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Londonas sujudo
Tur būt nei viename pasaulio mieste ne

vyksta tiek viešų -mitingų, eisenų ir de
monstracijų, kiek Londone. Kiekvienas 
čia gali reikšti savo nuomonę ne tik sek
madienio rytmečiais Hyde Parko kampe, 
bet organizuoti mitingus -bet kurioje aikš
tėje ar salėje.

Lapkričio 27 d., kai penkiolikos tūkstan
čių tarptautinė minia rinkosi Trafalgaro 
aikštėje į moterų suorganizuotų žygį už 
taikų Šiaur. Airijoje ir visame pasaulyje, 
už keletos šimtų metrų, Westminsterio 
Centr. salėje vyko kitas reikšmingas susi
rinkimas, kuriame dalyvavo apie tūkstan
tis žmonių. Tai -buvo Amnesty Internatio
nal britų sekcijos mitingas, kurio šūkiai 
buvo — Laisvė psichiatrinio politinių ka
linių gydymo aukoms! Laisvė Bukovskiui 
ir Gluzmanui! (Žiūr. psl. 3).

Dar prieš keletu metų i panašius mitin
gus susirinkdavo būrelis pagyvenusių, 
daugiausia Rytų Europos kilmės piliečių, 
šį kartų salė buvo pripildyta daugumoje 
jaunų žmonių, aktyviai besidominčių žmo
nių sąžinės laisve. Londono gyventojai su
judo — gresiančio autoritarinio pavojaus 
akivaizdoje, jie pradėjo domėtis, kas de
dasi antroje kalno ar geležinės uždangos 
pusėje.

Pakeistas ir susirinkimo pobūdis. Se
niau būdavo kalbama apie viską — politi
nę priespaudą, sąžinės laisvę, žmogaus tei
ses, okupacijas ir persekiojimus. Dabar 
susikoncentruota prie vieno dalyko. Šį 
kartą — prie politinių kalinių „gydymo“ 
psichiatrinėse ligoninėse, čia buvo mini
ma ne tik Sovietų Sąjunga, bet ir kiti pa
saulio kraštai, kur politinis teroras ir psi
chiatrinis „-gydymas“ praktikuojamas. Ir 
apsiribota tik dviem, labiausia nukentėju
siais psichiatrinių ligoninių kaliniais — 
ĮBukovskiu ir Gluzmanu.

Kalbėdamas tame -susirinkime -prieš me
tus iš Sov. S-gos išleistas buvęs -psichiat
rinės ligoninės politinis „pacientas“ L. 
Pliušč pareiškė, kad šis žmonių išlaisvini
mo metodas esąs pats sėkmingiausias. Prie 
jo paties išlaisvinimo daug prisidėjusi 
Prancūzijos komunistų prtija, kuri kartu 
su kitomis organizacijomis ruošusi specia
lius mitingus jam išlaisvinti. Kad šitokia 
akcija dėl pavienių asmenų yra veiksmin
gesnė, gerai rodo ir S. Kudirkos ar Jura
šų atvejai. Tik nuolatinis viešosios Vaka
rų opinijos spaudimas gali padėti išgel
bėti bent pavienių asmenų gyvybes. O mi
nėtųjų Bukovskio ir Gluzmano gyvybės 
šiuo metu dėl ligų, blogo maisto ir -blogos 
priežiūros kaip tik kabo ant plauko.

Pažymėtina, -kad šiuo metu -spaudimas į 
disidentus esąs žymiai padidėjęs. Psichiat
rinėse ligoninėse esą pilna vadinamųjų 
antitarybininkų, kurių vardai nežinomi ir 
jais Vakaruose niekas nesirūpina. .

Tas pats Leonidas Pliušč Londono apsi
lankymo proga spaudoje iškėlė ir kitą 
mums itin svarbų reikalą. Užgirdamas 
vakariečių pastangas gelbėti dėl žmogaus 
teisių ar sąžinės laisvės nukentėjusius 
žmones, jis priminė, kad Sovietų Sąjun
goje vyksta kova ir dėl paskirų tautų kul
tūrinės laisvės ar -bent jų kultūrinių bei 
tautinių vertybių apsaugojimo. Čia jis su
minėjo Baltijos valstybes, Ukrainą, Kry
mo totorius. Toms tautoms niekas neatei
nąs i pagalbą kovoje prieš pasikėsinimą į 
jų tautinės kultūros vertybes ir rusifika
ciją. Žinoma, kol Vakarų vyriausybės 
griežtu žodžiu neįspės nusikalsiančiųjų 
prieš žmogaus teises, tol privatiški mitin
gai negali turėti lemiančių rezultatų. Ta
čiau kritiškai diskutuojant sovietų ir kitų 
panašių vyriausybių elgesį, esą galima 
įtikinti, kad tuo būdu tikrasis socializmas 
negriaunamas, bet statomas

Mitinge kalbėjusi kairiųjų grupei pri
klausanti parlamento atstovė J. Lestor pa
brėžė, kad atėjęs laikas pasisakyti, jog 
nieko nesą antisovietiška, reikalaujant 
žmogaus teisių, sąžinės ir spaudos laisvių. 
Tuo būdu ji parėmė kito žinomo kairiosios 
„Tribūne“ grupės veikėjo Mark Jenkins 
pareiškimą tame pačiame laikraštyje: 
„Nieko nėra „reakcionieriško“, paremiant 
Rytų Europos tautų teisę nuspręsti savo 
likimą be Varšuvos pakto kariuomenės pa
galbos.“ Ta pačia proga jis stebisi, kad 
JAV Valstybės departamentas, Sonnen- 
feldto lūpomis, siūlęs Rytų Europai stiprią 
konsolidaciją su Rusija.

Politiniu Londono, o kartu ir visos tau
tos pabudimu, žinoma, turėtų -pasinaudoti 
ir Baltijos tautos, siekdamos išlaisvinti 
kenčiančius dėl sąžinės laisvės ir norėda
mos apsaugoti savo tautos gyvybinius rei
kalus.

Lucanus

Škotijos Liet. Kat. Šv. Kazimiero 
parapijos draugija reiškia 

nuoširdžią užuojautą Londono 
lietuviams ir visuomenei, netekus 

buvusio ilgamečio bažnyčios 
rektoriaus kun. K. A. Matulaičio 
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Centro Valdybos Sekr.

REIKALAUJA DAUGIAU LAISVĖS
Amerikos Balso (Voice of America) tar

nautojai reikalauja savo transliacijoms 
daugiau laisvės. Iki šiol stoti-s yra finan
suojama ir kontroliuojama JAV vyriausy
bės. Paskirų tautybių skyriai neturi teisės 
savo nuožiūra skelbti žinių ar gautąsias 
žinias patikrinti. Tų skyrių vedėjai pasi
rašė specialų dokumentą, reikalaujantį 
panašių teisių, -kaip BBC World Service.

SPAUDIMAS DIDĖJA
Spaudos pranešimai iš Maskvos skelbia, 

kad disidentų persekiojimas didėja. Jei 
vienas politinis kalinys propagandos su
metimais paleidžiamas iš psichiatrinės li
goninės, tai jo vietoje uždaromi keletas 
naujų. Paskutiniuoju laiku uždaryti į be
protnamį buv. kalinys Terelija, M. Kubo- 
baka, G. Fedotovas, Argentovas. Kiti akty
vesni disidentai yra gavę įspėjimus.

RELIGIJOS STATISTIKA
Leningrade išleista dviejų autorių (Da- 

nilovo ir Kobotsky) paruošta knygutė 
„Viešoji nuomonė ir ateistinė propagan
da“. Pasiremiant statistika, toje knygutė
je nurodoma, kad ka-s penktas Sov. Sąjun
gos gyventojas, turįs daugiau kaip 18 me
tų, yra tikintis. Kadangi dar apie 10% pa
sisakė abejojančiai, tai sudėjus viską į 
krūvą, po 60 metų valstybės remiamos 
propagandos, Sov. Sąjungoje dar esama 
apie 50 milijonų tikinčiųjų. Būdinga, kad 
apklausinėjamieji nevengę pasisakyti sa
vo vardo, buvo tik „sovietiniame -perijo- 
de“ gimę piliečiai.

Iš apklausinėjimų Leningrade paaiškė
ję, kad 41% gyventojų dar švenčia savo 
namuose religines šventes. Kai -kuriuose 
atsakymuose pabrėžiama, -kad religija tu
rinti įtakos į moralin-į auklėjimą.

Apie 20% inteligentų pareiškė nuomo
nę, kad žmonėms turėtų būti netrukdoma 
turėti religinius įsitikinimus, jei jiems tai 
atrodo reikalinga.

Turint galvoj, kad tikintieji Sov. Sąjun
goje nėra glostomi, ir kad viėšas prisipa
žinimas gali turėti nemalonių išdavų, pa
skelbtoji statistika yra tikrai stebinanti. 
Galima spėti, kad tikrasis tikinčiųjų skai
čius yra dar didesnis.

STATYBOS ESTIJOJE
Pasak sovietų spaudą, tūkstančiai estų 

ūkininkų palieka savo namus -ir keliasi į 
moderniškas miestų tipo gyvenvietes. Iš 
buvusių 7.000 „buržuazinės“ Estijos kai
mų būsią sukurta 650 distriktinių mieste
lių.

Gyvenimas tuose miesteliuose esąs labai 
patogus. Įrengti visi miestiški patogumai, 
o nuomos labai pigios. Pvz. už 3 kambarių 
butą mokama tik 10 rublių nuomos per 
mėnesį.

Senuose ūkininkų namuose, esą, įren
giamos stovyklavietės, poilsio namai, va
sarojimui patalpos.

Lojalumas ir politika
Spaudoje ir kasdieniškame gyvenime 

dažnai keliamas klausimas, ar valdžiai 
priešingų įsitikinimų piliets gali būti pat
riotas tikra to žodžio prasme ir likti loja
lus vyriausybei, kurios idėjoms jis nepri
taria. Tas klausimas ypačiai pasidarė ak
tualus D. Britanijoje, kai suskilusioje La
bour partijoje vis daugiau įtakos įgauna 
kraštutinis kairysis sparnas.

Įdomiai Šį klausimą nagrinėja žinomas 
britų žurnalistas Peregrine Worsthome 
(Sunday Telegraph, lapkr 21 d.). Jis ban
do pateikti šią problemą iš antro galo, pri- 
leisdamas, kad po karo Britanijoje, kaip 
Rytų Europoje, valdžą būtų paėmę mark
sistai. Ar būtų tada konservatoriai ir de
šinieji darbiečiai tokiai vyriausybei loja
lūs? Atsakydamas pats už save Worsthor- 
ne aiškiai pareiškia — ne. Jo akys kryptų 
į JAV, laukdamos iš ten visokeriopos pa
galbos padėčiai pakeisti.

Jau nebereikia aiškinti, kur krypsta 
akys tų, kurie kapitalistinę (ir demokra
tinę) santvarką laiko atgyvenusia ir šven
tai tiki į kraštutinį (autoritarinį) socia
lizmą. Jis nesmerkia tų žmonių, nurody
damas, kad istorijoje pilna tokių pavyz
džių. Charles James Fox norėjo, kad Na
poleonas sumuštų Angliją, Leninas pri
ėmė kaizerinės Vokietijos pagalbą carui 
nuversti. Petain ir Lavalis sutiko su Hit
lerio režimu Prancūzijoje, Solženicynas 
negaili piktų žodžių Kremliaus valdovams. 
Ir visi jie tuo pačiu metu laikė arba laiko 
save didžiausiais patriotais.

Pagaliau panašių pavyzdžių, ilgai neieš

NETIKĖTAS PRANEŠIMAS

Britų spaudoš žiniomis, buvęs ČIA 
aukštas pareigūnas James Angleton pa
skelbė, kad 1956 m. JAV Centralinė žval
gybos Agentūra ruošusi didelį skaičių Ry
tų Europos savanorių perversmui jų kil
mės kraštuose. Norėta pasinaudoti Chruš- 
čevo kalba, kurioje jis „nuvainikavo“ Sta
liną 1956 m. XX K. P. Kongreso metu. Dėl 
įvykusių vidaus nesutarimų tos kalbos 
slaptas teksas buvęs per anksti paskelb
tas, desantininkai nebuvę tinkama i pa
ruošti, ir žygis iš viso nebuvęs pradėtas. 
Kaip žinoma, tų metų (1956) vasarą -buvo 
riaušės Poznanėje, o spalio mėn. prasidė
jo sukilimas Vengrijoje. Abu įvykiai pa
sibaigė nesėkmingai.

POPIEŽIUS APDOVANOJO

Buv. Britanijos ambasadorius Romoje 
sir Ashley Clarke popiežiaus apdovanotas 
aukščiausiu Riterių Grand Kryžiaus šv. 
Jurgio ordinu. Šis ordinas jam suteiktas 
už pastangas gelbėti Veneciją. Pagal Va
tikano nuostatus, šį ordiną gali turėti vie
nu metu nedaugiau kaip 30 žmonių.

PETICIJA N. SADCNAITEI VADUOTI

Keston News Service (Keston College) 
praneša, kad Church in, Need paruošė lie
tuvių vardu specialią peticiją Nijolei Sa- 
dūnaitei vaduoti. Kaip žinoma, Nijolė yra 
nuteista trims -metams kalėjimu, o po to 
dar tris metus turės išbūti tremtyje.

Šitoji peticij-a bus įteikta L. Brežnevui 
tuoj po N. Metų.

Ta pačia -proga biuletenis skelbia N. Sa- 
dūnaitės laiškus, kurie j-au yra buvę 
spausdinti šiame laikraštyje.

PER DAUG DEŠRŲ «

V. Vokietijos sveikatos ministerijos su
rinkti duomenys rodo, kad kas antras gy
ventojas sveria daugiau, negu turėtų sver
ti. Dėl persivalgymo ar netinkamo valgy
mo atsiradusiems negalavimams gydyti 
išleidžiama daugiau pinigų, negu rūkymo 
ir alkoholio ligoms. Vidutiniškai kiekvie
nas vyras suvartoja 19,5% kalorijų dau
giau, negu reikia (moterys — 18,6%).

Daugiausia kalorijų ir gyvulių riebalų 
suvalgoma dešrų pavidale, nuplaunant jas 
alumi. Tuo tarpu baltymų mokyklinio am
žiaus vaikai ir 19-35 metų moterys (dailių 
figūrų saugojimo laikotarpis) gauna ne
pakankamai. Taip pat nepakankamai gau
nama vitaminų.

