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Kalėdų prasmė
Jis buvo pasaulyje; pasaulis per jį 

atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino...
Jn 1, 10

Kūdikėlio Jėzaus Gimimo šventės turė
tų sukelti vidinį džiaugsmą, nes „tikroji 
šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų“, 
nusileidusi į žemę, „atėjo pas savuosius“ 
(1, 9-11) ir paskelbė žmonių išganymo 
Gerąją Naujieną.

Jėzaus, Dievo Sūnaus, skelbtos tiesos, 
surašytos keturiose Evangelijose, yra ta
rytum kelrodžiai, nurodą, kuriuo keliu ei
ti, kaip gyvenimą tvarkyti, — ir kas klau
so Jo žodžio ir tiki tą, kuris yra Jį siun
tęs, „turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į 
teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyve
nimą“ (5.24).

Taigi, duoti ne tik kelrodžiai, bet ir iš
ganymo garantija, įprasminanti žmogiško 
gyvenimo vargus, nesėkmes, net ligas ir 
pačią mirtį.

Tačiau žmonės, įaugę į savo rūpesčius 
ir susiduriu su nesibaigiančia kova už bū
vį, užmiršta Jėzaus paliktus kelrodžius ir 
tvarkosi taip, tarytum šis žemiškasis gy
venimas yra viskas, tartum su juo visa
prasideda ir užsibaigia.

Dar daugiau: ateizmo išpažinėjai, pasi
slėpę už materializmo kaukės, nerdamiesi 
iš kailio įrodinėja tikėjimo beprasmybę ir 
iš didelio rašto išeina iš krašto, stengda
miesi paneigti Jėzaus Kristaus asmenį. 
Girdi, šv. Raštas — legendų rinkinys, o 
pats Kristus — liguistiems polėkiams pa
sidavusių žmonių išgalvota fantazija, pa
tenkinanti jų nerealius potroškius.

Deja, ateistinis materializmas, atmetęs 
šv. Rašto tikrumą, užmerioia akis neužgin
čijamiems istorijos faktams. Jie nutyli 
profesionalą istoriką Juozapą (Josephus), 
rašiusį tarp 81 ir 96 metų. Jo „žydų seno
vės“ knygoje Jėzaus vardas minimas ne 
vieną kartą.

Kristaus asmens istoriškumą paliudija 
ir Plinijus Jaunasis, kurį Romos impera
torius Trajanus 110 m. nusiuntė į Bitini- 
ją (šiaurės Turkijoje) nustatyti korupci
jos įsigalėjimą. 112 m. jis rašė imperato
riui, pranešdamas .apie krikščionių sektą 
ir tiesiogiai iškeldamas Jėzaus egzistavi
mą.

Romėnų istorikas Tacitas, rašydamas 
tarp 116 ir 120 metų net 132 dalių istori
ją, liečia 64 metų įvykius Romoje impe
ratoriaus Nerono valdymo metu. Kalbėda
mas apie krikščionių persekiojimą, Taci
tas mini ir jų pradininką: „Kristus, iš ku
rio kilo šis vardas, Tiberijaus valdymo 
metu iškentėjo didžiausią bausmę, įvyk
dytą mūsų prokuratoriaus Pontijaus Pilo
to“.

Tiberijus buvo Romos imperatoriumi 
nuo 14 iki 37 metų. Pilotas buvo Judėjos 
prokuratoriumi (valdytoju) tarp 26 ir 36 
metų. Tacitas laisvai naudojasi Romos 
valystybės archyvais. Pagal juose sutelk
tas žinias sužinome, kad Jėzus egzistavo, 
kad buvo teisiamas ir nukryžiuotas prieš 
36-sius metus.

Kaip pontilfikalinio Biblinio instituto 
Romoje prof. Malachi Martin ,,Jesus now“ 
studijoe pažymi, Jėzus galėjo gimti apie 
4-7 metus prieš mūsų erą ir buvo nukry
žiuotas apie 32 metus, būdamas maždaug 
40 metų amžiaus.

faktą, kad 
ir mirtimi 
įsiliejo į
išaiškinti,

Jo išvada: jėi koks nors istorikas nagri
nėja Viduržemio jūros baseino pirmųjų 
trijų šimtmečių krikščionybės eros istori
ją ir neatsimena ar praleidžia 
su Jėzaus Nazariečio gyvenimu 
nauja žmoniškumo dimensija 
žmonių pasaulį, — jis negali 
kas naujo įžengė į istoriją.

Norime ar nenorime, Kristus tikrai už
gimė Beltiejuje, tikrai skelbė gerąją išga
nymo Naujieną ir mirė nukryžiuotas, pla
čiai atverdamas duris į amžinybę.

Mūsų tautos dainius Maironis dainavo, 
kad „kryžius gyvatą žadėjo“, kad Kris
taus mirtis ir prisikėlimas laiduoja ne tik 
tautų, bet ii- paskirų žmonių prisikėlimą, 
kad ne viskas užsibaigia su žmogaus mir
timi ar tautos pavergimu.

Ši viltinga mintis išryškina Kalėdų 
prasmę, o blizgučiais išpuoštos eglutės ir 
taip madingos dovanos bei sveikinimai 
tiktai primena, kaip lengva pamiršti Kris
taus Gimimo šventės esmę, ją iškeltus į 
tradicinius žvilgučius.

Nuotaikingų Kristaus Gimimo Švenčių!
J. Kuzmickis

Lietuviai Maskvoje
Reuterio telegramų agentūra pranešė iš 

Maskvos šią žinią:
Gruodžio 1 dieną penki lietuviai prane

šė Maskvoje, kad jie įsteigė sambūrį, ku
rio tikslas bus prižiūrėti, kad sovietai 
vykdytų Helsinkio nutarimų vykdymą Pa
baltijo respublikoms. Jie taip pat kaltino, 
kad Lietuvoje Bažnyčia yra persekiojama.

šis sambūris turi ryšių su panašia disi
dentų grupe, kuri buvo įsteigta Maskvoje 
pereitą gegužį ir kuri jau paskelbė eilę 
raportų dėl sovietų nesilaikymo nutarimų 
žmogaus teisių srityje, kurie pereitais me
tais buvo pasirašyti 35 valstybių Europos 
Saugumo Konferencijoje Helsinkyje. Tie 
nutarimai liečia ir religinę laisvę.

Spaudos konferencijoje Maskvoje lietu
vis religinis aktyvistas Viktoras Petkus 
perskaitė pareiškimą, kur Helsinkio sig
natarai prašomi atsiminti, kad dabartinis 
Lietuvos status (sovietinė respublika) yra 
išdava sovietų armijos įžengimo į jos te
ritoriją 1940 m. birželio 15 d.

Pareiškimas todėl prašo kreipti ypatin
gą dėmesį į žmogaus teisių bojimą Lietu
voje.

Lietuvių sambūrio nariai minimi šie: 
Eitan Finkelštein, fizikas ir žydų aklyvis- 
tas; kun. Karolis Garuckas, Rytų Lietu
vos bažnytkaimio altarista; Tomas Venc
lova; Ona Lukauskaitė-Poškienė.

Kartu su Maskvos grupe išleistame pa
reiškime penki vyrai apkaltino Lietuvos 
valdžią, kad ji pažeidė Helsinkio princi
pus, ištremdama du vyskupus — Julijoną 
Steponavičių ir Vincentą Sladkevičių į 
mažas vietoves už jų diecezijų ribų.

Kitame pareiškime sambūris teigia, kad 
naujas įstatymas, pagal kurį religinės 
draugijos bus griežtai kontroliuojamos ci
vilinės valdžios, taip pat yra prieš Helsin
kio susitarimus. ,

Trečiame dokumente pareiškė, kad du 
vyrai — Jonas Matulionis ir Vladas Lapė
ms — spalio 19 d. buvo Lietuvos sostinėje 
Vilniuje suimti ir apkaltinti religinės ir 
„šmeižiančios“ literatūros dauginimu ir 
platinimu. (ELTA)

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų įj

proga visus geros valios lietuvius H
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Praėjus kelioms savaitėms po Brežnevo 
vizito Jugoslavijoje, pradėjo aiškėti Tito- 
Brežnevo pasitarimų rezultatai. Kaip pra
neša korespondentai iš Belgrado, Tito ap
karpęs per daug pradėjusius plėstis Brež
nevo politinius sparnus. Brežnevas iškėlė 
9 klausimus, į kuriuos beveik visi atsaky
mai buvo neigiami.

1. iSov. Sąjunga nori leidimo remontuoti 
savo laivus Adriatikos jūros uostuose, kad 
vėliau galėtų įsigyti laivyno bazes Jugo
slavijoje. Ji taip pat nori ‘laisvai naudotis 
oro erdve virš Jugoslavijos teritorijos. Ti
to griežtas atsakymas — ne.

2. Jugoslavija turinti suartėti su Come- 
con (Rytų bloko ekonomine sąjunga). Ti
to — pasitenkinsim dabar turimom sutar
tim.

3. 'Brežnevas pageidavo, kad Jugoslavi
ja įsijungtų į ideologinę Varšuvos pakto 
veiklą. Atsakymas — liksime, kur stovim.

4. Sovietų bloko ir Jugoslavijos užsienio 
politika turinti būti labiau koordinuota. 
Atsakymas — griežtas ne!

5. Reikia įsteigti Sovietų-Jugoslavijos 
draugystės Draugiją. Tito — nereikia, nes 
anksčiau panašios draugijos veikėjai pa
sirodė esą šnipai.

-6. Jugoslavija turinti pasekti Kubos ir 
Vietnamo pavyzdžiu, užimdama Kremliui 
artimesnę poziciją tarptautinėje plotmė
je. Tito atsisakė keisti savo dabartinę li
niją.

7. Brežnevas įrodinėjo, kad Jugoslavijo-

Seįitųiiios DIENOS
— Čilės vyriausybė pažadėjo leisti Sov. 

S-gos disidentus Nekrasovą, Delaunay ir 
Mešener lankyti Čilės kalėjimus ir pasi
kalbėti su polit. kaliniais.

— Naujuoju Sov. S-gos atstovu Jungt. 
Tautose vietoje J. Maliko paskirtas Oleg 
Trojanovski.

