apie kongreso eigą. Tikimasi, kad 
šbkiių šventėje publikos buis dar daugiau.

Teko dalyvauti studijų savaitėje tik 
trumpą laiką. Puiki tvarka ir organiza
ciją visur jaučiasi, nors darbo jaunimui 
tikrai labai daug. Kiek teko kalbėtis, visi 
gerai nusiteikę, pilni naujų minčių. Se
kančiame laiške pranešiu apie kongreso 
pabaigą ir šiek tiek apie nuotaikas po 
kongreso Argentinoje.

A. D. Petraitis

SVEIKINO JAUNIMĄ

Komiteto už pavergtų tautų laisvę 
(PRO-LIBERTATE) pirmininko ir Brazi
lų Tautinės Sąjungos už Tradiciją, Šeimą 
ir Nuosavybę (TŠN) valdybos nario p. 
Caio Vidigail Xavier da Silveira kalbos, 
pasakytos uždarant III-jį Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą santrauka.

Mes Komiteto PRO-LIBERTATE žmo
nės stengiamės atydžiai sekti, kas vyksta 
tarp tų, 'kurie gyvena ir veikia mūsų tė
vynėje, atvykę iar kilę iš .rusų pavergtų 
kraštų ir trokštame, kad šis kongresas 
sutelktų galimybę arčiau pažinti lietu
vius.

Mums skaudu matyti tiek kraštų, 
prispaustų dvidešimtojo amžiaus neobar- 
barizmo, mąstant apie dabartinę padėtį 
Lenkijoje. Estijoje, Latvijoje ar Kuboje, 
tačiau tas skausmas mums yra ypatingai 
didelis, jei galvojame aipde herojišką ir 
kilnią lietuvių tautą, garsią kaip „Marijos 
žemę“. Tarp Lietuvos ir mūsų brazilų 
PRO-LIBERTATE Komiteto žmonių yra 
ypatingas ryšys, pats stipriausiais, koks

IŠ LAIŠKO KARDINOLUI 
A. BENGSCHUI

„Jūsų vizitas į mūsų Tėvynę š. m. 
rugpiūčio 22-26 dienomis buvo netikėta, 
bet . visiems įtikintiesiems labai maloni 
staigmena... Iki paskutinės valandas Jū
sų atvažiavimo tiksli data buvo slepiama 
nuo kunigų ir tikinčiųjų. Apie tai nebuvo 
painfarmuoiti net tremtyje gyvenantliieĮji 
vyskupai — J. Steponavičius ir V. Slad
kevičius. Kauno Bazilikoje apie Jūsų vi
zitą buvo paskelbta tik iš vakaro, o pro
vincijos kunigai nieko nežinojo. Jūsų vi
zitą buvo pavesta 'tvarkyti valdžiai išti
kimiems kunigams dr, atrodo, jie neapvy
lė. Prie Jūsų negalėjo prieiti visi tie, ku
rie būtų galėję labai daug papasakoti 
apie tikrąją Bažnyčios padėtį. Jums ne
parodė išniekintų bažnyčių, bet nuvežė 
į Pirčiupį... Panevėžyje nebuvo leista 
giedoti, kad nesusidarytų per didelis įspū
dis ir nebūtų užsitraukta valdžios nema
lonės. Kaune nebuvo leista prie Bazilikos 
durų pakabinti šv. Tėvo portreto ir Jus 
sutikti toliau nuo durų. Nežiūrint vai-, 
džios 'ilr jos patikėtinių pastangų, tūks
tantinės minios tikinčiųjų atėjo Jūsų pa
gerbti ir paliudyti savo ištikimybę Baž
nyčiai 'bei Apaštalų Sostui.

...Kadangi apie Katalikų Bažnyčios 
vargus Lietuvoje negalėjome papasakoti 
■asmeniškai, tai norime padaryti „Lietuvos 
Kat. B-až. Kronikos“ puslapiuose. (Kat. 
Elažnyčios persekiojimas aprašomas, pra
dedant 1940 m. liepos 2 d., kai buvo nu
traukti dipl. santykiai su Apaštališkuoju 
Sostu).

.. .Propagandiniais sumetimais lei
džiama kai kuriems kunigams išvykti į 
užsienį. Net ir šiais, Šventaisiais Metais 
kunigų ekskursiją į Romą organizavo ne 
Bažnyčios vadovai, o Religijų reikalų ta
ryba, kuri, itai'Jkininlkiauj'ama Valstybinio 
saugumo pareigūnų, pati parinko kandi
datus ir, juos pasikvietusi, įsakė užpildyti 
reikiamas anketas. Apie tai aiškiai liudi
ją Religijų reikalų tarybos įgaliotinis K. 
Tumėnas. Kai Krekenavos klebonas prel, 
Dulksnys pareiškė, nenorįs važiuoti į Ro
mą, K. Tumėnais Panevėžio vysk. R. 
Krikščiūnui pasakė: „Jei nevažiuos, bus 
atleistas nuo klebono pareigų“.

Vykstantieji dvasiškiai ilš Lietuvos į 
Romą kiekvieną kartą gauna išsamias 
valdžios instrukcijas, o grįžę duoda jai 
atskaitą raštu. Šitai akivaizdžiai paliudi
ja a.a. kan. J. Stankevičius savo dieno
raštyje „Mano gyvenimo kryžkelės“: 
...mes važinėjome į Vatikaną. Pagrindinė 
instrukcija čia tokia: visą reikalą čia rei
kia pravesti taip, kad iš to būtų naudos 
Tarybų Sąjungai ir kad iš to būtų žalos 
Katlilkų Bažnyčiai... Mums kiekvieną 
kartą, tiistoginiu ar netiesioginiu būdu, 
reikėdavo įrodinėti, kokią naudą padarė
me Tarybų Sąjungai ir kokią žalą pada
rėme Katalikų Bažnyčiai'... Tikroji nauda 
Tarybų Sąjungai buvo matoma ir veda
ma iš to, kiek mes pakenkėme Katalikų 
Bažnyčiai“.