Tiktai apie 15% gyventojų sveria tiek, 
kiek jie turėtų sverti. Apie 3% gyventojų 
yra'diabetikai ir 10% turi aukštą kraujo 
spaudimą. Didžiausias nutukimo pavojus 
atsiranda senstant. Apie 70% moterų, su
laukusių 66 metų, yra nutukusios.

koję, rastume ir savo tėvynėje. Ar nebuvo 
.patriotų“, pasiryžusių priimti bet kokį 
pašalinį patarnavimą, kad tik galėtų nu
versti tautininkų režimą? Ar nebuvo dar 
didesnių „idealistų“, kurie džiaugėsi ir 
šiandien tebesidžiaugia nepriklausomai 
Lietuvai pasikeitus į Rusijos koloniją?

Konstatavus, kad lojalumas politikoje 
yra reliatyvus, nepatikimas veiksnys, kyla 
klausimas, kaip šį reikalą sutvarkyti. Vie
ni siūlo pavartoti Mccarthyzmą — perse
kioti „priešvalstybinį“ elementą visais ga
limais būdais. Šios rūšies žmonės turį bū
ti „iššluoti“ ne tik iš valdžios, bet taip pat 
iš prof, sąjungų, universitetų, spaudos ir 
televizijos. Kitaip tariant, siūloma pavar
toti tuos pačius metodus, kuriuos vartoja 
save marksistais vadiną politiniai vadai 
komunistų valdomuose kraštuose.

Antroji nuomonė — palikti klausimą iš
spręsti demokratiniu būdu (per rinkimus) 
viso krašto gyventojams. Iš pirmo žvilgs
nio tai atrodo priimtiniausias būdas. Ta
čiau gyvenimo praktika rodo, kad ir šis 
rinkiminis tinklas yra gana skylėtas. La
bai dažnai pro jį pralenda ir tos žuvys, 
kurių nesitikėta pagauti. Koks nors tar
pinis kelias tuo tarpu nesurastas.

Vienas dalykas betgi tikrai yra aiškus: 
šių dienų .gyvenime patriotizmas ir loja
lumas savam kraštui labai tampriai yra 
susijęs su politiniais įsitikinimais. Todėl 
ne smerkti, o gailėtis reikia tų, kurių po
litiniai įsitikinimai prieštarauja aukščiau
siam tikslui — krašto laisvei.

Airija -
AIRIŲ SPAUDOS ATGARSIAI APIE 

NEPASISEKUSIĄ KELIONĘ Į LIETUVĄ

Iš Airijos gauta pora fotostatinių spau
dos kopijų (gaila, nenurodyti laikraščių 
pavadinimai), kuriuose aprašomas nepa
sisekęs Marijos statulos nugabenimas į 
Vilnių. Plačiai cituojamas Christian Com
munity Centre direktoriaus T. C. G. 
O'Mahony laiškas Sovietų Sąjungos am
basadoriui Dubline. Ambasadoriaus atsi
sakymas atvykti į palydėjimo iškilmes, o 
dar labiau nedavimas vizos palydovams, 
viename laikraštyje laikomas Marijos 
„įžeidimu".

BBC IR LONDONO SPAUDOS 
PRANEŠIMAI

Gruodžio 3 d. BBC radijas per vidur
dienio žinias davė platų pranešimą apie 
įvykį su Marijos statulą.

Tos pačios dienos „Guardian“ išspaus
dino stambesniu šriftu savo bendradarbio 
Baden Hickmano straipsnį, pavadintą 
„Russians stop Our Lady“., Čia, pateikia
mas laisvas to straipsnio vertimas.

„Gipsinė šv. Mergelės statula, pašvęsta 
pasaulio taikai, pasidarė penkias dienas 
trunkančiu diplomatiniu ginču tarp Rytų 
ir Vakarų kraštų, šiuo metu statula, už
kliuvusi pakelėje tarp1 Airijos ir Sov. Są
jungos, ramiai ilsisi vienoje bažnyčioje 
Rytiniame Londone.

Statulos kelionės istorija prasidėjo Dub
line, kur grupė R. katalikų nutarė užmegz
ti dvasinius ryšius su Lietuvos tikinčiai
siais. Airijos ir Lietuvos katalikų bendruo
menės yra labai panašios: jos turi tokį pat 
tikinčiųjų skaičių, istoriją ir tradicijas.

Žinomas Airijos advokatas T. C. G. 
O'Mahony kreipėsi į Sov. Sąjungos amba
sadorių A. Kapliną. Jis priminė gerus kul
tūrinius santykius tarp Dublino ir Mask
vos ir prašė nugabenti statulą į Lie
tuvos sostinę Vilnių ir ją įteikti vyskupui 
Steponavičiui.

O'Mahony girdėjo, kad Dublino aerodro
me dažnai lankosi rusų diplomatai, todėl 
nutarė būsiant patogu prašyti juos tarpi
ninkauti. Bet ambasadorius Kapliu atsisa
kė priimti statulą, nes tai neįeiną į kultū
rinių santykių sferą. Savo laiške jis apgai
lestavo, kad pagal Sovietų konstitucijos 
124 paragrafą, Bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės, kad tuo būdu būtų užtikrinta

SeįifijnioS DIENOS
— Ryšium su spaudos akcija prieš La

bour partijos kairįjį sparną, „Pravdos“ 
Londono korespondentas rašo, kad West- 
minsteris yra apsėstas McCarthyzmo dva
sios.

— Prezidentą Aminą pradžiugino vienas 
iš Škotijos gautas laiškas, kuriame siūlo
ma jį išrinkti Škotijos karalium, šią žinią 
paskelbė ir Ugandos radijas.

— Darydamas pranešimą parlamente, 
prez. Tito pareiškė, kad jis nesutinkąs su 
„Brežnevo doktrina“, leidžiančia vienos 
■socialistinės valstybės kariuomenei įsikiš
ti į kitos reikalus.

— Anglijoje 36 metų indė, nepajėgdama 
iškelti savo dviem dukrom vestuvių puo
tos, kuri būtų kaštavusi apie £2.000, nusi
žudė.

— Sir Harold Wilson apdovanotas Žydų 
Pasaulinio Kongreso aukso medaliu už 
nuopelnus žydų tautai.

— Britų kairiosios darbiečių grupės 
laikraštis „Tribūne“ sausio 1 d. švenčia 40 
metų sukaktį.

— Kazachstanas šiais metais pardavė 
valstybei rekordinį grūdų kiekį 18.35 mil. 
tonų. Iš jų 14.5 tonų kviečių.

— Sovietinė spauda skelbia1, kad Balta
rusija, Estija ir Armėnija išpildė grūdų 
valstybei pardavimo normas. Apie Lietu
vą nieko nesakoma.

— Naujas gyventojų surašymas Sov. Są
jungoje ruošiamas 1979 m. sausio mėnesį.

— Vien tik JAV atgabeno nukentėju- 
siems nuo žemės drebėjimo Turkijoje 
1.000 žiemos palapinių, galinčių sutalpinti 
20.000 žmonių.

— Australijai nuvertinus savo dolerį 
17,5%, N. Zelandija pasekė jos pėdomis 
ir nuvertino savo dolerį 7%.

— Daugiau kaip 500 vengrų, kurie Be
galiai buvo palikę savo kraštą, pasinaudo
jo amnestija ir grįžo atgal.

— Naftos bendrovės nusiskundžia, kad 
Šiaurės jūroje pilna sovietiškų laivų, be
sisukinėjančių apie naftos bokštus. Drau
džiamoji zona — 500 metrų esanti nepa
kankama.

— Vatikanas paskelbė turinį popiežiaus 
laiško arkivyskupui Lefebvre, kuriame jis 
kviečiamas apgalvoti savo klaidą ir pa
klusti Vatikano valiai.

— Bedarbių skaičius Australijoje prieš 
dolerio (Australijos) nuvertinimą buvo 
330.000.

Lietuva
piliečiams sąžinės laisvė. Todėl Sovietų 
įstaigos, įskaitant ambasadą, negalinčios 
kištis į Bažnyčios kompetencijai priklau
sančius reikalus.

Neatsižvelgiant į tai, Airijos katalikai 
ruošėsi savo žygiui. Sekmadienį statula 
(2 pėdos 9 coliai aukščio), kuri jau per ke
lias kartas buvo laikyta vienoje kuklioje 
airių šeimoje, buvo iš naujo pašventinta 
ir su procesija atgabenta į O'Connel gat
vę.

T. C. G. O'Mahoney ir jo draugai paste
bėjo, kad nei A. Kaplin, nei jo kolegos į 
aikštę neatvyko. Statula buvo perduota iš 
Manchesterio atvykusiam kunigui Valen
tinui Kamaičiui, kuris ją atgabeno į Lon
doną. Čia ji buvo iškilmingai sutikta aero
dromo koplyčioje, o vėliau perkelta į lie
tuvių bažnyčią Ryt. Londone.

Kun. Kamaitis pasisakęs nusivylęs, kad 
statula nebegali toliau keliauti. Tą patį 
pareiškė ir lietuvių bažnyčios rektorius 
kun. Jonas Sakevičius.

Tuo tarpu O'Mahoney nenuleidžia ran
kų. Pranešęs apie tai užs. reikalų minist
rui dr. J. G. Fitz Geraldui, jis kreipėsi į 
Lenkijos ambasadorių Loondone. Esą, am
basados sekretorius pažadėjęs, kad statu
la tuoj bus pervežta į Varšuvą, o iš ten į 
Lietuvą.

Norima, kad statula pasiektų vysk. Ste
ponavičių dar šį savaitgalį, kai abiejų 
kraštų tikintieji melsis prieš Marijos al
torių už pasaulio taiką.“

JEI SIENĄ NUGRIAUTŲ...

V. Berlyno burmistras Klaus Schuetz, 
kalbėdamas apie dviejų Vokietijų ir dvie
jų Berlynu santykius bei problemas pa
reiškė: „Aš spėju, ir manau, kad mano 
spėjimas sutampa su valdžios nuomone, 
kad beveik nei vienas, kuris turi daugiau 
kaip 30 ar 35 metus, nenorėtų visą laiką 
pasilikti pas mus, jei siena būtų laisvai 
atidaryta. Jie nori, kad mes galėtume lais
vai susitikti, jie nori mus lankyti, bet aš 
esu įsitikinęs, kad didžiausia jų dalis ne
norėtų pasilikti ir grįžtu atgal.“ Net Rytų 
Vokietijos valdžia esanti įsitikinusi, kad 
nors jos gyventojai mieliau žiūri Vakarų 
Berlyno televiziją, bet gyventi jie norėtų 
pasilikti ten, kur per 30 metų jau apsi
prasta ir prisitaikyta. Anot senos patar
ęs — šuo ir kariamas pripranta...

— Airijoje perkūnas trenkė į amerikie
čių keleivinį lėktuvą, kuriame skrido 124 
keleiviai. Lėktuvas buvo apdraskytas, bet 
nusileido laimingai.

— Lenkijos vyskupai savo pastoracinia
me laiške apkaltino vyriausybę, kad ji, 
puldama religiją, pažeidžia piliečių teises, 
kurias garantuoja tarptaut. sutartys ir 
Lenkijos konstitucija.

— Velšų kalba leidžiamas laikraštis Y 
Faner (Vėliava) kas savaitę turi po £120 
nuostolių. Savaitinis tiražas — 4.800.

— Specialiai sudarytas „Gynybos Komi
tetas“ Londone suorganizavo viešą mitin
gą ginti amerikiečiams Agee Ir Hosenball, 
kuriuos britų valdžia nori ištremti kaip 
pavojingus krašto saugumui.

— Leidinys „Crisis at Christmas“ skel
bia, kad Londone per Kalėdas bus apie 
8.000 žmonių, neturinčių pastogės. Iš jų 
apie 2.000 jaunos merginos.

— Maršalas Ivan Jakubovski (64), Var
šuvos pakto kariuomenės vyr. vadas, mi
rė gruodžio 1 d. Maskvoje.

— Nuo Berlyno sienos pastatymo, 70 
žmonių nušauta bandant ją perlipti.

— Britų šnipo Maclean žmona Melinda 
gavo Maskvoj leidimą aplankyti savo mo
tiną Amerikoje.
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M. Roemerio dienoraštis
„Kultūros barai“ (1976/10) paskelbė 

Įdomų rašinį apie buvusį gilų intelektua
lą, mokslininką, universiteto rektorių 
prof. Mykolą Roemerį (1880-1945). Minė
tame žurnale jis vadinamas sulietuvintai 
Remeriu, tad toliau ir šičia tas pavadini
mas paliekamas.

Pasirodo, prof. Remeris visą savo gyve
nimą rašė dienoraštį, kurį savo testamen
tu leido skaityti tik 25 metams praėjus po 
autoriaus mirties. Apie tą dienoraštį ir ra
šoma straipsnyje „Mykolas Remeris ir jo 
dienoraštis“. Kartu pateikiama nemaža to 
dienoraščio įdomių ištraukų.

Šitoje vietoje pakartojame dalį V. Mar
tinkėno paruošto rašinio, liečiančią tik 
prof. M. Remerio įdomią, lietuviškai len
kišką asmenybę ir jo dienoraštį.