— Švedijoje alkoholikai galės gauti 
anksčiau pensijas kaip ir kiti nepagydomi 
ligonys.

— Rumunijos diplomatinė delegacija 
atvyko į Kiniją. Rumunija yra vieninte
lis sovietų satelitas, palaikąs gerus santy
kius su Kinija.

— Lenkijos min. pirm. P. Jaroszewicz 
atvykęs į Londoną, padėjo vainiką prie 
kare žuvusių lenkų lakūnų paminklo 
Northolto aerodrome. Vietos lenkai pro
testuodami klausia: O kodėl ne prie nau
jai pastatyto Katyno paminklo?

— Pagal paskutinius duomenis Britani
jos universitetuose buvo 250.563 studentai.

— Daugiau kaip 3,5 mil. šeimų Birtani- 
joje turi po du TV aparatus.

— Neatsižvelgiant į min. pirmininko pa
sipriešinimą, Labour partijos vykdomoji 
taryba paskyrė trockistą Andy Bevan par
tijos jaunimo organizatorium.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS VALDYBA

Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems 
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų

„EUROPOS LIETUVIS“ IR NIDOS KNYGŲ KLUBAS

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina

LIETUVIŲ SODYBA

je veikią stalin'istai nėra Kremliaus 
miami. Tito suabejojo.

8. Brežnevas kaltino Jugoslavijos spau
dą už nepalankumą Sov. Sąjungai. Tito 
kaltinimą atmetė.

9. Sov. Sąjunga nesikišanti į blogus bul- 
garų-jugoslavų santykius dėl Makedoni
jos. Tito nepatikėjo.

BIJO INVAZIJOS

Trys lenkų intelektualai Londone pasi
sakė, kad 'Lenkijai gresia Sovietų Sąjun
gos invazija. Esą, Darbininkų Gynimo Ko
mitetas pareikalavęs, kad vyriausybė su
darytų parlamentarų komitetą policijos 
žiaurumams per birželio neramumus iš
tirti, kad nubaustų darbininkus kan
kinusius policininkus ir kad tyrimo ko
misijos rezultatai būtų plačiai paskelb
ti. Šių reikalavimų nepatenkinus, gresia 
atviras sukilimas, o sukilimo atveju — 
Raudonosios armijos invazija.

TRIS KARTUS NAUJI METAI

Turtingų 'amerikiečių grupė šiais me
tais nutarė sutikti N. Metus tris kartus. 
Šią galimybę jiems pasiūlė prancūzų Con
corde lėktuvo administracija.

Sutikę N. Metus Paryžiuje ir sudainavę 
Auld Long Syne, jie antrą kartą tai pada
rys virš Atlanto. Pagaliau prieš laikro
džiui spėjus priartėti vidurnakčio valan
dą, jie jau sėdės už stalo Prancūzijos am
basadoje Vašingtone ir sutiks N. Metus 
trečią kartą. Visi trys sutikimai kaštuos 
kiekvienam po 4.850. dolerių...

— Gruodžio 15 d. mirė seniausias Ang
lijoje žmogus J. A. Harrow, sulaukęs 110 
metų.

— Rytų Vokietijoje šiais metais paleis
ta iš kalėjimo 1.300 politinių kalinių.

— 1.200 negrų dalyvavo trijų nužudytų 
misininkų (jų tarpe vienas vyskupas) lai
dotuvėse Rodezijoje,

— „Times“ paskelbė vieno skaitytojo pa
siūlymą siųsti lį mi'lojono bedarbių kasti 
bulvių, kurios, žemei pralijus, negali būti 
nukastos mašinomis ir paliktos lauke.

— Šiaurės Italijoje drebėjo žemė, bet 
žmonių aukų nebuvo.

— Amerikoje gyvenąs Vokietijos atomi
nės energijos pradininkas prof. Werner 
vori Braun (64 m.) sunkiai serga vėžiu.

— Prieš kiek laiko suskilusi Vokietijos 
krikšč. demokratų partija vėl susivienijo.

— Canterbury arkivyskupas dr. Coggan 
pritaria idėjai, kad neverta pratęsti žmo
gaus gyvybę dirbtinomis priemonėmis, jei 
nebėra jokios vilties išgydyti.

— Popiežius, pasmerkdamas karą ir 
nuolatinį ginklavimąsi pareiškė, kad se
nas posakis „jei nori taikos, ruoškis ka
rui“ netinka šių dienų gyvenimui.

Vliko Seimas
Gruodžio 4 d. Vašingtone įvyko Vliko 

seimas. Jame VLIKo pirmininkas dr. K. 
Valiūnas padarė pranešimą, kurio ištrau
kos čia pateikiamos.

Tarptautinė Politika
1975 metais Sovietų Sąjungoje lankėsi 

grupė Amerikos jaunų politikų. Jie buvo 
nugabenti ir į Vilnių. Patyrus, kad tą gru
pę į Vilnių lydėjo JAV ambasados Mask
voje pirmasis sekretorius Richard E. Com
be ir JAV Generalinio Konsulato Lenin
grade konsulas Gary L. Mathews, VLIKas 
1976 m. vasario 20 d. parašė Valstybės 
Sekretoriui Henry Kissinger atitinkamą 
protesto raštą. Jame buvo atkreiptas dė
mesys, kad Lietuvai juridiniai esant nepri
klausomai valstybei, JAV diplomatiniai ir 
konsulariniai atstovai neturėtų Lietuvoje 
lankytis ir leisti būti priimti sovietinės 
okupacinės administracijos Vilniuje.

Sugrįžęs iš ekskursijos,- jos vadovas pa
skambino VLIKui, painformavo, prašė li
teratūros. Man teko su juo pasikalbėti 
daugiau kaip porą valandų.

1975 metais Kremliaus protokolo šefo 
pavaduotojas P. Krylov ir Skandinavijos 
skyriaus vedėjo pavaduotojas V. Bonder 
lydėjo į Lietuvą visą eilę užsienio diplo
matų, reziduojančių Maskvoje. Tuo pat 
metu Lietuvoje lankėsi Tanzanijos, Indo
nezijos, Jordano, Kuvaito, Sudano, Sierra 
Leones, Etiopijos, Upper Volta, Syrijos, 
Peru, Portugalijos, Bolivijos, Švedijos, 
Suomijos, Brazilijos ir Argentinos parei
gūnai. Visų aukščiau paminėtų valstybių 
užsienių reikalų ministeriams buvo pa
siųsti memorandumai, kuriuose buvo nu
rodyta, kad Lietuva yra Sovietų tik oku
puota, bet ne sudėtinė Sovietų Sąjungos 
dalis ir todėl šių valstybių diplomatų lan
kymasis pas okupanto pareigūnus Vilniu
je nesuderinamas su tarptautine teise.

Okupuotoje Lietuvoje gyvenąs rašyto
jas Tomas Venclova, žinomo komunisto 
Antano Venclovo sūnus, 1975 m. kreipėsi 
į sovietinę valdžią ir prašė leidimo išvyk
ti su savo šeima į užsienį. Net ir tarptau
tinė spauda apie tai rašė. Šiuo reikalu 
VLIKas pasiuntė raštus Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Komisijai Ženevoje ir 
UNESCO Paryžiuje. Iš Ženevos buvo gau
tas atsakymas, kad raštas perduotas vi
siems komisijos nariams, o iš Paryžiaus 
pranešė, kad raštas gautas.

Amnesty International
Kai tik prieš keletą metų VLIKe buvo 

gauti politinių kalinių sąrašai, jie tuč tuo
jau buvo pasiųsti Amnesty International 
centrui Londone. Buvo prašyta rūpintis 
šių kalinių išlaisvinimu. Tuo pačiu prasi
dėjo platus susirašinėjimas su šia organi
zacija ir jos skyriais, veikiančiais laisva
jame pasaulyje. Vienas skyrius veikia ir 
Maskvoje, kuriam vadovauja akademikas 
Andriejus Sacharovas. Londono centras 
atskirais kaliniais rūpintis paveda savo 
skyriams ir nurodo, kad jie iš VLIKo gali 
gauti daugiau žinių apie kalinius. Pamažu 
išsivystė intensyvus susirašinėjimas su 
daugybe Amnesty International skyrių. Iš 
antros pusės, VLIKas ieško politinių ka
linių giminių ir pažįstamų, kad gautų dau
giau žinių apie kalinius ir juos galėtų pa
siųsti Amnesty International. Be to, kali
nių giminės gali geriau suorganizuoti pri
vatų rėmimą kalinių laiškais ir siunti
niais, daugiausia iš Lietuvos, nes siunti
nių iš užsienio į koncentracijos stovyklas 
nusiųsti negalima. Darbas svarbus ir dide
lis. Nors praktiškai tai, atrodo, ir nepade
da, nes sovietai politinių kalinių neišlei
džia iki bausmės atlikimo, tačiau esame 
patyrę (Iš buvusių kalinių), kad, kaliniais 
rūpinimasis Iš šalies, ir dargi iš užsienio, 
jiems yra didelė moralinė parama. O kar
tais ir pažaboja lagerio pareigūnų sauva
liavimą, Visuomenė, ypač kas turi gimi
nes politinius kalinius, kviečiam labiau 
susidomėti ir per savo kraštų vyriausybes 
ir parlamentų atstovus veikti sovietus.

VLIKo turimuose sąrašuose yra per 400 
politinių kalinių, esančių sovietų koncent
racijos stovyklose. Aišku, jų yra tūkstan
čiai, neskaitant tremtinių bei kalinamų 
kalėjimuose.
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Betliejaus mirijadai
Palieku visus dienos rūpesčius ir, užšo

vęs namų duris, pažvelgiu į darželyje vys
tančią rožę.