Šių metų ekskursijos kunigai tvirti
na, kad jiems nereikėjo valdžiai duoti 
■ataskaitos, tačiau kai kurie iš jų užsieny
je gyvenantiems lietuviams įrodinėjo, 
kad „LKB Kronikoje“ rašoma ne visiška 
tiesa, kad dėl šio leidinio nukenčia net 
dori kunigai ilr pan.

...Dėl tikėjimo persekiojimo dalis 
pastoracijos vykdoma katakombinėse są
lygose ir tarybinė valdžia., negalėdama 
kontroliuoti, pagrįstai jos bijo. Juo dau
giau varžoma oficialioji Bažnyčios veikla, 
juo intensyvėja slapta vykdoma pasto
racija. ...jei šiuo metu Kat. Bažnyčia Lie
tuvoje neprisilaikytų prie katakombiinių 
sąlygų, jai grėstų pravoslavų Bažnyčios 
likimais Rusijoje — ji baigiama uždusinti. 
...Netolimoj ateityje mūsų laukia Balta
rusijos ir Ukrainos likimas. Ukrainoje 
5 mil. Rytų apeigų katalikų neturi nė vie
nos oficialios bažnyčios, nė vieno oficia
laus vyskupo ir kunigo.

...Mes, „LKB Kronikos“ ledėja!, pra
šome Jus, Eminencij®, daugelio kunigų, 
tikinčiųjų ir kenčiančių už tikėjimą var- 

tik gali tarp žmonių būti. Jis nėra koks 
eilinis žmogiškas saitais, o dieviškos va
lios sąjunga. Toji sąjunga kuri mus jun
gia su 'Lietuva — tai katalikybė.

Didžiąją lietuvių tautos dalį sudaro 
Romos katalikai. Šita herojiška tauta, tu
rėdama savo istorijoje nuotolines kovas 
už laisvę ir būtį, sugebėjo duobi katali
kų tikėjimui tokį pa't drąsų prisirišimą, 
kokį jam davė pirmieji krikščionys, pasi
aukoję už Kristų.

Taip ponai kongreso dalyviai, dabar 
yra kovos valanda. Mūsų gyvenamieji 
momentai yra sunkūs, jie yra didžios 
svarbos ir reikalauja visų mūsų dėmesio. 
Virš mūsų tragiška grėsmė, neis tragiška 
mūsų dienų istorija.

Iš tolimosios Lietuvos mus nuolat 
pasiekia katakombų Bažnyčios balsas per 
.Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 
drąsius 'puslapius. Toji slaptoji laida, ne
žiūrint komunistų valdžios persekiojimų, 
vis pasirodo.

Prieš šių nuostabių brolių šauksmą, 
kurie laukia mūsų pagalbos, nebūtų tei
singa likti nejautriais. Niekuomet nega
lėsime jų užmiršti. O geriausias prisimi
nimas — tai kova. 

du — perduokite Bažnyčiai, pasauliui .'r 
visiems geros valios žmonėmis mūsų pa
galbos šauksmą. Tenelielka užmiršti ypa
tingai tie, kurie P. Pliumpąs, V. Jaugelio, 
P. Petronio, J. Gražio, N. Sadūnaitės ir 
tat. pavyzdžiu, už Dievo teises, bažnyčią 
ir tautiečių ateitį pasirinko kryžiaus ke
lią Gulago salyno kazematuose. “

(E. L. F. Bič. Nr. 1.)

LAIŠKAS SACHAROVUI
J. P. Akademikui Andriejui 

Dimi’trijevičiui Sacharovui
Didžiai gerbiamas Laureate,
Spalio 9 mus pasiekė nepaprastai 

džiugi žinia, kad Jums suteikta Nobelio 
taikos premija.

Visi geros valios žmonės Lietuvoje 
nuoširdžiai džiaugiasi, kad aukštai buvo 
įvertinta Jūsų drąsi kova už tiesą, laisvę 
ir žmogaus orumą, kad neliko nepastebė
ta Jūsų plati širdis, kurioje rado vietos 
ir persekiojamų lietuvių vargai.

Kai Jūs, Laureate, būsite oficialiosios 
spaudos niekinamas ir šmeižiamas, žino
kite — tūkstančiai lietuvių solidarizuo
jasi su Jumis.

Jūsų kilnus ir pasiaukojantis pavyz
dys daugelį paskatins pasišvęsti kovai už 
žmogaus teises, kurių respektavimas yra 
tvirtos taikos pagrindas.

Garbingais Laureate, mes tikime, 
kad Apvaizda Jus, kaip ir rašytoją Sol
ženicyną, pasirinko savo įrankiu, vedanti 
žmoniją į šviesesnę ateitį.

1975 spalio 20 d.
Lietuviai

Mes ir jie
I Kanadą neseniai iš Lietuvos atvyko 

su savo šeima dr. Algimantas Sanuoriis. 
„Tėviškės Žiburiai“ išspausdino su jais 
ilgoką pasikalbėjimą. Čia pateikiame kele
tą to pasikalbėjimo ištraukų.

— Kaip atrodo išeivija naujam ateiviui 
iš pavergtos Lietuvos?

— Išeiviai yra neblogai organizuoti. 
Daug padeda lEiažnyčia. Po 8 mėnesių ste
bėjimo įgaliu pasakyti, kad išeivišlkoje vi
suomenėje yra perdaug partijų, permažai 
lietuviškų lietuvių. Perdaug peštynių, vi
sai be reikalo eiikvojančių tautines mūsų 
pajėgas bei energiją. Išeivija nusiteikusi 
patriotiškai, bet yra ir nutauitėjusaų, ypač 
jaunosios kartos. Netrūksta ir tokių, ku
rie yra pakeitę pavardes, kad lengviau 
pritaptų prie anglų. Bet tai nieko nepadės, 
nes anglai lengvai 'atpažįsta neanglus ir 
angliškame kailyje.

— Ką manote apie išeivijos ryšius su 
okupuota Lietuva?