„Dalis Remerio raštų — nespausdinti 
rankraščiai. Jų tarpe keturių dešimčių to
mų dienoraštis, pradėtas 1911. I. 1 ir baig
tas 1945. Ei. 18 (prieš pat mirtį). Tas įdo
mus kūrinys rodo autorių buvus didelio 
intelekto žmogų. Dienoraštį, kaip kokį ka
lendorių, Remeris rašė kasdien. Išvykda
mas iš namų, veždavosi su savim. Rašė į 
storokus (27 X 21 cm) sąsiuvinius kietais 
viršeliais, kartais labai smulkiai, vos 
Įskaitomomis raidėmis, gera literatūrine 
lenkų kalba. Vietomis yra įterpta ir lietu
viško teksto (pvz., jo gauti laiškai, pasa
kytos kalbos ir pan.). Autorius dienoraštį 
rašė kasdien, tarsi prisiekęs. Vienai dienai 
teskyrė vieną puslapį. Jei kurią dieną įvy
kių buvo daug, tai puslapis prirašytas la
bai smulkiu raštu, taip pat ir paraštė, o 
kartais dar vienas kitas sakinys vertika
liai šalia teksto; jei įvykių mažiau, pusla
pis prirašytas stambesniu raštu, lengviau 
įskaitomu. Retkarčiais pasitaiko puslapių 
tik su vienu dviem sakiniais, pavyzdžiui: 
„Šiandien visi streikuoja, tai sustreikavau 
ir aš“, „šiandien turiu 39 laipsnius tempe
ratūros, rašyti negaliu“ ir pan. 1933-1939 
m., kai buvo Kauno universiteto rektoriu
mi, idenoraštyje praleisdavo ne tik atski
ras dienas, bet ir savaites, nes laiko trū
ko. Praleistų dienų puslapiai tutši, o to
liau eina vėl pilni. Kiekvieno puslapio pa
raštėje data: metai, mėnuo, diena. Ten pat 
ir koks fantastiškas piešinėlis. Jei autorius 
nori savo dienoraštyje išdėstyti kokią pla
tesnę temą (pvz., jo ištyrinėtą Bagdoniš- 
kių dvaro istoriją), tai dėsto ją dalimis, 
atskiruose puslapiuose, trumpai aptaręs 
dienos įvykius ir palikęs vietos temai ar
ba suradęs tokią dieną, kurioje nėra ap- 
rašytinų įspūdžių. Dienoraščio tematika 
labai įvairi. Ji visapusiškai atspindi auto
riaus asmeninį gyvenimą, net labai inty
mias to gyvenimo valandas, šeimyninius 
santykius, meilės sėkmes ir nesėkmes, 
plačiai apima politinį, kultūrinį ir visuo
meninį gyvenimą, kurio jis buvo aktyvus 
dalyvis, pateikia politinių veikėjų charak
teristiką. Stilius labai įvairus. Čia jis šal
tai dėsto kad ir labai jam skaudžius įvy
kius, čia jis nepaprastai jautriai išgyvena 
šeimos arba savo artimųjų nesėkmes. Il
gai gedi mirusių artimųjų, metų metais 
lanko jų kapus. Dienraštyje daug vietos 
skiria savo darbui. Čia aprašo, kaip jis 
sunkiai ryžosi dirbti aukštojoje mokyklo
je, kaip pradžioje vargingai rengdavo pa
skaitas, kaip egzaminuodavo studentus. 
Pirmaisiais profesoriavimo metais sura
šydavo į dienoraštį pavardėmis savo stu
dentus, laikiusius egzaminus, duodavo net 
jų trumpas charakteristikas. Taip galė
davo aprašyti juos todėl, kad per dieną 
egzaminuodavo ne daugiau kaip 4-5 žmo
nes. Apskritai savo dienoraštyje Remeris 
nevengdavo kartais net smulkmenų, ku
rios paprastai brangsta tiesiog proporcin
gai metų skaičiui ir po daugelio metų jau 
labai pabrango, pasidarė įdomios ir ver
tingos, juo labiau, kad vienintelės tokios. 
Jis gerai suprato, kas ateities istorijai 
svarbu ir aprašytina.

Gyvenanti karta dažnai pasigenda at
gyvenusių kartų istorijos smulkmenų, ku

St. Budavas

Europietė
(Ištrauk# iš to paties vardo St. Būdavo romano, 

kurį neseniai išleido Nidos Knygų Klubas)

Amelija pašoko nuo kėdės ir pati nepajuto, 
kaip paspaudė jam ranką. Mr. Morris nusišypsojo, 
bet nieko nepasakė. Tik kažką jis dar pasikalbėjo 
su raštininke ir, linktelėjęs Amelijai galvą, išėjo.

Raštininkė čia pat užregistravo Amelijos var
dą, pavardę, gimimo datą, vietą ir kitokias smulk
menas. Netrukus atėjo pagyvenusi moteris ir Ame
liją pasiėmė su savimi. Ją nuvedė į moterų skyrių 
ir tuoj pat pasodino prie mažiuos. Prisistatė sky
riaus technikė, kuri labai iš lėto aiškino jai darbą. 
Pro mašinų tarškėjimą ir ūžesį buvo sunku girdėti, 
tačiau Amelija viską suprato, nes darbas nebuvo 
painus. Kaip vėliau pasirodė, Amelija turėjo odoje 
iškirsti nedidelę pusiau apskritą skylutę, pro kurią 
batuke turėjo matytis vienas ar net du moteriškos 
kojos pirštai. Ir daugiau nieko, tiktai tokias skylu
tes.

Amelija metė žvilgsnį į ūžiančią salę ir spėjo 
pamatyti, kaip kelios kitos mašinos taip pat kaleno

rios yra didelių istorijos įvykių sudėtinės 
dalys, kartais visai nepastebimos arba ne
vertinamos. Gal tos smulkmenos neturėtų 
jokios reikšmės, jei gyvenimas stovėtų 
vietoje. Bet kadangi viskas gana greit 
kinta ir stambieji įvykiai nustelbia smul
kiuosius, tai naudinga, kai stambiuosius 
istorinius faktus papuošia smulkmenos, 
suteikdamos jiems gyvumo ir tam tikro 
kolorito.

Remeris mėgo originalumą; studentus, 
gerai išlaikiusius egzaminą, įvertindavo 
ne tik geru ar labai geru pažymiu, bet ir 
pavaišindavo. Gerai išlaikiusiems duoda
vęs į arbatą įsidėti uogienės, vidutiniškai 
išlaikę gerdavo be uogienės. Egzaminuo
davo studentus ir savo dvare — Bagdo- 
niškyje (per atostogas). Gerai išlaikiu
siems duodavo pinigų namo parvažiuoti, 
silpniau išlaikiusiems--- tekdavo grįžti
savais. Tuo būdu profesorius skatino stu
dentus geriau pasiruošti egzaminams.

Profesoriaudamas Remeris rūpinosi 
mokslo tiriamuoju darbu. Tas rūpestis at
sispindi jo dienoraštyje. Jis rašo, ką ir 
kodėl tyrinėja, spausdina.

Kai Remeris dirbo Lietuvoje aukštuose 
postuose, iškildavo jo tautybės klausimas. 
Apie savo tautybę dienoraštyje jis nekar
tą užsimena. Pavyzdžiui, 1921. VII. 3 (p. 
240) rašo: „Myliu Lietuvą ir nesigailiu, 
kad į ją grįžau. Myliu labiau už Lenkiją, 
ir vis dėlto savo sieloje jaučiu dvilypumą, 
nes visuomet esu lenkiškas lietuvis ir lie
tuviškas lenkas, dviejų formacijų ir pra
dų — lietuviško ir lenkiško — vaisius 
(...). Kartais jaučiuosi labiau lietuvis, ne
gu lenkas, tai vėl labiau lenkas, negu lie
tuvis“. Taip jausdamasis, jis daugiau ne
gu bet kas įvairiais reikalais kursuodavo 
tarp Vilniaus ir Kauno. 1920 m. Vilnių už
ėmus L. Želigovskiui, Remeris pasipikti
nęs vyksta į Kauną aplinkiniais keliais 
(tiesiai vykti trukdė frontas), pro Gardi
ną, Bialystoką, Suvalkus. Kelionė atsi
spindi dienoraštyje. Kelionėje ilgai tekda
vę laukti traukinių, kurie eidavę tik 2-3 
kartus per savaitę, o žmonių spūstis būda
vusi labai didelė. Iš Vilniaus į Kauną va
žiavęs beveik dvi savaites. Vienoje spūs
tyje jam iš kišenės vagis ištraukęs labai 
gerą kišeninį aukso laikrodį, brangakme
niais inkrustuotą, mušantį valandas, — 
dovanotą geriausio jo studijų laikų bičiu
lio, archiriejaus sūnaus Piotro Šimkovi- 
čiaus, nusižudžiusio smalkėmis.

Kaune, iš arti stebėdamas naujas gyve 
nimo sąlygas, Remeris nepraleidžia nė 
vieno svarbesnio įvykio neužrašęs dieno
raštyje. 1920 m. lapkričio 24 dienos pusla
pyje jis kalba apie Tautų Sąjungos Kont
rolės komisijos pirmininko (Šardinji. — 
V. M.), gyvenusio Kaune, pastangas pri
versti prie paliaubų lietuvius ir Želigovs
kį. Ten jis, be kita ko, rašo: „Lietuviai 
budrūs, neperdaug tiki paliaubomis, Tau
tų Sąjungos globojamu plebiscitu ir pan., 
savo spaudoje diskredituoja poną šardin- 
jl, bet viešai dedasi tikį viskuo, ką šar- 
dinji veikia ir įsako, ruošiasi paliauboms 
ir prisitaiko prie visų reikalavimų“. Ta
čiau, anot Remerio, lietuvių apsukrumas 
ir elgesys patvirtina seną lenkišką ketur
eilį apie žemaitį:

„Ježeli gadzina 
Ukąsi žmudzina, 
Od jadu žmudzina 
Umiera gadzina“.

(„Jeigu gyvatė įkąs žemaitį, gyvatė žus 
nuo žemaičio nuodų“.). Ir toliau sako: 
„Pavojinga kandžioti žemaitį. Pats jis yra 
švelnus ir neturi papročio kandžioti, bet 
vargas tam, kas jį lengvamaniškai įkąs. 
Ir nepajus, kaip tas įkandimas išlįs per 
šonus ne įkąstajam, bet įkandusiam“.

Mirė Remeris 1945. II. 22, būdamas Vil
niaus universiteto profesoriumi. Čia jis ir 
parašė paskutinius dienoraščio puslapius.“

tokias skylutes. Kitur buvo matyti, kaip raižomi 
atitinkami odos dirželiai ir dar kažkokie priedai. 
Paruoštoji medžiaga buvo gabenama į kitus sky
rius.

Technikė buvo nuoširdi ir aiškino labai atsidė
jusi ir rūpestingai. Ir kai Amelija jau viską suprato, 
tada anoji padavė jai storo popieriaus lapą ir liepė 
praktikuotis visą tą priešpietį.

Iš karto atrodė, kad tai labai lengvas darbas 
— paruošei popierių pagal atitinkamą matą ir spūs
telėjai mašinos rankeną. Tačiau Amelija jaudinosi, 
nes ją blaškė visokiausios mintys. Ji stengėsi būti 
kantri, nes moteris, kuri jai aiškino, visą laiką buvo 
nuoširdi ir rami. O Amelija per tą laiką iškalė po
pieriuje visokiausių skylių — labai nevienodų, ne
lygiais kraštais ir nevietoj. Netrukus ji patyrė savo 
klaidą. Svarbiausia buvo atitinkamai paspausti ma
šinos rankeną, kad būtų iškirpta lygiai ir dailiai.

Po to ji pajuto, kad darbas eina geryn. Ji dar 
labiau susikaupė ir net pati nustebo, kai mašina pa
sidavė jos valiai. Tada jai padavė naują popieriaus 
lapą, visiškai panašų į odą, ir dabar ji iškandžiojo 
pakankamai taisyklingas skyles. Po kelių valandų 
net technikė nustebo ir pasakė:

— Aš čia dirbu jau aštuoniolika metų, bet bu
vo tiktai kelios, kurios taip greit suprato ir išmoko.

Amelija nieko neatsakė. Ji buvo sušilusi ir įsi
tempusi. Tačiau džiaugėsi.

Po pietų ji dirbo jau su tikra oda ir padarė tik

„ AUŠRA44
Lietuvos pogrindžio žurnalo AUŠRA 

1976 m. birželio 15 d. išleisto Nr. 3 (43) 
apžvalga.

Žurnalas pradedamas taip: „Lietuvoje 
nebuvo nei vienos visuomeninės grupės, 
nei vienos 'politinės partijos, išskyrus ne
skaitlingą, apie porą tūkstančių narių tu
rinčią, komunistų partiją, kuri būtų sie
kusi sujungti Lietuvą su Tarybų Sąjunga. 
Todėl Lietuvos nepriklausomybės sulikvi- 
davimas ir Lietuvos įjungimas į Tarybų 
Sąjungą įvyko ne lietuvių tautos valia, o 
Tarybų Sąjungos grobiamosios politikos 
aktas“. (Laisvajame Vakarų pasaulyje 
Lietuva laikoma nepriklausoma, tik So
vietų okupuota, valstybe. E.).

Toliau cituojami nacių Vokietijos ir So
vietų Sąjungos 1939 m. rugpiūčio 23 d. ir 
rugsėjo 28 d. slaptieji protokolai, kurie 
suteikė progą sovietams užimti Pabaltijo 
valstybes. Kai 1939 m. rugsėjo mėnesį So
vietų Sąjunga užpuolė Lenkiją, „...valstie
čių liaudininkų veikėjos F. Bortkevičienės 
bute buvo sušauktas valstiečių liaudinin
kų, socialdemokratų ir krikščionių demo
kratų partijų vadovaujančių asmenų pa
sitarimas. Jame prof. K. Pakštas pareiš
kė, kad reikia ruoštis viskam, nes sunku 
tikėti, kad Lietuva galėtų likti neutrali ir 
be permainų. Karui išsiplėtus, Lietuva ga
linti būti likviduota kaip valstybė. Reikia 
jau dabar ruoštis kovai dėl valstybės at
kūrimo“. Netrukus po to, „Pagal 1939 m. 
spalio 10 d. sutartį, Lietuva sutiko leisti 
Tarybų Sąjungai savo teritorijoje laikyti 
karines įgulas (20 tūkst. karių), o Tary
bų Sąjunga grąžino Lietuvai Vilnių“. Tuo 
būdu buvo sulaužytas Lietuvos vyriausy
bės paskelbtasis neutralumas, o karių 
įgulų į savo teritoriją įleidimas jau buvo 
pirmas okupacijos žingsnis. 1940 m. birže
lio 15 d. Lietuvos okupacija, naujos vy
riausybės sudarymas ir pradėtoji Lietu
vos sovietizacija.

„Naujosios vyriausybės, kuri buvo pa
vadinta Liaudies vyriausybe, narius pa
rinko Tarybų Sąjungos pasiuntinybė Kau
ne, diriguojant Dekanazovui ir pritariant 
Lietuvos komunistų partijai“. Kadangi ši 
vyriausybė nebuvo vieninga, — E. Galva
nauskas, prof. V. Krėvė-Mickevičius ir

Nauji leidiniai
Bronis J. Kasias — THE BALTIC 

NATIONS

The Quest for Regional Integration and 
Political Liberty.

Knygos autorius dr. jur. B. J. Kasias 
yra Strasboųrgo universiteto profesorius.

Veikalas susideda iš trijų dalių. Pirmo
ji dalis nagrinėja Baltijos valstybių isto
riją. Antroje dalyje aprašomi bandymai 
užsitikrinti saugumą savitarpio apsijungi- 
mo keliu. Trečioje dalyje aprašomi Antro
jo pasaul. karo padariniai Raitijos vals
tybėse ir jų tarptautinė padėtis.

Knyga ypačiai rekomenduotina įteikti 
viešosioms ar universitetų bibliotekoms ir 
visiems tiems, kurie domisi Baltijos regio
no problemomis.

Išleido Euramerica Press 381 N. Main 
Street, Pittston, Pa. 18640 USA. Čia gali
ma knygą betarpiškai užsisakyti. Knygos 
kaina 12 Amerikos dolerių.