Išrinkau ją iš raudonais žiedų sprogu
liais plevėsuojančios rožių šeimos. Parsi
vežęs iš pušų šakomis dangstomos dubu
mos purios žemės, pasodinau, porindamas 
jai apie savo tėviškės gėlynus. Kas rytą 
ją lankiau, kalbinau, tyru vandeniu lais
čiau. Gal vasaros deginanti saulė, gal be
žaidžiančių išdykėlių trypiančios kojos, o 
gal nykus ir svetimas mano darželis pa
kirto trapios rožės troškimą gyventi------

jos tamsios šakos styro rūtų šešėlyje, o 
aštrių dagių neapdengia nuleipę lapai; 
mano svajonių rožė skursta, vysta trąšio
je žemėje kaip tėvynės netekęs tremtinys,

; J. Kuzmickis

atplėštas nuo gimtųjų dirvonų.
O gal ji, dainų apdainuota rožė — kaip 

gyvenimo audrų blaškomi žmonės, kurių 
lakios svajonės atsimuša i rūsčią tikrovę, 
o saulėtos dienos pavirsta neramiomis 
naktimis: juos jūros ir kalnai skiria nuo 
gimtosios žemės, neleidžia pažvelgti į akis 
seniai nematytai sesei ar broliui, ir būgau- 
dami jaučia, kaip vėtros šuoliais artėja 
paskutinioji naktis.

Nubloškiu į pašalį pageltusį klevo lapą 
ir, įkaitusio motoro monotoniškos dainos 
lydimas, lekiu nesibaigiančiais keliais. 
Paskui dygsniuoju ilgais koridoriais, su
simąstęs spūdinu pro rankomis skėsčio
jančius žmones ir, sunardinęs rankas, at
sisėdu prie baltos lovos.

Pažvelgiu į liesą, išblyškusį veidą, kaip 
rožės lapai sudžiūvusias rankas. Mano 
žvilgsnis susiduria su įdubusiomis akimis 
ir prigesusiais vyzdžiais.

Kaip išgyveni besibaigiančią dieną? Ką 
mąstai apie sutirpusį džiaugsmą? Kokiu 
žvilgsniu pasitinki atgandų vakarą ir 
rausva spalva nudažytą saulėtekį, mano 
ilgų kelionių mielas drauge?

Matei rudenų eisenas, gervinančias ir 
draskančias nugleibusių gėlių lapus. Ste
bėjai sniegą ir šaltį, gnaibantį nuogus me
džius. Džiaugeis! nekaltų kūdikių, savo 
sūnų ir dukterų, tirtančiomis garbanėlė
mis, spygaujančiu juoku, dainuojančiais 
žodžiais.

Vėliau viduje nešiojais! gluminantį nirš
tą, nes piktos rankos trenkė namų duris 
ir skimbčiodami nuklibikščiavo trankūs 
žingsniai.

Virpis nuvirveno per nugarą, kai li
jundra krito niršūs žodžiai, kai dužo jie 
kaip kristalinės vazos, kai gailaudamas 

klauseisi savo mažiausios raudos.
Dabar kaip mirtinai sužeistas karys, at

likęs pasiimtą pareigą, ilsiesi neįprastame 
gulte, — ir ne man suvokti, kokios mintys 
šmėkščioja tavo galvoje.

Būgauju, jausdamas priešybių kovą ta
vo viduje ir tirta mano pirštai, kai tiesiu 
baltos duonos gurinėlį.

Nusišypsai, o gyvybiniu džiaugsmu už
sidega prigesę akių vyzdžiai, švytėdami 
Betliejaus žvaigždės žėruojančia šviesa. 
Tavo viduje jaučiu šiluma dvelkiančią 
prakartėlę, priglaudusią Kūdikėlį Jėzų. 
Jis užgimė šaltoje pagelžkelės bažnyčioje, 
keliavo su manimi, prisiglaudęs prie susi- 
dumsčiusios krūtinės, o dabar ištiesia ran
kas ir priglusta prie tavęs, pajutęs meilės 
šilumą ir slogų lūkurį.

Mudviejų susitikimo atsisveikinime be 
vargonų griausmo ir įkarštingai giedamų 
giesmių išgyvenu tikras Kalėdas — Kūdi
kėlio Jėzaus užgimimą, nes jam atsirado 
vietos tavo kančiomis nuskaidrintoje šir
dies užeigoje.

Pakylu ir, tarsi angelų giesmės melodi
ja, mane neša vidinė ramybė, apglaudusi 
švelniais žmogiškos buities išsipildymo 
sparnais.

Dabar, kada virpančiais pirštais palie
čiau gęstančias akis, dar geriau suprantu 
gyvenimo negandų iškankintos dvasios 
skausmingą atsako ieškojimą į kankinan
čius klausimus-----------

ar iš tikrųjų visas gyvenimas sutelpa 
ankštame kambaryje, kuris duona ir vynu 
padengia stalą, suskamba triukšmingo
mis kalbomis ir padrikomis dainomis, o 
paskui pakloja kietą guolį, kad niekuomet 
iš jo neatsikeltume? Ar nykus atsiplėši- 
mas nuo nesibaigiančių rūpesčių ir svyra
vimų neatveria platesnių akiračių, išve
dančių iš tvankaus kambarėlio ir prave- 
riančių viltingos amžinybės duris?

Betliejaus prakartėlė, apgaubta tvys
kančių žvaigždžių mirijadais ir alsuojanti 
atpirkimo kančia savimylų pikteivų ap- 
drabstoma žemiškų pažadų popieriniais 
blizgučiais tarsi tekšnoj ančių dumblu. 
Žmogus paverčiamas mažu didelės maši
nos sraigteliu. Jis pavalgydinamas, pa
linksminamas ir pagirdomas. Tačiau vie
toje meilės vynu, girdomas neapykantos 
tulžimi.

Atlaidumas pakeičiamas kerštu. Gera 
valia — kietu užsispyrimu. Laisvė — ver
gija. Amžinybė — sutrūnėjiimu žemėje.

Grįždamas į tylų būstą, pažvelgiu į su
sitraukusią rožę. Tačiau ji dar gyva ir pa
geltę lapai tyliai sušlama.

O gal pavasaris ir ją prikels. Gal pražy
dės raudonais svajonių žiedais.

Gal žmones siaubianti šiurpi vergija su-

Su ttotuoiais 
pasaulyjej

DR. V. DONIELA — PROFESORIUS PARAŠYS KNYGĄ APIE ŽYDUS k
Iš Australijos mus pasiekė maloni žinia, 

kad daugeliui londoniškių pažįstamas, 
daugkartinis Lietuvių Namų svečias, dr. 
Vytautas Doniela, dirbąs Newcastle (Aust
ralija) universiteto filosofijos skyriuje pa
keltas profesorium.

Šis palyginti jaunas vyras (g. 1930 m.) 
atvyko į Australiją tik baigęs gimnaziją 
ir pradėjo studijas Sydney universitete. 
Jį baigęs, išvyko į Freiburgo universitetą, 
iš kurio po trejų metų grįžęs į Australiją 
su filosofijos daktaro laipsniu.

Pakviestas lektoriauti į Newcastle uni
versitetą, jis nuolat važinėjo į tarptauti
nius kongresus, skaitydamas paskaitas. Ir 
šiais metais jau yra pakviestas dalyvauti 
tarptautiniuose kongresuose Salzburge ir 
Nicoje.

Šalia tiesioginio darbo Newcastle uni
versitete profesorius yra parašęs eilę gi
lių studijų, kurios buvo paskelbtos įvai
riuose akademiniuose žurnaluose. Taip 
pat po pusmetį yra dėstęs Heidelbergo 
universitete (Vokietijoje), Sussex univer
sitete Anglijoje, Hėgelio Institute (Vokie
tijoje) ir Londono ekonomikos-politikos 
institute.

Šalia mokslinio darbo prof. V. Daniela 
aktyviai dalyvauja visuomeninėje veiklo
je ir rašo lietuvių spaudoje (yra rašęs ir 
E. Lietuvyje).

Būdamas Anglijoje, jis visada sustoja 
Londone, kur turi įsigijęs visą būrį drau
gų ir pažįstamų. Ypačiai mielas ir laukia
mas svečias jis yra Lietuvių Namuose, 
kur savųjų tarpe yna praleidęs ne vieną 
mielą valandą.

Mielam žemaičiui, dr. Vytautui Donie- 
lai, pakilusiam į mokslines aukštumas, 
linkime geriausios sėkmės.

ji

PASKIRTA „DIRVOS“ PREMIJA

„Dirvos“ novelių konkursą, kuriame da
lyvavo 11 rašytojų, laimėjo Birutė Pūke- 
levičiūtė. Jos parašytosios novelės vardas 
„Grįžimas“. Premijos (600 dolerių) mece
natas — Simas Kašelionis.

lauks pavasariško prisikėlimo ir laisvės, 
kai pasimetęs žmogus atplėš prigesusi 
žvilgsni nuo žemės ir pamatys svydinčią 
Betliejaus žvaigždę-------

ir, atidėjęs į šalį kalėdines dovanas, nu
silenks gimusiajam Kūdikiui.

Dr. Domas Jasaitis, daug rašęs Lietuvos 
žydų klausimais, prieš keletą metų apsi
ėmė parašyti didesnės apimties veikalą. 
VLIKo pritartas pasirašė sutartį su Lie
tuvos Tyrimo Institutu. Šiame veikale nu
matoma duoti istorinė žydų gyvenimo ap
žvalga Lietuvoje, žydų svoris 1940-1941 m. 
sovietinėje valdžioje, 1941-44 m. nacių 
naikinimas Lietuvos žydų ir šioje žydų 
tragedijoje lietuvių jiems ištiestą pagal
bos ranka.

Veikalo autorius pasigenda medžiagos 
apie lietuvių pastangas gelbėti žydus nuo 
gresiančios jiems mirties, nežiūrint tai, 
kad tokia pagalba jiems patiems grėsė 
mirtimi. Tokios medžiagos žmonėse yra 
daug, jos turi ir veikalo autorius. Todėl 
visi, kas tik žino žydų gelbėtojus arba pa
tys prie gelbėjimo prisidėjo, labai labai 
prašome atsiliepti ir siųsti dokumentus. 
Rašyti: VLIKas, 29 West 57th Street, New 
York, NY 10019. (ELTA)

RYŠIAI NĖRA PAKANKAMI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė savo 
aplinkraštyje, skirtame IV PLB Seimo at- 
stovams/ėms, be kita ko, rašo apie ryšius 
ne tik su lietuvių, bet ir kitų tautų — lat
vių, estų, lenkų, ukrainiečių, čekų ir ser
bų — organizacijomis. Deja, apgailestau
jant reikia pasakyti, kad su didžiausia 
Britanijos lietuvių organizacija — DBLS 
tie ryšiai yra labai silpnoki. Turėdama 
skyrius didesnėse lietuvių kolonijose ir 
gausiai kitataučių lankomus klubus L. Na
muose Londone ir Sodyboje, ji būtų galė
jusi išplatinti šimtus angliškų brošiūrų 
apie N. Sadūnaitę ir A. Terlecką. Gaila, 
PIB neprisiuntė šių brošiūrų, kaip ir ki
tų savo propagandinių leidinių, net bent 
po vieną egzempliorių. Tai tik vienas „ry
šių palaikymo“ pavyzdys.

