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Partijos ir žmones
Visuomenės susiskirstymas į politines, 

ideologines ar religines grupes, atrodo, 
yna universalus ir neišvengiamas. Nepri
klausomoje Lietuvoje (ir kitose Baltijos 
valstybėse) politinis žmonių grupaivima- 
sis buvo beveik liguistas: visų trijų kraš
tų parlamentai turėjo po keliolika ar net 
keliasdešimt politinių partijų.

Ideologiškai politinis grupavimasiis anuo 
metu prasidėdavo dar gimnazijose (vėliau 
jis buvo varžomas), o studentijoje jis pla
čiai šakojosi įvairiausiomis korporacijo
mis ar sambūriais. Šitoji tradicija, bent iš 
dalies, tęsiama ir išeivijoje, nors, gal būt, 
ne taip sėkmingai, kaip Lietuvoje. Ir vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
iki šiol dar vis tebėra sudarytas senųjų 
politinių partijų pagrindu, nors dėl to kar
tais ir pasiginčijama.

Politinių ir ideologinių grupių vadai bei 
kūrėjai teigia, kad tik tam tikra pasaulė
žiūra padeda žmogui išvystyti dvasines 
gailias, sukurti pilnutinę asmenybę ir iš
ugdyti įjo moralinio gyvenimo principus. 
Ir niekas negalėtų .tokiam teigimui prie
šintis, gal net niekas ir nenorėtų būti vi
siškai beidėjiniu žmogumi. Tačiau reikia 
neužmiršti, kad išeivijos gyvenimas žmo
nes savaip sąlygoja, jų tautiškai politinis 
gyvenimas svetur neturi galimybių, o daž
nai ir prasmės, plačiau pasireikšti.

Bevartant užjūrio lietuvių spaudą ma
tyti, kad kai kurie laikraščiai vis dėlto 
dar labai daug vietos skiria savitarpio 
ginčams ir nesantadkoms. Ir beveik visa
da čia įveliamos dr linksniuojamos seno
sios (ir naujesnės) politinės pairti jos, tar
si jos būtų svarbesnės, negu pavieniai as
menys. Labai dažnai pasitaiko, kad prise
gus kuriam nors veikliam, lietuviško dar
bo nevengiančiam asmeniui politinę etike
tę, jis diš kanto paverčiamas niekam tiku
siu neišmanėliu arba užsispyrusiu parti
niu agitatorium. Prikergę pvz. J. tEIrazai- 
čiui frontininko, Bteliniiui .ar Kairiui cici- 
liko, Krupavičiui krikdemo vardus, juos 
tarsi dš įkarto padarome ne tautos, o par
tijos veikėjais. O tokių atvejų, kai visad 
tautai! nusipelnę žmonės žeminami .politi
nių partijų sąskaita, esama gana daug. 
Gal dėl tos priežasties daugelis jaunosios 
kairios lietuvių, net ir pabuvoję mokslo 
metais vienoje ar kitoje organizacijoje, 
vėliau iš jų šalinasi., nebenori įsivelti į 
vyresniųjų bergždžius ginčus. Labai .aiš
kus pavyzdys yra paskutiniuoju metu įvy
kęs P. L. Bendruomenės skilimas, kuris 
niekam negaili būti naudingas.

Atrodo, kad mūsų politinės partijos šiuo 
metu tik tiek gali turėti prasmės, kiek jos, 
prisiderinusios 'prie gyvenamojo krašto 
partijų, gali padėti mūsų laisvės bylai. 
Kovoti dėl įtakų į esamas ar būsimas val
džias yra donkichotiškais reikalas, nes Lie
tuvos laisvės byloje išeiviai yra tik liudi
ninkai. Jeigu ir prisireiktų, nenusiųsime į 
Lietuvą prezidentų ar ministrų, taip ne- 
nusiuntė po pirmojo pasaulinio ikaro JAV 
lietuviai. Išeivijos gyvenime svarbiausią 
vaidmenį vaidina ne partijos, bet žmonės. 
Partijos dr jų programos nueis užmarštin, 
pasiliks tik prakilniųjų žmonių vardai. 
Tatai aiškiai dr įtikinančiai byloja seno
sios išeivijos istorija.

J. Vikis

Audra samovare
Praėjusią savaitę atsitiko diplomatijos 

istorijoje negirdėtas nuotykis: Sovietų Są
jungos vyriausybė parašė ir per savo am
basadoriaus padėjėją .atsiuntė laišką bri
tų opozicinės partijos (konservatorių) va
dovybei. Po dviejų dienų laiško turinys 
buvo viešai paskelbtas Maskvoje, o sovie
tų ambasadorius Londone Lunkovas dėl 
jo apsilankė britų užs. reikalų ministeri
joje ir visą valandą kalbėjosi įsu 'atitinka
mais pareigūnais.

Tūkstarties žodžių laiško turinys labai 
paprastas. Jame nusiskundžiama, kodėl 
konservatorių vadė Mrs. Thatcher ir vie
nas iš jos padėjėjų Julian Amery taip 
griežtai įspėjo britų visuomenę apie sovie
tų kariuomenės didėjantį ’apsiginklavimą, 
jo pavojų Europai. Laiške nurodoma, kad 
toks perdėtas pavojaus -aiškinimas yra ne
teisingais, kenkia atlydžio dvasiai dr iš 
naujo kursto šaltąjį karą.

Londono diplomatiniai sluoksniai pra
kaituoja, bandydami atspėti, kodėl galin
gos valstybės vyriausybė nutarė oficialiu 
keliu kreiptis į žymiai silpnesnio krašto 
opozicijos vadovybę? Čiia jie pateikia bent 
tris priežastis, negalėdiami patvirtinti, ku
ri iš jų yra pati teisingiausiia.

1. Sovietai pagaliau pripažino, kad de
mokratiškuose kraštuose opozicinės parti
jos nėra valdžios marionetės, ’bet savaran
kiškos politinės organizacijos, kiekvienu 
mietu galinčios perimti valdžią. Todėl nuo
širdžiai siekiant pasaulinės taikos, reikia, 
kad tam siekimui 'nesipriešintų ne tik pa
skirų 'kraštų vyriausybės, bet ir jų opozi
cijos.

2. Laiško tikslias galėjo būti perskelti į 
dvi dalis konservatorių partiją, padalijant

IŠKELIA LIETUVIŲ NUOPELNUS

Britų žurnalas „Nature“ (vol. 258, psi. 
470) nagrinėja „E. Lietuvio“ skaitytojams 
jau žinomas Sovietų Sąjungos praėjusių
jų metų blogo derliaus nesėkmes ir tų ne
sėkmių priežastis. Straipsnio autorė Vera 
Rich jame cituoja praėjusiųjų metų lap
kričio 14 d. „Pravdą“, kurioje Partijos 
Centro Komitetas užgiria Lietuvos žemės 
ūkio specialistų nuopelnus derliams padi
dinti. Per 8 metus Lietuvos Žemės ūkio 
instututas ištyrė Lietuvos dirvožemius, 
sudarė jų žemėlapius, išnagrinėjo melio
racijos reikšmę ir įtaką j pievų pagerini
mą, parinko tinkamiausias javų• ir ganyk
linių žolių sėklas. Trumpai sakant, buvo 
nustatytos mokslinės priemonės derliams 
kelti, neatsižvelgiant į vietinio pobūdžio 
klimaltinius svyravimus. Esą, lietuviai įti
kinę, kad vien 'tik ūkio mechanizacija ir 
„chemikalizacija“ dar nėra gero derliaus 
laidais.

Iš kitos pusės autorė betgi prileidžia, 
jog galimas dalykas, kad ir pavartojus vi
sas mokslines priemones bei .metodus, So
vietų Sąjunga negalėtų savo gyventojų iš
mali tinti. Tik ji nenorint! to pripažinti ir 
ilki šiol nesirūpinusi pastoviais susitari
mais uižsitikrinti grūdų importo. (Šiais 
metais pirmą kartą pabandyta sudaryti 
penlkių metų kontraktą su JAV).

SPAUDŽIA LENKUS

Sovietai spaudžia Lenkiją ir kitus sate
litinius kraštus panaudoti visus kreditus 
pirkti Vakaruose telkias prekes, kurių la
biausiai trūksta Sov, Sąjungoje. Pirmoje 
eilėje reikalaujama didelio diametro 
vamzdžių, kuirių sovietai patys visiškai 
nesiigamiiina. Lenkija yra verčiama net ir 
savo reikalams V. Vokietijoje pirktus 
vamzdžius 'perleisti SoV. Sąjungai už 'rub
lius. Norėdama palengvinti naftos ir dujų 
pravedlimą iš Orenburg© (Urale) iki Čeko
slovakijos sienos, Sov. Sąjunga padalijo 
visą 1.700 mylių liniją į atskiras dalis, ku
rias turės pravesti satelitiniai kraštai.

ĮSPĖJA VAKARUS

Sovietų Mokslo Akademijos kalbų insti
tuto narys, mokslininkas A; Melcuk iš
spausdino New York Times atsišaukimą į 
Vakarų mokslininkus. Jis sakosi rašąs už
sienio spaudoje todėl, kad viduje jam tai 
daryti uždrausta. Laiško pagrindinis tiks
las yra įspėti Vakarų pasaulį apie gresian
tį pavojų.

„Tur būt, jūs pilnai nesuprantate, kad 
250 milijonų tauta, vadovaujama visiškai 
neskrupulingų, beširdžių, bet turinčių ge
rus smegenis žmonių, gali būti labai pavo
jinga“.

ją, kaip dabar dažnai sakoma, į vanagus 
ir balandžius.

3. Tai yra paprastas diplomatinis triukš
melis, kurį anglai pavadintų audra van
dens- stiklinėje, o rusiškai geriau 'tiktų 
audra samovare...

Šiaip ar taip tai yra neeilinis įvykis, pa
dėjęs išjudinti britų apsnūdusią visuome
nę .prieš jai gręsiantį pavojų ir gerokai iš
kėlęs opozicinės partijos prestižą.

Kadangi tame laiške Sovietų vyriausy
bė kaltina konservatorius pakeitus ligšio
linę draugišką liniją į visiškai priešišką 
sovietams, nokainitriai laukiama, ką į laiš
ką atsakys Mirs Thatcher ar jos numaty
tasis užs. reik, miniisteris R. Maudling.

(Elritų spauda 'Sovietiniame laiške įžiūri 
norą pažaboti žodžio ir spaudos laisvę. 
Vietoje protestų, siūloma Sov. S-gos pilie
čiams taip pat leisti pasisakyti, ką jie gal
voja apie savo ir kitų kraštų politiką.

Sovietų armijos laikraštis „Raudonoji 
žvaigždė“ M. Thatcher vadina „Geležine 
ponia“, kuri 'kurstanti britų tautą prieš 
Sov. Sąjungą.

TIK GREIČIAU
Ryšium su Concorde viršgarsinio 'lėktu

vo pirmąja kelione (sausio 21 d.), „Times“ 
įsidėjo vedamąjį, kuriame sakoma, kad iš 
trijų pagrindinių oro transporto reikala
vimų Concorde ištesėjo tik vieną. Tie rei
kalavimai' yna tokie: greičiau, pigiau, dau
giau (žmonių). Concorde neabejotinai sa
vo greičiu pralenkia visus ilki šiol buvu
sius lėktuvus, bet jis paima daug mažiau 
keleivių, kurie turi -mokėti beveik dvigu
bą kainą.

Nurodęs Kubos, Čekoslovakijos, Vietna
mo, Laos, Kambodi-jos ir Angolos pavyz
džius, jis sako: „Tikroji žmonių laisvė ir 
žmogaus teisių .apsauga Sovietų Sąjungo
je yra tiek pat svarbi išoriniam pasauliui 
(gal dar svarbesnė), negu mums. Neuž
mirškite, kad pas mus daug žmonių lai
koma kalėjimuose, darbo stovyklose ir 
psichiatrinėse ligoninėse. Jie kenčia taip 
pat ir už jūsų laisvę. Sacharovas yra mū
sų, o taip pat ir viso pasaulio laisvės sim
bolis.“

A. Mellcukas stebisi, kad -tiek Rusijoje, 
tiek už 'jos sienų į Sacharovo kovą dėl 
'laisvės žiūrima apatiškai. „Jeigu neskai
tyti partijos ir valdžios suorganizuotos 
■atakos, mūsų krašte .apie Sacharovą nie
kias garsiai nekalbėjo. Tačiau Vakarų pa
saulis privalo žinoti, kad mūsų krašte yna 
daug žmonių, kurie nesutinka su valdžios 
propaganda prieš laisvės kovotoją. Stebi
na įtiktai aukštuose postuose sėdinčių 
mdkslindnkų tylėjimas, rodąs, kad Rusijo
je nebėra inteligentijos tikrąja to žodžio 
prasme.“

Baigdamas jis primena Kovaievo teismą 
Vilniuje, į kurio .sprendimą sovietų moks- 
liniinkad atsakę tyla. „Sovietų Mokslo Aka
demijos nariai pasidarė marionetės, pra
radusios 'įsitikinimus ir sąžinę“.

Meilčuko laiškas yra įrodymas, kad So
vietuos disidentai laukia daugiau pagal
bos iŠ šalies.

TRŪKSTA PINIGŲ

Keston College yra, tur būt, vienintelis 
pasaulyje Religinių Studijų Komunistų 
Kraštuose Centras. Jam vadovauja visa, 
širdimi savo darbui atsidėjęs anglikonų 
kunigas M. Bordeaux. Daugiausia dėme
sio jis 'kreipia į Rytų Europos kraštus, o 
iš šitų ypatingai yra išskiriama Lietuva, 
kurioje tikėjimas labiausiai persekioja
mais.

Per neseniai įvykusį tos organizacijos 
metinį susirinkimą paaiškėjo, kad turi
mieji fondai, kurių 'svarbiausias .buvo For
do fondas (30.000 dol.), jau yra išsibaigę. 
Todėl daugelis darbų, įskaitant ir L. K. 
Bažnyčios Kronikų vertimas į anglų ir ru
sų kalbas, nebegali būti atliktas. Visuo
menė ir organizacijos prašomos paremti 
Keston College didelės svarbos darbą.

PARDUOS VAKARIEČIŲ LAIKRAŠČIUS

Sovietų laikraščių paskirstymo agentū
ra Sojuzpečat paskelbė, kad vakariečių 
'laikraščiai būsią parduodami Sov. S-gos 
kioskuose. Tos agentūros vedėjas Proko
fiev nenurodė tiksliai laiko, pažymėdamas, 
kad šiais metais.