KALĖDINĖ DOVANA VAIKAMS

Neseniai pasirodė antroji laida Stasio 
Džiugo populiarios eilėraščių knygos vai
kams KIŠKUČIO VARDINĖS. Šitoji kny
ga, papuošta labai gausiomis, meniškomis 
VI. Stančikaitės iliustracijomis ir atspaus
ta ant gero popieriaus, tikrai yra puiki 
kalėdinė dovana vaikams. Knygoje yra du 
Skyriai — Tėviškėje ir Svetimųjų žemėj. 
Abu vienas už kitą patrauklesni. Štai, kad 
ir toks kalėdinis eilėraštukas. 

gen. V. Vitkauskas norėjo Lietuvą išlai
kyti nepriklausoma valstybe, tai, Dekana
zovui spaudžiant, be ministro pirmininko 
Krėvės-Mickevičiaus žinios, J. Paleckio 
aktu buvo įsteigtos naujos darbo, pramo
nės ir įgaliotinio Vilniaus kraštui minis
terijos. Jų ministrais buvo paskirti komu
nistai. Jie sudarė daugumą, ir Lietuvos 
sovietizacija buvo pradėta vykdyti sku
biai.

Šią, net 28 psl. kruopščiai dokumentuo
tą Lietuvos užgrobimo apžvalgą paruošė 
Kęstutis Daugirdas. Lietuvoj išaugusioms 
jaunoms kartoms „Aušra“ pateikia tikrą 
vaizdą, kuris sugriauna visus komunistų 
melus, kad Lietuvos liaudis atkūrė sovie
tinę tvaiką Lietuvoje.

Antras labai įdomus straipsnis, pava
dintas — Lenkinimas ar rusinimas? 
Straipsnis pradedamas taip: „A. Stanaitis 
ir P. Adlys 1973 m. išleistame informaci
niame leidinyje Lietuvos TSR Gyventojai 
kategoriškai tvirtina, kad lenkais save 
laiką 7.7% Lietuvos gyventojų (240.000) 
yra „dėl ilgų amžių trukusios polonizaci
jos, pamiršę savo kalbą lietuviai“, kurių 
„tradicijos, papročiai ir pavardės dažnai 
lietuviškos, o pati jų kalba nėra literatū
rinė lenkų kalba. Lenkų emigrantai suda
rė nedidelę gyventojų dalį. Pokario metais 
dauguma jų išvyko į Lenkijos liaudies 
respubliką“.

Dėl tokio lenkų pavadinimo sulenkėju
siais lietuviais piktai reagavo žurnalas 
Komunistais, kuriam rūpi kad lietuvių 
tauta būtų rusinama. Tie vadinamieji len
kai daug greičiau įsisavina rusų, o ne lie
tuvių kalbą ir tokiu būdu, per juos, Vil
nius ir jo kraštas gali greičiau pasiduoti 
rusinimui.

Tuoj po karo, lenkams persikėlus iš Lie
tuvos į Lenkiją, Lietuvoje beliko tik ke
lios lenkų kalba mokyklos. Bet nuo 1950 
m. padėtis labai pasikeitė, nes „Kremlius 
nusprendė, kad Vilniaus krašto atlietuvi- 
nimas prieštarautų Rusijos interesams“. 
Todėl jie vėl pristeigė visą eilę lenkų mo
kyklų, leidžia lenkų kalba laikraštį, kny
gas ir t. t. Kai tuo tarpu Gudijoje, kur 
gyvena gana daug lietuvių, neleidžiama 
lietuvių kalba bažnyčiose laikyti pamal
das, neleidžiama steigti lietuvių kalba mo
kyklų ir leisti laikraščio. (ELTA)

Kas gi žiburiuoja
Naktį uždegta?
Saugo ir globoja
Ją ranka šventa.

Vai kodėl šią naktį 
Taip tylu, ramu, 
Nors ne mūsų žemė — 
Nėr gimtų namų?

Arba kam našlaičius
Vakare vėlai
Pasakoj užmigdė 
Dievo angelai?

Ir kodėl sapnuoja
Tūkstančiai vaikų: 
Žaisliukus, eglutę 
Lietuvos miškų?

Kas užgimęs žemėj 
Mūs širdy gyvens, 
Nepabūgęs šalčių, 
Nebijos rudens?

Išleido Lietuviškos Knygos klubas. Ad
resas: 4545 West 63rd Street, Chicago, Ill. 
60629, USA. Knygos kainos nepavyko už
tikti.

MUZIKOS ŽINIOS, Nr. 4. Leidžia Ame
rikos lietuvių vargonininkų-muzikų są
junga. Redaguoja — Algirdas Kačanaus- 
kas.

Šiame numeryje daug vietos skirta M. 
K. Čiurlioniui ir kompozitoriui Vladui Ja- 
kubėnui.

Albinas Baranauskas — RUDENYS IR 

tai kelias klaidas. Baigus dienos darbą, prie Ameli
jos vėl atėjo technikė, peržiūrėjo visą jos darbą ir 
pasakė:

— Aš pranešiu apie tamstą Mr. Morrisui. Jis 
bus labai patenkintas.

Išėjusi į gatvę, Amelija apsiniaukė, čia ji pa
sijuto laisva ir turėjo džiaugtis. Svarbiausius daly
kus ji buvo pasiekusi gana greitai — kambarį ir 
darbą. Tačiau ji tuoj pat apsiniaukė. Ji iš karto pa
sijuto toika pilka, menka ir mažavertė. Taip, ji dai
lininkė, visų pripažintas talentas, gimnazijos moky
toja, o štai dabar batų fabrike. Perbėgo ją šiurpas. 
Bet ji tuoj ir susivaldė. Prieš jos akis atsiskleidė 
Minnesota, ūkis, gyvuliai.

— Ne, ne, aš turiu ištverti. Dieve, padėk jnan... 
— sušnibždėjo jos susijaudinusios lūpos.

Amelija turėjo daug laiko ir galėjo pasidairyti 
po šitą gigantišką miestą. Tačiau ji tai nedarė, nes 
miestas jos netraukė. Ji šoko į požeminį traukinį, 
paskui perlipo į autobusą ir .po gero pusvalandžio 
atsidūrė už George Vašingtono tilto.

Ji pašoko laiptais į savo koridorių, užrakino iš 
vidaus kambarį ir krito į lovą, tačiau neverkė. Ji 
norėjo truputį atsikvėpti, nes jos siela buvo tą die
ną išsisėmusi ir sausa. Ji stengėsi kiek prisnūsti, bet 
niekaip negalėjo. Tik pagulėjo ir tą patį vakarą pa
rašė du laišku — sponsoriui ir Gediminui. Pirmus 
laiškus į Ameriką ir abu į Minnesotą.

PAVASARIAI ARIBIA UŽPLYNIŲ PULTI- 
NEVIČIUS NAMIE IR SVETUR.

Tai yra antroji dalis Užplynių Pultine- 
vičiaus pasakojimų, kurie, prasidėję pir
moj daly, sudomino skaitytojus. Rašoma 
ir trečioji dalis. Kartą knygą pradėjus 
skaityti, nebesinori jos padėti.

Išleido .Lietuviškos knygos klubas 1976 
m., 347 psl. Kaina 6 dol.

TECHNIKOS ŽODIS — Nr. 3, 1976 m. 
Vyr. red. V. Jautokas. Turinyje daug tech
niškų ir visuomeninio pobūdžio straips
nių.

Algirdas J. Kasulaitis — LITHUANIAN 
CHRISTIAN DEMOCRACY. Viršelio em
blema A. Kulpos. Spaudė „Draugo“ spaus
tuvė 1976 m. Leono XIII Fondo leidinys.

Šoje 240 psl. gausiai liustruotoje ir sva
riais įvadais aprūpintoje knygoje anglų 
kalba dėstoma Lietuvos Krikščionų Demo
kratų partijos istorja nuo jos įsikūrimo 
iki šių dienų. Knygos gale Lietuvos istori
jos chronologija, istorinės pastabos ir bib
liografija.

Puikus veikalas supažindinti kitataučius 
su vienos iš didžiausių ir įtakingiausių 
Lietuvos politinių partijų veikla.

Su lietuviais 
pasaulyje

KUN. PETROŠIAUS SUKAKTIS
Iš spaudos patirta, kad Paryžiuje gyve

nąs uolus „E. Lietuvio“ skaitytojas kun. 
J. Petrošius neseniai atšventė 25 metų ku
nigystės ir 55 metų amžiaus sukaktis. Šis 
veiklus kunigas- ir nuoširdus lietuvs ap
tarnauja ne tik Prancūzijos, bet ir Bene
lux kraštų lietuvius.

Kun. J. Petrošiaus asmenį gražiai api
būdina šis Antano Mončiaus pasisakymas 
spaudoje (T. Žib.):

,Kun. J Petrošiaus ieško seni ir jauni, 
ligoniai ir pakeleiviai (ne tie, kurie pra
važiuoja pro Paryžių su storom pinigi
nėm). Gyvenimo išvarginti ieško paguo
dos. Vienam reikia pastogės, kitam pagal
bos sutvarkyti dokumentus, trečiam — 
pavalgyti, žodžiu, kam tik reikia dvasinės 
arba materialinės pagalbos — kreipiasi į 
Petrošių ir ją suranda. Dažnai jis pats ją 
atneša motoriniu savo dviračiu.“

Papildomai pranešama, kad Paryžiuje 
(7 Rue des Lions — St. Paul, 75004) vei
kia kun. J. Petrošiaus vadovaujama lietu
vių misija. Tiems, kurie nori susitikti su 
Paryžiaus lietuviais bei jų bičiuliais pran
cūzais, patartina misijon užsukti kiekvie
no mėnesio pirmą sekmadienį, nes tada 
atnašaujamos lietuviškos mišios seno vie
nuolyno rūsyje. Po pamaldų visų laukia 
bendri lietuviški pietūs.

„Europos Lietuvis" Šių sukakčių proga 
linki veikliajam kun. J. Petrošiui dar il
gus metus apaštalauti Europos lietuvių 
tarpe.

Tegul atleidžia mielas sukaktuvininkas 
mums už tai, kad dažnai 'Suteikiame Lon
done besilankantiems užjūrių lietuviams 
jo adresą, nes visi vykstantieji į Paryžių 
yra girdėję kun. J. Petrošiaus vardą ir no
ri jį susitikti.

LIETUVIŲ FONDAS AUGA

Lietuvių Fondas jau surinko trečdalį 
antrojo milijono. Per vieną L. Fondo va
jaus pokylį Chicagoje suaukota 25.000 do
lerių. Šio pokylio metu agronomai St Vai
čius ir V. Žirgulevičius sudėjo po tūkstan
tinę ir L. Fondo globoje įsteigė kitą fon- 
delį, iš kurio bus duodamos stipendijos 
specialius mokslus studijuojantiems stu
dentams.

MIRĖ...
Chicagoje mirė buvęs ilgametis .Drau

go“ redaktorius, už nuopelnus katalikiš
kajai spaudai šv. Tėvo apdovanotas spe
cialiu ordinu, Ignas Sakalas.

Dr. Algirdas J. Ramonas (51 m.) tragiš
kai žuvo auto nelaimėje. Jis buvo aktyvus 
visuomenininkas ir veiklus JAV lietuvių 
gydytojų sąjungos narys.
NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA

Prano Čepėno Naujųjų laikų Lietuvos 
istorijos pirmasis tomas — XIX amžiaus 
pabaiga ir XX amžiaus pradžia iki Pirmo
jo pasaulinio karo — baigiamas spausdin
ti M. Morkūno spaustuvėje Chicagoje.

Jau parašytas bei rengiamas spaudai ir 
antrasis šios istorijos tomas, kuris apims 
laikotarpį nuo Pirmojo pasaulinio karo 
ligi 1920 m. pabaigos.

Istoriją leidžia Dr. Kazio Griniaus Fon
das — 2523 West 69th Street, Chicago, Ill. 
60629.

Pirmasis tomas bus apie 500 psl. ir iš 
anksto užsisakiusiems kainuos $12.00, vė
liau — $15.00. Užsisakyti šiuo adresu: J. 
Urbelis, 1649 No. Broadway, Melrose Park, 
Illinois 604160, telef. (312) FI 4-9033.

„ATEITIES“ SUKAKTIS
Moksleivių ateitininkų žurnalas „Atei

tis“ atšventė 65 m. sukaktį. Žurnalas buvo 
įsteigtas 1911 m. šiuo metu jo vyr. redak
torius yra kun. K. Trimakas. Sukaktis iš
kilmingai buvo paminėta Jaunimo Centre, 
Chicagoje.

PENSININKŲ KLUBAS

Montrealio (Kanada) lietuviai pensinin
kai įsteigė klubą, kurį pavadino .Auksi
nio Amžiaus Rūtos Klubu“. Šis klubas net 
atidarė kavinę, kuri veikia sekmadieniais.

Artėja metas, kad ir Anglijoje pradės 
steigtis pensininkų klubai.
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Santykiai 
su kaimynais

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos LB valdyba suorganizavo š. 
m. lapkričio 20-21 d. d. Romuvoje Ben
druomenės darbuotojų suvažiavimą.

Pirmininkas J. Barasas, atidarydamas, 
perskaitė PIĮ0 pirmininko Br. Nainio laiš- 
ką-sveikinimą, kuriame jis prašo ateiti į 
talką jaunimui, ruoišiant IV-jį PLJ kong
resą Vokietijoje.

Pirm. Barasas pasveikino artimiausius 
VLB bendradarbius, kurių suėjimas į 
draugę atnešė tam tikros šilumos, vienos 
šeimos jausmą. PLB gyvuoja jau 27 me
tus. Jos įkūrimas nebuvo atsitiktinis įvy
kis. Tai buvo gilaus įžvalgumo į ateitį vai
sius. Bendruomenės kūrėjai, tur būt patys 
nenujautė, kokį didelį žygį jie atliko, su
organizuodami PLB. [Bendruomenės įkūri
mas įsirikiuoja į tris didžiuosius įvykius, 
po Lietuvos okupacijos: pokario partizani
nės kovos ir .pogrindžio literatūros („LKB 
Kronikos“ ir „Aušros“) pasirodymas yra 
patys didžiausi įvykiai krašte; tremtyje — 
VLIKo įkurtos Bendruomenės reikšmę 
pralenkiančių įvykių taip pat nematyti.

Suvažiavimo — simpoziumo forma — 
tema buvo: „Lietuvių santykiai su kaimy
nais ir kitais svetimtaučiais“. Pagrindinis 
pranešėjas — dr. K. J. Čeginskas (Uppsa- 
la/Muenchen); kiti dalyviai — dr. A. Vei- 
gel-Plechavičiūtė (Freudenstadt), dr. J. 
Grinius (Muenchen), dr. J. Norkaitis 
(Stuttgart). Moderatorius — Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. Natkevičius.