TELEGRAMA PREZIDENTUI

Dr. Kęstutis Valiūnas, VLIKo Pirminin
kas, 1976 m. lapkričio 12 dieną pasiuntė 
naujai išrinktajam JAV prezidentui Ja
mes R. Carter'iui tokio turinio sveikinimo 
telegramą:

„Nuoširdūs sveikinimai laimėjus lapkri
čio antrąją. Jūsų praeities darbai aiškiai 
rodo Jūsų didelį susidomėjimą žmogaus 
teisių problema, kuri mums yra itin svar
bi.

Per šimtmečius Lietuva buvo suverene 
valstybė ir kultūros bei švietimo centras. 
Mums sunku patikėti, kad Rusijos okupa
cija mūsų krašte tebesitęsia iki šiol, ypač, 
kad Jungtinės Tautos apsčiai išleidžia pro
klamacijų dėl laisvo tautų apsisprendimo.

Kalbėdamas kelių milijonų lietuvių, gy
venančių Sovietų priespaudoje ir laisva
jame pasaulyje vardu, labai prašau de
maskuoti rusų veidmainystę ir Sovietų 
Sąjungos imperializmą, kas liečia mūsų 
kadaise buvusio laisvo krašto pavergimą.

Būdami pasiryžę kiek galima padėti, 
linkime Jūsų administracijai geriausio 
pasisekimo ateičiai.“ (ELTA)

B. DAUNORO KALĖDINIAI 
LINKĖJIMAI

Visiems
Kai Kūčių vakarą prie stalo laušime šven
tą plotkelę,
Pasižadėkim, kad mūsų širdyse neužgestų 
Kalantos aukos liepsnelė.

Jaunimui
Jaunime, visų mylimas ir mielas, 
Neišgelbės tavęs nei aukos, nei literatūra, 
Jei užmiršai savo kalbą ir pardavęs sielą, 
Vergiškai suklupai prie svetimų durų.

Spaudos mylėtojams
Nebeužtvenksi upės bėgimo
Ir vienos tiesos:
Kur kojos grimsta į minkštą kilimą — 
Neieškok lietuviškos spaudos.

„Dainorai“
Kuolas Augustinas — (ne kur tvoroj įkal
tas),
Kanadoj sutiktas (dabar jau jis baltas), 
Tokį patarimą davė „Dainorai“:

— Jei kvieti lietuvį i savo knygyną, 
Pripilk jam stiklinę degtinės ar vyno...

KLAIDINGAS ALIARMiAS

JAV 200 metų sukakties parodoje Mask
voje jau tris kartus buvo paskelbtas bom
bos aliarmas. Iki šiol nieko nerasta. Kai 
kas spėlioja, kad aliarmai paskelbiami pa
rodą gausiai lankančiai publikai atgrąsy- 
ti, nes po vieno aliarmo paskelbimo, po
licija ir bombų ekspertai atvyko tik po 
keturių valandų.

PRANAS MILAŠIUS

Kalėdos - dabar ir anuomet
Miesto gatvėse šviesos net perdaug. Trykšta 

ji j gatvę pro krautuvių langus, o gatvėje jau ir taip 
perteklius: šviečia nuolatiniai žibintai, o skersai 
gatvę spinduliuoja iškabinti kalėdiniai papuošimai. 
Mėtosi šviesa į užkampius gatvėje nesutilpdama, 
veržiasi aukštyn, kad ir tolimesnių apylinkių žmo
nės matytų. Žingsniuoji gatve ir matai, kad Kalė
dos artėja: visur primena, kiek dienų beliko iki 
Kalėdų — skubėk pirkti. Kiekviena krautuvė siūlo 
tau ką nors geresnio ir pigesnio. O aikštėje tikri ka
lėdiški stebuklai: zovaduoja elniai, traukia roges, 
rogėse sėdi Kalėdų Senis; šalia jo maišai su kalė
diškomis dovanomis. Toliau Snieguolė, septyni 
nykštukai ir kitos vaikiško pasaulio būtybės. Pa
žingsniuok dar toliau, pasisuk į kairę, ir atsidursi 
vėl sename pasaulyje: sena bažnyčia, užgožta nau
jų, dangų remiančių pastatų, stengiasi patraukti 
dėmesį. Nedrąsiai, lyg atsiprašydama už sutrukdy
mą, šviesuoja ji savo spalvotais langais ir kviečia 
užeiti. Bus Kalėdos vėl, sako apšviesti langai, — 
pasirenkite šventėms. Sena bažnyčia, ji tyliai pri
mena, kad vėl ateina kasmetinės sukaktuvės, — 
beveik du tūkstančiai metų nuo Kristaus gimimo.

Autobusų stotyje spūstis. Minios suvažiavusių 
iš apylinkių su vaikais pasižiūrėti kalėdiško apšvie
timo, dabar grįžta namo. Vaikai susijaudinę kalba 
apie Kalėdų Senį aikštėje ir apie Snieguolę ir sep
tynis nykštukus. Kalėdos jiems jau. prasideda — 
su Kalėdų Seniu elnių traukiamose rogėse, kuris 
vieną naktį atveš jiems prižadėtas dovanas ir su
dės prie lovos kojūgalio. Tokios yra šių dienų Ka
lėdos.

* * *
Kalėdos ateidavo į kaimą tykiai, be šviesų 

gatvėse, be krautuvininkų riksmo. Ateidavo jos iš 
tolimos šiaurės, per mišką, per apsnigtus laukus 
pažardieniais į sodybą. Jos būdavo šventos, tos 
Kalėdos. „Sveiki, sulaukę šventų Kalėdų“, sakyda
vome įėję į kaimynų trobą. Ir laukdavome jų. Lauk
davome ne Kalėdų Senio dovanas atnešančio, bet 
pačių Kalėdų. Su Kalėdomis ateidavo kaž kas iš
kilminga, nežemiška, vaiko protui nesuprantama, 
o ir senam neišaiškinama.

„Važiuos kaimynai į Brumišį rytoj rytą, ko
dėl mes negalime važiuoti?“

„Kaimynai yra luteronai. Mes važiuosime į 
Bernelių mišias, sako motina.

Brumišis skamba kažkaip smarkiau, vyriškiau, 
negu Bernelių mišios, bet gerai bus ir jos, grįžęs 
galėsi pasigirti kaimynų vaikams ką matei, ką gir
dėjai bažnyčioje.

Marija ir Juozapas stovi tvarte, žiūri į kūdikį 
ėdžiose suvystytą. Jautis ir asilas antroje pusėje 
ėdžių sustoję savo kvėpavimu naujagimį šildo. Trys 
karaliai, dovanų atnešę, suklaupę garbina kūdikį 
— karalių karalių. Pro atdaras tvarto duris žiūri 
nustebę piemenys. Virš jų ore angelas, jiems nau
jieną pranešęs. Virš tvarto žvaigždė, atvedusi tris 
karalius į Betliejaus tvartelį. Gal norėta parodyti 
Kristaus neturtą, bet vaiko protas ir akys mato tik 
šventišką žibėjimą: tas tvartelis žiba daugiau, negu 
dvaro rūmai. Tikrai verta buvo keltis anksti, ke
liauti rogėse per apsnigtus laukus, kentėti šaltį vien 
dėl to nuostabaus regėjimo.

O kiek pasakojimo kaimynų vaikams, sugrį
žus iš bažnyčios! Jie to nematė savo bažnyčioje, 
pasiklausė jie tik kunigo, pagiedojo ir viskas. Bet 
jie patvirtina, kad viskas teisybė, tikrai taip seno
vėje buvo: Kristus tvarte gimė, angelai piemenims 
apsakė, žvaigždė tris karalius prie tvarto atvedė. 
Jų šventoje knygoje visa tai surašyta, o ten kiekvie
nas žodis šventa teisybė.

Stora Biblija guli ant stalo, juodi jos viršai 
metalu apkaustyti. Kaimynas pamaldžiai atverčia 
viršų, pirmame lape šeimos gimimo datos sunkia 
ūkininko ranka surašytos, o toliau iš pageltusių 
lapų šventa išmintis sklinda. Suranda jis šiai dienai 
skirtą puslapį, skaito palengva, iškilmingu balsu; 
o ir žodžiai nekasdieniški, aidi jie po ūkišką trobą 
dievobaimingu aidu, abejonių apie Betliejaus įvy
kius nepalikdami. Ir tos gotiškos raidės Biblijoj 
kaip gyvos, slenka per puslapio padangę kartu, su 
žvaigžde, trims karaliams kelią į Betliejų rodančią, 
plasnoja kartu su angelo, linksmą naujieną pieme
nims skelbiančio, sparnais, dreba kai Herodo ka
reiviai nekaltus kūdikius ima žudyti.

Trumpa Kalėdų diena, greitai ima temti. Bū
reliais traukia žmonės, suaugę ir vaikai, į mokyklą. 
Klasės kampe padarytas paaukštinimas. Mokytoja 
vis sakydavo „čia bus scena“, vaikai sakydavo 
„sena“ arba „cena“. Keletas tėvų suėję sustatė 
ožius, ant jų sukalė lentas, dabar vaikai ant scenos 

sakys eiles, vaidins, kaip tikri artistai, tikrame 
teatre.