— Ryšius su -Lietuva reikia palaikyti, 
ypač jaunimui. Pastarasis turėtų ten lan
kytis, nes Lietuvos jaunimas išvažiuoti 
negali. Kalikas būkštauja, kad tuo būdu 
išeivių jaunimas gali užsikrėsti komuniz
mo idėjomis. Reikia žinoti, kad Lietuvos 
jaunimas, užaugęs sovietinėje sistemoje, 
už komunistines idėjas nekovoja. Jos jam 
yra įgrisusios. Ten jaunimas gyvena dau
giau rezistencijos dvasia. Tarpusavis 
bendravimas atgaivintų jaunimą ir vieno
je, ir kitoje pusėje. Išsiskyrimas reiškia 
pražūtį. Tiesa, nutautėjimą s gresia ir Lie
tuvos jaunimui, bet ten yra tautos bran
duolys, pagrindinė tautinė jėga. Išeivija 
turėtų jarų padėti.

— Minėjote, kad okupuotoje Lietuvoje 
vyksta rusinimo procesas ir gresia nutau
tėjimo pavojus. Ar tai vienintelis pavo
jus?

— Ne. Didelis pavojus yra ir alkoholiz
mas. Tai baisi dabarties problema. Ten 
žmonės geria, norėdami palengvinti savo 
buitį, užmiršti priespaudą, rūpesčius. Be 
to, jų horizonte nematyti prošvaisčių. 
Žmonės nemato prasmės, įgyvena su ta 
diena — Iką uždirba, tą išleidžia. Toks nu
siteikimas veda į tautos išsigimimą.

— Kaip išeivija su savo organizacijo
mis ir spauda galėtų padėti tautiečiams 
pavergtame krašte?

— Kaikiais išeivijoje mano, kad nereikia 
užgauti rusų, bandyti kalbėti su jais švel
niai. Priešingai — reikia šaukti kuo gar
siau, kaip žydai! Išeivijos spauda turi de
maskuoti visas rusų daromais Lietuvai 
skriaudas. Juo daugiau čia bus triukšmo, 
reikalavimų, juo lengviau bus Lietuvoje. 
Pvz. 1965 m. Vilniuje buvo dainų šventė. 
Ta proga lankėsi daug svečių iš užsienio, 
ypač lietuvių. Tai buvo motyvais SulHėtū- 
viniti gatvių vardus, duoti vienani ansamb
liui vardą .^Lietuva“. Reikia daugiau to
kių, kaip Solženicynas. Ir daugiau vienin
gumo. Lietuvių nedaug, o pavojai ir užda
viniai dideli.

„KRYŽIAUS KALNAS“
Aplankiusieji prie Šiaulių eisiantį 

„Kryžiaus kalną“ pasakoja, kad ten nak
timis, vietoje keletą kiartų sunaikintų, 
dygsta nauji kryžiai, šiuo metu 'ten jau 
vėl esą apie 300 naujų kryžių. Jei skaityti 
visus, ir pačius mažiausius, bus apie tūks
tantis. Klevas, augęs ant „Kryžių kalno“, 
■apkabinėtas kryželiais ir rožančdiaiis, kry
želiai pakabinėti net šakose. Yna įvairių 
užrašų: lotynų, lietuvių, rusų kalbomis. 
Anit kai kurių kryžių parašai, kas pasta
tė ir kur gyvena. Yra ir pravoslavų kry
žių. Metaliniai kryžiai gerai įcementuoti.

„AUŠRA“ NR. 1 (40)

Spalio pabaigoje pasirodė Lietuvoje 
naujais pogrindinis žurnalas „Aušra“, ku
ris ir savo dviguba numeracija — 1(40)
— prisistato katip Jono Basanavičiaus
„Aušras“ tęsinys, ir įžanginiu žodžiu: 
„...Bevelk po šimto metų vėl iš naujo pa
sirodo „Aušra“. Lietuvos istorija tarsi 
pasikart oja, — carinė okupacija pasikeitė 
į tarybinę. Iš naujo iškilęs pavojus lietu
vių tautas egzistencijai....... Aušra“ nesie
kia politinių įtiksiu — sukelti revoHiuoiją 
ar grąžinti kapitalistinę santvarką. Jos 
uždavinys — ir sunkiausiais laikais gai
vinti lietuvio dvasią, ugdyti tautinį su
sipratimą, tautos dorovingumą, Skatinti 
visokeriopą pažangą“. Šiame numeryje 
skelbiamas ištisai Jono Jurašo liudijiilmas 
Kopenhagoje, Sacharovo vardo apktiau- 
vsoje, paminima vysk. Valančiaus 100 m. 
mirties sukaktis. „Prieš 100 metų buvo 
sieikiilaima Lietuvą suprovoslaivinti, o pas
kui surusinti, dabar gi siekiama ją su- 
bedievinti, o paskui palaipsniui surusin
ti... Kol lietuvio dvasinis pasaulis, tikė
jimas, pasaulėžiūra ir moralė, raginti 
mylėti 'tėvynę, bus skirtinga nuo mate
rialistinės pasaulėžiūros, tol ji bus kiūti
nu 'susilieti su nutautinta, subedievinta, 
morališkai pakrikusia pavergėjų miaise.“ 
„Aušroje“ įdėtas ir Solženicyno žodis 
„Gyventi be melo“, parašytas 1974 m., 
prieš jo ištrėmimą į Vakarus. Solženicyno 
raginimu, — nepalaikyti melo ir 'tuo pa
čiu užbėgti už 'akių dvasiniam žlugimui,
— užbaigiamas pirmasis „Aušros“ nr.