Dr. K. J. Čeginskas įžangoje palietė pa
čios temos svarbą. Santykiai su kaimynais 
yra esminė tarptautinio santykiavimo da
lis. Nesidomėjimas tais santykiais reikštų 
ir tautinės sąmonės nusilpnėjimą, einantį 
iki nutautėjimo. „Mes norime būti sąmo
ninga, subrendusi tauta, save ir kitus ger
bianti, lygi tarp lygių, savo indėliu, drau
ge su kitomis dalyvaujanti žmonijos pa
žangoje, kuriant šviesesnę ateitį“, — sa
kė pranešėjas. Mums galima prikišti, kad 
mes per mažai domimės santykiais su kai
mynais. Užsidarę savy, kaltiname pasau
lį, kad niekas mūsų nesupranta; norėtume 
būti visų dėmesio centre, o patys rūpintis 
tik savimi. Dažnai skundžiamės savo kai
mynais, arba jie mums visai neegzistuoja.

Vokiečiai šiandien nėra Lietuvos kaimy
nai ir neatrodo, kad jais greitu laiku tap
tų. Jiems didelių simpatijų nejaučiame, 
prisimindami skriaudas net nuo kryžiuo
čių laikų. Mėgstame pasigirti savo pagal
ba rytprūsiečiams pokario metais, bet pa
tys nejaučiame jokio dėkingumo už patir
tą ir patiriamą gera iš vokiečių. Vokieti
jos susijungimo pastangos mūsų nejaudi
na, tarsi ir mūsų pačių likimas nuo to nė 
kiek nepriklausytų. Lietuvių-vokiečių san
tykiai buvo ir yra labai sudėtingi.

Ir su lenkais esame sunkių istorinio pa
likimo naštų apsunkinti. Nelengva pasida
lyti per šimtmečius bendrai sukurtomis 
gėrybėmis. Vargu ar esame įsisąmoninę, 
kad iš lietuvų ir lenkų atsiskyrimo dau
giausia pasinaudojo Maskva; o labiausiai 
nukentėjo lietuviai. Kol atgimstančios 
Lietuvos tautinė sąmonė buvo silpna, tai 
jai užgrūdinti galėjo pasitarnauti lietu
vių-lenkų konfliktas. Tačiau šiandien lie
tuvybė pakanamai stpri savyje ir sąmo
ninga, todėl galime blaiviau vertinti pra
eities faktus, nebesi vadovaujant jausmais, 
bet megzti geros kaimynystės santykius. 
Esame užkonservavę savyje aversiją vis
kam, kas lenkiška, ir per mažai pagalvo
jame apie daugeriopas mus jungiančias 
'bendro likimo gijas. Dabartinio rusiško 
apsupimo sąlygomis Lenkija yra mums 
vienintelis langas į Vakarus. Pats laikas 
stiprinti ryšius su pietų kaimynu, kad bū
tų lengivau atsispirti Maskvos spaudimui 
ir ruošiant tvirtus pamatus ateičiai. Lietu
vių-lenkų santykiuose mes esame daug 
labiau apsileidę, negu jie. Lenkų spaudoje 
dažniau nušviečiamos lietuvių problemos, 
negu atvirkščiai.

Baltarusijoje šiandien nyksta paskuti
niai lietuvybės pėdsakai. Sunku iš tolo 
spręsti, ar čia kalta Maskva, ar gudų na
cionalizmas. Išeivijoje gudai daugumoje 
nėra simpatingai nusiteikę lietuvių atžvil
giu. Jie savinasi senosios 'Lietuvos istori
ją, simbolius, netgi į Vilnių kėsinasi. Mes 
į gudus žiūrime iš aukšto, ingonruojame, 
arba visai nesidomime. Lietuviai gudų at
žvilgiu daro tą pačią klaidą, kurią lenkai 
daro lietuvių atžvilgiu mėgindami visa, 
ka geresnio, sau prisiskirti, nepripažįstant 
bendro istorinio palikimo gudams.

Santykiuos su latvias esame vieni ki
tiems abejingi. Vieni apie kitus labai ne
daug težinome. Sistemingų kultūrinių mai
nų ne tik nevykdome, bet jų net ir neuž
programavome Šiuo apsileidimu broliškai 
dalijamės su latviais.

Nors gudai skiria mus nuo rusų, esame 
rusų apsupti, nuo pasaulio atskirti ir jie 
sudaro svarbiausią tautinę mažumą kraš
te. Rusų vardas nemielas mums buvo ca
ro laikais ir šiandien. Laikas ir čia per
žiūrėti mūsų įprastinius nusistatymus. 
Prelegentas pateikė tuo atžvilgiu Jungėno 
straipsnio „Metmenyse“ mintis:

1. Turime išmokti atskirti Rusiją ir ru
sus nuo Tarybų Sąjungos valdžios; 2. De
mokratinės bei socialistinės krypties Ru
sijos disidentai atstovauja tikrosioms Ru
sijos nuotaikoms, palaiko atvirai ir reika
lauja Tarybų Sąjungos mažumų tautinės 

nepriklausomybės siekimus; 3. Lietuviai 
turėtų atsisakyti įpročio laikyti kaimynus 
natūraliais priešais. Subyrėjus Sov. Są
jungai, Rusija ir Lietuva liks kaimynai, 
reikia rasti su rusais bendrą kalbą; 4. Tas 
pats galioja lietuvių-lenkų santykiuose; 
5. Ieškoti savo interesų apsaugos ir kelio 
atgal į Vakarų pasaulį, federacijos ryšio 
su pasaulio tautų bendruomene; 6. Įsisą
moninti, kad bolševikų imperijai suirus, 
mums rūpimoje erdvėje susidarytų nauja 
geopolitinė padėtis, visiškai nepanaši į bu
vusią prieš karą.

iBet prelegentas perspėjo, kad šimtme
čių patyrimas mus moko ir įspėja, kad 
mūsų rytų ir vakarų kaimynai pastoviai 
rodė valią nepripažinti (Baltijos tautoms 
teisės savarankiškai, nepriklausomai eg
zistuoti.

Dr. A. Veigel pridėjo: pasaulyje vyksta 
idėjų ir ideologijų perversmas. Ne gink
lai, ne tautų didumas svers, bet laimės 
tas, kas įpilietins savo idėjas. Turime bi
joti skilimo iš vidaus ir ieškoti draugų 
tarp tų, kurie siekia panašių tikslų.

Dr. J. Grinius manė, kad lietuvių santy
kiai su kaimynais kinta ir komplikuojasi. 
Pažangieji, demokratiniai lenkai, kurie 
spiečiasi aplink Paryžiaus žurnalą „Kul
tūra“, palankiai žiūri į lietuvių kovas dėl 
savo teisių. Tuo tarpu lenkai Vilniuje ir 
apylinkėse priešingi lietuviams, mieliau 
mokosi rusų kalbos, su lietuviais kalba 
rusiškai ir šitaip erzina ir tyčiojasi iš mū
sų tautiečių Vilniuje. Sulenkėję lietuviai 
ten neatlietuvėja.

Dr. Grinius ilgiau sustojo prie lietuvių 
santykių su žydais, su kuriais nuo seno 
jie nebuvo blogi. Nepriklausomos Lietu
vos laikais žydai turėjo lygias teises su 
lietuviais. Jie turėjo savo mokyklas ir ki
tas kultūrines įstaigas. Ekonominėj srity 
žydai turėjo didelę reikšmę. Prekyboje ir 
amatuose jie dominavo. Tik lietuvių ko
operatyvai ir ekonominės akcinės bendro
vės pradėjo žydus konkuruoti, šie reikšti 
nepasitenkinimą. Lietuvių ir žydų santy
kiai sugedo per pirmąją bolševikų okupa
ciją, žydams pradėjus reikšti simpatijas 
sovietams. Jie sutiko okupantą su gėlėmis,

Kronika
PRIEŠKALĖDINIS LIETUVIŲ 

EVANGELIKŲ SUSIKAUPIMAS SAARO 
KRAŠTE

Kunigas diakonas Skėrys, kurio veiklos 
religiniu atžvilgiu srityje yra Saaro Kraš
tas, jau šių metų pavasarį atkreipė dėme
sį, kad Saaro kratė yra keliolika šeimų, 
priklausančių evangelikų-liuteronų kon
fesijai. Iki šiol šiose apylinkėse gyeną lie
tuvi ai-evangelikai lankydavo tik vietines 
— vokiškas evangelikų bažnyčias, arba, 
net ir gana dažnai, lietuviškas katalikų 
pamaldas, nes kun. Liubinas čia dažnas 
svečias.

Pavasarį kun. diakonas Skėrys, Saaro 
Krašto lietuvių šventės proga, Homburge 
šalia katalikų pamaldų susikvietė lietu
vius evanglikus atskirai evangelikų baž
nyčion. Ši pradžia davė pagrindo optimiz
mui.

'Sekantis lietuvių susirinkimas įvyko 25 
rugsėjo, nepatogiomis sąlygomis, vyko 
rinkiminė kampanija į vokišką Bundesta
gą ir žmonės buvo pavargę nuo kalbų, 
kalbelių ir reklamų.

1976 m. lapkričio 6 d. Saaro Krašto 
evangelikai vėl susirinko Wiebelskircheno 
mieste priėškalėdiniam susikaupimui. Su
kviesti pamaldoms tikinčiuosius šį kartą 
buvo pasirinktas kitas metodas: privačiai 
ir draugiškai. Pačios pamaldos irgi buvo 
gana suprastintos, ir tai visiems patiko. 
Susirinkta ne didžiulėje bažnyčioje, o pa
prastoje parapijos salėje.

Po pamaldų vyravo nuomonė, kad to
kioms pamaldoms reikia būtinai ir ateity
je rinktis. Pamaldas kun. diakonas Skėrys 
laikė prie provizoriškai paruošto altoriaus, 
pamaldų dalyviai giedojo lietuviškas gies
mes. Pamaldose dalyvavo apie 23 asmenys.

Po pamaldų įvyko kuklios vaišės. Ant 
stalų atsirado moterų atsinešti sumušti
niai, kepti viščiukai, 'sausainiai, bulvių 
džiūvėsiai ir alus.

Kun. diakonas Skėrys padėkojo pamal
dų dalyviams už atsilankymą pamaldose, 
prisistatė asmeniškai iš kur esąs ir kas 
esąs ir pareiškė įsitikinimą, kad panašūs 
susitikimai pamaldoms ateityje vyks, kad 
dr ne dažnai, bet reguliariai.

Po užkandžių kun. diakonas Skėrys pa
rodė -apie 150 skaidrių iš pasaulietiško ir 
religinio Vokietijos lietuvių gyvenimo.

Dalyvis

PLB SAARO KRAŠTO APYLINKĖS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lapkričio 6 d. Wiebelskirchen'o mieste 
įvyko Saaro Krašto lietuvių susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo arti 20 apylinkės 
narių. Be jokių debatų, beje, su įprastais 
drovėjimais, naujojon PLB Saaro apylin
kės valdybon išrinkti: pirm. — Palavins- 
kas, pavaduotojas — Nagelienė-Jurgaus- 
kaitė ir narė — Eugenija Matulaitienė.

Gaila, solidarumo mokesčio mokėjimo 
reikalas dėl įvairių priežasčių nebuvo iš
spręstas. Apie tai apylinkės valdyba tar
sis atskirai ir painformuos VUEi Krašto 
Valdybą. Palavinskas

VOKIETIJOS LIETUVIAI
padėjo jam įvairiose srityse, sudarinėjo 
„juoduosius sąrašus“ 1941 m. išvežimams 
į Sibirą, nors tada buvo ištremtas ir ne 
vienas žydas.

Lietuvių-žydų santykius dar labiau su
dramatino vokiečių okupacija, kai naciai 
nuo pirmųjų dienų ėmėsi žydų žudymo. 
Prie šito bjauraus darbo prisidėjo ir kai 
kurie lietuviai, okupantui įsakant. Tačiau, 
kas meta bendrą kaltinimą lietuviams už 
žydų žudymą, tas skelbia neteisybę, nes 
didžioji lietuvių tautos dalis naikinimu 
bjaurėjosi ir stengėsi nelaimėje žydams 
padėti, rizikuodami savo asmenine laisve 
ir gyvybe. Tai gerai pavaizduoja 1967 m. 
Vilniuje išleista knyga „Ir be ginklo ka
riai“, kur aprašomi daugelis žydų gelbė
tojų. Dr. Grinius atrinko ir pristatė jų 
tris: pranciškoną broliuką Bronių Gotau- 
tą, ūkininką Joną Zaroną ir kun. Juozą 
Stakaiuską, valstybinio archyvo direktorių 
Vilniuje. Ne vienas lietuvis yra ir savo 
gyvybę praradęs, gelbėdamas žydus.

Dr. J. Norkaitis pastebėjo, kad reikia 
užsitikrinti sau valstybinę ir kultūrinę eg
zistenciją, iš kurios išplaukia santykiai 
su kaimynais. Mūsų situacija Ira labai ne
palanki: turim santykiauti net su penkiais 
kaimynais. O esame tik trijų milijonų tau
ta. Iki šiol vis pralaimėdavome prieš kai
mynus. Taika su visais kaimynais yra ne
realus dalykas. Mes niekam nesame rei
kalingi, tik mums kiti reikalingi. Į ateitį 
žiūrint, reikia ieškoti apsaugos poltinėje 
Europos federacijoje.

Toliau diskusijose dalyvavę — dr. A. 
Gerutis, dr. S. Sereika, J. Barasas, J. Lu
košius, J. Valiūnas, kun. V. Šarka, mok. A. 
Krivickas, E. Juodvalkytė, pik. D. Skučas 
dr kt. daugiausia dėmesio skyrė žydų klau
simui. Ne vienam rūpėjo išsiaiškinti, ko
dėl mes pralaimėdavom ir turėjome prob
lemų su visais didžiaisiais savo kaimy
nais.

Viską susumuodamas, dr. K. Čeginskas 
padarė išvadas: diskusijos buvo naudin
gos, pabėrė daug faktų, praktiškų duome
nų. Reikia toliau akademinėje plotmėje 
svarstyti santykius su kaimynais. Konsta
tuotas nesidomėjimas santykiauti su savo

DOVANA SPAUDAI

Vechtoje gyvenąs medžio darbų meni
ninkas Stasys Motuzą išdrožinėjo statu
lėlę, kurią pavadino „Lietuvis patriarchas 
skaito išminties knygą“ (žiūr. nuotrauką). 
Toje skaitomoje knygoje yra įrašas: „Lie
tuvi! Mylėk tėvynę darbu ir auka“.

Pensiųsdamas šią dovanėlę į Lietuvių 
namus, jis pridėjo tokį laiškelį: „Europos

Lietuviui ir Nidos Knygų Klubui už lietu
viškąjį spausdintą žodį“.