„Sveiki atsilankę, mūs brangūs sveteliai“, at
mintyje dar užsilikusi pirmoji eilutė eilėraščio, ku
riuo prasidėdavo visi mokyklos pasirodymai, o ir 
šiaip kokiam garbingam svečiui į mokyklą atvykus, 
reikėdavo tą eilėraštį pasakyti. Išblėso iš atminties 
eilėraščio vidurys, tik palengva iš praeities drumz
lių iškyla paskutinė eilutė: „tai prašom žiūrėti, ką 
mokam, ką galim.“ Po to ant scenos sueina „tikri 
artistai.“

Išminčius ąsilas, ožys, 
Beždžionė pliuškė ir lokys 
Sumanė sudaryt kvartetą. 
Jie gavo iš kažkur gaidų, 
Bosą, altą, smuiku du...

Pradeda jie muzikuoti, bet ta jų muzika tik 
šunims kaukinti. Vienaip ir kitaip jie persėda, bet 
muzikos kaip nėra, taip nėra.

Ir taip jiems besiginčijant kam prie ko sėst, 
štai lakėštutė atplasnoja.

Vajergau-jergau! Mokytoja tur būt norėjo iš 
mergaitės padaryti lakštutę, bet čia dabar atskrido 
angelas, toks pat kaip Betliejaus piemenims links
mą naujieną skelbiantis. Ir dabar iš užmiršties jo
kiu būdu neprisikelia paveikslas, kaip atrodė bež
džionė, ožys r lokys ir kas juos vaidno, rodos, lyg 
visame vaidinime buvo tik du — asilas ir lakštutė.

* * *
Kelelis iš sodybos prie epušės įsisukdavo į vie

šą kelią, kurio sniegu čiuoždavo rogės iš visų kai
mo sodybų, vienos į Bernelių mišias, kitos į Bru- 
džionė, ožys ir lokys ir kas juos vaidino, rodos, lyg 
mišį. Varpelių skambėjimas skrisdavo beribiais 
snieguotais laukais. Netikėjai, kad toks trumpas 
kelelis taip toli nusitęs. Nusitęsė jis tūkstančius 
mylių, per gaisrus ir mirties pavojus tas trumpas 
kelelis nuvedė net į Škotiją. O Kalėdų vaidinimo 
lakštutės kelelis nusitęsė net į Sibirą. Ne savais 
sparneliais ji ten nuplasnojo, bet narve uždaryta, 
žiaurių rusiškų kareivių saugoma ji keliavo.

Per uolėtus Škotijos kalnus žvilgsnis veržiasi 
į tėvynę, ir per fabriko mašinų triukšmą ausys 
girdi Kalėdų varpelių skambėjimą. Ateis Kalėdų 
rytas, iš sodybos pro epušę neįsuks į kelią rogės, 
nedribnoš Juodis keliu į Bernelių mišias, nes sody
ba nugriauta ir kelelis užartas. Gal tik sena epušė 
suvaitos vėjo gūsiu apšarmojusiose belapėse šakose.

Linksmų Švenčių ir laimingų Naujų 
Metų visiems draugams ir pažįsta
miems linki

P. S. Nenortai

Gimines, draugus ir pažįstamus 
sveikiname Kalėdų švenčių proga 

ir linkime laimingų Naujųjų 
Metų.

M. ir P. Varkalai

Vladas Dargis ir šeima šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga sveikina 

gimines, bičiulius ir 
bendradarbius.

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
savo draugams ir pažįstamiems 
siunčiu Europos Lietuviui £5.

K. Bivainis
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= Draugus ir pažįstamus sveikinu
H Kalėdų švenčių proga ir linkiu
i laimingų Naujųjų Metų

= Jaras Alkis
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAM!)

Sklaidant paskirų tautų istorijos pusla
pius, užtinkame laikus, kada kuri nors 
tauta, nesugebėjusi pati tvarkytis, kvietė
si svetimšalius būti jos tvarkytojais. Štai 
Lietuvos kaimynai, rusai, X a. pasikvietė 
tris brolius „variagus“ iš Skandinavijos 
ir paprašė „valdyti ir tvarkyti juos“. Jie 
atėjo ir sutvarkė. Kitas Lietuvos kaimy
nas, Lenkija, XIV a. karalaitei Jadvygai 
nesugebant sutvarkyti savo pakrikusio 
krašto, pakvietė lietuvį Jogailą. Jis atėjo 
ir sutvarkė. Pagaliau kad ir į D. Britaniją 
(tuomet tik Anglija) — XI a. atėjo pran
cūzai, užvaldė ir sutvarkė.

Mūsų laikais yra nors ir kiek kitaip, bet 
panašiai. Esama netvarka liečia jau nebe 
paskiras tautas ar kraštus, bet visą pasau
lį. Todėl pamažu kyla klausimas — iš kur 
reikėtų . kviestis svetimų išminčių, kurie 
ateitų ir sutarkytų mus, jeigu neberastu- 
me, ką mums Žemėje daryti — mėginti 
gyventi artėjančios grėsmės juodame še
šėlyje, ar mirti, užsiklojant mūsų protin
go, bet paklydusio, žmogaus sukurtos ci
vilizacijos karštais pelenais?!.. Štai koks 
nuožmus klausimas kils laikui bėgant.

***
Tuo tarpu ugniakalniaii, neseniai išsi

veržę Vietname, Kambodijoje, Angoloje 
ramiai smilksta, alsuoja, pučia žarijas, 
ruošiasi naujiems smūgiams... 1977 metų 
prieaušryje jaučiamos nejaukaus lūkesčio 
nuotaikos. Laukiamo ryto šviesa gali iš- 
brėkšti šiuo metu tik vienoj vietoj — Va- 
šingtone-."'

Todėl Jim Carterį, naujai išrinktąjį 
JAV prezidentą, laukia nepaprastai dide
lis ir sunkus uždavinys — vadovauti ne 
tik savo tautai, bet taip pat morališkai, 
ekonomiškai ir politiškai pasimetusiam 
pasauliui. Tokiam uždaviniui atlikti J. 
Carter turi būti ne tik nepaprastų suge
bėjimų žmogus, bet irgi morališkai didi, 
visus inspiruojanti asmenybė. Tuo tarpu 
gi apie jį niekas nieko nežino, išskyrus, 
kad jis tikrai yra Jim Carter, sėkmingas 
riešutų augintojas. Ir tai viskas. Tas vie
nas faktas, rodos, toks mažas ir nereikš
mingas, ir visgi gyvenamojo laiko politi
nėje situacijoje yra tiek dramatiškas, su
kuria tokią Įtampą, kad kyla klausimas, 
kiek ilgai pasaulis pajėgs joje atsilaikyti.

Mao mirė, tegyvuoja Hua Kuo-feng. Pa
starasis, atrodo, greit sugebėjo pašalinti 
sau pavojingus asmenis ir įsitvirtinti mi
rusio Mao vietoje.

Užsienio politikos atžvilgiu tuo tarpu 
nėra duomenų, kad Hua pažiūros labai 
skirtųsi nuo jo pirmtakūno. Tai reiškia, 
kad Kremlius lieka ir toliau Kinijos mir
tinu priešu. Šia proga kažkaip prisiminti
na JAV senato delegacijos viešnagė kovo 
mėnesį. Viešnagei besibaigiant, senatoriai 
paklausė, ar Kinijos vyriausybė pageidau
tų kokios nors didesnės paskolos arba di
desnio skaičiaus kurių nors moderniškų 
ginklų. Atsakymas buvęs mandagus ir 
trumpas: !hAčiū, ne..., nors karas su Rusi
ja ir neišvengiamas“.

Visus mūsų rėmėjus ir talkininkus, 
o taip pat pensininkus, ligonis ir 
vienišuosius tautiečius sveikiname 
Kalėdų proga ir linkime laimingų 

Naujųjų Metų.

Londono Lietuvių Moterų
Sambūris „Dainava“

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus mielus lietuviškos knygos 
skaitytojus nuoširdžiai sveikina ir 

praneša, kad 1976 m. Biblioteka įsigijo 
daug naujų įdomių lietuviškų 

knygų.

D.B.L.S. Centrinio Skyriaus 
Bibliotekos Vedėjas

k¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥<  * *
* „E. Lietuvio“ leidėjus, Lietuvių ♦
* Namų gyventojus ir visus J
* draugus bei pažįstamas šv. *
J Kalėdų proga sveikina «
* *♦ S. Surgautas, A. Baltušis, *
$ Mrs. Froggatt ir Mr. Mrs. & Alan J
* Cummins J
¥ *♦ Falmouth — Cornwall ♦* ** **★★*★*★*★***★*★**★★****★★****#■

Šv. Kalėdų proga visus savo klientus 
sveikina ir linki laimingų 1977 metų

BALTIC SAVINGS &
INVESTMENTS GO.

Head office: 421 Hackney Road., 
London, E.2. England.

Tel. 01-739 8734

Hua, atrodo, irgi pasakys, kad karas su 
Rusija neišvenigamas. Kyla tik klausimas, 
ar jis irgi pasakys „Ačiū, ne“. Yra jau 
gandų ir spėliojimų, kad Hua, Carteriui 
perėmus prezidentavimą, mėgins užmegz
ti su JAV glaudesnius ryšius ir gali net 
nueiti taip toli, kad padės pagrindus poli
tiniam tarpusavio bendradarbiavimui tarp 
Kinijos, Amerikos ir Japonijos. Tai sena 
mintis, bet jeigu ji būtų pradėta būti vyk
doma, tai susidarytų visai nauja padėtis: 
Sovietai atsidurtų savų dievų šešėlyje.

•**
Lūkesčio nuotaikomis pasinaudodamas, 

Brežnevas) apsisprendė aplankyti kaiku- 
riuos savo bendraminčius — saviškį, bet 
nepilnai patikimą Rumunijoje ir visiems 
gerai žinomą atskalūną Jugoslavijoj. Nors 
gėrė, šypsojosi ir net bučiavosi, bet nie
kur nieko nepešė.

Ceaucescu, norėdamas labiau pade
monstruoti savo nepriklausomumą nuo 
Maskvos, Brežnevo viešnagės metu dėjosi 
labai užimtas derybomis su JAV atstovais. 
Mat, buvo pakviesta skaitlinga amerikie
čių delegacija pasitarimams ekonominių 
bei kultūrinių ryšių sustiprinimo reika
lais.