BIJO KGB

ųDie Welt“ (24. 1. 76) ir kiti vokiečių 
laikraščiai rašo, kad G. Konzelmann'as 
pagamino dokumentinį filmą apie KGB 
slaptąją vediklą V. Vokietijoje. Filmas bus 
demonstruojamas per Vokietijos televizi
ją (ARD) vasario 2 d. Spėjama, kad jame 
gali būti .atskleista netikėtų staigmenų, 
galinčių turėti nelauktų pasekmių. Filmo 
gamintojai esą įsitikinę, kad KGB) gali 
bandyti filmą dar prieš demonstravimą 
sunaikinti. Dėl tos priežasties esą iš kar
to padarytos trys filmo kopijos ar paslėp
tos atskirose vietose.

VOKIEČIAI ASTRONAUTAI

Spėjiama, kad pirmasis astronautas iš 
Vakarų Europos bus vokietis. Vokietijos 
Oro ir Erdvės Tyrimo ir Bandymo Stotis 
(iDFVLR) jau gavo daugiau kaip 60 pa
reiškimų iš žmonių, norinčių dalyvauti ’se
kančiame JAV skridime į erdvę 1980 me
tais. Tuo metu numatytas pirmasis Space 
Shuttle islkridimias (tai raketa, kuri galės 
grįžti žemėn, kaip lėktuvas, ir kuri galės 
padaryti keletą kelionių į endvę). Vokie
čių vyriausybė yra prisidėjusi 500 mil. 
markių prie amerikiečių Space Shuttle 
programos, tad vieta yra beveik užtikrin
ta.

A. f A.

Mortai Subačienei mirus, 
sūnums, dukroms ir giminėms 

gilią užuojautą reiškia DBLS-gos 
Manchesterio skyriaus valdyba 

ir nariai

Laiškas Lietuvos jaunimui
Mielas Lietuvos jaunime,

Mes, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Trečio
jo Kongreso atstovai, suvažiavę Brazilijo
je, Sao Paulo didmiesčio kaimynystėje, at
stovaudami lietuvių jaunimui Argentino
je, Australijoje, Brazilijoje. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kanadoje, Kolumbi
joje, Svečioje, Urugvajuje, Venezueloje 
ir Vakarų Vokietijoje .susirinkę spręsti 
pasaulio lietuvių jaunimo reikalus, svei
kiname Jus, Lietuvos jaunime.

J šį Jaunimo Trečiąjį Kongresą, taip 
kaip į du pirmuosius, suvažiavome todėl, 
kad laikome save lietuvių tautos vaikais. 
Per mūsų kongresines keliones — pir
miausia Argentinoje, paskum Urugvajuje 
ir galop Brazilijoje, — Jūs, Lietuvos jau
nime, nuolat buvote mūsų mintyse ir šir
dyse.

Jusi) pasiryžimas išlaikyti lietuvių tau
tinį charakterį, nepaisant svetimųjų pa
stangų Jus paversti vienos ideologijos :r 
vienos pasaulėžiūros žmonėmis, teikia 
mums dvasinės stiprybės. Tai mus įparei. 
goja ne tik nepamiršti mūsų .tėvų ’krašto 
Lietuvos, bet ir visomis išgalėmis dirbti 
dėl jos šviesesnės ateities. Ta ateitimi 
mes tvirtai tikime. Tai .ateičiai: mes iš 
naujo šiame Kongrese ryžtamės dirbti.

Iš šalies neįtaigotuose, laisvai ir demo
kratiškai paruoštuose nutarimuose, taip 
'skamba mūsų nusistatymas:

„Jaunimo Kongresas pabrėžia, kad pa
saulio lietuvių jaunimo pagrindinis 'užda
vinys yra remti Lietuvos gyventojų ir iš
eivijos lietuvių pastangas 'atstatyta nepri
klausomą Lietuvos valstybę. Tam (tikslui 
pasiekti, Jaunimo Kongresas pasisako už 
kovą prieš rusiškąjį imperializmą Pabalti
jyje ilr primestą komunistinę santvarką 
Lietuvoje. Jaunimo Kongresas teigia, kad 
šio tikslo siekti galima įvairiais taikingais 
būdais, kurie priklaus o nuo gyvenamo 
'krašto sąlygų.“

Drauge su Jumis mes pergyvename ne- 
sd’skaiitymą su Lietuvos gyventojų pilieti
nėmis teisėmis, Lietuvos tikinčiųjų perse
kiojimą, skriaudas Lietuvos jaunimui, 
mokslininkams, menininkams ir kitiems, 
kurie nori laisvai reikštis. Mes žinome, 
kas Jums gręsia už pasipriešinimą kitų 
užmačioms — suėmimai, tardymai, teis
mai, kalėjimas, katorgos. Jaučiame parei
gą tai skelbti plačiajam pasauliui, valsty

Saikios DIENOS
— Daugiausia .alaus išgeria vokiečiai. 

Kiekvienas žmogus per metus išgeria 259 
pintus. D. Britanija yra dešimtoje vietoje 
— 202 pintai.

— Vatikanas paskelbė 500 dokumentų 
rinkini, iš kurio matyti Vatikano pagalba 
žydams karo metu. Tačiau tie dokumentai 
taip pat skelbia Vatikano .priešingą nusi
statymą kurti atskirą žydų valstybę Pa
lestinoje.

— Šanghajuj nukrito kinų lėktuvais. Vi
si keleiviai, įskaitant du danų biznierius, 
žuvo katastrofoje.

— Rytų Vokietija ir Čekoslovakija vi
siškai neturi bedarbių.

— Sov. Sąjungos užsienio prekybos ba
lansas rodo 5.000 milijonų dolerių nuosto
lio.. Tokiu būdu ji turės skolintis arba 
parduoti Vakarams dalį savo aukso atsar
gų-

— Kinija išsprogdino 18-tąją latominę 
bombą.

— Izvestijos apkaitino britų užs. reik, 
minister į Callaghan už šaltojo karo kurs
tymą.

— N. Hebriidų paštas išleido pašto ženk
lus su britų ūlr prancūzų Concorde mode
liais.

— Europos iEendruomenės kraštai nu
mato parduoti Sov. Sąjungai ir Rytų Eu
ropos kraštams už nupigintą kainą nu
griebto pieno miltelių perteklių. Sąlyga — 
suvartoti savame krašte.

— Gandas .apie Maskvos aerodrome pa
grobtą lėktuvą nepasitvirtino. Dabar spė
jama, kad žydų tautybės pilietis, norėjęs 
lėktuvą nuskraidinti į Izraelį, buvęs nu
šautas. Iki šiol tik du sovietų lėktuvai yra 
buvę sėkmingai pagrobti’. Viename iš jų 
Bražinskai atskrido į Turkiją.

— Rainer Shubert Rytų Vokietijoje nu
teistas 15 metų už padėjimą 97 žmonėms 
pabėgti į Vakarus.

— Lietuvoje pastatytas naujas doku
mentinis filmas, pavadintas „Antanas 
Sniečkus“.

— Praėjusiais metais iš Lietuvos eks
portuota prekių į 84 kraštus. Du trečdaliai 
eksporto eina į vadinamąsias socialistines 
šalis.

— Armėnijos valdžia ir partija suteikė 
Lietuvos rašytojui E. Mieželaičiui nusi- 
pelniusio kultūros veikėjo garbės vardą.

— Sovietų Skulptorius Neizvestny, po 

bių vyriausybėms, Jungtinėse Tautose ir 
kituose 'tarptautiniuose forumuose. Jums 
daromos Skriaudos bus įrašytos istorijos 
puslapiuose, kaip pasikėsinimai prieš žmo
gaus prigimtį, o Jūsų kova už teisę kiek
vienam žmogui laisvai savo likimą ap
spręsti bus istorijoje įamžinta, kaip hero
jiškas pasipriešinimas svetimųjų užma
čioms.

Tėvų žemė Lietuva, mūsų širdy visada 
— skelbia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Tre
čiojo Kongreso šūkis. Mes, Kongreso at
stovai, pasaulio lietuvių jaunimo vardu, 
tiesiame savo ranką Jums, nes šventai ti
kime Lietuvos ir lietuvių tautos ateitimi.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Trečiasis 
Kongresas

KURIS KLYSTA?

Britų gynybos ministras Roy Mason, 
kalbėdamas apie Mrs. Thatcher, pakeitė 
jai sovietų suteiktą „Geležinės ponios" ti
tulą į „šaltojo karo karžygę“, pagražin
damas dar jį visokiais moteriškais virtu
vės menkniekiais.

Kaip žinoma, Mirs. Thatcher yna viešai 
pareiškusi, kad Rusija ruošiasi užkariauti 
ir valdyti pasaulį, kad jos ginklavimosi 
tempas prieštarauja skelbiamam atly
džiui, kad Rusija guašo ne tik Europos 
valstybėms, bet ir D. Britanijai, kad jos 
karinės pajėgos viršija Nato pajėgas ir, 
pagaliau, kad Rusija pirmenybę teikia ne 
sviesto, o patrankų gamybai.

Žinomas britų žurnalistas Bernard Le
vin klausia (Times, sausio 27 d.), kur 
Mrs. Thatcher apsilenkė su tiesa, jeigu 
ant jos taip labai užsirūstino gynybos mi
nistras. Tarp 'kitko, jis rašo: „Kurį įteigi
mą Mr. Mason galėtų paneigti? Ar Nato 
■tankai Europoje viršija skaičiumi Sovietų 
imperijos tankus? Ar Sovietų laivynas sta
tomas tik sardinėms gaudyti? Ar jų amu
nicija gaminama tik toms sardinėms kon
servuoti, užpilant tomatų padažu? Ar An
gola yra toks tolimas kraštas, apie kurį 
mes nieko nežinome? Ar Sovietų karinės 
pajėgos nėra priklausomos nuo politinių 
įtakų? Ar tikrai nėra galima, kad jų ra
ketos būtų panaudotos ir prieš mus?“

Turint visa tai gaivoje, straipsnio auto
rius klausia, kuris iš tikrųjų klysta?

daugelio bandymų, gavo leidimą emigruo
ti į Izraelį. Jis galės pasiimti šimtą savo 
skulptūros darbų (iš 800). Neizvestny yra 
Chruščiovo paminklo autorius.

— Vokietijoj planuojama apriboti virš
valandžių laiką. Bedarbių skaičius siekia
1.2 mil. žmonių. /

— Švedijos karailiius turės mokėti mo
kesčius nuo savo 'turto ir kapitalo, lygiai 
kaip ir visi krašto piliečiai.

— Jeruzalėje mirė rabinas Issar Jehuda 
Unterman (90 m.), kuris buvo gimęs Lie
tuvoje. Į Angliją atvyko, 1943 m, o į Iz
raelį 1947 m.

— Sovietų spaudoje skaitytojai skun
džiasi, kad daugelyje kaimų krautuvių ne
begauna duonos. Duonos trūksta ir kai 
kuriuose miestuose.

— Brooklyne mirė dipl. komersantas, 
aviacijos karininkas, buvęs b-vės „Lietu
vos Cukrus“ centro direktorius Vladas Li
sauskas.

— Britų užs. reik, ministeris Callaghan 
pasmerkė savanorių organizavimą kovoti 
Angoloje.

— šeši Europos Bendruomenės parla
mentarai Strassbourge pareiškė, kad Sov. 
Sąjunga nesilaikanti Helsinkio susitari
mo.
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Kai kas apie atsiminimus Lietuvos bažnytinė provincija
Atsiminimų literaitūra, kurios vis dau

giau pasiirodo, yra naudinga (mažiausia 
dviem požiūriais. Pirmiausia ji yra įdomi 
pasiskaityti, o antra — ji bus naudinga 
istorikams, kurie ateity nagrinės praeitį.

Lietuvių atsiminimų 'literatūra ligšiol 
dar nėra gausi. Nepriklausomybės laiko
tarpyje vargu ar kas turėjo laiko rašyti 
atsiminimus. Visi turėjo dirbti, kurti ką 
nors nauja. Tad atsimeni m ų rašymas tu- 
vėjo prasidėti, kai kas nors konkretaus jau 
buvo nuveikta. Bet tada prasidėjo Lietu
vos nelaiimė, Okupacijos', ir šimtai žmonių, 
kurie savo kraštui buvo daugiausia nu
veikę, — žuvo. Tie, kurie ištiko tėvynėje, 
negailėjo, dėl suprantamų priežasčių, nie
ko parašyti. Kiti, kurie atsidūrė Vaka
ruose, buvo atskirti nuo rašytų bei spaus
dintų šaitanu ų, be kurių joks atsiminimų 
rašymas nėra įmanomas. iEet ir tokiose 
aplinkybėse keli mūsų visuomenės veikė
jai sugebėjo kai ką parašyti, kas dažnam 
įdomu pasiskaityti, o būsimiems praeities 
tyrinėtojams bus neįkainuojama medžia
ga Lietuvos atgimimo, nepriklausomybės 
ir vėlesnių laikų istorijai.

Atsiminimus iš atgimimo laikotarpio 
parašė Mykolas Biržiška. Kazys Grinius, 
Steponas Kairys, Vladas Požėla ir kt. Kip
ro Bielinio atsiminimai siekia Lietuvos 
nepriklausomybės pirmuosius metus. My
kolo Vaitkaus — dar vėlesnį laikotarpį. 
St Raštikio, M. Krupavičiaus, M. Sleževi
čiaus ir kt. atsiminimuose bei monografi
jose aprašomas Nepriklausomybės kovų 
ir laisvės laikotarpis.

Antrojo pasaulinio karo metai taip pat 
jau nuėjo (istorijon. Tad ir to laikotarpio 
atsiminimai yra nemažiau vertingi. To 
laikotarpio fragmentus užfiksavo Juozas 
Audėnas, Kazys Škirpa, Jonas Matulionis, 
Balys Sruoga ir kt.

Kol J. Matulionio knyga pasieks Skaity
toją, vertėtų keletą žodžių pasakyti apie 
kitas dvi atsiminimų knygas, išėjusias 
1975 metais: Petro Gudelio „Joniškėlio ap
skrities partizanai“ ir Kazio Škirpos „Su
kibimas“.