KEIČIAMA LAISVĖS ALĖJA

Sovietinės okupacijas pradžioje Kau
no Laisvės alėja, centrinė šio miesto gat
vė, buvo pavadinta Stalino alėja. Senąjį 
savo vardą ji teatgavo po StaEno minties. 
Kauno -miesto vykdomojo komiteto tran
sporto viršininko V. Čemeckio pranešimu 
spaudai, 'ateityje Laisvės alėja bus ‘Skinta 
tik pėstiesiems. Šiuo metu viena jos pusė 
nuo Kauno centrinio pašto iki Ožeškie
nės gatvės jau yra paaukštinta, išklota 
plytelėmis, pritaikyta pėstiesiems. Mies
to susisiekimo autobusai, nukreipti į kitas 
gatves, o lengviesiems automobiliams lei
džiama važinėti tik vieno 'kvartalo ribose, 
kur dar tebeina palikti pravažiavimai. 
Šiemet bus rekonstruota Laisvės -alėjos 
daliis nuo Kauno centrinio pašto iki mies
to sodo, vėliau — iki sankryžos su Mai
ronio -gatve. Tarp ‘senųjų teatro rūmų ir 
modernaus prieškarinio -pastato (Taiup. 
kasos rūmų) kitoje Laisvės alėjos pusėje 
numatoma įrengti gražią aikštę. Tame 
prieš -karą išdygusiame pastate dabar yra 
įsikūręs Kauno miesto vykdomašife ko
mitetais.

UŽSIENIETIS APIE VILNIAUS OPEROS 
RŪMUS

Amerikietis Peter Osnos, lankydamasis 
Lietuvoje, ypačiai susidomėjo Vilniaus 
operas rūmais. Apie juos savo įspūdžių 
aprašyme 'autorius tai-p pasisako:

„Vilniaus centre, ant tylios Neries 
upės krantų, stovi dailūs operos rūmai. 
Vietiniai žmonės esą tikisi, kad jie bus 
geriausių pasaulio operų salių tarpe. Juos 
suprojektavo geriausias Lietuvos archi
tektas. Atrodo didingai ir kantu dailiai. 
Statybos darbus atlaiko vietiniai darbi
ninkai per devynerius metus. „Mes sten
giamės, kad viskas būtų kuo geriausia“ 
— pareiškė vienas pareigūnas. Trūksta
mos medžiagos, kurių nėra krašte, tap pat 
kailkuirie .specialistai buvo importuoti iš 
svetur. Teaitro statyba kainavusi 6 mili
jonus dolerių, kurių gerą dalį Lietuva su
mokėjusi iš savo užsienio valiutos ištek
lių. Lankytojas tuojau pajunta, kad šis 
pastatas lietuviams reiškia žymiai dau
giau nei paprasta operos salė.“

ATLEISTAS J. ŠUMAUSKAS

Motiejus Šumauiskiaisi, Lietu-vos TSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas, atleistas iš pareigų ryšium su 
išėjimu į pensiją. Jo vieton paskintas An
tanas Barkauskas.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
I LADBROKE GARDENS,

LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.
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AUKOS

Atsilygindami už „E. Lietuvi“ ir Ni
dos knygų 'klubo leidinius, lietuviškajai 
spaudai paremti aukojo:

P. S. N. — 10.00 sv., J. Bielskis — 5.00 
sv., J. Adomaitis — 6.50 sv., P. Jakųbėnas
— 2.50 sv., A. Kadžionis ir J. Kvdetkaus- 
kais — po 2.00 sv., F. Omskiis, P. Popika — 
po 1.50 sv., J. Paulauskas — 1.00 įsv., O. 
Prainiauskienė, A. Vaukaiaiitė — po 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo: .
R. S. Kvedaravičiūtė — 10.00 sv., P. 

Stančikaitė — 4.00 sv., D. Jelinskais — 3.00 
sv., A. Kadžionis — 3.00 sv., J. Kvietkaus- 
kias — 2.00 sv., J. Jonkaiitis — 1.00 sv.

PARĖMĖ SPAUDĄ

Iinž. Aleksas Vilčinskas, kuris yra DELS
— L. Namų Centro valdybos narys ir rū
pinasi jaunimo reikalais, „E. Lietuviui" 
paremti -atsiuntė £25.00. Redakcija ir lei
dėjai dosniam spaudas rėmėjui nuošir
džiai dėkoja.

DAINAVIECIŲ AUKA SPAUDAI

Londono lietuvių moterų „Dainavos“ 
sambūrio valdyba lietuviškosios spaudos 
reikalams paskyrė £100.00. Už tuos pini
gus užsakyta laštuonioms nepajėgiantiems 
užsimokėti 'tautiečiams vieneriems me
tams „Europos Lietuvis“ ir sieninis kalen
dorius. Mielosios dainavietės tikrai paro
dė gražų pavyzdi ne tik padėdamos nepa
siturintiems, -bet ir paremdamos lietuviš
kąją -spaudą. Ačiū!

PRAŠOMAS ATSILIEPTI

Prašomas atsiliepti iinž. Bronius Jako- 
vickas, 1940 metais gyvenęs Kaune. Ieško 
Mrs. Freda Hughes (Walsh), 7 St. Johns 
Rd. Woking, Surrey.

LONDONAS
BLYNŲ BALIUS

Vasario 28 d. Lietuvių Sporto ir Sociiar 
Įlindo Klubo salėje, 345A Victoria Pairk 
Rd. E9 šv. Onos Draugija ruošia

BLYNŲ BALIŲ
Pradžia 8.00 vai., pabaiga 12 vai. įėji

mas 60 p.

VASARIO 16-TOSIOS ŠVENTĖ IR 
M. K. ČIURLIONIO

METŲ UŽBAIGIMAS LONDONE

Vasario 15 d. (sekmadienį) 6 vail. vaka
ro D. ®. Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdyba, įrengia Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventės minėjimą ir M. K. Čiurlionio 
Metų užbaigimą.

Minėjimas bus BISHOPSGATE INSTI
TUTE, BISHOPS GATE CONCERT 
HALL, 230 BISHOPSGATE, LONDON 
E. C. 2, prie pat Liverpool Street geležin
kelio stoties. Smulkesnė minėjimo pro
grama bus paskelbta vėliau.

Krašto Valdyba kviečia visus Londono 
ir 'pietų Anglijos lietuvius su draugais 
-anglais dalyvauti minėjime. Minėjimo sa
lė pasiekiama įvairiomis autobusų linijo
mis ir požeminiu traukiniu.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOS II TOMAS

Jau seniai gauta žinia iš Chikagos, kad 
yra pasiųsta didelis skaičius Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos II tomo 
knygų.