Savo ir Nidos Knygų Klubo vardu re
dakcija dėkoja menininkui S. Motuzai už 
grąžą Kalėdinę dovaną. Ji bus atiduota i 
Lituanistikos skyriaus tautodailės darbų 
rinkinį.

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
Vokietijos lietuviai katalikų kunigai at

liko kartu savo susikaupimo dienas — re
kolekcijas, kurioms vadovavo atvykęs iš 
Romos prel. dr. Ladas Tulaba. Ta pačia 
proga buvo aptarti taip pat bėgamieji rei
kalai ir įsteigtas Pasaulio lietuvių kunigų 
vienybės skyrius Vokietijoje. Į skyriaus 
valdybą išrinkti kunigai Alfonsas Berna
tonis, Bronius Liubinas ir Kazimieras 
Senkus.

Po bendrojo suvažiavimo atvyko iš Ško
tijos prel. Juozas Gutauskas, kuriam lap
kričio 1 d. suėję 80 metų amžiaus. Prela
tas vis dar labai judrus, prieš išvykdamas 
Vokietijon dalyvavo kun. Kazimiero Ma
tulaičio MIC laidotuvėse Londone, kur pa
sakė pamokslą.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
SCHWETZINGENE

Jis įvyko lapkričio 22, pirmadienį. Pa
skaitą skaitė Vasario 16 gimnazijas direk
torius Vincas Natkevičius, o meninę dalį 
išpildė Violeta Landienė. Ji padainavo vi
są eilę lietuviškų ir porą vokišų dainų ir 
susilaukė gražaus susirinkusiųjų įvertini
mo. Minėjime dalyvavo šalia lietuvių 8591 
LS kuopos narių taip pat visa eilė svečių 
amerikiečių. 

kaimynais išeivijoje, net su pabaltiečiais. 
Kur susirenka latviai ir estai, lietuvių vi
sada būna mažiausia. Bendra išvada: san
tykiai su kaimynais ir su mažumom vidu
je yra svarbi mūsų tarptautinio gyvenimo 
dalis. Tai mūsų apleista sritis. Krašte 
tuos klausimus spręsti kliudo Maskvos le
tena keleriopais būdais. Išeivijoje jaučia
mas abejingumas, kartais dėl išsiblašky
mo, kad esame negausūs. Konkrečiausias 
uždavinys būtų — savitarpio pažinimas. 
Iš arčiau turime pažinti, kas tie mūsų kai
mynai, kokios šiandien yra jų problemos. 
Tiesiausia^ kelias — spauda. Viešosios 
nuomonės formuotojai — redakcijos, laik
raščių skiltys, vadovaujantys organai tu
rėtų skirti daugiau dėmesio, surasti žmo
nes, kurie specializuotųsi atskirom mūsų 
santykių šakom.

Buvo balsų, kad santykių su kaimynais 
svarstymas nėra aktuli tema Bendruome
nės darbuotojų suvažiavimui. Ji tiktų 
svarstyti kitokiame forume, čia vertėtų 
svarstyti savo organizacinius, lietuvybės 
išlaikymo klausimus. Tačiau kiti dalyviai, 
priešingai, džiaugėsi vieną kartą bendruo- 
menininkų suvažiavime galėdami pasvars
tyti platesnę temą, nes vis tie patys, smul
kūs, kasmet kartojami apylinkių reikalai 
yra gerokai visiems įkyrėję.

Atrodo, kad buvo galima suderinti abi 
nuomones, jei šalia simpoziumo būtų bu- 
,vę skirta kiek laiko ir bendruomeniniams 
reikalams.

XI. 20 vakare, šeštadienį, įvyko kon
certas ir draugiškas pobūvis. Tikrai jau
kus buvo vakaras su jaunais ir naujais 
vardais ir veidais: poetėmis Egle Juodval
kyte ir Marija Saulaityte, fleitistu Petru 
Odiniu (V. Banaičiui palydint), estrados 
dainininke Violeta Rakausaite-Landiene ir 
Vasario 16 gimnazijas tautinių šokių vy
resniųjų ir jaunesniųjų grupėmis, vado
vaujant mokyt. Marijai Dambriūnaitei.

Sekmadienio pamaldose dalyvavo ben- 
druomenininkai su gimnazijos mokiniais 
drauge. Šv. Mišias koncelebravo kun, Br. 
Liubinas ir kun. V. Sarka. Pamokslą — 
Kristaus Karaliaus šventės proga — sakė 
kun. Br. Liubinas. A. G.

MIRĖ JUOZAS KRIŠČIŪNAS

Jau suvažiavimo metu Huettenfelde 
gauta žinia iš Mainzo, kad ten miręs LB 
aylinkės pirmininkas Juozas Kriščiūnas. 
Jo mirties tikslią datą sunku nustatyti, 
nes gyveno vienas ir rastas negyvas savo 
kambaryje. Iš kalendoriaus atrodo, kad 
miręs lapkričio 17 d. Laidojamas buvo 
lapkričio 24 d. Mainz-Mombach kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo ir jo brolis, atvykęs 
iš Bostono. Apeigas atliko kun. Bronius 
Liubinas, kuris savo pamoksle suminėjo 
ir pagrindines velionio gyvenimo datas.

Gimęs Juozas Kriščiūnas buvo 1899 m. 
spalio 28 d. Skuciškės kaime, Kazlų vlsč., 
Marijampolės apskr. Mokytis pradėjo jau
nas, bet gimnaziją baigė Klaipėdoje jau 
būdamas karininku. Kariuomenėn įstojo 
1919 m. vasario 19 d. savanoriu, dalyvavo 
įvairiose kovose, o 1921 m. gruodžio 18 d. 
baigė karo mokyklą ir buvo pakeltas lei
tenantu. Vėliau tarnavo įvairiuose pulkuo
se, 1931 m. buvo pakeltas kapitonu, o 1934 
m. aktyviai dalyvavo Voldemaro pučo or
ganizavime ir už tai buvo suimtas ir de
graduotas. Tada ėmėsi universiteto studi
jų ir Kaune baigė ekonomijos mokslus. 
Toliau dirbo Kaune ir Trakuose. Bolševi
kams užėmus Lietuvą buvo suimtas, sėdė
jo Marijampolės kalėjime, prasidėjus ka
rui išlaisvintas. Jo žmona rusų buvo su
imta ir išvežta į Sibirą. 1941 m. rugpiūčio 
25 d. įstojo į Savisaugos dalinius, pakel
tas majoru ir paskirtas ypatingo bataliono 
vadu. Vėliau dėl nusilpusios sveikatos bu
vo atleistas į atsargą. Vokietijoje nuo 1944 
metų. Po karo gyveno Uchtės stovykloje, 
1948 m. įstojo į anglų kariuomenės pagal
binius dalinius, o 1951 m. perėjo į JAV 
4204 LS kuopą, kurioje vėliau gavo leite
nanto laipsnį. Kuopoje išbuvo iki jos lik
vidavimo 1965 metų gale.

Lietuvių Bendruomenėje veikė nuo pat 
jos įsikūrimo. Buvo eilę metų Vokietijos 
LB taryboje, vienerius metus valdyboje, 
daug kartų kontrolės komisijoje. Ilgą lai
ką buvo Mainzo apylinkės valdyboje, o 
nuo 1970 m. uolus jos pirmininkas. Taip 
pat pirmininkavo ir Lietuvos savanorių 
kūrėjų sąjungos Vokietijos skyriui. Labai 
aktyviai rūpinosi lietuviškų pamaldų 
Mainze organizavimu ir jų pravedimu.

Po to kapinėse dar kalbėjo savanoris 
kūrėjas pik. Itn. Viktoras Sutkus ir Vo
kietijos LB valdybos vicepirmininkas 
Justinas Lukoševičius. Bažnyčioje per šv. 
Mišias, kurias koncelebravo trys lietuviai 
kunigai, pamokslą pasakė kun. Konstan
tinas Gulbinas, buvęs Kriščiūno kapelio
nas anglų daliniuose.

B. L.

MOTOCIKLO NELALMĖJE ŽUVO 
RAIMUNDAS PETRULAITIS

Raimundas Antanas Petrulaitis, gimęs 
1956 m. lapkričio 14 d., Kaiserslauterne 
motociklo nelaimėje žuvo 1976 m. lapkri
čio 9 d. Palaidotas 1976 m. lapkričio 15 d. 
Erlensee-Langediebach kapinėse. Laidoji
mo apeigas atliko vietas evangelikų kuni
gas Grosske ir kunigas diakonas Fr. Skė
rys iš Mannhedmo.

Velionis kelis metus buvo lankęs Vasa

rio 16 gimnaziją. Priklausė evangelikų 
jaunimo rateliui ir skautams. Du kartus 
su lietuviais skautais buvo Anglijoje Jam
boree stovykloje.

Pradžios mokyklą baigęs, mokėsi preky
bos mokykloje Darmstadte. Po to perėjo i 
geležinkelio tarnybą ir įsigijo ranžiruoto- 
jo amatą. Liko liūdintys tėvai, brolis ir 3 
seserys.

Kunigas diakonas Fr. Sėrys atsisveikino 
Vasario 16 gimnazjos evangelikų jaunimo 
ratelio ir skautų vardu. Jis taip pat išreiš
kė tėvams, broliui ir sesutėms bei kitiems 
giminėms nuoširdžiausią užuojautą.

MIRĖ BRUNO ANTANAS PETRULAITIS

Palaidoję jauniausią ir mylimiausią sū
nų nų Raimundą Petrulaitį, žuvusį moto
ciklo nelaimėje, lapkričio 15 d., tėvai pasi
kvietė visus laidotuvių dalyvius šermenų 
viename restorane Erlensee miestelyje. Po 
vakarienės atsisveikinau su tėvu Bruno 
Petrulaičiu ir jo šeima, palinkėjau geros 
sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos 
sunkiose valandose. Po to tėvai savo duk
reles, žentus ir sūnų pasikvietė į namus. 
Jie pabuvo pas juos iki vidurnakčio ir po 
to išsiskirstė į namus. Niekas iš jų tuomet 
nepagalvojo, kad su tėvu atsisveikino pas
kutinį kartą. Netekus mylimo sūnaus, tė
velio širdis palūžo, ir jis tą pačią naktį 
numirė.

Bruno Antanas Petrulaitis buvo gimęs 
1920 m. rugsėjo 23 d. Maspečiose, Biržų 
apskr. Mirė lapkričio 16 d. savo bute Er
lensee miestelyje, prie Hanau miesto.

Palaidotas šalia sūnaus 1976 m. lapkri
čio 22 d. Erlensee-Langendiebach kapinė
se. Laidojimo apeigas vėl atliko vietos 
evangelikų kunigas Grosske ir kunigas 
diakonas Fr. Skėrys iŠ Mannheimo.

MIRĖ MIKAS GENUTIS IS 
LUDWIGSHAFENO/RIIEIN

Mikas Genutis buvo gimęs 1898 m. spa
lio 15 d. Tauragės Naumiestyje, po sun
kios ir ilgos ligos mirė 1976 m. lapkričio 
15 d. Gingen a. d. Fils prie Goeppingeno 
dukters Zinos Suess bute. Tenai jis norė
jo praleisti keletą savaičių ir dar tikėjosi 
pasveikti, bet mirtis jį staiga pašaukė.

Laidojimo apeigas lapkričio 18 d. Gin- 
geno koplyčioje atliko kunigas diakonas 
Fr. Skėrys iš Mannheim.

Fr. Sk.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

PASVEIKINKIME KALINIUS

1976-ieji metai eina prie galo. Artėja 
Švenčių r Naujųjų Metų laikas. Džiaugs
mingai sveikinsime vieni kitus, linkėdami 
džiaugsmo ir laimės.

Ta proga prisimintina, kad pasaulyje 
yra daug žmonių, kuriems šventės nebus 
džiaugsmingos. Jų tarpe yra ir mūsų tau
tiečių bei artimųjų, kenčiančių sovietinėse 
stovyklose, kalėjimuose ir psichiatrinėse 
ligoninėse. O kenčia jie vien tik Už tai, 
kad reikalavo tokių žmogaus teisių,- kokio
mis mes naudojamės

Mūsų pareiga Švenčių metu prisiminti 
tuos žmones ir pasiųsti jiems sveikinimo 
ir suraminimo žodžius Iš tiesų, tai turėtu
me daryti ne tik Švenčių proga, bet per vi
sus metus, nes žodis iš laisvės palengvina 
jų sunkias dienas.

Rašant kaliniams laiškus, reikia žymėti 
pilną jų vardą, pavardę ir titulą (jeigu 
turi), o taip pat pridėti ir savo pavardę 
bei adresą. Gali atsitikti, kad laiškas bus 
grąžintas su pastaba, jog tokio kalinio 
nesą. Tačiau reikia rašyti vėl iš naujo, 
iki bus gautas to kalinio adresas.

Dažnas laiškų gavimas gali palengvinti 
kalinio sąlygas nes administracija jaučia, 
kad jais rūpinamasi. Gali atsitikti, jog dėl 
to net kalinimo laikas sutrumpinamas.

Iki bus gauta daugiau adresų, šiuo me
tu patartina rašyti šitiems asmenims:

Miss Sadūnaitė Nijolė, SSR Moskva, 
Ucrezdenie 5110/1 ZCH. , USSR.

Mr. Zyprė Algirdas, Mordavian ASSR, 
Labour Camp ZH KH. 383/3. USSR. (Nu
teistas 25 metams už partizanavimą). Ka
liniams, esantiem Rusijos gilumoje, pagei
dautina siųsti registruotus laiškus.

Namų arešte esantieji: vyskupas Julijo
nas Steponavičius, Žagarės klebonija, Ža
garė, Joniškio rajonas, Lithuania,

vyskupas VINCENTAS SLADKEVI
ČIUS, Nemunėlio Radviliškis, klebonija, 
Nemunėlio Radviliškis, Biržų rajonas, 
Lithuania.

Vėliau bus paskelbta daugiau adresų.
S. Kasparas

LKB KRONIKOS ITALIŠKAI

Viena Milano leidykla, veikianti prie va
dinamųjų Mitrionio Namų, atskira 500 
puslapių knyga išleido dešimtį pirmųjų 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 
numerių. Leidinio pavadinimą papildo 
antrinė antraštė: .Lietuvių kova išsaugoti 
savo tautinei individualybei". Prel. V. 
Mincevičiaus įvadas italus skaitytojus su
pažindina su pagrindiniais istoriniais Lie
tuvos duomenimis, „LKB Kronikos“ gimi
mo aplinkybėmis, siekiais bei tikslais. Įva
de pabrėžiama, kad šis pogrindžio laikraš
tis yra vienintelis Lietuvos katalikų bal
sas, atskleidžiantis tikrąją Katalikų Bend
rijos būklę sovietų okupuotoje šalyje, no
rintis atkreipti pasaulio dėmesį į religi
nius ir tautinius persekiojimus.
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MIKĖ L. DAMBRIŪNAS

Gauta žinia, kad Vašingtone nuo širdies 
smūgio lapkričio 22 d. staiga mirė žindo
mas kalbininkas ir visuomenininkas Leo
nardas Dambriūnas.