Petrais Gudelis atliko didelį darbą, su
rinkęs daug medžiagos iš labai trumpo lai
kotarpio (1918-1919) ir mažame plote vy
kusių kovų, kuriose jam pačiam teko da
lyvauti. Jis galėjo tą epizodą aprašyti, 
kaip jis pats atsimena, bet pasirinko kitą 
būdą. Jis panoro pasirausti kitų autorių, 
įskaitant ir komunistų, raštuose, ir pasi
ginčyti. Čia, atrodo, P. Gudelis padarė 
klaidą, nes galima ginčytis dėl kieno nors 
mažos klaidos, bet nėra jokias naudos ci
tuoti ir neigti 100% metą, kas buvo ko
munistų raštuose. Blogą įspūdį taip pat 
daro autoriaus šiurkštus traktavimas sa
vo (kolegos partizano kpt. J. Atstupėno. 
Skaitytojui, kuris nepažinojo nei vieno, 

B. K. BALUTIS
KASTĖS NOREIKAITĖS ATSIMINIMAI 

APIE MINISTER! B. K. BALUTI

visais labai gerai sugyveno. Jam teko dirbti su 
visų politinių srovių ministeriais ir preziden
tais. Gerbė visus prezidentus, gal labiausiai 
mėgo Antaną Smetoną. Tautininkams jis ne
pataikavo. Kai buvo paskirtas pasiuntiniu į 
Ameriką, tautininkai jam suruošė iškilmingą

Balutis labai troško sulaukti savo gimta
dienio, gruodžio 29 d. Ir sulaukė. Jo gimtadie
nio išvakarėse iškepiau gražų ir skanų tortą. 
Vakare su p. Balicku nuvažiavome Jo aplan
kyti. Nuvežiau jam tortą. Padaviau slaugei. 
Maniau, kad tą tortą atneš ministeriui ir mus 
su Balicku juo pavaišins. Deja, slaugė neatne
šė, tik pasakė: „Ligonis torto negali valgyti“. 
Vietoj torto jam atnešė puodeli pieno. Išgėręs 
tą pieną, ministeris pasakė: „Man pasidarė 
bloga“. Ir po minutės išvėmė. Tą vakarą dar 
labai gražiai su mumis pakalbėjo. Tik skun
dėsi, kad jam labai šalta kojoms ir visam kū
nui. Pasakiau slaugėms, kad jos jį gerai apklo
tų, Bet jos nemaloniai atkirto, kad ligonis ge
rai apklotas ir jam nešalta.

Tą vakarą, atsisveikindamas ministeris 
padavė ranką ir pasakė: „Nevažlnėkite ir ne
varkite dėl manęs“. Aš pasakiau, kad rytoj vėl 
atvažiuosiu. „Gerai“, — jis nuniūkė (niūkti 
dzūkiškai reiškia kalbėti).

Aš visą naktį negalėjau užmigti, kad jam 
neuždėjau kojinių ir neužklojau jam pečių su 
jo šaliku, kurį jis turėjo spintelėje. Maniau, 
kad rytoj nuvažiuosiu, apausiu kojas ir gerai 
apklosiu.

Tai buvo šeštadienio vakaras. Likusios 
slaugės, nepaklaususios gailestingosios sesers 
vardo, išėjo savaitgalio švęsti. Anglijoje sa
vaitgalis svarbiau kaip ligonis. Penktadienį 
dar su ranka pamojavęs mums, ministeris, su
laukęs gimtadienio, gruodžio 30 d. 2 valandą 
30 minučių nukeliavo į Amžinybę.

Pirmadienį, nuvažiavusi į ligoninę, norė
jau pasiteirauti apie paskutines jo valandas ir 
paskutinį jo sakinį ar žodį. Bet slaugės neži
nojo tos gali, sesers vardo, kuri budėjo prie Ba
lučio mirties. Taip man nepasakė, kaip jis mi
rė ir kas prie jo mirties patalo buvo. Jeigu bū
čiau žinojusi, būčiau pasilikusi naktį budėti 
iki paskutinės jo gyvenimo valandos, bet ti
kėjausi, kad dar ministeris sugrįš namo ir aš 
vėl slaugysiu toliau.

Balutis buvo visų labai gerbiamas ir su

Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotas ministe
ris D. Britanijai ir Olandijai B. K. Balutis

priėmimą, kuriame jis pasakė: „Aš atvažiavau 
į Ameriką ne vienai grupei, bet Lietuvai atsto
vauti“. O kiek jis ministerių pirmininkų pra
gyveno per 22 metus nepriklausomo Lietuvos 
egzistavimo. Ir visus labai gerbė ir su visais 
gerai santykiavo. Bene labiausiai vertino min. 
pirmininką Tūbelį. Kada kun. Jurgutis tapo 
ministerių pirmininku, jis pasišaukė Balutį į 
kabinetą ir sako: „Pone Baluti, girdėjau, kad 
esi masonas, o aš esu kunigas. Jeigu taip, tai 
mudu negalėsime kartu dirbti“. Balutis į tai 
atsakęs, kad masonu jis nesąs ir niekad ne
buvęs. Tačiau, jeigu min. pirmininkas juo ne- 
pasitikįs, jis tuoj parašysiąs atsistatydinimo 
raštą. Jurgutis savo nepasitikėjimą Balučiu 
atšaukęs.

Balutis buvo savo darbe labai griežtas, bet 
ir teisingas. Jis iš visų reikalavo darbštumo, 
sąžiningumo, punktualumo.

Jis niekad nenorėjo užimti aukštų vietų. 
Kiek kartų jam buvo siūlytas ministerio pir
mininko postas. Bet visuomet jis atsisakydavo. 
Jis mėgo savo darbą Užsienio Reikalų ministe
rijoje, departamento direktoriaus pareigas.

Kaip nenorom jis sutiko būti Lietuvos pa
siuntiniu Vašingtone! Vis sakydavo: „Kur iš 
mano darbo būtų daugiau Lietuvai naudos, ten 
turiu dirbti“. Jis netroško sau nei garbės, nei 
turtų. Kai per karą Londone subombardavo 
pasiuntinybės ir jo turtus, jam nebeliko nė 
žmoniško kostiumo. O jis pasakė: „Galėjo būti 
dar blogiau, gerai, kad gyvi likom“. Jis dažnai 
kartodavo: „Jeigu aš netekčiau ministerio 
vietos, man nebūtų gėda eiti gatvių šluoti. Vi
si darbai vertingi, jei tik gerai ir sąžiningai 
atliekami“. Jis pats buvo labai sąžiningas. Jis 
sielojosi tik Lietuvos reikalais.

Balutis ne tik gerbė aukštesniuosius, bet 
lygiai gerai traktavo ir žemesniuosius. Kai 
bolševikai okupavo Lietuvą, jis dažnai geru 
žodžiu prisimindavo visus savo buvusius tar
nautojus, ypač gailėjosi Sibiran išvežtųjų, jų 
tarpe ir savo artimo bičiulio Petro Klimo, ku
rio likimas buvo žiaurus ir liūdnas.

Buvęs ministeris kun. M. Krupavičius 
dažnai rašydavo Balučiui laiškus iš Amerikos. 
Krupavičius Balutį kažin kodėl vis laikė be
dieviu. Kartą Krupavičius ir sako Balučiui: 
„Gana Tau ožiuotis, prisirašyk į Krikščionių 
Demokratų partiją“. Balutis jam atšovė: „Aš 
esu ir krikščionis, ir demokratas, ir kitoks ne
būsiu“.

Balutis buvo nuoširdus ir gilus patriotas. 
Jis aukojo gyvenimą ir visas savo jėgas Lie
tuvai. Jis garsino Lietuvą kitataučių aplinkoje, 
jis kėiė jos vardą, jfis gynė mūsų tautos ir 
valstybės nepriklausomybės idėją.

• nei kito, susidaro įspūdis, kad čia yra su
vedamos asmeninės sąskaitos.

Atsiminimuose to neturėtų būti. Gal to 
ir galima būtų išvengti, jeigu mūsų atsi
minimų autoriai, kaip tai dažnai daro ang
lai, pasinaudotų ,,ghost writers“ patarna
vimais, ar bent duotų savo rankraštį per
žiūrėti kuriam rašytojui.

Ši paskutinė pastaba tinka ir pulk. K. 
Škirpai, 'kurio „Sukilime“ begalės pasikar
tojimų ir kiltų redakcinių netobulumų. Dėl 
knygos turinio kritiškų pastabų jau buvo 
rašyta ‘beveik visoje išeivijos spaudoje, 
todėl čia apsiribosiu tik keliomis.

Gyvenusieji Lietuvoje beveik vienbal
siai pasakytų, kad birželio 23 dienos su
kilimą iš anksto organizuoti nebuvo jo
kios galimybės. Tad sukilimas įvyko spon
taniškai. o apie LAF buvo sužinota tik vė
liau, priešingai, negu tvirtina K. Škirpa.

Stebėtina, kad Lietuvos Pasiuntinys 
Berlyne nežinojo Hitlerio „Drang nach 
Osten“ planų ir galvojo, kad Lietuvą gali
ma bus išlaisvinti su Vokietijos pagalba.

Nesuprantama, kodėl autorius įtaria 
gen. Raštikį dėl jo skridimo į Kauną, ir iš 
to įtarimo daro toli einančias išvadas- Ko
dėl nepasitikėti 'kolega, kuris visai atvirai 
tą epizodą aprašė savo atsiminimuose?

Į pulk. K. Škirpos nemalonę pateko ’’r 
a. a. B. K. Balutis, Lietuvos Pasiuntinys 
ir įgaliotas Ministeris Londone. Ar prie
kaištas min. Balučiui yra pagrįstas, galė
tų paaiškėti, jeigu vieną dieną būtų at
spausdinti jo atsimirimai. Kaip žinome, 
B. .K. Balutis rašė dienoraštį, kuris pagal 
testamentą galės būta paskelbtas, suėjus 
10-čiai metų nuo jo mirties. Tačiau kur 
yra tas dienoraštis?

Pasirodo, kad vieną dalį savo dienoraš
čio (iki 1960 m.) B. K. Balutis paliko sau
goti savo jaunystės draugui J. Bačiūnui, 
Amerikoj. Antroji dalis (1960-1967) buvu
si laikoma Londone. Tas dienoraštis būtų 
buvęs neįkainojamas šaltinis Lietuvos 
diplomatijos istorijai, kokią buvo pradėjęs 
rašyti min. Vaclovas Sidzikauskas. Bet 
nemažiau vertingas būtų buvęs ir kitiems 
Lietuvos istorikams.

J. Bačiūnui mirus, B. K. Balučio dieno
raščio (18 knygų) likimas tapo nežino
mais. Jeigu jis neatsirastų, tai niekas nega
lės patikrinti, ar pulk. K. Škirpos ‘prie
kaištai turėjo pagrindo, ir (kas svarbiau
sia) joks istorikas negalės užpildyti spra
gos, kuri susidarys Lietuvos diplomatijos 
istorijoje. O B. K. Balučio atsiminimai tik
riausiai būtų buvę vienas iŠ objektyviau
sių dokumentų, vaizduojančių tragišką 
lietuvių tautos gyvenimo laikotarpį.

Tikėkimės, kad tie ir kiti atsiminimai 
dar pateks į dienos šviesą.

J. Vilčinskas

Šiemet sukanka 50 metų, kai buvo Lie
tuvoje įsteigta bažnytinė provincija. Tos 
sukakties proga susipažinkime su jos 
įsteigimo eiga, vadovybe ir santvarka.

Paskelbusi nepriklausomybę. Lietuva 
stengėsi užmegzti su Vatikanu diplomati
nius ir bažnytinius santykius. Prašė pri
pažinti Lietuvos nepriklausomybę ir 
įsteigti atskirą bažnytinę provinciją. Bet 
Vatikanas nesiskubino ir laukė, iki Lietu
vą pripažins didžiosios valstybės. Pagaliau 
1922 metų pabaigoje jau ir Vatikanas pri
pažino Lietuvą de jure. Po kiė.k laiko Vil
niaus vyek. J. Matulaitis pradėjo kelti 
Lietuves su Vatikanu konkordato sudary
mo klausimą. Bet lėnkai pirmieji pasisku
bino ir 1925 m. pradžioj su Vatikanu su
darė konkordatą. Vilniaus vyskupija bu
vo pakelta arki vyskupija. Remiantis suda
rytojo konkordato IX straipsniu, Vilniaus 
arkivyskupija buvo priskirta Lenkijos 
bažnytinei provincijai. Tuomet lietuviai 
pareiškė .protestą, ruošė demonstracijas ir 
net apaštališkasis vizitatorius A. Vecchini 
turėjo išvykti iš Lietuvos. Taip pat atitin- 
ikamą notą pasiuntė Vatikanui ir Lietuvos 
vyriausybė.

Po kiek laiko įtempta padėtis sušvelnė
jo ir vėl buvo pradėti dairyti žygiai už
megzti diplomatinius santykius, Ir paga
liau popiežiui Pijui XI leidus, 1926 m. ba
landžio 5 d. buvo sudaryta Lietuvos baž
nytinė provincija. įsteigta arkivyskupija 
ir keturios vyskupijos.

Nuo tada Žemaičių vyskupija nustojo 
egzistavusi ir buvo padalyta į Kauno ar
kivyskupiją, Panevėžio ir Telšių vyskupi
jas. Iš buvusios Seinų vyskupijos sudary
ta Vilkaviškio vyskupija. O iš Vilniaus 
vyskupijos Lietuvai atitekusios dalies, su
daryta Kaišiadorių vyskupija.

Pirmuoju Kauno arkivyskupu-metropo- 
litu buvo paskirtas J. Skvireckas. Kauno 
arkivyskupija turėjo 88 parapijas, 33 fili- 
jas, 17 kitų bažnyčių ir 69 koplyčias. Dir
bo 259 kunigai, 11 kunigų vienuolių ir 11 
svetimšalių kunigų.

Telšių vyskupijos pirmuoju vyskupu ir 
Klaipėdos prelatu buvo paskirtas J. Stau
gaitis. Vyskupija turėjo 108 parapijas, 31 
filiją ir 8 kitokias bažnyčias. Dirbo 208 
'kunigai ir 6 vienuoliai.

Panevėžio pirmuoju vyskupu paskirtas 
K. Paltarokas. Turėjo 69 parapijas (kurios 
buvo suskirstytas į 10 dėk art adų). 45 iili- 
jas ir 75 koplyčias. Turėjo 171 kunigą, 
kurie aptarnavo apie 375.000 tikinčiųjų.