Kai jos bus gautos, Londono R. K. Re
liginės Šalpos Rėmėjų komitetas numato 
surengti šios knygos pristatymą Ixmdo- 
no lietuviams. Vėliau knyga bus galima 
gauti Švento Kazimiero Lietuvių Klube 
ir Sporto ir Socialinio Klubo bare. Jos 
kalina Anglijoje Isv. 75p. minkštais vir
šeliais. Kais norėtų gauti kietais virše
liais, tori specialiai užsisakyti ir mokėti 
5 dolerius.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius
ĮVYKS SAUSIO 31 D. ŠEŠTADIENĮ

Lietuvių Namuose, 2 Lartbroke Gardens, Wil 2PT

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Tel. 01-727 2470

SUŽEISTAS V. MASTEIKA

Grįždamas iš darbo, eismo nelaimėje 
buvo sužeistais Vytautas Masteika. Sulau
žyta dešinioji koja. Sveiksta Londono li
goninėje.

MANCHESTERIS
KULTŪRINIŲ ĮVYKIŲ PAMINĖJIMAS

1975 m. gruodžio 12 d. LFR Manches
ter io vienetas surengė MLS klube į juos
teles įkalbėtų kalbų programą iš Brad- 
forde įvykusio Kankinių minėjimo, reng
tos parodos atidarymo, M. K. Čiurlionio 
minėjimo ir žmonių nuomones apie Š. 
Amerikoje pagamintą M. K. Čiurlionio 
filmą. i0e to, buvo grojama juostelių mu
zika ir dainos iš Australijos, V. Vokieti
jos, JAV ir Lietuvos. Programą pravedė 
J. Podvoiskis.

MIRĖ KAZIMIERAS SIDARAS

1975 m. gruodžio 14 d. savo namuose 
Skilvio vėžiu, mirė K. Sidaras. 53 m. am
žiaus.

Velionis buvo gimęs 1922 m. lapkričio 
20 d. ir gyveno Rumšiškėse, Kauno ap
skrity. Karui baigiantis, atsidūrė V. Vo
kietijoje, o 1947 m. atvyko į Angliją. Ga
liausiai apsistojo Oldhame, kur sukūrė 
lietuvišką šeimą ir įsigijo smulkių prekių 
krautuvę. Buvo liet, klubo narys, bet kul
tūrinėje veikloje, dėl nuolatinio užsiėmi
mo prekybos reikalais, nedalyvavo.

Laidotuvės įvyko gruodžio 19 d., 
penktadienį. Palaidotas Mostomo katalikų 
kapinėse, 'asmeniškame kape. Pomirtines 
apeigas atliko kun. V. Kamal t is. Velionį 
į įamžino poilsio vietą palydėjo 30 jo drau
gų' ir pažįstamų, kurie sunešė daug vai
nikų ir gėlių. Jo žmona savo namuose 
laidotuvių dalyviams suruošė arbatėlę.

Liko liūdinti žmona, jaunametė dukra 
ir giminės Lietuvoje.

Ilsėkis, Kazimierai, ramybėje.

KŪČIOS

Manchesterio Liet. Soc. klubas savo pa
talpose (Surengė bendras Kūčias, kuriose 
dalyvavo 37 asmenys, jų tarpe buvo ne 
tok viengungiai, bet ir šeimos.

Jas 'atidarė kun. V. Kamaiitis, palaimi
no stalus ir pasakė progai pritaikytą žo
dį bei pasveikino su šventėmis. Po to pra
sidėjo tradicinis įplotkelių — kalėdaičių 
laužymas ir kūčių vaišės, kurioms puikų 
lietuvišką maistą paruošė V. Virbickilenė 
ir V. Bagdonavičienė, padedant O. Ramo
nienei. Kūčios nusitęsė iki vėlaus laiko.

Bendros Kūčios buvo seniai įrengtos, 
nes vis neatsirado šeimininkių, kurios su
tiktų paruošti maistą. Tai yra — gražus 
ir praktiškas dalykas. Dalyvaujančių žmo
nių skaičius kaskart vis didėja.. Būtų 
praktiška bendrus pietos rengti Vėlykų 
ir kitų švenčių progomis.

KALĖDŲ EGLUTĖ

1975 m. gruodžio 27 d. Skautų ir Sekm. 
Mokyklos Tėvų k-tais surengė klubo na
rių vaikams Kalėdų eglutę, į 'kurią susi
rinko 40 vaikų, jų 'tėvai ir svečiai.

Eglutę atidarė Tėvų k-to pirm. V. Kaps
tys. Pravedė mokyt. D. Damauskas. Pro
gramą 'atliko jaunieji skautai-ės. Jie pa
dainavo lietuviškų dainų ir padeklamavo 
eilėraščių. Kalėdų senelis (V. ŠiaučiuHs) 
vaikus apdovanojo įvairiomis dovanėlė
mis.

Po programos buvo vaikams surengta 
arbatėlė, po jos pasivaišino ir vyresnleji- 
Eglutę įrėmė ’klubas.

Skautai savo iiei-kalamis pravedė loteri
ją-

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
'L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Mancheste- 

rio Skyrius surengė MLS klube Naujųjų 
Metų sutikimą, kuriame dalyvavo daugiau 
kaip 90 žmonių. Be to, kitame kambaryje 
N. Metų 'sutikti susirinko būrys latvių. 