DBLS BDVO ATSTOVAUJAMA

Europos Lietuvio 46-me numeryje S. 
Kasparo Vengrijos sukilimo 20-ties metų 
sukakties minėjimo aprašyme, gal būt, 
skaitytojams atrodė, kad DBLS nebuvo at
stovaujama.

Iš tikrųjų jai atstovavo valdybos vice
pirmininkas ir politinių reikalų vedėjas Z. 
Juras, ir Tarybos sekretorius K. Tamošiū
nas.

DBLS Centro Valdyba

KORESPONDENTAMS IR 
BENDRADARBIAMS

Kalėdiniam ir paskutiniam šių metų E. 
Lietuvio numeriui korespondencijos, raši
niai ir sveikinimai turi būti prisiųsti iki 
gruodžio 15 d. Vėliau gautoji medžiaga ga
li nebepatekti į laikraštį. Atsižvelgiant į 
perkrautą prieškalėdinį paštą, prašome 
gerb. bendradarbius ir korespondentus 
kalėdiniam numeriui skirtąją medžiagą 
prisiųsti kiek galima anksčiau.

Redakcija

DOVANOTOS KNYGOS

DBLS-gos Lituanistikos skyrius padova
nojo Nidos knygų komplektą Londono 
universiteto Queen Mary kolegijai. Kny
gas priėmė docentas lan Press . Docentas 
išmoko lietuvių kalbos bestudijuodamas 
Londono School of Slavonic and East Eu
ropean Studies. Dabar jis žada dėstyti li
tuanistiką Queen Mary kolegijoje. DBLS- 
ga rems šiuos kursus, kasmet skirdama 
piniginę premiją geriausiam lituanistikos 
studentui. Toje pačioje kolegijoje taip pat 
dirba Vilniaus universitetą baigusi Lisa 
Miller.

aVč

LONDONAS
AMNESTY INTERNATIONAL 

MITINGAS

Šitoji organizacija, gimusi, berods, Lon
done, bet paplitusi visame pasaulyje, rū
pinasi viso pasaulio kaliniais, persekioja
mais dėl žmogaus teisių ir sąžinės laisvės. 
Lapkričio 27 d. Londono centre, remiama 
beveik 20-ties kitų organizacijų, įskaitant 
pačią kairiausią Londono Tribune grupę, 
ji buvo sušaukusi susirinkimą sovietų ka
lėjimuose laikomiems kaliniams Bukovs- 
kiui Ir Gluzmanui išlaisvinti, o taip pat 
pasmerkti politinių kalinių „gydymą“ be
protnamiuose.

Vladimiras Bukovskis yra 33 metų am
žiaus biologas, trečdalį amžiaus praleidęs 
kalėjimuose. Šiuo metu jis yra garsiaja
me Vladimiro kalėjime. Jis serga širdimi, 
turi nesveikus kepenis ir akių uždegimą. 
Pasak jo motinos, Vladimiras atrodo kaip 
Auschwitzo kalinys, kurių nuotraukas ji 
mačiusi spaudoje.

Dr. Semjonas Gluzmanas (28 m.), kaip 
ir Bukovskis, kalinamas už tai, kad para
šė teisybę apie psichiatrines ligonines, ku
riose ir jam buvo pasiūlyta dirbti. Nuteis
tas 7 metams.

Susirinkimui pirmininkavo kun. P. Oes- 
tereicher, Amnesty International britų 
sekcijos pirmininkas. Tai plačiai keliavęs 
ir gerai su politinių kalinių problemomis 
susipažinęs žmogus. Atidarydamas susi
rinkimą, jis perskaitė dr. A. Sacharovo 
jausmingą sveikinimą.

Pirmoji kalbėtoja buvo Natalija Garba- 
nievskaja, rusų poetė, pati 9 mėnesius iš
buvusi Kazanės psichiatrinėje ligoninėje. 
1975 m. išleista į Vakarus.

Antrasis kalbėtojas buvo neomarksistas, 
matematikas — kybemetikas Leonidas 
Pliuše, tiktai šių metų pradžioje ištremtas 
į Prancūziją. Jis išbuvo 2į metų Dnieipro- 
petrovsko psichiatr. ligoninėje.

Kiti kalbėtojai — psichiatrijos profeso
rius Alec Jenner, Tribune grupės parla
mentarė Joan Lestor, MP, vyskupas H. 
Montefiore, lordas Avebury, dr. A. Clare 
ir vienas prof, sąjungų atstovas. Visų jų 
kalbas viename rašinyje neįmanoma atpa
sakoti. Bendras visų tų kalbų motyvas bu
vo: paaiškinti, kaip Sov. Sąjungoje psi
chiatrija piktnaudojama politiniams tiks
lams; papasakoti apie psichiatrinėse ligo
ninėse esančių gausių (apie 1.000) politi
nių kalinių padėtį; reikalauti išlaisvinti 
Eukovskį ir Gluzmaną, prašyti Sov. Są
jungos vadovybę atsisakyti nuo šio žiau
raus būdo polit. kaliniams bausti.

Susirinkimą sveikino atitinkamos orga
nizacijos iš JAV ir Olandijos, o taip pat 
visa eilė žinomų anglų intelektualų. Bu
vo nutarta pasiųsti telegramas Vladimiro 
kalėjimo viršininkui, Ferma stovyklos vir
šininkui, Lvovo ir Leningrado psichiatri
nių ligoninių vedėjams. Telegramose nu
rodomos pavardės žmonių, kurie tose sto-

vykiose, kalėjimuose ar ligoninėse yra 
laikomi.

Baigiant susirinkimą, priimta tokia re
zoliucija:

„Susirinkimas, įvykęs lapkričio 27 d. 
Westminsterio Centrinėje salėje, kurį ruo
šė Amnesty International britų sekcija, 
kartu su Psichiatrijos Studijų draugija, 
Bertrand Russellio Taikos fondu, Organi- 
zacja prieš psichiatrijos piktnaudojimą, 
Vladimiro Bukovskio išlaisvinimo komite
tu. Did. Londono Tribune grupe, MIND 
(Nervinių ligų Taut, sąjunga), Organiza
cija kovai prieš disidentų uždarymą į be
protnamius, ir remiant kitoms organizaci
joms bei asmenims, reikalauja:

— sustabdyti Sov. Sąjungoje disidentų 
siuntimą į psichiatrines institucijas,

— paleisti ir rehabilituoti visus tuos, 
kurie šiuo metu ten yra prievartaujami,

— paleisti iš kalėjimo Vladimirą Bu- 
kovskį ir dr. Sejmoną Gluzmaną, kurie 
kalinami už tai, kad paskelbė apie psi- 
chiatr. ligoninių praktiką.

Rezoliucija bus pasiųsta britų ir sovietų 
vyriausybėms.

Krk.

BAZARAS PAVYKO GERAI
Baltų moterų bazaras praėjusį šeštadie

nį buvo gana sėkmingas. Baronesė Pike 
Milton gražiais žodžiais atidarė bazarą ir 
gėrėjosi baltų tautodaile ir jų moterų su
gebėjimais.

Lietuvių skyrius, kaip ir kasmet, buvo 
gana turtingas, o prie mūsų loterijos stalo 
niekada netrūko norinčių išbandyti laimę. 
Bazaro pelnai dar galutinai nesuskaityti, 
bet tikimasi, kad triūsas bus atlygintas.

Antrąją bazaro dieną, sekmadienį, buVo 
jaunųjų pasirodymas. V. Jurienės vado
vaujama lietuvių vaikučių grupė parodė 
labai įspūdingą gyvąjį paveikslą — Kris
taus užgimimą. E. Šovos šeimos kapela pa
grojo keletą lietuviškų dainų. Latvių jau
nimas taip pat pašoko keletą tautinių šo
kių ir padainavo.

Šia proga dainavietės nori padėkoti vi
siems, kurie parėmė bazarą dovanomis ir 
skaitlingai jame atsilankė. Nuoširdi sa
vųjų parama yra pats didžiausias atlygi
nimas už triūsą, stengiantis metai iš metų 
atstovauti lietuviams šiame tarptautinia
me parengime. Ačiū.

Dainavietės

A. A. JONAS KARLA

Lapkričio 20 d. Bicester Oxon miestely
je netoli Oxfordo mirė Jonas Karia, gimęs 
Lietuvoje, Norkiškėse, 1902 m. Lietuvoje 
buvo ūkininkas. Liko du sūnūs, vienas gy
vena Kėdainiuose, o kitas Vilniuje.

Palaidotas gruodžio 2 d. iš Londono lie
tuvių bažnyčios, šv. Patriko kapinėse, lie
tuviškame skyriuje.

Laidotuvėmis rūpinosi testamento vyk
dytojas Z. Juras.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
LONDONE

Lapkričio 21 d. (sekmadienį) Londone 
buvo paminėta kariuomenės šventė. Bu
vusieji Lietuvos kariai užprašė mišias už 
žuvusius savo ginklo draugus, ginant tau
tos laisvę.

Mišias atnašavo lietuvių bažnyčios rek
torius dr. J. Sakevičius, MIC, ir pasakė 
šventei pritaikytą pamokslą.

Po pamaldų parapijos svetainėje buvo 
draugiškos vaišės, kurių metu pik. Tomas 
Vidugiris pasakė kalbą, Ignas Dailidė pra
vedė vaišes.

S. K.

BRADFORD AS
PENSININKU SUEIGA

Gruodžio 11 d., šetadienį, 4 vai. p. p. 
klubo salėje rengiama klubo ir skyriaus 
narių pensininkų

SUEIGA.
Bus bandoma pirmą kartą sueiti ir lais

vai pasidalyti mintimis ir gyvenimo patir
timi prie kavutės puoduko.

Skyriaus ir Savišalpos kasos narių susi
rinkimuose tokią sueigą surengti buvo pa
geidauta.

Kviečiame visus dalyvauti, taip pat ir 
pensininkų šeimos narius bei svečius.

BDLS Bradfordo skyr. valdyba

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 27 d. vakare tautinėmis spal
vomis išpuoštoje Vyčio klubo salėje DBLS 
Bradfordo sk. valdyba surengė Lietuvos 
kariuomenės minėjimą, kuriame dalyvavo 
gražus būrelis vietos ir apylinkės lietuvių.

Minėjimą trumpa kalba atidarė sk. 
pirm. A. Bučys, paskaitęs savo eilėr. „Ko
vų vazdai“. Į minėjimo prezidiumą pa
kvietęs savanorį kūrėją Jurgį Rainį, kun. 
J. Kuzmickį, rašyt. R. Spalį ir Škotijos 
veikėją Pr. Dzidoliką, paprašė tyla pa
gerbti žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

Paskaitą apie Lietuvos kariuomenės kū- 

Į rimąsi skaitė V. Ignaitis. Naudodamasis 
kruopščiai surinkta istorine medžiaga 
(pik. Ališausko „Kovose dėl Lietuvos lais
vės“, J. Gliaudės „Sunkiuoju keliu“ ir 
„Pirmojo dešimtmečio“ knygomis), kon
densuotai nušvietė dešimtis tūkstančių 
lietuvių, tarnavusių rusų kariuomenėje, 
lietuvių karių suvažiavimą, Lietuvos ka
rių sąjungos įkūrimą, savos kariuomenės 
užuomazgą, beturint vos 6 šautuvus, lietu
vių konferenciją Vilniuje, Tarybos pa
skelbtą Lietuvos nepriklausomybę, sava
norių telkimą, apmokymą bei kovas dėl 
Lietuvos laisvės. Nors Lietuva buvo tar
tum kūdikis, atsidūręs sniegyne tarp puo
lančių vilkų, tačiau savo sūnų aukomis ir 
krauju pakilo nepriklausomam gyvenimui 
ir, apsigynusi nuo priešų, ėmė sparčiai or 
ganizuoti valstybinį aparatą. Ištrauką iš 
pik. Ališausko knygos perskaitė J. Ado
monis. Brandžių paskaitos minčių sužavė
ti dalyviai dideliu entuziazmu sugiedojo 
Tautos Himną.

Meninę dalį atliko Manchesterio Filmo 
ir Radijo vienetas, atstovaujamas ener
gingo Jono Podvoiskio. Pradžioje visi su
sitelkę išklausė juostelėje įrašytų R. Lek- 
šienės bei J. Podvoiskio patriotinių eilė
raščių deklamavimo, Naujoko vyrų okteto 
kariškų dainų, vėliau susidomėję stebėjo 
spalvotą filmą ir pagaliau pasigėrėjo Ka
nados lietuvaičių koncertu.

Susirinkusieji, paveikti įdomių įspūdžių, 
dar ilgai dalinosi mintimis. Svečiams su
rengtų vaišių metu po trumpos A. Bučio 
padėkos patriotinėmis mintimis pasi
dalino Pr. Dzidolikas, palietęs ir šių laikų 
politinius posūkius. Savo turiningais kovų 
įspūdžiais nuotaiką pakėlė savanoris J. 
Reinys, papasakojęs apie 1918 m. nuotai
kas mokylose, jaunuolių užsidegimą, ke
lionę į Alytų bei ugnies krikštą.

Minėjimas savo tikslą pasiekė. Tačiau 
kaip kultūrinių reikalų tvarkytojas pareiš
kė, galima minėjimus rengti, jeigu no
riai visa remia lietuvių užnugaris, daly
vaudamas šventėse. Kartu pastebėjo, kad 
Kūčių vakare klube bus bendros kūčios 
su Bernelių Mišiomis vidurnaktį, o vėliau 
jauni ir seni savomis jėgomis šoks rengti 
iškilmingą Vasario 16-osios minėjimą.

Malonu, kad Vyčio klubo valdyba noriai 
talkininkauja, surasdama net darbščių 
šeimininkių, kurios skalsiomis vaišėmis 
priima svetelius.

J. K.

HALIFAXAS
MIRĖ ANTANAS SAGAITIS

Po ilgos ir sunkios ligos lapkričio 27 d. 
naktį miesto ligoninėje mirė taurus lietu
vis Antanas Sagaitis, savo kapeliono ap
rūpintas paskutiniais sakramentais.