Vilkaviškio vyskupijos pirmasis vysku
pas buvo A. Karosas. Vyskupijos ribose 
buvo 89 parapijos ir 5 kitos bažnyčios. Jo
se darbavosi 205 kunigai.

Kaišiadorių vyskupijos pirmuoju vys
kupu buvo J. Kukta. Ture jo 65 parapijas 
ir 2 kitas bažnyčias. Jose darbavosi 83 ku
nigai.

Vilniaus vyskupijos ganytojas buvo T. 
Matulaitis, vėliau lenkas. lietuvybės slo
pintojas R. Jalbirzykowskis. Vilnių prijun
gus prie Lietuvos — M. Reinys.

Veikė trys dvasinės seminarijos, kurio
se 1934 m. mokėsi: Kaune 222 klierikai, 
Telšiuose — 120. Vilkaviškyje —■ 66. Viso 
408 klierikai.

Vyskupas ar arkivyskupas, valdąs vys
kupiją, yra vadinamas ordinaru. Ordina
ras gali turėti vyskupą pagalbininką. Jais 
yra buvę M. Reinys. V. Ebrisevičius, V. 
Brizgys ir V. Padodskis. Dar yra vyslkupų, 
kurie neturi vyskupijų. Jie yra vadinami 
titulariniais vyskupais. Tokiais yra buvę 
ankiiv. P. Karevičius, vysk. P. Bučys ir 
vysk. T. Matulionis. Pastarasis vėliau val
dė Kaišiadorių vyskupiją.

Mažiausias bažnytinės bendruomenės 
vienetas yra parapija. Jai vadovauja kuni
gas klebonas ir jis yra už parapiją atsakin
gas. Klebonui tvarkyti parapijos reikalus 
padeda kunigas vikaras.

Dekanatą sudaro kelios kaimyninės pa
rapijos, kurioms vadovauja kunigas-deka- 
nas. Dekanu paskiriamas vienas tos apy
linkės klebonas ir jis yna tarpininku tarp 
dekanato kunigų ir vyskupo.

Vyskupija susideda iš kelių dekanatų ir 
jai vadovauja vyskupas. Jam padeda tam 
tikra taryba, vadinama kapitula. Kelios 
vyskupijos kurios nors valstybės ribose 

,sudaro atskirą bažnytinę provinciją. Bet 
įkartais būna ir taip, kad kėlių kaimyninių 
valstybių vyskupijos sudaro bažnytinę 
provinciją.

Bažnytinei provincijai vadovauja met
ropolitas. Jeigu jis gyvena valstybės sosti
nėj, tai metropolitas turi Primo vardą. Vi
sos bažnytinės provincijos sudaro katali
kišką bendruomenę — bažnyčią. Ją valdo 
ir tvarko .popiežius. Jam bažnyčią tvarky
ti padeda (kardinolų kolegija ir įvairios 
kongregacijos.

Naudotasi: „Naujasis Žmogus“, 1949 m., 
Nr. 1.

V. Vytenietis

J. GLIAUDOS NOVELĖ RUSIŠKAI
Jurgio Gliaudės noveilę „Uraganas“ pa

skelbė JAV leidžiamas išeivių rusų laik
raštis „Novoje Russkoje Slovo“. Novelėje 
vaizduojama iširusios šeimos tragedija r 
artimo meilės pergalė prieš kerštą.

MIRĖ ONA ZUBOVIENĖ

Praėjusiųjų metų lapkričio 22 d. Kaune 
mirė beveik 90 metų sulaukusi Ona Zubo
vienė, Lietuvoje plačiai žinomo visuome
nininko agronomo dr. Vladimiro Zubovo 
žmona. Velionies sūnus architektas yra 
vedęs daili. M. K. Čiurlionio dukterį Danu
tę-

Redakcijos prierašas. Kastė Noreikaitė, 
gyvenusi ir dirbusi pas min. B. K. Balutį nuo 
1920 metų, kiek pajėgdama rašė savo prisimi
nimus, kuriuos prieš mirtį perdavė B. K. Ba
lučio testamento vykdytojui P. B. Varkalai. Jo 
dėka, St. Vykintui peržiūrėjus bei suredaga
vus. tie prisiminimai pateko į spaudą.

K. Noreikaitė savo prisiminimuose sako, 
kad min. Balutis pats nenorėjęs rašyti jokių 
prisiminimų. Tai yra tvirtinęs ir dabartinis 
charge d’affaires Londone V. Balickas. Tačiau 
savo paliktame testamente, kurio vykdytoju, 
kaip minėta, yra P. B. Varkala. min. Balutis 
užsimena apie dienoraštį ir kitus asmeniškus 
dokumentus (Žiūr. J. Vilčinsko straipsnį „Kai 
kas apie atsiminimus“ šitame puslapyje).

Sis lietuviais 
ĮHUSduilĮjv

DALYVAVO PARODOJE

JAV 200 melų sukakčiai (Skirtoje ameri
kiečių dailininkų parodoje Paryžiuje su 
savo tapybos (darbais dalyvavo dali. Kena 
Urbaitytč. Tai buvo reprezentacinio pobū
džio paroda, 'kurios surengimu pasirūpino 
viena kultūros draugija, ministerija, tu
rizmo sekretoriatas ir Paryžiaus miesto 
taryba.

LATVIAI IŠSIVERTĖ A, BARONO 
ROMANĄ

Laivių leidykla „Gramatų Draiugs“ 
Brodkilyne, N. Y., išleido Aloyzo Barono 
romaną „Mėnesiena“, išverstą Janio Za- 
riinšo. Latviškoji laida turi (pakeistą .pava
dinimą —- „Mana sieva. mans dels“ („Ma
no žmona, mano sūnus“).

PASVEIKINO AUSTRALIJOS 
LIETUVIUS

Australijos min. pirmininkui atšaukus 
Baltijos kraštų aneksijos pripažinimą, 
PLB valdybos pirmininkas Bronius Nai
nys prisiuntė Australijos lietuviams pa. 
sveikinimą. Kartu jis dėkoja prisidėju- 
siemis prie veiklos, 'kad šis laimėjimas bū
tų pasiektas.

E. JUCIUTĖS KNYGA ANGLIŠKAI
„Naujienos“ rašo, kad Elenos Juciuitės 

knygą „Pėdos mirties zonoje“ į anglų kal
bą verčia dr. Algis Mickūnais, profesoriau
jąs Ohio universitete. Jis šį darbą apsi
ėmęs atlikti be jokio honoraro.

LAISVĖS KOVOTOJU METAI
Žinomas lietuvių žurnalistas ir rašyto

jas, jau paruošęs trečią tomą knygos 
„Kritusieji už laisvę“, siūlo šiuos 1976- 
sdius įmetus vadinti Laisvės kovotojų me
tais. Jis sumini gerai žinomus laisvės ko
votojus, žuvusius prieš 30 metų ar kiek 
vėliau, kurių prisiminimui ir reiktų šiuos 
metus paskirti.

Iškiliųjų žuvusių kovotojų tarpe VI. Ra
mojus („T. Ž.“, Nr. 3) mini pik. J. Vitkų- 
Karimieiraiitį. buv. vyriausią kovotoją 
ginkluotų pajėgų vadą, diš Vakarų grįžusį 
žurnalistą Julijoną Butėną, knygos „Par
tizanai“ autorių J. Lukšą-Daumantą, kpt. 
J. Žemaitį ir Amerikoje gimusį Itn. Adol
fą Ramanauską.

Jeigu pasiūlymas 1976 m. pavadinti 
Laisvės kovotojų metais pasirodytų nepri
imtinas, tai autorius siūlo bent suruošt.' 
atitinkamus minėjimus.

AMERIKIEČIAI PARUOŠĖ 
LIETUVIŠKUS VALGIUS

Baltų mitologijos kurso studentai Ka
lifornijos universitete Los Angeles semest
ro užbaigą atšventė pas prof. dr. M. Gim
butienę. Svečius maloniai nustebino ame
rikiečių studentų pagali autentiškus recep
tus paruošti lietuviški patiekalai. Lietu
viškiems šokiams vadovavo R. Zelenytė ir 
prof. dr. M. Gimbutienės dukra Rasa. Abi 
šios studentės yra Los Angeles LB jauni
mo ansamblio narės.

STATO POŽEMINI TRAUKINI
Inž. D. Dilkinis projektuoja pažemini 

Sao Paulo ir Rio susisiekimą. Jis dažnai 
skraido tarp abiejų miestų tarnybas rei
kalais, bet su žmona Vygre gyvena Sao 
Paule. Jų vaikai yra likę JAV ir ten stu
dijuoja. Inž. D. Dilkinio sutartis su pir
mąja požeminio traukinio linija Sao Pau
le jau yra pasibaigusi, o su antrąja dar 
nepasirašyta.

BUVO SUNEGALAVĘS MUSŲ 
VYSKUPAS

Iš lietuvių spaudos patirta, kad buvo 
sunegalavęs širdimi Europos lietuvių vys
kupas A. Deksnys. Tačiau ligonis greitai 
pasveiko -ir net dalyvavo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese.

Just. Marcinkevičius

TOKIA YRA MEILĖ

Vakario dangaus šviesoje 
koks gražus tavo veidas, gimtine!

Atsiklaupk ir tylėk — tegul 
ši erdvė prisipildo tavęs, 
nes tokia yra meilė. Per širdį 
eina šaukdamas kraujas: 
.......gimtine.
likimų lopšy, tavo tikslo 
ieškojau nerasdamas — 
vieversio lizdas 
arinių platybėse — tu!
Taip gera žiūrėti 
į žydinčią obelį, 
miegantį vaiką 
ir į tavo akis ūkanotas. 
Bet ieškau gėlės, 
kuri man primintų tave, 
kurioje visą laiką kvepėtų 
vaikystė ir vakaras — 
šiltas, miegūstas.

štai: laimė turėti tave 
visados virš manęs pasilenkusią.
Iš čia mano žodžiai,
o, mano žodžiai! kaip tvarsčiai 
prilipę prie tavo žaizdų.
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Jis vis dar jaunas
(DR. S. KUZMINSKIO 75 M.
SUKAKTIES MINĖJIMAS)

Jau buivo rašyta, kad sausio 24 d. Lie
tuvių Namuose susirinkęs gražus lietuvių 
būrys paminėjo dar vis jauno ir energin
go dr. S. Kuzminsko 75 metų sukakitį.

Prie.gražiai paruoštų vaišių stalų DBLS 
centro valdybos pirmininkas Jaras Alkis 
trumpu žodžiu pasveikino vieną dštiiki- 
miauisių ir patvariausių DBLS veikėjų, 
kviesdamas su ta pačia energija tęsti gra
žų lietuviškąjį darbą ir toliau.

Lietuvos charge d’affaires Vincas Ba
ltokas įkalbėjo apie dr. S. Kuzminsko dei
mantinę sukaktį, daugiau išryškindamas 
jo diplomatinę veiklią. Pasirodo, jie abu 
kartu pradėjo dirbti diplomatinėje tarny
boje ir abu turėjo prekybos patarėjų prie 
Lietuvos pasiuntinybių postus -— vienas 
Berlyne, o (kitas Londone.

DELS garbės narys ir vienas iš pirmų
jų jos kūrėjų P. B. Varkala su dailiu hu
moru prisiminė dr. S. Kuzminską kaip sa
vo mokytoją „Aušros“ gimnazijoje Kau
ne. Iš S. Kuzminsko jis gavęs pirmąsias 
žinias apie prekybą ir buhalteriją, kurios 
vėliau jam labai pravertusios tarnyboje ir 
privačiame biznyje.

Lietuvių bažnyčios rektorius kun. dr. J. 
Žakevičius. įvertinęs dr. S. Kuzminsko su
gebėjimus dirbti su žmonėmis, garsiai pa
galvojo, kad jis galėtų būti naudingas ir 
bažnyčioje, suteikus diakono laipsnį...

Inž. J. Vilčinskas nukėlė minėjimo daly
vius į dr. S. Kuzminsko gimtąjį Šaukotą, 
apie kurį vėliau su didele meile kalbėjo ir 
pats ’solenizantas. Ta pačia proga jis per
skaitė ir rūpestingai surinktus sveikinimo 
laiškus ir telegramas, kuriuos vėliau įtei
kė dr. Kuzminskui.

Gražų sveikinimo laišką prisiuntė Lie
tuvos diplomatijos šefas, buvų užs. reik, 
ministras S. Lozoraitis. Be kita ko, jis ra
šo:

„Nuoširdžiai sveikinu Jus sulaukus 75 
metų amžiaus.

Šia gražia proga aš miailoniiai ir dėkingai 
prisimenu mudviejų bendradarbiavimą 
Užsienio Reikalų Ministerijoje, kur paži
nojau Jus kaip gryną patriotą, gabų eko
nomijos specialistą bei diplomatą ir drau
gišką kolegą.