Į N. Metų sutikimą atidarė ramovėnų 
skyr. pirm. K. Murauskais. Šia proga raŠ- 

; to sveikino Centro Valdyba, žodžiu — 
MLS klubo pirm. V. Bernatavičius, DBLS 
Manchesterio skyriaus ir ML Kultūrinio 
Ratelio vardu — S. Lauruvėnas, MLM Ra
telio pirm. B. Barauskienė, skautų vardu
— A. Jakimavičius, jaunuomenės vardu
— J. Būtėnas, Tėvų k-ito vardu — V. 
Kapstys,

Žmonės N. Metų sutikti rinkosi .anksti. 
Besi vaišindami prie savo maistu paruoš
tų stalų, dalijosi paskutiniais senųjų me
tų įspūdžiais. Vėliau svečiai buvo pavai
šinti 'klubo užkandžiais, kuriuos paruošė 
P., V. ir O. Virbickai', už ką ramovėnų 
skyr. v-ba nuoširdžiai dėkoja. Visų nuo
taika buvo puiki. N. Metai sutikti sugie- 
dant Lietuvos himną, po kurio vyko visų 
nuoširdus pasisveikinimas, palinkint vie
ni kitiems laimingų ir džiaugsmingų Nau
jųjų Metų. Skautai savo reikalams prave
dė turiningą loteriją, kuri davė gražaus 
pelno.

Ta pačia proga ramovėnų skyriaus val
dyba sveikina visus ramovėnus ir jų šei
mų narius bei rėmėjus Naujųjų 1976 Me
tų proga ir linki gražios ir 'laimingos klo
ties.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 4 d. Manchesterio Liet. Soc. klu

bas turėjo metinį-narių susirinkimą, ku
riame aptarė klubo einamuosius reikalus 
ir išsirinko naują valdybą. Pirmininkavo 
D. Banaitis, sekretoriavo A. Kublinskais.

Iš valdybos pranešimų paaiškėjo, kad 
klubas baigė metus su daugiau kaip 600 
svarų nuostolių, kuris atsirado dėl padary
tų remontų ir, svarbiausia, dėl mažo lan
kytojų skaičiaus. Taip atsitiko dar ir dėl 
to, kad nebuvo įsileidžiama didesnio skai
čiaus kitataučių, kurie anksčiau sunešda
vo didelę sumą pinigų. Norėta, kad (klubas 
būtų lietuviškas, publika švari. Bet buvo 
pamiršta, kad joks klubas negali išsivers
ti be pašalinių lankytojų.

Susirinkimas šiems metams Išsirinko 
naują klubo valdybą, kuri yra šios sudė
ties: pirm. — V. Bernatavičius, vicepirm.
— P. Virbickais, sekretorius — J. Podvois
kis, 'iždininkas — D. Jalinskais. Valdybos 
naniaii: P. Podvoiskis, A. Stankevičius, L. 
Pūras, D. Sveikinas, A. Valiukevičius ir S. 
Lauruvėnas. Revizijos komisija: Ant. Ja- 
loveckas, N. Gasiūnienė ir K. Steponavi
čius.

Naujai valdybai linkime 'sėkmės.
A. P-kis

WOLVERHAMPTONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Vasario 14 d. 7 vai. DBLS Wolverhamp- 

'tono Skyrius, susitaręs su Birminghamo, 
Coventirio ir Gloucesterio 'Skyriais, puoš
nioje lenkų katalikų 'klubo salėje, Stafford 
Rd., Oxley-Wolverhampton (prie Good
year fabriko) rengia Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo šventės minėjimą. 
Bus įdomi programa, gros geras orkest
ras, veikte turtinga loterija. Šokiai iki 12 
valandos, baras iki 11.30 vai.

Karštais ir šaltais užkandžiais llr viso
kiais gėrimais 'aprūpins visus klubas, ir 
visa tai žymiai pigiau, negu kitur, todėl 
vežtis savo maistą ir gėrimus nepatartinai

Maloniai prašome visus, iš arti ar toli, 
pavieniai ar ekskursijomis atvykti pas 
mus, kur būsite maloniiai laukiami ir pri
imti.

Skyriaus valdyba

BRADFORDAS
PENSININKŲ VAIŠĖS

Sausio 10 d. vakare Vyčio klubo vaidy
ba erdvioje salėjesu rengė vaišes pensi
ninkams. Ir ne be prasmės: tai jie pirmie
ji stipriai parėmė ne tok žodžiu, bet ir 
paskola .nuosavo klubo įsigijimą, tai jie 
ir šiandien uoliai lankosi visuose jame 
rengiamuose parengimuose.

Kai bene 40 žmonių — dalus ne pensi
ninkų — susėdo prie vaišėmis apkrautų 
stalų, po kun. kapeliono sukalbėtos mal
dos pirm. St. Grybas pasveikino pensi
ninkus. priminęs, kad jų visokeriopa pa
rama buvo įsigytas Vyčio klubas, kurio 
veiklą jie ligšioil teberemia. Skonėdamie- 
■sl T. Groblienės gerai parengtais patie
kalais ir kilnodami taureles, 'Svečiai turė
jo progų pasidalyti mantomis ir užtraukti 
skambių lietuviškų dainų. Protarpiais 
draugišką aliasą pertraukė kalbėtojai. 
Kun. J. Kuzmickis pasidžiaugė pensinin
kų aktyvumu visuomeniniuose ir reli'gi- 
nuose susibūrimuose; J. Adamonis — 
gražia parama bei bendradarbiavimu. 
Pensininkų vardu V. Ignaitis dėkojo už 
vyresniųjų atsiminimą, siūlydamas atei
tyje 70 metų slenkstį peržengiančius ben
drame sambūryje pagerbti; priminęs vy
rų ir moterų teisių sulyginimą šiame 
krašte, ragino ir toliau laikytis mūsų pa
pročių. džentelmeniškai elgiantis su mo
terimis. A. Bučys, gėrėdamasis gera nuo
taika, pasidžiaugė, kad mūsų nepamiršta 
ir toe. 'kurie, drauge dirbdami ar net čia 
gimę, išemigravę kitur, įvairiomis progo
mis mus aplanko: pernai mūsų 'tarpe pa
buvojo J. ir O. Peleckiai iš JAV, šiemet 
— čia gimęs, o Australijoje užaugęs inž. 
Vyt. Juška ir iš kengūrų žemės atskridu
si Aid. Medelytė, talkininkavusi ir šio po
būvio surengimui.