Tito atsisakė keisti savo „testamentą“, 
arba ką nors palikti Kremliui. Visa nelai
mė įtik tai, kad tas jo „testamentas“, leng
vai gali nustoti galios jam mirus. Titui 
nepasisekė apjungti serbus, kroatus ir Sla
vėnus į vienalytę Jugoslavijos tautą. Bar
niai, nesantaika ir net neapykanta tebe
vyrauja šių mažų tautelių tarpe, kaip ir 
anksčiau. Todėl Titui mirus, Jugoslavijoj 
gali kilti žiaurios riaušės. Riaušėms su
kelti, joms diriguoti ir jomis pasinaudoti 
yra tik vienas vis dar nenugalėtas pa
saulinis meisteris — Kremlius. O ką reikš
tų, jeigu Sovietai įsitvirtintų Jugoslavi
joj, pakanka pažiūrėti į žemėlapį. Štai ko
dėl savo bejėgumu serganti vakarų Euro
pa jau yra susirūpinusi ir susinervinusi.

Kremliui daug rūpesčio pradėjo kelti 
Lenkija — 30 milijonų lenkų pradėjo ne
rimti. Yrą tokia lenkiška patarlė: vienas 
lenkas — patriotas, du lenkai — politinė 
partija, trys lenkai — riaušės.

Prieš šešetą metų darbininkų streikai 
nuvertė Gomulką. Liepos mėnesio darbi
ninkų riaušės būtų nuvertusios ir Giere- 
ką, jeigu jam būtų pritrūkę drąsos nedel
siant riaušininkus areštuoti, susodinti į 
kalėjmus, o mažiau kaltus atleisit! nuo 
darbo. Abiem atvejais svarbiausios riau
šių priežastys tos pačios — maisto stoka, 
labai aukštos kainos ir žemi atlyginimai. 
Be šių grynai ekonominių priežasčių yra 
ir daug kitų — partijos protekcioniz
mas, partinės „aristokratijos“ Įsigalėji
mas, paplitęs kyšininkavimas ir kt. Giere

„AUŠRA“
(Mr. 3)

TAUTINĖS ŠVENTOVĖS 
SUNAIKINIMAS

Tarybinė valdžia nuolat giriasi savo 
kultūra, humaniškumu, ypatinga gamtos 
ir meno paminklų apsauga, pamiršdama, 
kiek istorinių ir meno paminklų nesugrą
žinamai sunaikino ir toliau tebenaikina.

šia proga prisiminkime tik vieną, tačiau 
visos tautos labiausiai žinomą ir mylimą 
— Prisikėlimo bažnyčią Kaune.

Lietuvoje greta tokių paminklų, kuriuos 
visa tauta taip vertintų ir brangintų, kaip 
šią garsią Lietuvos šventovę, nedaug tėra. 
Nėra ko stebėtis — ją statė visa lietuvių 
tauta ir troško, kad ji amžiais stovėtų ir 
liudytų tautos prisikėlimą ir laisvę. Nera
sime nė vieno vyresnio amžiau lietuvio, 
kuris į tą statybą nebūtų įmūrijęs nors 
.vienos plytos.

„Nieko taip vaizdžiai neprisimenu“, — 
pasakojo šių eilučių autorius, — „kaip to 
istorinio paminklo statybą. Visi, nuo žila
galvio senelio iki darželininko, gavusio 
knygutes su įrašu: „Mes statome tautos 
šventovę!“ Į knygutę įklijuodavome ženk
liukus po 10 centų. Tai „plyta“ Prisikėli
mo bažnyčiai. Kas į knygutę įklijuodavo 
14 ženkliukų, to vardas būdavo įrašomas 
į bažnyčios statytojų garbės knygą. Todėl 
mes, mokinukai, lenktyniaudavome, net 
užkandžio atsisakydami, kad nusipirktu- 
me daugiau „plytų“ ir įamžintume savo 
vardą Aukso knygoje. Mums nenusileisda
vo ir darželio vaikai. Gavę iš mamų 10 
centų ledams, pinigus atiduodavo bažny
čios „plytoms“ — ženkliukams.“

Prie šio kilnaus darbo prisidėjo inteli
gentai, ūkininkai ir darbininkai.

Ir kilo tautos šventovė lyg naujo ryto 
aušra, apsupta tekančios saulės aureole. 
Į šį paminklą tauta stengėsi sukaupti vi
sas meno jėgas, kad kiekvienas čia atėjęs 
pajustų, kaip lietuvių tauta brangina ir 

ko streikininkų numalšinimo priemonės 
pasirodė sėkmingos .tik trumpam laikui 
— jos numalšino riaušininkus, bet ne 
kraštą. Krašte gi vienas svarbus klausi
mas dar tebedūkso — ar šį kartą, kaip ir 
Gomulkos laikais, veržtis toliau iki Giere- 
ko nušalinimo?

Darbininkai jaučia, kad jie vieni šio 
klausimo išspręsti negalės. Jiems reika
linga kardinolo St. Wyszynskio ir intelek
tualų, mokslo žmonių pagalba. Kokias po
zicijas užimtų jie, jeigu darbininkai apsi
spręstų veržtis toliau?

Kardinolas Wyszynskis turi milžinišką 
autoritetą visame krašte. Gimęs neturtin
goj šeimoj, ilgai vargęs eidamas mokslus, 
ir tapęs dvasiškiu, jis apsisprendė vai
dinti dvigubą vaidmenį — saugoti Baž
nyčią ir ginti darbininką. Kard. Wyszyns
kis neabejotinai didelis patriotas, talen
tingas, uždegantis kalbėtojas, atviras 
skriaudžiamųjų darbininkų užtarėjas 
padarė bažnyčią vienintele legaliai vei
kiančia antikomunistine organizacija. 
Žinoma, ir jis turi išmintingai jausti, kaip 
toli eiti, kad neprarastų įtakos' krašte ir 
valdančiųjų komunistų sluoksniuose.

Vadovaiujantieji intelektualai yra už
ėmę panašią poziciją: jie remia socializ
mą ir kaltina esamą santvarką už darbi
ninkų išnaudojimą bei priespaudą. Jie re
mia maištaujantį darbininką. Po liepos 
mėn. riaušių intelektualų grupė parašė 
ilgą laišką Italijos komunistų partijos va
dui, smerkdami Lenkijos komunistų val
džią už darbininkų areštus. Tas laiškas 
tuojau buvo paskelbtas Italijos komunis
tų laikraštyje „Unitą.“ Gierek tuo būdu 
buvo priverstas apsispręsti — išleisti dar
bininkus iš kalėjimų.

Intelektualai taip pat nesvyruoja kal
tindami Giereko valdžią, kad ji per daug 
vergauja Kremliui. 1975 m. Gierekas bu
vo sumanęs keisti konstituciją. Įžanginia
me paragrafe buvo įrašęs: „Lenkija puo
selės nesulaužomai draugiškus santykius 
su Sovietų Sąjunga“ Intelektualai, įžiū
rėję tame pasisakyme Lenkijos įjungimą 
Į Sovietų Rusiją,’sukėlė tokį pasipiktini
mo triukšmą, kad Giereko valdžia buvo 
priversta sakinį visai pakeisti.

Tačiau visų šių pasipriešinimų Giereko 
komunistinei valdžiai, visos šios didelės 
šiuo metu esančios politinės įtampos už
nugary stovi dar didesnis BET... Jeigu 
bus nueita per toli, tai kard. Wyszinskis, 
intelektualai, ir kiekvienas lenkas žino, 
kad netoli Varšuvos miške stovi pasislė
pusios dvi Sovietų tankų divizijos; nei 
vienas lenkas nenorėtų, kad Lenkija tap
tų antrąja Čekoslovakija.

Iš kitos gi pusės, Kremliui nebėra taip 
lengva apsispręsti kaip toli galima leisti 
lenkams „savavaliauti“. Visgi ten yra 30 
mil. rusų neapkenčiančių lenkų; nuo Če
koslovakijos okupacijos laikų daug metų; 
per tą laiką Sovietų imperijoj ir už jos 
ribų pradėjo išsivystiti europietiškas ko
munizmas (labai skirtingas nuo rusiško
jo) — visa tai verčia Kremlių susimąsty
ti. Maskva gerai žino, kad įtampa vyksta, 
ir kad stygą pertempus, ji trūksta.

* * *
Mieli lietuviai, pamirškite ugnikalnius, 

nejaukias tuštumas, įtampas... Pamiršę, 
išgerkite su saiku, pasimylėkite be saiko 
—štai jums mano nuoširdūs Švenčių ir 
Naujų Metų linkėjimai.

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas

myli laisvę ir savo brolių didelių kovų ir 
aukų nueitą kelią.

Karo audros šio paminklo nepalietė, vo
kiečiai taip pat neišdrįso jo niekinti, o 
atėjusi Raudonoji armija pradėjo viską 
naikinti, kas buvo šventa.

Dar pirmomis dienomis buvo išniekin
tas Nežinomojo kareivio kapas. Karo mu
ziejaus sodelyje užgesinta Šventoji ugnis, 
sunaikintas Laisvės paminklas, nutilo 
Laisvės varpai. Iš tikinčiųjų atimtos ir iš
niekintos bažnyčios, nugriauti kryžiai. 
Naujieji šeimininkai, pasitikėdami savo 
milijonine armija, naikino visa, kas jiems 
nepatiko. Jie išdrįso ištiesti savo šventva
gišką ranką ir prieš didingą, dar nebaig
tą statyti tautos laisvės paminklą — Pri
sikėlimo bažnyčią.

Kadangi bažnyčios pastatas buvo labai 
tvirtas ir didelis, buvo daug vargo, kol su 
juo susidorojo. Jiems rūpėjo taip sugadin
ti paminklą, kad tauta jau nebegalėtų jo 
panaudoti tam tikslui, kuriam jis buvo 
skirtas.

Inžinieriai, dirbę prie tos bažnyčios 
restauravimo, pritaikant ją radijo įmonei, 
tvirtino: „Iš tų milijonų, kurie sukišti j tą 
paminklinį pastatą, norint jį pritaikyti 
įmonei, buvo galima 3-4 naujas gamyklas 
pastatyti“.