Sovietams Lietuvą okupavus, Jūs sėk
mingai dirbat ■ mūsų krašto nepriklauso
mybės atstatymo bylai kaip energingas vi
suomenės veikėjas ir talentingas taiklios 
plunksnos publicistas.“

Buvęs bendradarbis ir studijų dienų ko
lega, dabartinis „Sėjos“ žurnalo redakto
rius L. Šmulkštys atsiuntė ilgesnį pasvei
kinimą ir pilną gražių prisiminimų laišką 
iš Chicagos. Jame rašoma:

„Šią iškilmingą ir svarbią Tavo gyveni
me akimirką, septyniasdešimt penktojo 
gimtadienio proga, gražiai prisimenu ir 
išgyvenu mudviejų 1923 metų veiklią Kau
ne, Lietuvos Universiteto Studentų Socia
listų Draugijoje, kurios Tu buvai pirmi
ninkas, o mes, Viktas Baltrušaitis, Pranas 
Čepėnas, Juozas Mačys ir Liudais Šmulkš
tys, Valdybos nariai; sėkmingą 1927 metų 
darbą Žemės Reformos Valdyboje, kuomet 
sunkiose aplinkybėse gilinome ir tvarkė
me mūsų tautos žymiųjų veikėjų Albino 
Rimkos, Mykolo Krupavičiaus ir kitų su
kurtus, puoselėtus ir mūsų gimtojo kraš
to — Lietuvos žemės ūkyje bei plačiuose 
žmonių 'sluoksniuose giliai įrėžtus naudin
gos veiklos barus.“

Žinomas ekonomistas dr. VI. Juodeika, 
su kuriuo kartu S. Kuzminskas dirbo Eko
nominių Studijų Draugijoje ir leido „Tau
tos Ūkio“ žurnalą, iš tolimos Kalifornijos 
(Los Angeles) rašo:

„Su dideliu malonumu ir net su pateisi
namu pasididžiavimu mudviem 'tenka pri
siminti tą laikotarpį, kai veikėm Lietuvos 
ekonominėj kūryboj, Ekonominių studijų 
draugijoj ir Tautos Ūkio publicistikoj. Sa
vo aukštų ekonominių sugebėjimų dėka 
mūsų tauta buvo padariusi milžinišką pa
žangą ūkio srityje. Ji ir toliau tęs tą pa
žangą, kai tik rusų imperializmas bus su
griautas. Iš tikrųjų Rusija yra paskutinė 
koloniaiinė imperija, tapusi ne tik „the 
sick main of Europe“, bet ir milžinišku 
vulkanu, kuris gali bet kurį momentą sti
chine jėga prasiveržti. Mes jau dabar tu. 
rime planuoti, kad Lietuvai išsilaisvinus, 
jos pereinamasis 'tarpsnis būtų kuo tiks
lingiausias.“

Buv. Lietuvos pasiuntinys Berlyne pik. 
K. Škirpa1, kurio žinioje pačiu tragiškiau
siu Lietuvos valstybės metu prekybos pa
tarėju dirbo dr. S. Kuzminskas, atsiuntė 
iš Vašingtono tokią pasveikinimo telegra
mą:

„Prisimindamas Tamstos pasisuka vi m o 
talką 'Berlyno Pasiuntinybės sunkiausiu 
laiku, sveikinu su 75 metais amžiaus ir 
linkiu geros sveikatos tolimesnėms pa
stangoms Lietuvos reikalu.

Škirpa“
Daugelį metų kartu su dr. S. Kuzmins

ku dirbęs DBLS-goję, negalėdamas pats 
atvykti į sukakties minėjimą, tas didysis 
humoristas ir atstovų suvažiavimo nepa
keičiamas nuotaikos kėlėjas, dr. K. Valte
ris ir šia proga nepamiršo pasveikinti, sa
vo bendradarbį tokiu nuotaikingu laišku
čiu:

„Amžinos jaunystės įsikūnijimui, neiš
senkamos energijos visuomenininkas, pui
kių laiškų iš Nottinghamo rašytojui linkiu

jaunikaičio „stoną!“ ®et... gyvenimas pil
nas netikėtumų: gali ateiti diena, kada 
kas nors kiipra-petraiuskiškai uždainuos:

Metų dar mažai turis, 
Jaunas ir gražus Stas-ys, 
Susitiko vieną dieną 
Mergužėlę mėnesienoj...

Jaunuoliui Stasiui ilgiausių metų linki 
senatvės parblokštas Kazys.“

Dar savo šiltais sveik imi mals į tolimą 
jaunystę Šiaulių gimnazijoje nuklydo ra
šytojas F. Neveravičius. DBLS Tarybos 
pirmininkė A. Kučinskienė pasveikino 
Tarybos vardu, kuriai jubiliatas kelfioliką 
metų pirmininkavo. J. Lūža priminė apie 
dr. S. Kuzminsko ateities planus rodan
čius, kad kultūriniam darbui energijos 
jam niekada nepritrūks.

Pats jubiliatas į visus sveikinimus atsa
kė tikrai su jaunatvišku polėkiu, patvirti- 
niančiu seną priežodį, kad žmogus įtik tada 
yra senas, kada jis tokiu pradeda jaustis. 
Padaręs (trumpą ekskursiją į gimtąjį Šau
kotą, jis prisiminė vaikystėje jį kerėjusias 
Jonaičių pelkes, kurių paviršiuje visada 
žaidęs nepasiekiamas mėnulis... Taip pat 
prisiminė žinomą Šaukoto kleboną kun. 
Bukontą, pas kurį gyveno rašytoja Peč- 
ikiauskaitė — Šatrijos Ragana, paruošusi 
busimąjį ekonominių mokslų daktarą į 
Šiaulių gimnaziją ir įkvėpusi jam idealis
tinę pasaulėžiūrą. Šatrijos Raigana ir Jo
naičių pelkės padariusios iš jubiliato ne
pataisomą optimistą ir romantišką tėvy
nės mylėtoją. Pagaliau jubiliatas prisipa
žino, kad ketina nebepasitenikinti vien tik 
Laiškaus iš Nottinghamo „E. 'Lietuvyje“ ir 
ruošiasi parašyti atskirą knygą.

Greitai prabėgo kelies valandos jaukio
je minėjimo nuotaikoje. Dalyviai entu
ziastiškai sugiedojo Ilgiausių Metų ir, 
spausdami ranką, linkėjo dr. Kuzthinskui, 
pradėjusiam gyvenimo kelią dvidešimtojo 
amžiaus pirmaisiais metais, sveikam ir 
laimingam sulaukti ir paskutiniųjų.

ji

dar daug metų tęsti naudingą veiklią

Prašo pagalbos
3. Sugrąžinti iš ilgo ištrėmimo ir įdar-

KUN. V. ŠARKOS LAIŠKAS 
LTSR AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 

PREZIDIUMO PIRMININKUI, 
ANTANUI BARKAUSKUI,

Vilnius.
1976 m. sausio 12 d.

LABAI GERBIAMAS TAMSTA 
PIRMININKE,

Sveikinu Jus kaip drąsuolį, -kuris ryžosi 
užimti -aukščiausią ir ateakomin-giausią 
vietą Lietuvoje ir ėmėsi vairuoti visą jos 
gyvenimą. Tegul Dievas siunčia Jums pa
kankamai šventosios Dvasios dovanų, Ikiad 
galėtumėt greit tinkamai susiorientuoti, o 
Jo Sūnus — Jėzus Kristus — testiprina 
kiekvieną Jūsų žingsnį bei saugoja Jus 
nuo visi) galimų nereikalingų paslidimų.

Esu lietuvis kunigas Hamburge ir šiau
rės Vokietijoje. Nuo 1946 metų dirbu lie
tuvių sielovadoje. Myliu savo Tautą ir il
giuosi savo Tėvynės Lietuvos.

Rašiau Jūsų pirm lakūnams Lietuvos 
Bažnyčios ir lietuvių tikinčiųjų klausi
mais- Esu pateikęs rimtus konkrečius pra
šymus, bet niekad negavau atsakymo ir 
nemačiau jų geros valios mūsų tikintie
siems pagelbėti.

Gaila, gyvenimas smarkiai žengia pir
myn; -nuolat daromos Lietuvoje tikintie
siems skriaudos šaukiasi dangaus keršto.

Klausydamas savo -sąžinės balso, siun
čiu Jumis paskutinių dviejų laiškų nuora
šus, kad suisipažintumėte su mano ir visų 
tilk'inčųj-ų prašymais ir eventualiai mums 
paigeilbėtumėte.

Šiuom-i -prašau Jūsų konkrečios pagal
bos:

1. Leisti tikintiesiems piliečiams Lietu
voje žodžio ir spaudos laisvę, kuri įstaty
mu yra garantuota, bet praktiškai už
drausta.

2. Leisti Lietuvoje švęsti religines šven
tes ir kad tikintieji nebūtų sekami ir išda-
vinėj-ami, kaip kokie nusikaltėliai už baž
nyčios lankymą ir religinių pareigų atli
kimą.

IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 20
LAIŠKAS INTELEKTUALAMS

Vakarų Europos ir Tarybų Sąjungos in
telektualams: H. Boel, G. Grass, L. Kola- 
kovskiui, E. lonesou, S. Siniavskiui, A. Sol
ženicynui ir A. Sacharovui:

Vėl lietuvių tautą ištiko skaudi nelaimė: 
š. m. lapkričio 5 d. po traukiniu žuvo ta
lentingas poetas ir mokslininkas Mindau
gas Tamonis. Vėl paslaptingoji KGB apan
ka sunaikino vos 35-rių metų amžiaus kū
rybingą, kilnios sielos žmogų.

Praėjusiais metais M. Tamonis, Pamink
lų konservavimo instituto cheminės labo
ratorijos vedėjas, technikos mokslų (kan
didatas, atvirame pareiškime karštai iš
reiškė protestą prieš lietuvių tautos prie
spaudą, reikalavo jai elementarių teisių. 
Už šį drąsų protestą M. Tamonis buvo už
darytas į Vilna aus m. Vasaros g. Nr. 5 psi
chiatrinę ligoninę ir čia išlaikytas 4 mėne
sius.

Š. m. birželio 25 d. M. Tamonis laišku 
kreipėsi į Lietuvos KP CK, įspėdamas dėl 
neostalinizmo grėsmės ir protestuodamas 
prieš lietuvių kultūros slopinimą. Birželio 
27 d. jis vėl prievarta buvo uždarytas į 
psichiatrinę ligoninę. Nepakėlusi šios sū
naus nelaimės, birželio 29 d. nuo širdies 
priepuolio mirė jo motina.

Po mėnesio M. Tamonis buvo išleistas iš 
ligoninės, tačiau pastaruoju metu, it. y. 
prieš lapkričio mėn. 5 d., jis vėl gavo šau
kimą atvykti į ligoninę, bet neatvyko. 
Įvairiais būdais ignoruojamas ir persekio
jamas M. Tamonis gyveno visą >antrojo 
grįžimo iš psichiatrinės ligoninės laikotar
pį. šeima, du vaikai ir žmona, liko be 
maitintojo, tauta neteko idealisto patrio
to, gabaus poeto ir mokslininko. Keliasde
šimt eilučių drąsių tiesos žodžių M. Ta- 
moniui kainavo gyvybę. Panašiai atsitiko 
ir su kitais lietuviais.

1969 m. lapkričio 5 d. nukamuotais nuo
latinių grumtynių dėl teisės būti sąžinin
gu menininku ir lietuviu, mirė niuo insu
lino talentingas grafikas Arūnas T-arabil- 
da. šis taip pat 35 metų dailininkas savo 
laiku buvo tardomas, po to atiduotas (rek
rutu į tankų dalinį, kur, manoma, bus pa
tyręs radiacijos poveikį. Taip nutrūko 
prasmingos, Lietuvai -skirtos, kūrybos pos
mai.

1970 m. rudenį mįslingomis aplinkybė
mis žuvo gabus mokslininkas Vilniaus 
universiteto lietuvių kalbos profesorius 
dr. J. Kazlauskas, 40-ties metų pažangus 
ir aktyvus mokslininkas, savo drąsiomis 
baltistikos mokslo -teorijomis irgi buvo 
susilaukęs valdžios nemalonės. Panašių 
faktų -būtų galima nurodyti ir daugiau.

Šiandien Lietuvoj pačioms talentingiau- 
sioms -asmenybėms, nenutraukusioms ry
šių su tauta, surakintos lūpos. Tylėjimas 
— egzistavimo kaina. O tų, kurie ryžtasi 
prabilti ir siekti tautai šviesesnių dienų, 
laukia didėli nemalonumai, ir jų gyveni
mo kelias nutrūksta gana nelauktai.

Priespaudos ir konformizmo sąlygomis 
tautai nepaprastai sunku išsiauginti ir su
brandinti kilnių polėkių, kūrybingas ir 
veržlias asmenybes. Todėl jų netekimas 
tolygus nacijos išnykimui. Dabarties ap-

mas. Vietoj jo naudojamas rafinuotas, 
klastingas ir nuoseklus lietuvių tautos kū
rybinių asmenybių naikinimas. Tai rodo 
pastarųjų metų įvykiai, itai patvirtina ir 
M. Tamondo likimas. Lietuvių tauta, šimt
mečiais -turėjusi savo valstybingumą, su
kūrusi savitą kultūrą ir nemažus dvasi
nius turtus, negali! būti palikta istorijos 
proceso sauvalei. Ji nori eiti kartu su gy
venimo -pažanga, ji nori naudotis -teisėmis 
ir laisvėmis, kurias turi įkiltos' tautos.

Gerbiami Lietuvos bičiuliai! Jūsų talen
tingi, kupini humanizmo kūriniai, gdnai 
žinomi ir Lietuvoje. Jūsų idėjos susilaukė 
karšto pritarimo ir daugelio lietuvių šir
dyse. Jūsų vardai čia tariami su pagarba 
ir -meile. Mes .prašome: padėkite mums 
šventoje kovoje dėl Lietuvos laisvės, dėl 
jos šviesesnių dienų, dėl elementarių 
žmogaus teisių.

Mes prašome tarti -protesto žodį dėl 
mums daromų skriaudų, dėl mūsų inteli
gentijos slopinimo ir jos rafinuoto naiki
nimo, dėl (tragiško M. Tamonio ir kitų in
telektualų -likimo.

(pasirašė) Lietuviai

ir linikybėmis fizinis genocidas -nebeįm-ano-

Lysenkos nuopelnai
Vakarų spaudoje laikas nuo laiko (pasi

rodo žinių apie garsųjį Karlovkos -kaitno 
„mokslininką“ - genetiką T. Lysenko, ban
džiusį pritaikyti komunistines doktrinas 
žemės ūkyje. Atmetęs vakariečių moksli
ninkų 'seniai įrodytas paveldėjimo teorijas 
ir sekdamas savo mokytoju Mičiiurinu, jis 
ėmė įrodinėti, kad aplinka keičianti auga
lus ir gyvūniją ir kad tie -pasikeitimai esą 
paveldimi. Jis nuėjo taip toli, kad, parti
jos remiamas, susikirto su žemės ūkio 
mokslų Lenino vardo instituto mokslinin
ku prof. Vavilovu, kuris mirė ištremtas į 
Sibirą, o Lysenko 1940 m. užėmė jo vietą. 
Deja jo -teorijos 'apie ^kvietrugius ir viso
kius kitus gamtos prajovus“ negalėjo pa
sitvirtinti. Stalinui mirus, Lysenko buvo 
atleistas iš pareigų, tačiau jo „mokslas“ 
per 30 metų stabdė žemės ūkio pažangą 
Sov. Sąjungoje, o -to stabdymo rezultatai 
dar -atsiliepia ir šiandien.