Kol visi bendradarbiauja ir jaunesnieji 
nepamiršta vyresniųjų, ir pats gyvenimas 
atrodo šviesesnis ir prasmingesnis.

SUSIRINKIMAS
Vasario 1 d., sekmadienį, 2.30 vai. p. p. 

šaukiamas „Vyčio“ klubo narių metinis 
susirinkimas.

Dienotvarkėje pranešimai apie klubo 
veiklą praėjusiais .metais ir rinkimai .klu
bo valdybos bei revizijos komisijos.

Kviečiami visi klubo mariai dalyvauti.
„Vyčio“ klubo valdyba

Guildfordas
A. A. POVILAS RUZGAS

1975. XII. 26 (antrąją Kalėdų dieną) 
Guildforde mirė Povilas Ruzgas, gimęs 
1917 m. sausio 31 d. Pilkerių km., Taurag
nų valsčiuje, Utenos aps.

Kaip dauguma iš mūsų, Povilas, pra
ėjęs antrojo karo kryžiaus kelius, .atsidū
rė Luebecke — pabėgėlių stovykloje.

1947 m. gegužės pradžioje, atsivėrus 
emigracijos vartams, 'atvyko į Angliją. 
Keletą mėnesių gyveno pereinamoje sto
vykloje Havante, ne per toli nuo dabarti
nės Lietuvių Sodybos. Dar šioje stovyklo
je būdamos, Povilas aktyviai įsijungė į

vyrų chorą, kurį 'sukūrė ir jam vadovavo 
ilgametis Londono lietuvių choro vedėjas 
V. Mam'ai'tis. Po trejetas mėnesių choras 
persikėlė į žemės ūkio stovyklą West Byf- 
leet'e, netoli Guildfordo. Vėliau, choro ve
dėjui išvykus į Londoną, West Byfleeto 
stovykla persikėlė į 'kutą vietą, dar arčiau 
Guildfoirdo-Hallams. Nors ir .be choro ve. 
dėjo, dar ilgai skambėjo lietuviškos dai
nos, kuriose Povilas aktyviai reiškėsi ir 
choro branduolys išsilaikė aipie porą me
tų.

Likvidavus žemės ūkio stovyklas, lietu
vių būrelis apsigyveno Guildforde ar apy
linkėse. Čia ir Povilas, gražiai įsikūrė: įsi
gijo savo mamute, dirbo Guildfordo miesto 
įaisvi'vaildybės parkuose, buvo dažnas Lie
tuvių Sodybos lankytojais, nuolatinis „Eu
ropos Lietuvio“ skaitytojas. žodžiu, buvo 
susipratęs .lietuvis, kuriam lietuviški rei
kalai visada rūpėjo.

Į Povilo laidotuves susirinko gražus 
Guildfordo ir apylinkės lietuvių būrelis. 
Po gedulingų mišių Šv. Juozapo bažnyčio
je Povilais palydėtas į Guildfordo krema
toriumą.

Per anksti apleidęs šį pasaulį, Povilas 
paliko liūdintį brolį Joną, jį globojusią il
gametę gyvenimo draugę ir senus draugus 
bei pažįstamus.

LIET. SODYBA
Gyvenimas yra knyga, kurią rašome sa

vo veiksmais, žodžiais ir mintomis. Naujų 
Metų Išvakarėse uždengėme vieną lapą, 
atsiskleidė kiltas. Skaitome kas buvo pa
rašyta Sodybos gyvenimo knygoje. Atro
do, gana daug. Eluvo tamsesnių valandų, 
ligų, skausmo, bet taip pat buvo daug 
daug džiaugsmo ir pasitenkinimo, kiban
čių iš pasisekusių .pobūvių, laimėjimų. 
Nežiūrint žiemos sezono, Sodyba niekada 
nebuvo tuščia. Kartais net kelis sykius 
savaitėje girdėjosi linksma muzika, šokė
jų trepsėjimas, stiklų skambėjimas. Ne
trūko ir rimties. Kapelionas Basingstoke 
kalbėjo apie bažnyčios kančias Lietuvoje, 
turėjome sekmadienių ir šventadienių 
Mišias, kapų lankymą ir patį rimčiausią 
vakarą — šventas lietuviškas Kūčias. Jos 
tikrai buvo pravestos tautinėje, religin
goje dvasioje. Užtai turime dėkoti Sody
bos vadovybei, kuri įdėjo daug darbo ir 
geros valios. Kapelionas palaimino pdot- 
keles, Bernadeta, kaip sodybiečių motina, 
jas išdalino. Po maldos kapelionas trum
pai paaiškino plotkeSių bei Kūčių prasmę, 
palinkėjo Dievo malonės ir pakvietė vi
sus vaišintos. Vakarienė buvo nepapras
tai puikini pagaminta. Medalis šeiminin
kėms. įvairios žuvys, silkutės, kisieliai ir 
daugybė kitų lietuviškų patiekalų primi
nė tas brangia® Kūčias, kadaise švęstas 
Tėvynėje. Pirmam alkiui aprimus, kape
lionais pasakė ilgesnę kalbą lietuvių ir 
anglų kalbomis. Po jo įspūdingą žodį tarė 
DBLS pirmininkas J. A'lkis. Atvyko Ka
lėdų Senelis. Jaunųjų akys nušvito, kai 
iš to stebuklingo maišo pradėjo verstis 
nustebtos dovanos. Nebuvo užmiršti i'r 
pensininkai su kapelionu. Juos dovano
mis aplankė mūsų šaunios dainavietės, 
kurioms jie yra giliai dėkingi.

Šventai vakarienei pasiibaigus, namiš
kiai ir būrys svečių kapeliono anglų pa
rapijos 'autobusu nuvažiavo bažnyčion 
Bernelių Mišių. Ten per pamokslą buvo 
priminta 'apie kenčiančią Lietuvą, lietar 
viškas Kūčias, pavergtas tautas. Kūčios 
pasibaigė, bet jų šventa šiluma tebeplaz- 
denia širdyje.