Tautjonis

ESTAS ŠAUKIASI PAGALBOS

Savaitraštis „Catholic Herald“ (gruo
džio 3d.) rašo apie vieną estą, kuris iš 
mažo Sov. Sąjungos uosto Suomių įlanko
je šaukiasi gelbėti nuo „sovietinės tei
sės“. Savo laiške (vardas neskelbiamas) 
jis prašo perduoti žinias apie jį Amnesty 
International politinių kalinių gelbėjimo 
organizacijai. Jis sakosi buvęs jau keletą 
kartų suimtas vien tik už tai, kad pasipra
šęs leidimo emigruoti; netekęs darbo ir 
buto. Jeigu pasisektų išemigruoti, jis esąs 
pasiruošęs kovoti už Estijos politinių ka
linių, pvz. Sepp ir Tulik, išlasvinimą. Am
nesty International organizacija pasirodo 
neturinti žinių apie šį estą ir jo minimus 
Sepp ir Tulik.

J. Kuzmionis

Kalėdų simfonija
Dvasia žvaigždynų ilgis, viltimi šviesia alsuoja 
ir kyla pro medžius, dangoraižius, bažnyčių 

bokštus.
Išgirsti kuždesio žiedų ramybės soduos trokšta, 
pasiklausyti, kaip žvaigždutės Kūdikiui dainuoja.

Matyt, kaip snaigėm angelų baltutės plunksnos 
byra, 

lelijų kvepiančiais žiedais Merkinę, Kaunu puošia, 
kaip Palangoj ramybės ilgesiu pušelės ošia, 
nuo šalčio ir grandinių šiaurėje šešėliai styra.

Išgirst, kaip naktį Jurbarko bažnyčioj žmonės 
gieda, 

kaip žvakių liepsnos skaistų Kūdikio veidelį šildo, 
kaip meldžiančios stiprybės ašaros ten veidus vilgo, 
ir rožinio mažučais karoliukais žemėn rieda.

Pajust, kaip širdys viltimi prisikėlimo dunda, 
Emanuelio laukdamos, baltutę duoną laužo, 
kaip daužančios kryžius šventvagės rankos rūsčiai 

gniaužos 
---------- gal kūjo triuškinamos sąžinės šiąnakt 

pabunda

ir Kūdikiui slapčia nors vieną meilės žodį taria, 
gal su latru, ant kryžiaus mirštančiu, atminti prašo.

Kaip Marija Betliejuje, rankas prie lopšių grąžo 
lietuvės motinos... ir apkartimo tulžį geria.

PAŠA ILYJE
LANKĖSI VILNIUJE

Britų laikraštis „Transport Review“ įsi
dėjo straipsnį apie britų prof, sąjungų at
stovų kelionę po Sov. Sąjungą, pavadintą 
„Study Tour of Russia“. Straipsnio auto
rius A. Dudley pats toje kelionėje daly- 
vąvo, todėl ją gana išsamiai aprašė.

Visasąjunginė profesinė sąjunga labai 
draugiškai svečius priėmusi ir sudariusi 
sąlygas pakeliauti ir pailsėti. Ekskursija 
aplankiusi penkis miestus: Maskvą, Le
ningradą, Taliną, Rygą ir Vilnių. Auto
rius, minėdamas paskutiniuosius tris 
miestus, skliausteliuose pažymi, kad tai 

'yra Estijos, Latvijos ir Lietuvos sostinės. 
Atvykus į miestus, buvusios organizuoja
mos kelionės autobusais į žymesnes vie
tas, o nakvynės paruoštos profsąjungų 
viešbučiuose. Maistas buvęs gana geras.

Vilniuje svečiai aplankę operos rūmus 
ir Lenino muziejų. Padaryta eksursija į 
Trakus.

Baigdamas kelionės aprašymą, autorius 
reiškia savo pageidavimus ateičiai. La
biausia jis pageidautų, kad būtų leidžiama 
laisvai ir privatiškai susitikti su lankomų
jų kraštų darbininkais, apsilankyti jų klu
buose, kartu pavalgyti darbininkų valgyk
lose. Matyti, šitoje kelionėje buvo susitik
ta ir kalbėtasi tik su prof, sąjungų vado
vais.

EUROKOMUNIZMAS NEPATINKA
Europoje daug kalbama apie naują, de

mokratiškesnę ir liberali'škesnę komuniz
mo formą, kuri pakrikštyta eurokomuniz
mu. Pagal šią naująją doktriną, kiekvie
nas komunistiškai besitvarkąs kraštas ga
li pasirinkti sau priimtiniausią „kelią į so
cializmą“. Buvo manoma, kad Sov. Sąjun
ga Rytų Berlyne vykusioje Europos ko
munistų konferencijoje sutiko eurokomu
nizmą įpilietinti. Bet apsirikta.

(Bulgarijos komunistų vadas T. živko- 
vas, kuris skaitomas ištikimiausias Krem
liaus draugas, paskelbė „Taikos ir Socia
lizmo Problemos“ žurnale straipsnį, ašt
riai smerkiantį eurokomunizmą. Pasak jį, 
tai esanti vakariečių sugalvota priemonė 
atskirti Vakarų Europos komunistus nuo 
Sov. Sąjungos. Kadangi živkovas paskel
bė savo straipsnį po kelionės į Maskvą, 
tai manoma, kad Sov. Sąjunga tikrai eu
rokomunizmo idėjai nepritaria.

KURI PROFESIJA GERESNĖ?
„Observer“ (gruodžio 5 d.) cituoja vie

nos moters laišką, kuriame sakoma: „Ma
no vyras yra kvalifikuotas braižytojas. 
Jis uždirba mažiau kaip £2.500 per metus. 
Pasiskaitęs spaudoje apie uždarbius, jis 
galvoja, ar nebūtų geriau būti išviečių pri
žiūrėtoju, kuris uždirba £2.900, arba gat
vių valytojų, uždirbančiu £3.000 per me
tus. Praneškite viščiukų apdirbimo įmo
nėje dirbantiems darbininkams, kad jie 
nieko neprarado nesimokydami. Studijos 
ir diplomai Anglijoje nevertinami.“

NAUJI VĖJAI

Dr. Kissingerio įpėdinis Cyrus Vance 
pareiškė norįs užmegzti glaudesnius san
tykius su Vakarų Europos komunistų par
tijomis. Jo nuomone, komunistų dalyvavi
mas koalicinėse Vakarų valstybių vyriau
sybėse daugiau pakentų Maskvai, negu 
Vakarų sąjungininkams. Vadinamasis eu
rokomunizmas esąs kievienos valstybės vi
daus reikalas. Vakariečiai komunistai, da
lyvaudami vyriausybėse, pasak C. Vance, 
labiau išmuštų iš lygsvaros Varšuvos pak
to valstybes negu Nato. Ne visi šitokiam 
jo eksperimentui Vakaruose pritaria.

KATASTROFOS LIUDININKAS

Prieš kiek laiko disidentas prof. Ž. Med
vedevas buvo pranešęs apie netyčia įvy
kusi atominį sprogimą prie Kyštim mies
to 1958 m. Kai kurie Vakarų specialistai 
žiūrėjo į šį pranešimą skeptiškai. Dabar iš 
Sov. Sąjungos į Izraelį atvykęs prof. Leo 
Tumermanas patvirtino Medvedevo pra
nešimą. Jam tekę po trijų metų keliauti 
pro tas vietas. Sprogimo rajonas yra drau
džiama zona. Gyventojai ir gyvūnija esą 
žuvę arba pašalinti. Artėjant prie pavo
jingos zonos, visur esą užrašai, draudžią 
į ją įžengtu Kiek akys užmato, esanti nuo
ga dykuma, kurioje kyšo buvusių fabrikų 
kaminai.

Savo mielus bičiulius ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga sveikina ir linki jiems 
laimės 1977 metais.

J. M. Navickai
J. B. Snabalčial

šventų Kalėdų proga sveikiname 
mūsų senelius pensininkus ir 

ligonius.

Nottinghamo DBLS skyriaus 
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Baras su charakteriu
Tai buvo, berods, 1948-ieji metai. Ant

rojo DELS atstovų suvažiavimo dalyviai 
svarstė namų pirkimo reikalą. Kažkas pa
reiškė, kad tuose namuose baras gal ne
būsiąs reikalingas, nes vienas lietuvių 
klubas jau esąs Rytų Londone. Tada vie
nas mielas ir veklus tautietis (dabar jau 
aname pasaulyje besilinksminąs) ir išta
rė šią istorinę „teisybę":

— Lietuviai pageria, nebus mums per 
daug ir dviejų barų...

Taip buvo išspręstas baro klausimas 
Lietuvių Namuose, kuriuos tada dar rei
kėjo nusipirkti. O kai tie namai buvo nu
pirkti, tai, be abejo, atsirado ir baras. 
Iš pradžių toks paprastas, kuklus, toliau 
vis po truputį geresnis.

Patyrusių „šinkorių" tada kaip tik ne
pasitaikė. Tad pilstė alų ir whisky pripuo
lami banmanai — vienas labiau linkęs 
taurelę pakilnoti, kitas ir į bumą neįmąs. 
Dabar jų visų ir vardų nebegalima prisi
minti. Tik vienas dalykas buvo visiškai 
aiškus — klientų baras netrūko.

Kartu su imigracija prasidėjo ir nauja 
emigracija. Ištrūkę iš farmerių „vergi
jos“, žmonės plūdo į Londoną, ieškodami 
gimimo metrikų, vizų, lietuviškų pasų. 
Angliškai ne daug kas anuo metu „įkir
to". Tad spietėsi žmonės apie naująjį Lie
tuvių Namų šeimininką, jau prieš karą 
„Maisto“ bendrovės į Londoną atsiųstą 
Mečislovą Bajoriną, kuris visiems mielai 
padėjo, visokius raštus rašė ir įstaigas 
lankė. O gerai žygiui pasisekus, ir maga
ryčios buvo neišvengiamos...