Kokios įitdkos turėjo galingosios komu
nistų partijos remiamas T. Lysenkos 
.mokslais“, rodo ši vieno Lietuvos Ž. Ū. 
Akademijos docento 1948 m. „Tiesoje“ 
(Nr. 256) per prievartą paskelbta išpažin
tis.

„Aš ilš pagrindų išnagrinėjau s-avo 20. 
metų darbą Ž. Ū. Akademijoje, kurioje 
dėstau 'biologinių mokslų dalykus. Pasiro
dė —- mano -darbe esama kai kurių trūku
mų. Kritiškų mano darbų įvertinimų pa
sirodė ir 'spaudoje. Apsvarstęs nurodomus 
mano darbo trūkumus, priėjau išvadą, 
kad priekiaa-štai man įtaikomi ne be pagrin
do. Tik turiu pastebėti, kad mano dėsty
mas ir kai kurios klaidos, neseniai iš
spausdintoje „Bendroje ūkinėje botaniko
je“, įvyko ne dėl mano -sąmoningų pastan
gų, ir noro nepripažinti Mičiurino mokslui 
pirmaujančios reikšmės -ar duoti klaidin
gą idealistinį gyvybės reiškinių aiškinimą. 
Skaitydamas m-ičiurininkų kalbas, ...aš
suipratau, kad Mičiurino-Lysenkos moks-

binti du Lietuvos vyskupus: J. E. vysk. 
Julijoną Steponavičių į Vilnių, o J. E. 
vysk. Vincą Sladkevičių į Kaišiadorius.

4. Nepersekioti kunigų, kurie moko vai
kus -ir jaunimą tikėjimo tiesų ir krikščio
niškosios moralės dėsnių.

5. Sudaryti galimybę, kad sekmadieniais 
ir šventadieniais per Lietuvos radiją būtų 
transliuojamos pamaldos ir duodami reli
ginės muzikos koncertai lietuvių kalba.

6. Leisti ir duoti galimybę spausdinti re
liginę literatūrą ir gaminti devocijonalijais 
bei liet, religinės muzikos plokšteles ir 
juostas.

Prie šių šešių punktų jungiu dar šiuos 
grynai žmogiškus ir savaime suprantamus 
prašymus: 1. Sudaryti 'sąlygas, kad kiek
vienas užsienio 'lietuvis galėtų laisvai 'ap
lankyti ne tik Vilnių, bet ir ten, kur jis 
nori ir pagyventi Tėvų Žemėje kiek jis 
nori. 2. Patvarkyti, kad užsienio lietuviai 
nebūtų apiplėšiami TSRS muitinių už 
siuntinius su dovanomis į Lietuvą.

Šiam kartui užteks. Jūs mane tikriau
siai suprasite ir skubiai tikintiesiems Lie
tuvoje pagelbėsite!? Laukiu -atsakymo.

Su geriausiais linkėjimais — nuošir
džiausiais sveikinimais —

Kun. Vaclovas šarka, Dekanas

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Sausio 14 d. Vilniuje prasidėjo Lietuvos 
rašytojų VI suvažiavimais. Jį pradėjo So
cialistinio Darbo Didvyris, Lenininės pre
mijos laureatas poetas E. Mieželaitis. Be 
kita ko, jis pareiškė:

„Lietuvių literatūros pagrindiniu hero
jumi tapo liaudies žmogus. Paprastas dar
bo žmogus tvirtai įėjo į mūsų įkuygų pus
lapius dr visai nesiruošia iš jų išeiti. Prie
šinga'! — jo vaidmuo mūsų knygų pusla
piuose ateity, reikia manyti, -tik sustiprės. 
Jo paveikslas mūsų literatūroje pastebi
mai ryškėja, gražėja ir tobulėja. Nes gra
žėja gyvenimas, ir jame atsitiesia ir dva
siškai tobulėja pats mūsų (knygų herojus. 
Ir rašytojui, meistrui, nuolatos turinčiam 
reikalo su žmogiška medžiaga, daugiausia 
-medžiagos, manau, įteikia šis sudėtingas ir 
kartu tėkš realus žmogaus 'atsinaujinimo 
procesas.

Nesistebėkime, jeigu dažnai gana nuo
dingos satyrinės strėlės įsminga į apledė
jusią biurokrato, suakmenėjusią egoisto 
ar apsalusią miesčionio-vartotojo Širdį. 
Tokios -atakos tik padės bendram mūsų 
reikalui.“

Šitais pareiškimas aiškiai nurodo rašy
tojams, ką reikia rinktis pagrindiniu lite
ratūros herojumi, patardamas nesigailėti 
strėlių į „apsalusią miesčionio — vartoto
jo širdį“.

NIEKINA KAPUS

LIETUVOJEI

DIDELI LITUANISTIKOS DARBAI

Lituanistikos Lietuvoje nestovi vietoje. 
Ypačiai gerokai pasistūmėta per paskuti
nį penkmetį. Lietuvių kalbos ir liiteraitū- 
ros instil u-tas jau atidavė spaudom „Lie
tuvių kalbos žodyno“ X-itą tomą. Išleista 
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 'ant
roji laida. Knygų rinkoje greitai pasiro
dys „Lietuvių kalbos gramatikos“ III to
mais (Sintaksė). Taip pat eilės (laukia jau 
paruoštas „Lietuvių -kalbos rašybos ir 
skyrybos“ vadovas. Kaip praneša Lietu
vių kalbos -ir literatūros instituto direkto
rius K. Korsakais, leidyklai jau esąs įteik
tas keliolikos metų kruopštaus darbo pa
reikalavęs -leidinys „Lietuvių kalbos atla
sas“ II temas (Leksika).

Kalbininkams nenusileidžia savo pro
dukcija ir instituto literatai. Per devintą
jį penkmetį jie taip pat pateikė visuome
nei keletą fundamentalių monografijų — 
-apie lietuvių dramaturgijos istorinę rai
dą, apie naujas kryptis lietuvių literatū
roje, apie lietuviškąjį klasicizmą, lietuvių 
apsakymo raidą ir -poetiką, lietuvių ir lat
vių literatūrinius ryšius, be to, parengė 
daug vertingos medžiagos kolektyviniams 
bei jubiliejiniams -led-diinaiams apie Žemai
tę, Jurgį Baltrušaitį, Salomėją Nėrį, apie 
lietuvių -poetiką, eilėdarą ir kt. Užbaigta 
rašyti „Lietuvių literatūros istorija“ rusų 
kalba.

Iš lietuvių liaudies dainų katalogo at
skiru skyrių išleista Vaikų dainų, Darbo 
dainų ir Kalendorinių apeigų dainų sky
riai. Spausdinamais Vestuvinių dainų sky
rius (du (tomai), spaudai parengtais Istori
nių dainių skyrius.

Čia suminėti daugiausia tik Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto darbai. In
tensyvus darbais vyko ir aukštųjų -mokyk
lų filologinėse katedrose, leidyklų bei re
dakcijų kolektyvuose ir. kitose organizaci
jose.

NELAIMIŲ STATISTIKA

Praėjusiais metais Lietuvoje, ledui įtū
žus, žuvo 36 žmonės. Jų tarpe — 16 vaikų. 
Besimaudydami nuskendo 248 žmonės. Iš 
jų 133 buvo neblaivūs. Iš viso Lietuvos 
vandenyse praėjusiais metais žuvo 577 
žmonės, tame skaičiuje 90 vaikų. Didžiau
sia nuskendimo priežastimi skaitomais al
koholis.

„V. L.“ įdėta tokia žinutė apie kapų ne
gerbimą:

„Po sunkios ligos mirė mūsų kaimynas. 
Gražiai palydėjom velionį paslktuinėn ke
lionėn į Lazdijų rajono Krosnos apylinkės 
kapus.

Nemažai buvo vainikų su įrašais, kaip 
dabar priimta, lino rankšluosčiuose. Artti- 
'miej.i ant kapo pristatė žvakių su meniš
komis raidėmis, kad, atėję aplankyti bran
gų kapelį, vėl uždegtų j-as.

Po kelių dienų neberado žvakių, jau nu- 
raiiš'ioiti i<r visi rankšluosčiai. Nenusakysi, 
kaip dėl to skaudu saviesiems. Kur tokių 
žmonių sąžinė? Argi jau nėra priemonių 
šiam blogiui užkirsti kelią?“

Redakcija savo pastaboje prideda, kad 
toks reiškinys nesąs retas. Kai kur retes
nės gėlės net su šaknimis išsiraunamos.

L. RĖZOS SUKAKTIS

Lietuvos spaudoje paminėta Mažosios 
Lietuvos kalbininko, poeto, liaudies dainų 
rinkėjo, istoriko iir pedagogo Liudviikio Rė
zos 200 metų gimimo sukaktis. L. Rėžia bu
vo gimęs netoli Nidos buvusiame Karvai
čių kaime, Ikiurį vėliau vėjas užnešė smė
liu. Jo tėvai buvo lietuviai, todėl ir sūnus, 
nors anksti netekęs tėvų, (gerai- mokėjo 
lietuvių ir latvių kalbas. Be daugelio lie
tuvių kalbos nagrinėjimų dr populiarini
mo jus yra išvertęs i vokiečių kalbą Done
laičio „Metus“, o j lietuvių kalbą išvertė 
ir išleido Šv. Raštą. Jo gimimo data yra 
1776 m. sausio 9 d.

Sukakties proga Nidoje buvo suruoštas 
iškilmingas vakaras. Pranešimą apie L. 
Rėzos gyvenimą padarė A. Jovaišas, o apie 
jo gimtuosius Karyaičius — -prof. V. Gu
delis.

STRAIPSNIS APIE LONDONĄ

„Mokslas ir gyvenimas“ (Nr. 1) įsidėjo 
-prof. dr. A. Spelskio straipsnį aiipe Londo
ną. Papasakota -garsiųjų pastatų istorija, 
nurodyti -architektūriniai paminklai, išna
grinėti miesto naujieji pastatai. Ypatingas . 
dėmesys atkreiptas į Themesmead gyve
namojo rajono statybą, kuri dar galutiniai ■ 
neužbaigta. Autorius nurodo, kad ateityje 
numatoma sukurta 28 svarbiausius visuo
meninius prekybinius centrus, kurių kiek
vienas aptarnaus 750 tūlkst. žmonių. Kita 
įdomi (smulkmena, tai Londono gyventojų 
skaičiaus mažėjimas. Manoma, kad iki 
1981 m. Didžiajiame Londone gyventojų 
sumažės ilki 7 'milijonų. Tai būsiąs nema
žas laimėjimas urbanistikos istorijoje.

Straipsnis 'iliustruotas būdingais Londo
no istorinių pastaltų paveikslais.

lais yra tikrojo kūrybinio darvinizmo 
mokslas, kuris negali -būti suderintas su 
mendelizmu-morganizmu. Tik šiuo moks
lu vadovaudamiesi galėsime žengti į aukš
tesnį visuomeninio gyvenimo laipsnį — 
komunizmą.“

Iš tikrųjų minėtasis mokslininkas turė
jo pasakyti, kad šituo mokslu vadovauda
miesi, žengs ne į aukštesnį gyvenimo laips
nį, o į badą. Tik Chruščiovui Lysenką pa
šalinus, Sov. Sąjungoje vėl pradėta rimtai 
galvoti apie -augalų selekciją ir genetikas 
mokslą. Lietuvos mokslininkai, įskaitant, 
gal -būt, ir kai kuriuos partijos narius, ne
pasidavė taip lengvai šarlataniškam Ly
senkos „mokslui“, todėl užėjus duonos 
krizei-, į juos (ir kitų Baltijos valstybių) 
žemės ūkio specialistus ir nukrypsta Sov. 
Sąjungos partijos vadovų akys.

Siaučiant chruščiovinei kukurūzų augi
nimo epidemijai, dar prieš Lysenkos ,nu
sodinamą“, dviems Lietuvos žemės ūkio 
specialistams Nikita Chruščiovas buvo pa
taręs pasiklausti karvių, jeigu jie nežino, 
kokį pašarą Lietuvoje reikia auginti. Lai
mingu atveju, politbiurais pasiuntė Chruš
čiovą Lysenkos keliu, dar nespėjus aniems 
žemės ūkio specialistams pradėti su kar
vėmis pokalbio kuriame nors Sibiro sov- 
choze. O šiandien senesniosios kartos že
mės ūkio specialistus pačios partijos vir
šūnės viešai pripažįsta liir įvertina.

J. Kantautas

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

NEUŽMIRŠKIME PENSININKŲ

Neužilgo įvyks DBLS atstovų suvažiavi
mas, tad noriu užsiminti apie pensininkus. 
Gera tiems, kurie turi šeimas -arba gyve
na pas geraširdžius žmones. Bet yra daug 
ir tokių pensininkų, kurie leidžia senatvės 
dienas nuobodžiai, blogoje aplinkumoje. 
Dabar kas mėnesį pensininkų skaičius di
dėja, todėl, mano manymu, suvažiavimas 
turėtų į darbotvarkę būtinai įrašyti pensi
ninkų reikalų svarstymą. Pirkom Sodybą 
su viltimi, kad ten bent dalis mūsų galė
sime senatvėje prisiglausti. Deja, praėju
siais metais jau visai nebebuvo rašoma ir 
kalbama apie pensininkus ir jų apsigyve
nimą Sodyboje. Mano pasiūlymas būtų už
leisti pusę Sodybos (pensininkams, apgy
vendinant nemažiau kaip 30 asmenų. Tu
rint tokį skaičių, būti) galima paskinti at
skirą žmogų jais rūpintis. Kitas pageida
vimas — ar negalima prieš vasaras sezo
no užbaigą paskinti 2 savaites pensininkų 
atostogoms papiginta kaina ('be pelno).

Malonu būtų išgirsti ir kitų (pensininkų 
pasisakymus šiuo reikalui.

Pensininkas-akcininkas E. G.
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PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems už sveikini
mus 'bei linkėji-muis mano 75 metų proga.

Pagal sugebėjimą ir (išgales dirbsiu ir 
toliau su lietuviais lietuviškame darbe.

Stasys Kuzminskas

AUKOS

Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 
jai paremti aukojo:

J. Damakis — 48 DM, J. Nevulis — 15 
DM, V. Žemaitis — 5.00 sv., J. Gruoblys 
— 3.45 sv., J. Eringiis — 2.00 sv., A. Sta
šaitis — 2.00 sv., J. Gvildys — 2.00 sv., R. 
Gudas — 1.00 sv., J. Dimša — 1.00 sv., S. 
Šuliauiskas — 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo
Coventry DELS skyrius — 20.00 sv.