Atėjo Naujų Metų išvakarės. Vėl 
džiaugsmas, draugystė, gerai paruoštas 
stalas, muzika^ šokiai, o rytojaus dieną 
šv. Mišių rimtis.

Skaitydami Senųjų Metų Sodybos gy
venimo lapą, randame daugybę paren. 
girnų, suvažiavimų, įvairių varžybų... Tai 
ne tuščia lapas ir jame daug dalykų, ku
riais galima tikrai didžiuotis. Lieka tik 
dabar drąsiai žvelgti į priekį, planuoti ir 
stengtis, kad ateinantieji metai būtų dar 
turtingesni, vertingesni ir gražesni.

A. G-ba

VOKIETIJA
EGLUTĖ MŲENCIIENE

Kaip suaugusiems Vasario 16-ji, taip 
vaikučiams — Kalėdų Eglutė. Ji vis tolau- 
sinėja tėvelių — 'kiek dar dienų, o paskui 
kiek dar valandų iki Eglutės... Ir iki kol 
pasirodo Kalėdų Senelis, mažųjų širdelės 
plaka baime, viltimi, spėHtoglm'ais... Bai
me: kaip Senelis atrodys — ar barzda bus 
ilga, ar balsas storas ir kaip seksis pade
klamuoti eilėraštį jam; viltimi ir tepelio- 
jimais: ką Senelis pasakys, ko paikiaus, 
ir, svarbiausia, ką jis atneš savo maiše?

Tokiais tat jausmais sutiko sausio 3 d. 
Muencheno vaikučiai gerąjį Kalėdų Se. 
nelį (R. Hermaną), sutiko visi — didėli 
ir maži — Senelio pasveikinimo eilėraš
čiu. Senelis neskubėjo išdalyti dovanas ir 
iškeliauti 'atgal „į Lietuvą“. Jis norėjo su
sipažinti su kiekvienu vaiku ir net su tė
veliais. Jis papasakojo gražių nuotykių, 
anekdotų, paklausinėjo ne tik vaikų, ką 
jie žino apie savo tėvynę, bet į kalėdinį 
konkursą įtraukė ir tėvus. Pavyzdžiui, 
muencheniečiai žinojo net vienuolikoje 
kalbų žodį „Kalėdos“, — daugiausia ži
nojo ponia J. Vyšniiauskaitė-Barone, lai
mėjusi už tai 'kalėdinį varpą. Iš kalėdinių 
papročių žinojimo premiją — laimę ne
šantį paršiuką — laimėjo ponia V. Her- 
manlienė! Vaikučiai turėjo nupiešti Kalė
dų Senelio portretą, čia tai buvo gražiau
sias vaizdas, kai Senelis išdidžiai pozavo, 
o vaikučiai, sugulę iant pilvukų, prakai
tavo įvairiaspalviais pieštukais. Saldžias 
premijas nusinešė Aušrelė Skeberdjyitė, 
Morkus Struppe, Jan Hermanas, net iš 
Heidelbergo atvykęs į eglutę. Rungėsi 
vaikučiai ir statydami iš šiųmetinių ka
lėdinių atviručių daugiaaukščius namus. 
Kas daugiau aukštų sumūrys! Kai kas ir 
nusijuokė — „Iš tikrųjų, šiam tikslui gal 
labiausiai apsimokėjo tie kalėdiniai svei
kinimo 'atvirukai“...

Kas sugebės 'atvaizduoti 3-4 metukų 
vaikučių veidelį, deklamuojanlt Seneliuėi 
savo pirmąjį eilėraštį? Klek pastangų tai 
reikalauja iš vaiko, vargu ar galės su
prasti, nedalyvavęs vaikų Eglutėje.

Malonu, kad ne tik Vargo mokyklos 
vaikai, bet ir mamyčių 'pamokyti mažiau
sieji, stengėsi parodyti Seneliui, klek jie 
išmoko lietuviškai. Jie deklamavo, giedo
jo, skambino pianinu. Gi Joris Jurašas, 
lygiai prieš metus apleidęs su tėveliais 
Vilnių, — >be abejo, geriausiai mokėjlo 
lietuviškai, tai jis norėjo Seneliui pasi
girti, išmokęs jau angliškai. Tat jis pa
deklamavo ir padainavo angliškų kalėdi
nių dainų. ,

Atrodo, Senelis buvo patenkintas Muen
cheno prieaugliu ir apdovanojo juos kaip 
tik tuo, ko jie labiausiai norėjo... Už tas 
dovanas reikia padėkoti Balfui ir Muen
cheno Moterų Klubui.

Kalėdų Senelis užgynė Muencheno 
Vargo mokyklėlės uoliuosius mokinukus 
— Aušrelę ir Mindaugą Skeberdžius, ku
rie, prieš Kūčias, tėvelio vežime, aplankė 
15 senelių ir ligonių su programėle ir do
vanėlėmis.

Turiu pardavimui keletą 
egzempliorių „Dabartinės 

Lietuvių Kalbos Žodyno“. Kaina 
5 svarai. Kreiptis: T. Vidugiris. 
2 Ladbroke Gdns, London W11 
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — sausio 25 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — sausio 25 d., 
14.30 vai,, St. Peter's, Dormer Pl.

COVENTRYJE — sausio 25 d.. 19 vail., St. 
Elizabeth's.

BRADFORDE — vasario 1 d., 12.30 val.
LEEDSE — vasario 8 d., 3 vai. p. p., H. 

Rosary bažn.
BRADFORDE — vasario 15 d.. 12.30 val., 

iškilmingos pamaldos už Tėvynę Lie
tuvą.

HUDDERSFIELDE — vasario 22 d., 1 vai. 
p. p., St. Joseph's bažn.

NOTTINGHAME — vasario t d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — vasario 1 d., 15 
vai., St. Wulstan, Wolstanton. Church 
Lane.

NOTTINGHAME — vasario 2 d.. Graudu
linėse, 19 vai.. Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — vasario 8 d., 11,15 
vai.. Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — vasario 8 d., 13.45 
vai.. Sacred Heart. Mere Rd.
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