A. a. Antanas gimė 1922 m. gegužės 22 
d. Dotnuvos valse. Nors jo gyvenimas ne
buvo lengvas, tačiau, visa širdimi mylėda
mas laisvę, 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos 
ir, ieškodamas užuovėjos, emigravo į D. 
Britaniją. Atsikėlęs į nuošalų Halifaxą, 
dirbo audėju tekstilėje, 1955 m. gruodžio 
mėn. vedė ir, įsigijęs nuosavus namus, au
gino šešis vaikus.

Velionis buvo visų mėgiamas dėl nuo
širdaus draugiškumo, paslaugumo ir ge
ros nuotaikos. Nevengė jokio darbo. Au
gindamas gausią šeimą ir negalėdamas 
fabrike dirbti, kol galėjo, remontavo kitų 
namus, kad tik padėtų vaikams, kuriuos 
tėviškai mylėjo. Rūpinosi jų geru išauklė
jimu bei drausmingumu. Skaudžiai pergy
venęs savo šeimos dramą, pats vienas, kol 
galėjo, penėjo ir dangstė mažylius, nuvež
damas juos tai į lietuviškas pamaldas, tai 
į minėjimus Bradforde. Ilgą laiką talki
ninkavo kunigui, rinkdamas bažnyčioje 
aukas, pavėžėdamas kalėdojant ir atsto
vaudamas Halifaxo lietuvius L. K. Bend
rijoje.

Įtemptas gyvenimas, nesibaigianti ruoša 
laužte laužė a. a. Antano sveikatą. Gulė
damas ligoninėje, tebesirūpino savo vai
kais, džiaugdamasis jų apsilankymu ir per 
gausiai jį lankiusius draugus palaikyda
mas ryšį.

Gruodžio 2 d. St. Mary's bažnyčioje kun. 
J. Kuzmickis, dalyvaujant būreliui arti
mųjų, paaukojo šv. Mišias, sugiedojo „Li- 
bera“ ir nulydėjo į kapines, kur visų var
du su juo atsisveikino.

Liko vienišas kapas, liko vaikai, sutirpo 
neišsipildžiusios svajonės...

Amžiną atilsį!

PIRMOJI KOMUNIJA

Lapkričio 28 d. lietuviškų pamaldų me
tu Halifaxo St. Columba bažnyčioje Pir
mąją Komuniją priėmė gerai lietuviškai 
kalbąs Juozukas Papievis. Lietuviškas Mi
šias paįvairino svečias iš Škotijos, lietu
vių choro dirigentas Pr. Dzidolikas, per
skaitęs lekcijas ir su visais sugiedojęs ke
letą giesmių.

Juozuko tėvas — darbštus ir nusipelnęs 
lietuvis, o motina — Lenkijoje užaugusi 
pareiginga ir religinga lietuvė. Augina du 
snelius, kvėpdami jiems Tėvynės ir Dievo 
meilę. Moko juos lietuviškų dainų, kvepia 
drausmingumą, tad yra vilčių, kad abu 
užaugs sąmoningais mūsų bendruomenės 
nariais.

Po bažnytinių apeigų tėvai savo namuo
se surengė vaišes, kuriose dalyvavo kun. 
J. Kuzmickis, Pr. Dzidolikas ir keli šei
mos draugai.

J. K.

NOTTINQHAMAS
Gruodžio 8, Marijos Nekalto Prasidėji

mo šventėje, Maldos Žygio už Lietuvą 
Centras yra paskyręs Nottinghamo lietu
viams maldos dieną už Lietuvą. Specialios 
pamaldos už Tėvynę Lietuvą Židinyje bus 
8 vai. vakare. Tą dieną drauge su Airija 
baigiama novena į Nekalčiausiąją Mariją 
už kriščionišką taiką Lietuvoje, Airijoje, 
kituose kraštuose ir valdovų širdyse.

Gruodžio 12 d. pamaldos, minint Lietu
vos Bažnytinės Provincijos auksinę su
kaktį ir baigiant Lietuvos Katalikų Baž
nyčios metus, bus Lietuvių Židinyje 11.15 
taip pat Tėvynės intencija.

Ten pat tuoj po pamaldų įvyks akade
minis ir meninis minėjimas. Kondensuota 
paskaita bus paryškinta šviesos paveiks
lais. Su giesmėmis ir dainomis pirmą kar
tą pasirodys sustiprinta moterų grupė. 
Prisidės ir mūsų atžalynas.

Reikšmingos sukakties minėjimą vienin 
gai ruošia visi vietos lietuviai.

Rengėjai

PASIKEITĖ TELEFONAS

Nottinghame gyvenanti žinoma lietuvių 
veikėja E. Vainorienė prašo pranešti, kad 
pakeistas jos šeimos namų telefono nume
ris.

Naujasis telef. Nr. yra 286391.

LIET. SODYBA
PADĖKA

Visiems draugams ir pažįstamiems, pa- 
reiškusiems mums vienokiu ar kitokiu bū
du užuojautą dėl mūsų mylimo sūnaus, 
brolio ir svainio Antano Navicko mirties, 
nuoširdžiai dėkojame.

M. J. Navickai, B. J. Snabaičiai

LIETUVIŲ SODYBA
DBLS Sodybos skyrius šeštadienį, gruo

džio 11d. ruošia iškilmingą D. L. K Alek
sandro — Vytauto vardadienio minėjimą. 
Programą atlieka Londono liet, choras, 
vadovaujamas J. čemio.

Po to, žinoma, bus ilgas pasilinksmini
mas ir šokiai.

O gruodžio 12 d. Sodybos kapelionas at
laikys pamaldas.

DBLS Sodybos skyrius

LEIQH
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Leigh skyrius rengia vaikams Ka
lėdų eglutę, kuri įvyks gruodžio 11 d. 6.30 
vai. Railway Hotel East Bond St., Leigh. 
Motinos, šeimininkės ir Kalėdų senelis pa
sirūpins mažaisiais. Be to, ruošiamas tė
vų ir kitų suaugusiųjų subuvimas. Kas no
ri jame dalyvauti, prašome užsiregistruoti 
pas kiekvieną valdybos narį ne vėliau 
gruodžio 5 d. Kaina 2 svarai 50 penų.

Skyriaus valdyba

QLASQOWAS
GARBINGOS SUKAKTUVĖS

Sekmadienį, lapkričio 7 d. po šv. Mišių 
didelis būrys dalyvių susirinko kaip pa
prastai į salę. Bet šį kartą buvo tam tikra 
prasmė — pagerbti mūsų dvasios vadą 
gerb. prel. J. Gutauską jo 80 metų gimta
dienio proga. Dalyvavo ir kun. J. Andriu
šis.

Prie bendrų vaišių visų dalyvių nuotai
ka buvo linksma. Vėliau sekė įvairių 
draugijų sveikinimai. Pirmiausia rengėjų 
vardu sveikino Glasgowo Blaivybės dr-jos 
pirm. P. Puodžius. [Baigdamas pakvietė vi
sus sudainuoti Ilgiausių metų. H. Ropius 
sveikino Šv. Kazimiero parapijos draugi
jos vardu, J. Sarafinaitė — L. K. Moterų 
draugijos Centro ir .Glasgowo skyriaus 
vardu. Kun. Andriušis tarė savo asmeniš
kus sveikinimus. Draugijos įteikė jubilia
tui dovanas.

Suprantama, kad Prelatas sulaukė daug 
asmeniškų svikinimų gimtadienio proga, 
bet buvo ir viešų sveikinimų, kuriuos per
skaitė J. Sarafinaitė. Neapsakomai nuste
bino Prelatą ir visus dalyvius gautas gra
žus iliustruotas sveikinimas iš Šv. Tėvo.

Kitus sveikinimus atsiuntė J. E. vysk. 
A. Desnys, prel. L. Tulaba, prel. A. Jonu
šas.

Visus sujaudino Prelato šeimos sveiki
nimas iš Lietuvos. Sveikino 4 seserys ir 
brolis.

Sveikino DBL Bendruomenė, Londono 
Sporto ir Socialinis klubas, DBL Sąjungos 
Manchesterio skyrius ir grupė Škotijos 
lietuvių iš tolimos Australijos.

Prelatas nuoširdžiais žodžiais dėkojo vi
siems už jam parodytą pagarbą, prisimin
damas, kad jau suėjo 42 metai, kaip jisai 
darbuojasi čionai su mumis Škotijoje, ir 
Dievui padedant, tikisi ilgiau su mumis 
bendrauti. Mes esame jam dėkingi už jo 
gausius darbus pas mus.

Vėliau moterų choras visus palinksmino 
gražiomis dainomis. Dienos programa už
sibaigė visiems dalyviams sudainuojant 
Prelato mėgiamą dainą Sėjau rūtą.

Skautiškuoju keliu
SVEIKINAME

Dvasinės tarnybos dr skautiškos idėjos 
rėmėją prelatą J. Gutauską, švenčiantį 
garbingą 80 metų sukatį, nuoširdžiai svei
kiname.

Gilią padėką reikšdami, linkime dar il

gų, kūrybingų ir darbingų metų.
L. S. S. Anglijos Rajono Vadija, 

sesės ir broliai

PRAŠOME PADĖTI
Jau buvo minėta „Europos Lietuvyje“, 

kad 1977-1978 metais Lietuvių Skautų Są
jungos vyriausioji vadovybė, susitarusi su 
Australijos vadovais, rengia 6-ąją Tauti
nę Stovyklą Australijoje, į kurią suplauks 
iš viso laisvojo pasaulio skautų atstovai.

Anglijos Rajono skautų vadovybės nu
tarimu siunčiame atstovus (pramatyti at
stovai: v. s. Jaras Alkis ir ps. Rimantas 
Valteris), kurie atstovaus Anglijos Rajono 
skautams ir lietuviškajai visuomenei.

Tolima ir brangi kelionė pareikalaus 
daug lėšų. Todėl Rajono vadovybė yra pri
versta kreiptis į visuomenę ir prašyti pi
niginės paramos atstovams. Aukų lapai 
jau pasiųsti mielajai visuomenei.

Drįstame kreiptis tikėdami, kad Jūs ir 
šį kartą mūsų pastangas ir lietuvišką dar
bą paremsite aukomis.

Iš anksto širdingai dėkojame.
Aukų lapus prašome prisiųsti žemiau 

pateikiamu adresu:
J. Maslauskas, 7, The Crescent, May- 

field, Nr. Ashbourne, Derbyshire, DE6 2JE.
Aukų Vajaus Vadovas

Rajonui aukojo:
M. Janulis, Nottingham — £5.00.
Nuoširdus skautiškas ačiū.

Rajono Skautų Vadija
ŠVIESUS PRISIMINIMAS

Mūsų senosios kartos lietuvių eilės ne
sulaikomai retėja. Lapkričio 17 d. Londo
ne iškeliavo amžinybėn skautiškos idėjos 
rėmėjas a. a. kun. dr. K. A. Matulaitis, 
kuris ilgus metus „Budėkime“ puslapius 
puošė gražiais rašiniais ir įvairiausiais 
būdais rėmė skautišką judėjimą Anglijo
je. Jo asmenyje skautai neteko didelio sa
vo idėjų rėmėjo.

Nuliūdę lenkiame galvas prie Tavo ka
po, brangus kunige. Ilsėkis ramiai sveti
moje žemėje.

Rajono skautų Vadija

PRANEŠIMAS APIE STOVYKLĄ
Rajono skautų vadovybei nutarus, pra

nešame skautams-ėms, vadovams ir jau
nimui, kad nutarta rengti Rajono skautų 
vasaros tradicinę stovyklą nuo liepos 24 
iki rugpiūčio 4 d. d. Lietuvių Sodyboje 
(dešimti dienų).

Kviečiami visi jau dabar rezervuoti 
atostogas skautų stovyklai ir šioje stovyk
loje gausiai dalyvauti.

Smulkesnės detalės bus skelbiamos E. 
Lietuvyje.

Budėkime ir ruoškimės visi į skautų 
stovyklą.

Rajono Skautų Vadija

Jaunimui
KOLUMBUOS LJS

Kolumbijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
įsteigta per pirmąją Kolumbijos jaunimo 
stovyklą 1976 m. balandžio mėnesį. Valdy
boje yra šeši nariai — trys iš Bogotos ir 
trys iš Medellino. Bogotos jaunimui atsto
vauja K. Slotkus, N. Vileikytė ir V. Vilei
kis, Medellino — O. Ralytė, Et Venslaus- 
kas ir G. Gaurisaitė.

Šią vasarą KLJS suorganizavo antrą 
jaunimo stovyklą. Dalyvavo 26 jaunuoliai 
iš keturių vietovių. Mokytojai surengė lie
tuvių kalbos ir istorijos kursus. Be to, bu
vo tautinių šokių dr liaudies dainų repeti
cijos. Vakarais buvo rengiamos linksmos 
programos.

Be stovyklų, KLJS prisideda ir prie 
bendros Kolumbijos lietuvių veiklos. Yra 
puiki tautinių šokių grupė ,Audra“, kuri 
yra pasirodžiusi Kolumbijos Lietuvių Die
nose ir kitur. Nors tik mažas nuošimtis 
Kolumbijos lietuvių jaunimo tegali susi
kalbėti lietuviškai, jie yra išmokę visą ei
lę liaudies dainų. KLJS leidžia vienintelį 
Kolumbijoje lietuvių laikraštėlį „Pašvais
tė“, kuriame straipsniai spausdinami lie
tuvių ir ispanų kalbomis.

LK/TŽ

PIKETUOSIME
Žmogaus Teisių Deklaracijos paskelbi

mo 28-ųjų metinių proga gruodžio 11 d. 
(šeštadienį) 10,30-41,30 vaL bus piketuo
jama prie Sovietų Sąjungos ambasados. 
Visi, kas tik gali, prašomi atvykti.

National Asso. for Freedom and 
European Liaison Group

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — gruodžio 12 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — gruodžio 19 d., 11.30 vaL, 

Pallottinų vienuolyne, Manchester Rd.
MANCHESTER — gruodžio 25 d., 11.30 

vai., Notre Dame vienuolyne, Bignor 
St., Manchester 8.

HUDDERSFIEUDE —gruodžio 12 d., 1 
vai., St. Joseph's bažn.

BRADFORDE — gruodžio 19 d., 12.30 vai. 
KRISTAUS GIMIMO PAMALDOS:

gruodžio 24 d. po bendros Kūčių va
karienės Vyčio klube 12 vai. nakties; 
gruodžio 25 ir 26 d. — 12.30 vaL St. 
Ann's bažn.

NOTTINGHAME — gruodžio 12 d., 11.15 
vai., sukaktuvinės pamaldos už Lietu
vą Židinyje.

NOTTINGHAME — gruodžio 19 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

DERBYJE — gruodžio 19 d., 14 vai., Brid
ge Gate.
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