ATSTOVŲ IR AKCININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

DBLS atstovų ir Lietuvių Namų B-vės 
akcininkų suvažiavimas šiais metais įvyks 
Londone, Lietuvių Namuose kovo 20-21 
dienomis. Smulkesnė suvažiavimo progra
ma bus paskelbta vėliau.

TRADICINIS SPAUDOS BALIUS

Tradicinis spaudos balius Lietuvių Na
muose įvyko sausio 31 d. Nors dėl šalto 
oro svečių nebuvo labai daug, tačiau po
būvis buvo gana nuotaikingas. Puikų bu
fetą paruošė P. ir S. Ruseckai, visų rūšių 
.gėrimais aprūpino K. Makūnas ir Rūta 
Ezerkalns.

NEDELSKIME ATNAUJINTI 
PRENUMERATOS

Senais priežodis saiko: kas laiku duoda, 
tais dvigubai duoda. Nors daugelis „E. Lie
tuvio“ Skaitytojų jau yna atnaujinę pre
numeratas ateinantiems metams, ‘bet dar 
yna dalis, kurie iki šiol neprisiruošė tai 
padaryti. Pasitaiko skaitytojų, kurie laik
raščio prenumeratą yra jau net po keletą 
metų uždelsę. Mes visi gerai žinome, kad 
laikraščio negalima išleisti, be pinigų. 
Prenumeratos uždelsimas — apsunkina 
laikraščio leidimą ir tobulinimą.

Kai kurie Skaitytojai nesiunčia prenu
meratos, ilki negauna specialaus paragini
mo. Administracija nori priminti, kad pa
raginimų siuntimas, ypač pakilus pašto 
kainoms, brangiai kaštuoja ir p-arei'k-alau- 
jia daug laiko. Todėl kreipiamės į mielus 
skaitytojus prašydami atsilyginti už laik
raštį, nelaukiant specialaus paraginimo. 
Jo kaina, kaip žinoma, yra £8.50 metams.

Šlia proga malonu pažymėti, kad ir laik
raščio kainą ‘pakėlus, ‘Skaitytojų skaičius 
‘beveik nesumažėjo. Vienam kitam atkri
tus, atsirado naujų. Tad jeigu dar nesate 
vienintelio laisvoje Europoje savaitraščio 
skaitytojai — nedelsdami jais pasidaryki
te.

Mūsų atstovė Vokietijoje, per kurią ga
lima užsisakyti laikraštį ir už jį atsilygin
ti, yra Živilė Viilčinslkaitė. Jos adresas:

Živilė ViIčinskaditė, 58 Hagen/Westf., 
Luetzowstr. 59.

Postschekcmto Nr. 640-28-461, Postschek- 
amt, Dortmund.

„E. Lietuvio“ administracija

SERGA K. MAŽYLIS

Kazys Miažylis (58 m.), gyvenąs New 
Timber 'Eiaick Lame, sunegalavo širdimi1 ir 
paguldytas į ligoninę. Čia jis turės išbūti 
iki vasario 10 d. Norintiems jį aplankyti, 
adresas yra toks: Dicker Ward, St. Mary's 
Hospital, Eastbourne, Sussex.

Linkime greitai pasveikti.

LONDONAS
TRADICINĖ DERBY ARKLIŲ 

LENKTYNIŲ LOTERIJA
Londono lietuvių parapijos komitetas 

praneša., kad tradicinė Derby arklių lote
rija vyks ir šiais metais.

Visi lietuviškos bažnyčios Londone rė
mėjai prašomi ateiti į taiką.

PaškUeisti -gandai, kad loterija nebus 
vykdoma, yra neteisingi.

LONDONO LIETUVIŠKOSIOS 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 75 METŲ 

SUKAKTIS

Šiais metais sueina 75 metai nuo Lon
dono lietuviškos parapijos įsteigimo ir 50 
metų nuo Lietuvos Katalikų Provincijos 
įkūrimo.

šioms sukaktuvėms atžymėti Londone 
-pasirinkta gegužės 22-23 d. d.

Į iškilmes atvyks Vakarų Europos Lie
tuvių katalikių Bendrijos vyskupas Am,ta
niais Deksnys.

Smulkesnė programa bus paskelbia 
kiek vėliau.

METINIS LONDONO LIETUVIŠKOSIOS 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

SUSIRINKIMAS

Vasario 22d.(sekmadienį) 5 vai. v. Spor
to ir Socialinio klubo salėje, 345A Victo
ria Park Road, London, E9 kviečiamas me
tinis susirinkimas, kurio metu bus pada
ryti pranešimai iš parapijos veiklos, pra
matyti ‘ateities darbai ir renkama 1976 
metams parapijos taryba.

Kviečiami Visi lietuviai gausiai daly
vauti ir bendrai ‘aptarti savo parapijos 
veiklią 1976 metais.

Prieš susirinkimą visi dalyviai bus pa
vaišinti arbata dir sausainiais.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS 
ŠALPOS RĖMĖJŲ SKYRIAUS 

STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS

Vasario 8 d. (sekmadienį) 5 vai. vakaro 
Sporto ir Socialinio klubo salėje 345A Vic
toria Park Road, E9, kviečiamas L. K. Re
liginės Šalpos ‘Rėmėjų Skyriaus įsteigia
masis susirinkimas.

Šio ‘susirinkimo metu bus pristatytas 
londoniečiams Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos II-sis tomas, šių kronikų 
leidėjas yra L. K. Religinės Šalpos Rėmė
jų organizacija, kuri yna gana gausingai 
paplitusi JAV ir Kanadoje.

Susirinkime bus smulkiau nušviesta tos 
organizacijos veikla. Be to, visi galės įsi
gyti Lietuvos .Katalikų Bažnyčios Kroni
kos II-jį tomą.

Visi kviečiami .gausiai dalyvauti.

VASARIO 16-TOSIOS — LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ IR 

M. K. ČIURLIONIO METŲ UŽBAIGIMAS

Vasario 15 d. (sekmadienį) 6 vai. vaka
ro D. B. Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdyba rengia Vasario 16-tosios — Lietu
vos Nepriklausomybės Šventės minėjimą 
ir M. K. Čiurlionio Mietų Užbaigimą.

Minėjimas bus BISHOPSGATE INSTI
TUTE, BISHOPSGATE CONCERT HALL, 
230 BISHOPSGATE, LONDON EC2 (kito
je pusėje Liverpool Street Stoties).

Programoje: Tradicinis Lietuvos ‘Atsto
vo Vinco Baltoko žodis. Skulptorės Elenos 
Gaputytės -paskaita. M. K. Čiurlionio mu
zikos rečitalis, kurį atliks Miss Gailine 
Carr. Londono tautinių šokių .grupės pa
sirodymas. Londono Choro, vedamo mu
ziko Justo Černio, dainų koncertas.

x PAMALDOS UŽ LIETUVĄ.

Lietuvos Atstovas užprašė šv. Mišias už 
Lietuvą, įkurtos bus laikomos Lietuvių šv. 
Kazimiero šventovėje vasario 15 d., 11 va
landą. Adresas: 21 The Oval, Hackney 
Road, London E2.

Pamaldas laikys Šv. Kazimiero švento
vės rektorius kun. dr. Jonas Sakevičlu-s, 
MIC.

Krašto Valdyba kviečia visus Londono 
ir Pietų Anglijos lietuvius su savo drau
gais .anglais dalyvauti minėjime ir pamal
dose.

Tą vienintelę dieną poškinkime savo tau
tos pagerbimui ir kartu ju-nikiiimės su kraš
te kovojančiais dėl tautos laisvės.

Minėjimo vieta pasiekiama daugelio 
autobusų linijomis, požeminių traukinių 
tinklu, o Itaip pat geležinkelio linijomis iš 
įvairių vietovių.

MANCHESTERIS
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

L. K. V. S-gos ,,RAMOVĖS“ Mancheste- 
rio ‘Skyrius šaukta š. m. vasario 7 d., 5.30 
vai. p. p. Manchesterio Liet. Soc. klube 
visuotinį metinį narių susirinkimą, kuria
me bus aptariami -skyriaus einamieji rei
kalai ir .renkama nauja valdyba bei revi
zijos komisija.

Laiku nesusirinkus reikiamam narių 
skaičiui, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to bus pravestas, neatsi
žvelgiant į susirinkusių narių skaičių.

Visi skyriaus nariai kviečiami -susirinki
me dalyvauti.

Skyriaus valdyba

MIRĖ MORTA SUBAČIENĖ

Sausio 17 d., eidama 88-tuosius metus, 
mirė M. Subačienė.

Velionė gimė 1888. XI. 18 Rumbonių 
parapijoje, Alytaus ‘apskrity. Gyveno Su
valkijoje. Buvo ūkininkė. Vedusi susilau
kė 8 vaikų: 4 sūnų ir 4 dukterų. 1959 m. 
repatrijavo į V. Vokietiją pas savo vaikus 
ir gyveno K:iiiserslauteme. 1959 m. buvo 
atvykusi pas dukterį į Angliją, Eccles. Po 
dviiejų metų grįžo į V. Vokietiją. 1969 m. 
-antru Ikantu atvyko į Angliją ir gyveno 
pas sūnų Joną, kur dr -pasimirė.

Velionė turėjo silpną širdį. Jos kraujo 
cirkuliacija 'buvo palaikoma prie aortos, 
dešinėje krūtinės pusėj a įdėta baterija, 
kuri po dviejų ir pusės metų pr-adėjo 
slinkti -lauk. Buvo padaryto operacija įdė

ti naują baterija, bet jos širdis nebeaitda-i- 
kė.

Palaidota sausio 24 d. Mlostono K. kapi
nėse prie lietuvių paminklinio kryžiaus. 
Ji užėmė 46-tąją vietą. -Pomirtines apei
gas atliko kun. V. Kaimaiitis. Laidotuvėse 
dalyvavo 35 asmenys, kurie sunešė daug 
vainikų ir gėlių. Laidotuvių dalyviams 
liet, klube buvo suruošta arbatėlė, kurią 
paruošė V., P. -ir O. Virbickai.

Liko liūdintys Anglijoje sūnus ir dvi 
dukterys, V. Vokietijoje — kitas sūnus ir 
jos sesuo, Lietuvoje — dar du sūnūs ir 
dvi dukterys ir daug giminių. Paliko 17 
-anūkų ir 12 proanūkų.

Ilsėkis, Morta, -ramybėje, nors -ir toli nuo 
savo įgimtojo krašto.

Mes visi lietuviai jos ‘lakusią šeimą gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ta pačia proga jos sūnus Jonais, žmona 
•ir dukterys nuoširdžiai dėkoja kun. V. 
Kama-ičiu-l už -atnašautas Šv. Mišias St. 
Mary's bažnyčioje ir palaidojimą, Virbic
kų -šeimai už paruoštą -arbatėlę ir visiems 
-atsilankiusiems į laidotuves -bei pareikštas 
užuojautas.

SUŽIEDUOTUVĖS

Š. m. sausio 24 d. Povilas Podvoiskis su
sižiedavo -su Lotosą1 Navickaite. Sužieduo- 
t-uivin-is ‘pokylis įvyko M. Lietuvių klube, 
kuriame dalyvavo šimtas kviestinių sve
čių.

Visi -sveikiname 'sužieduotuvių proga.
A. P-kis

VOKIETIJA
TRAGIŠKAI ŽUVO MUSŲ TAUTIETĖ

Tragiškai žuvo mūsų tautietė Inga Ža- 
liukaitė-Gerdes'ienė, Vlado žaliuko, Osnia- 
bruecko Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninko dukra, ilgus metus dirbusi Osna
brueck© miesto ligoninėje kaip vaikų pri- 
ėmėj-a-akušerė. ’Euvo gimusi 1947 m. ba
landžio 4 dieną Rotenburg/Wuemme. Mi
rė 1976 m. siausto 9 d. Osnaibruecke.

KALĖDŲ EGLUTĖS

Lebenstedte suruošė pirm. A. Kairys, 
kartu su Apylinkės valdyba ir vaikų tė
vais.

Osnabruecke kun. Girčius ‘atlaikė pa- 
m-aldais, o pirm. V. Žaliukais paruošė ilr 

■ Hamburge daug pasidarbavo L. Norkus 
Hamburge daug pasidarbovo L. Nairlkus 

ir E. Baliiuli-enė. Kalėdų ‘senelis ‘apdova
nojo vaikučius. Pagiedota ‘lietuviškų gies
mių.

Neustadto lietuviai suruošė jaukų po- 
būvį-arbatėlę.

Hannoveryje Kalėdų Eglutės šventoje 
dalyvavo ‘apie 60 asmenų. Pamaldas atlai
kė kum. P. Girčius.

Luebecke po bendrų pamaldų pasivai
šinta „užsieniečių centre“.

Chicagos „Anglikonų“ Klubas
KLUBO NARIŲ VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko 1975 -meų gruodžio 
14 d. Dalyvavo ‘apie 100 narių. Prieš pra
dedant susirinkimą, buvo pagerbti vienos 
minutės tyla -mirusieji klubo nariai: Leš- 
čilniskiais, Kunevičius ir Valerija Ru-mšienė.

Susirinkimui pravesti pakviestas Juozas 
Baigdžius ir sekretoriumi Mykolas Ma-sk- 
vytis. 1975 -m. gegužės 11 d. susirinkimo 
protokolą perskaitė sekretorius M. Mask- 
vytis. Protokolas buvo priimtas be patai
sų.

Klubo -pirmininkas V. Palubeckas pra
nešė, kad numatytas 1975 metų veiklos 
planas pilniai įvykdytas. 1975 m. rugpiūčio 
24 d. Bruzgulienės -sode ruošta gegužinė 
davusi klubui 200 dol. pelno. Rudeninis 
klubo parengimais, įvykęs spalio 25 d. B. 
Pakšto salėje, gerai pasisekė ir klubui da
vė pelno 1.000 dolerių. 1975 m. lapkričio 
22 d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje buvo atna
šaujamos šv. Mišios už visus klubo miru
sius narius ir lietuvius partizanus, žuvu
sius ginant Lietuvos laisvę. Apgailestau
ta, kad koplyčioje dalyvavo tik keletas 
klubo narių. Sekantis klubo parengimas 
įvyks 1976 metų vasario 14 d. Jaunimo 
Centro namuose. Meninę programą atlikti 
pakviesta ‘solistė Prudencija Bičk'ienė. 
Prašė marius šį pirmąjį 1976 motų paren
gimą paremti ii- jame skaitlingai dalyvau
ti. Baigdamas savo žodį, V. Palubecikia-s 
kvietė tuos klubo narius, kurie iki šiol 
abejojo, -ar iši-s mūsų jungtinis klubas rem
tinas ar ne, apsispręsti1 ir grįžti -atgal į 
klubo narių eiles ir savo darbu prisidėti 
prie klubo tolimesnio veikimo.

Kasininkais Jonas Jokubka savo prane
šime pareiškė, kad per 6 mėn. laikotarpį 

‘klubas turėjo 1.200 dol. pajamų, ir išleis
ta apie 680 dol.

Revizijos aktą perskaitė Rev. K-jos 
pirm. A. Pužauskas. Justino Šidlausko su
sirinkimui buvo pristatyti nauji -įstatai, 
kurie, su maža pataisa, buvo priimti. To
liau sekė Klubo valdybos rinkimai, pra
vesti slaptu balsavimu. 1976 metų Klubo 
Valdybon buvo išrinkti šie klubo nariai: 
Vladas Palubeckas, Jonas Jokubka, Justi
nas Šidlauskas, Kazys Rožanskas, Vladas 
Paliiulioni®. Pranas Rumšą ir Anatolijus 
Lakais. Kandidatais liko Kazys Valentinas 
ir Paulauskienė.

Susirinkime nut-anta, kad klubo nario

Dvasinis atsinaujinimas
IŠ LIETUVOS KILUSIŲ EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ KUNIGŲ, GYVENANČIŲ 

VAKARŲ VOKIETIJOJE.
SUVAŽIAVIMAS

„Žmogaus gyvenimo -prasmė yra -tai, kad 
nuolatos aiškiau ryškėtų esmiškasis, tau
rusis žmoniškumas“.

Dr. Vydūnas

Praėjusiais metais rugpiūčio mėn. 22-24 
d. d. Annabergo name įvyko lietuvių evan
gelikų liuteronų Bažnyčios kunigų ir dar
buotojų suvažiavim-ais. Jame buvo nutar
ta 1976 m. nuo sausio mėn. 8 ligi 11 dienos 
sušaukti visų evangelikų ir reformatų 
Bažnyčių kunigų, gimusių, -augusių ir stu
dijavusių nepriklausomoje Lietuvoje ir 
dabar įgyvenančių Vakarų Vokietijoje, su
važiavimą be tautybių skirtumo. Tai pir
mais -toks bandymas po 35 metų gyvenimo 
išeivijoje. -Pasirodė, kad tai ne svajonė, 
bet realybė. Šitas suvažiavimas buvo -tik
ras ladmėjim-a-s kiekvienu atžvilgiu. Tik 
laibai gaila, kad dėl ligų, -senatvės ir kito
kių įsipa-reigojiimų ne v-ilsi kunigai galėjo 
atvykti-.

Į Annabergo namą suvažiavo iš viso 8 
evangelikai kunigai, būtent: lietuvių evan
gelikų liuteronų Bažnyčios senjoras kuni
gais A. Keteris iš Bremeno, pats šeimtafa- 
kais vicesenjoras kunigais Juozas Urdzė su 
žmona, kunigas diakonas Fr. Skėrys iš 
Man-nheimo, filosofijos daktaras kunigais 
Gustavas Vagneris su žmona iŠ Wieltze, 
-prie Celles, dek-aniais Jurgis Gunga iš Lipp
stadt — lElenninghausen su žmona ir sū
numi, -kunigas 'Mikas Klumbys iš Benshei- 
mo įsu žmona ir kunigas Rudolfais Vyme- 
riis iš IBa-d Oeynhausen (žinomo tauragiš
kio kunigo Augusto Vymerio).

Numatytais -pagrindiniu paskaitininku 
apie Lietuvos lietuvių evangelikų liutero
nų Bažnyčios istoriją garbės ‘senjoras ku
nigas A. Gelžib-ius iš Braunschweig© š. m. 
sauisto 4 d. staiga ‘susirgo ir -tarėjo atsi
gulti ligoninėn- Jis i'š tenai atsiuntė vi
siems suvažiavimo dalyviams sveikinimo 
raštą ir perdavė geriausius linkėjimus. 
Atsiliepdami į jo raštą, visi pasirašė svei
kinimo kartelę ir palinkėjo greit pasveik
ti, -atgauti įsen-as jėgas ir Dievo palaimos.

Sveikinimo telegramą -atsiuntė ir refor
matų Bažnyčios kunigais Fridrikas Barne
lis iš Hofheilm/Taunus.

Raštu suvažiavimo dalyvius dar sveiki
no: kunigas (Butkevičius i'š Bochum, kuni
gas A. Fran-zk-aitiis iš Freilstatt, kunigas K. 
Felgendreheri'S iŠ Hamburgo, dabartinės 
Lietuvos Konsistorijos pirmininkas kuni
gais Jonas Kalvamas iš Tauragės (pasira
šė visi Konsistorijos nariai), -senjoras ku
nigais A. Traki-s iš Chica-gos ir kunigas 
Mlairtynas Preikšąitis iš Los Angeles, USA.

‘Pirmą -dieną vakarines pamaldėles lai
kė kunigas R. Vymeriis. Po -to visi susirin
ko kunigo J. Urdzės bute paisi-dallinti j-au- 

mok ėstis nuo 1976 metų yra -pakeliamas 
iki 2 -dolerių. Po to sekė klubo tradicinės 
vaišės.

-Klubo valdybos nutarimu ir susirinki- 
-mui pritariant,paskirta šios aukos: Ameri
kos Lietuvių Tarybai — 100 dol., L. R. K. 
Š-alpos Org. — 100 dol., Lietuvių TV — 100 
dol., Lietuvių Fondui — 100 dol., Tėvams 
Jėzuitams (Jaunimo Centras) — 50 dol., 
„Draugui“ —; 20 dol., „Naujienomis“ — 15 
dol., Dalukus radijo programai — 25 dol. 
ir Bražinskams, gyvenantiems Turkijoje 
sušelpti — 80 dol. Susirinkimo metu S. 
Jokūbaitis, tam pačiam tikslui (Bražins
kams), surinko 70 dolerių.

Klubo Valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. — Vladas Palubeckas, vicepiirm. — 
J-ugtinas Šidlauskas, -sekr. — Kazys Ro- 
žanskais, kasiriinkas — Jon-a-s Jokubka, 
‘kultūrinių parengimų vadovas — Anatoli
jus Laikas, parengimų vadovas — Vladas 
Paliulionis ir valdybos -n-a-rys — Pranas 
Rumšą.

UŽGAVĖNIŲ BALIUS

Pirmasis šių metų klubo parengimas — 
Užgavėnių bailius, įvyks 1976 metų vasa
rio 14 d. Jaunimo Centro didžioje -salėje. 
Programai -atlikti -pakviesta solistė PRU
DENCIJA BIČKIENĖ. Kadangi Jaunimo 
Centro salėje telpa daugiau kaip 300 žmo
nių, todėl klubo valdybai tenka didelis 
darbais šį žmonių Skaičių sukviesti. Šie 
parengimai ruošiami -sutelkti -klubui lėšų, 
kuriomis -remiame bet kurį klubo narį, pa
tekusį nelaimėn, o t-ai-p pat įvairiais lietu
viškas Institucijas.

VATIKANO BIBLIOTEKA

Vatikano biblioteka minėjo savo 500 
metų sukaktį. Ji buvo įsteigta 1475 m. 
popiežiaus Siksto IV ir per visą tą laiką 
buvo vis plečiama ir -atnaujinama. Jai 
šiuo -metu vadovauja vokietis istorikas 
kiun. Alfons M, Stickler. SDB. Joje tar
nauja apie 80 patyrusių asmenų, o knygų 
esama .per 800.000. Ši bibliotika yra gry
nai moksliniams darbams. Ja gali naudo
tis profesoriai ir studentai, kurie g-auna 
tam reikalui specialius leidimus. Maž
daug apie 2.400 asmenų iš visokių pasau
lio kraštų kas dieną sėdi toje bibliotekoje. 

nystės priisimiiniiimia-i-s, apie stadijų laikus. 
Kiekvienas dar padarė trumpą pranešimą 
-apie išeitą mokslą ir darbo stažą iki šiai! 
dienai. Kunigas J. Urdzė papasakojo -apie 
Annabergo namo įsteigimą. įvairius -suva
žiavimus, jo džiaugsimus d-r rūpesčius.

Penktadienį -prieš pietus buvo pravestas 
Biblijos darbas iš laiškų Romiečiams 9.

Kadangi šiltas suvažiavimas buvp suriš
tais su lietuvių evangelikų Naujųjų Meta 
sutikimu, tai jau vakare buvo susirinkę 
25 žmonės. Vakarines pamaldėles laikė 
-kunigas diakonais Fr. Skėrys. Po to vyko 
draugiškas vakaras prie židinio su dai
nom i-r pranešimais. Nikodemas Juršėnas, 
filosofijos mokslų kandidates docentas iš 
Vilniaus, stažuojąs ir ruošiąs disertaciją 
Bo-mnos -universitete, dalyvavo kaip sve
čias šitame suvažiavime ir supažindino 
dalyvius su Lietuvos aukštųjų mokyklų 
veikla ir švietimo ‘reikalais. Jis bus dar 7 
mėnesius Bon-noje. Pažadėjo prie sekančio 
lietuvių suvažiavimo prisidėti paskaita ir 
pranešim-a'is.

šeštadienį Biblijos .studija buvo -praves
ta iš Mato Evengelijos 20, nuo 1 ligi 16 
pereikyrimo.

Po -pietų paskaitą skaitė gydytojas dr. 
Vytautais Bylaitis iš Bonno-s apie naujai 
įsteigtą Lietuvių kultūros draugiją, jos 
tikslius -ilr -ateities gaires.

Dailininkas Alfonsas Krivickas suruošė 
Lietuvos knygų, žurnalų, fotografijos pa
rodą ir įskaitė paskaitą -apie Lietuvos dai
lę šiandien, liškeldamais pagrindinius jos 
bruožus. Kunigas diakonas Fr. Skėrys -t-ai-p 
pat ‘suruošė krikščioniškų knygų, laikraš
čių ir žurnalų parodą. Jis išstatė daugiau 
kaip 50 knygų.

Vakarines pamaldėles šeštadienį laikė 
dekanais Jurgis Gunga. šeštadienį po pie
tų buvo jau susirinkę 40 su viršum žmo
nių, -sekmadienį atvyko dar keletas į pa
maldas.

Po vakarienės kunigas diakonas Fr. 
Skėrys parodė Skaidrių iš lietuvių evan- 
gėlikų liuteronų gyvenimo Vakarų Vokie
tijoje, apie Vasario 16 gimnaziją, apie 
Evangelikų j-aunimo raitelio iškylas ir sa
vo ordinaciją į kunigus diakonus 1974 
metų birželio 9 d., lEiremene. Vicesenįjoras 
kunigas J. Urdzė parodė skaidrių apie -sa
vo dvi keliones 1975 metais po Lietuvą ir 
lankymąsi įgimtajame kaime Gaiudžiuo- 
čiose, Akmenės valsčiuje, apie Biržų mies
tą, susitikam-ą su reformatų ‘superinten
dentu kunigu Jašin-sku, su Konsistorijos 
pirmininku kunigu Jonu Kaivanu Ir šei
ma Vilniuje ir kitais kunigaiš. Visi su di
deliu dėmesiu klausėsi jo pranešimo -apie 
jo gerus .ryšius su mūsų žmonėmis tėvy
nėje. „Patyriau tenai broliškumo, ir kai 
-grįžau iš ttų kelionių, buvau -turtingesnis“, 
pasakė mūsų kunigas J. Urdzė.

Vietoje susirgusio garbės senjoro kuni
go A. Gelžiniauis nepasiruošęs paskaitą 
laikė -a'pfe ‘lietuvių evangelikų liuteronų 
istoriją taisyklinga lietuvių kalba filoso
fijos dr. kunigais Gustavais Vagneris. Rei
klia tik sveikinti ikunligą Vagnerį, kad dar 
gerai žino lietuvių eva-n-gelikų Bažnyčios 
istoriją ir -be kliaudų laisvai- išdėstė.

Prie Kalėdų -eglaitės visi -po paskaitos 
dar linksminosi prie židinio, dainavo ir 
žaidė ilki vidurnakčio.

Sekmadienį iškilmingas pamaldas su 
Šventa Vakariene taikė kunigais Mikas 
Klumbys iš Barmtrupo klaipėdiečių lietu
vių kalba. 35 metus nebuvau girdėjęs pa
maldų šia tarme ir man -jos padarė labai 
gerą įspūdį.

Po gerų ir skanių pietų -atėjo atsisveiki
nimo vailanda. Ne viena aša-ra riedėjo per 
skruostus. Visi nuoširdžiai dėkojo kunigui 
J. Urdzei už suvažiavimo suorganizavimą 
bei -puikų pravedimą, o ponioms Verai Ur- 
dziėnei d-r Bertulalitienei už kūnišką mais
tą bei malonų aprūpinimą. Padarę keletą 
nuotraukų prisiminimui, visi išsiskirstė į 
namus prie sa-vo tiesioginių darbų 'ir pa
reigų. Reikia tikėtis, kad toks puikus su
važiavimas už ‘poros metų, o gal dar anks
čiau. vėl bus suorganizuotas ir dar dau
giau kunigų jame dalyvaus. Tad iki se
kančio malonaus phsima-tymo Annaberge.

Fr. Skėrys, kunigas diakonas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEEDSE — vasario 8 d., 3 vai. p. ,p., H. 
Rosary bažn.

BRADFORDE -— vasario 15 d., 12.30 vai., 
iškilmingos pamaldos už Tėvynę Lie
tuvą.

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

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

ECCLES — vasario 8 d., 12.15 vai.
MACHESTER — vasario 29 d„ 11 vai.
NOTTINGHAME — vasario 15.d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
DERBYJE — vasario 15 d., 14 vai., Brid

ge Gate. Tautos šventės proga.
WOLVERHAMPTONE — vasario 15 d., 18 

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

NOTTINGHAME — Vasario 16 <L, 19 val., 
Lietuvių Židinyje.
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