Lankėsi čia ir londoniškiai po savaitės 
darbo atsikvėpti, su savaisiais po žodelį 
sumesti. Trumpai kalbant, baras greitai 
pasidarė pagrindinis L. Namų centras ir 
pajamų šaltinis. Tokiu jis išliko ir iki 
šiai dienai. Tik klientai žymiai pasikeitė, 
nykstančius tautiečius svetimieji pradėjo 
pavaduoti.

Vieną dieną iš Comwallio, nuo paties 
Land’s Endo L. Namuose atsirado toks ap
skritutis, nei didutis, nei mažutis, dar ga
na jaunas ir iš pažiūros labai skaistus 
jaunuolis, kilęs iš Suvalkijos garsiausio 
miesto — Mauručių, Kazys Makūnas. 
Kiek laiko iš Lietuvos kilusio turtingojo 
Lyonso fabrikuose bandeles pakepęs, su 
lietuviškuoju jaunimu tautinius šokius 
pašokęs (prie choro dėl silkės balso ne
pritapęs), K Makūnas ėmėsi L. Namų ba
rą tvarkyti. Tai buvo prieš ketvirtį šimt
mečio, atseit, prieš 25 metus.

Pasirodo, Dievulis tą žmogų kaip tik 
tam darbui ir buvęs sutvėręs. Laikui bė
gant, baras persikėlė į naujai nusipirktus 
namus. Jo pajamos ir pelnas didėjo. Kar
tu didėjo ir barmano autoritetas, stiprėjo 
balsias, vis labiau rietėsi sprandas, pilnė
jo figūra... Ir niekas taip gražiai nemo
kėjo tos figūros atvaizduoti, kaip ilgus 
metus L. Namuose gyvenęs puikus latvių 
karikatūristas S. Sarkans, savo šaržus 
spaudoje pasirašąs Saxo vardu. Jis dar >r 
dabar kasmet kovo 4 dieną, kuri yra mū
sų baro globėjo ne tik vardinių, bet ir gi
mimo diena, papuošia barą neregėtai šau
niais Kazimiero šaržais.

Klystų tas, kuris manytų, kad vieninte
lė barmano dorybė yra nepnapilti pro šalį 
alaus. Ne. Tokie barmanai nesuteikia ba
rui charakterio, jie nepadaro niekam 
įspūdžio, išėjus, jų niekas nepasigenda.

Pasirodo, kad tas rubuilis Mauručių 
berniokas bemokąs devynis amatus. Jis 
pats kambarius dekoruoja, barą pasidaro, 
ne tik trokštantį pagirdo, bet ir alkaną 
pavalgydina, kai reikia pašluoja, kai rei
kia „pamaliavoja“... Jei kuris neklauža
da tvarkos neprisilaiko, tai gauna porci
ją iš visų kalbų sudarytos žodžių mišrai
nės... Iš JAV ir kitų „pasviečių“ atvyks
tamieji tautiečiai, kurie K. Makūną anks
čiau yra sutikę, pasakoja, kad atvykę į 
Londoną, jo balsą jau aerodromo muiti
nėje išgirsta...

G>al todėl jie visi atvažiuodami ir dova-

Metlnlų švenčių — Kalėdų ir 
N. Metų proga sveikiname 

rėmėjus, dvasiškius, globėjus, 
visą plačiąją visuomenę, seses ir 
brolius, gyvenančius laisvajame 

pasaulyje ir pavergtoje tėvynėje.
LSS ANGLIJOS RAJONO 

VADIJA 

nų jam nepagaili. Ne tik „prašmatniais“ 
savų kraštų gėrimais pavaišina, bet ir vi
sokiais suvenyrais jo baro lentynas išpuo
šia. Ypačiai jį mėgsta lietuviai jūrininkai. 
Visi— ir savo tikrąjį vardą beveik pamir
šęs Maliutka ir Piliuku vadinamas kretin
giškis žemaitis, ir šaunuolis Juozas Lukė-

K. Makūnas aptarnauja svečius — J. Alkį ir A. Kostkevičių

nas, seniai Admirolu pramintas, ir stip
rusis Cardifo Pranas. Dažnai jie čia savo 
atostogas leidžia, o baru iki sočiai atsi
džiaugę, vėl į jūras — marias patraukia.

Nepilnas būtų baro aprašymas, jeigu 
nebūtų paminėtas dar vienas — gal pats 
svarbiausias — mūsiškio barmano ama
tas. Jis yra puikus virėjas. Ir kas to neži
no. Jeigu sakoma, kad kai kurie žmonės 
turi „green fingers” daržuose, tai K. Ma
kūno pirštai visokiems kepsniams, sriu
boms, žuvims ir majonezams yra mikles
ni net už paties garsiojo Straganovo. Per 
minutę ant jo bufeto išdygsta puikūs už
kandžiai, jeigu tik atsiranda jų vertas

Skaitytoju
VERTA PASEKTI „SAKALO“ PĖDOMIS

Nepriklausomos Lietuvos pirmame de
šimtmetyje lietuviška knyga nebuvo la
biausia pageidautina prekė. Gyventojams 
tada trūko daug ko, todėl knyga buvo nu
stumiama į paskutines eiles. Nenuostabu, 
kad tuo metu leidžiamųjų knygų tiražai 
beveik nepralenkdavo Nidos Knygų klubo. 
Reikalai gerokai pasitaisė antrame de
šimtmetyje, bet labai didelių aukštumų, 
išskyrus kai kuriuos leidinius (pvz. V. Pu
tino „Altorių šešėlyje"), ir tada nepasie
kė.

Didelio knygų mėgėjo ir leidimo entu
ziasto Antano Kniūkštos įsteigtoji „Saka
lo“ bendrovė, minėdama savo veiklos de
šimtmetį (1934 m.) sugalvojo padaryti sa
vo leidinių loteriją. Nors ji ir nebuvo pel
ninga, bet padėjo sandėliuose užsigulėju
siai knygai patekti į skaitytojų rankas.

„Sakalo“ pėdomis vertėtų pasekti ir Ni
dos Knygų klubui, besiruošiančiam grei
tai pasirodyti su ‘šimtuoju leidiniu. Kaip 
žinoma, dauguma klubo narių yra Ameri
kos ar kitų kraštų lietuviai. Anglijoje, be
rods, Nidos klubo išleistųjų knygų skaity
tojų skaičius nė dviejų šimtų nesiekia. 
Kai kurie šio krašto lietuviai iš viso ne
žino, kad lietuviškos knygos leidžiamos. 
Tuo tarpu kai kurių leidinių (ne visų) dar 
gana didelės atsargos guli sandėliuose. 
Reiktų jas atiduoti skaitytojams, nors ir 
už labai menką kainą.

Sekminių sąskrydžio metu Sodyboj reik
tų suruošti „Sakalo“ pavyzdžiu knygų lo
teriją, kurios kiekvienas bilietas būtų 
„pilnas“. Tegu bilietų kainos būna žemos 
(pvz. 25 p), tegu ir nepadengs knygų sa
vikainos. Prileiskime, kad tam tikra da
lis tautiečių laimėtą knygą numes i paša
lį, bet kita dalis parsiveš namo, perskai
tys, o gal dar ir pamėgs.

Atrodo, kad šito darbo galėtų imtis jau
nimas, pv. skautai, kurie už loterijoje par
duotas knygas gautų tam tikrą „komisą“. 
Jiems būtų šioks toks uždarbis, o kartu ir 
gražus, lietuviškas, geras darbelis.

Galima būtų į tokią loteriją įmaišyti ir 
kitokių prizų, tik svarbu, kad nebūtų 
„tuščių" bilietų. Tačiau geriausia, kad 
būtų tik knygų loterija, nes tada ji paro
dytų mūsų tautiečių jautrumą po 30 išei
vijos metų savajai, lietuviškai raštijai. 
Kodėl nepabandyti?

J. Peikia

SKELBIMAI IR „EUROPOS LIETUVIS“

Kiekvienas žmogus ar bendruomenė tu
ri daugiau ar mažiau įvairiausių rūpesčių.

Štai ir mūsų išeivija šiame krašte ne
apsieina be jų. Tačiau didžiausias, manau, 
ir svarbiausias, tai nepajėgumas leisti 
laikraščio, kuris apsieitų be nuostolių, šis 
trūkumas, nežiūrint visų pastangų, vis 
dar lieka nepataisomas. 

klientas ar draugas. O kiek visokių ves
tuvių, gimtadienių ir dar Dievas žino ko
kių „partijų“ jis yra suruošęs! Viengun
giai negali pamiršti jo kalėdinių ir vely
kinių stalų, nuo kurių nebe visi ir pasi
kelti bepajėgia... O pats šeimininkas, vos 
porą valandų „per ūsą“ nupūtęs, anksti 
rytą jau stiklus skambina ir ne vietoje 
apsinakvojusius svečius ulbija.

Daug dar būtų galima pasakoti apie L. 
Namų barą, jo šeimininką ir visus tuos 

prietykius, kurie čia nusiduoda. Visiems 
jiems aprašyti ir jaučio odos neužtektų. 
Skaitytojas, kuris čia dar nėra apsilan
kęs, jau ir iš to, kas tik prabėgom pami
nėta supras, kad tai yra baras su charak
teriu.

Baigiant gal dar tik pasakytina, kad 
mūsų šaunusis barmanas, per 25 metus 
daugybę porų supiršęs, begales vestuvinių 
puotų suruošęs, pats vis dar tebesilaiko 
jaunystės „stone“.

Mergaitės, paskutinė proga dar neiš
naudota! Minkštais kilimais išklotas ba
ras dar tebelaukia pastovios šeimininkės.

J. Vikis

latakai
Beveik visi anglų laikraščiai Amerikoje 

ir Kanadoje, o taip pat ir lietuviškieji, 
skelbimais apmoka spaudos išlaidas. Skel
bimai „E. L.“ sudarytų pilnesnį šio krašto 
lietuvių vaizdą. Turime ne tik menininkų, 
rašytojų, politikų, bet ir biznierių, pramo
nininkų. Be to, tokie skelbimai ateities lie
tuvių gyvenimo tyrinėtojui sudarytų tik
resnį vaizdą apie šiame krašte gyvenusius 
mūsų tautiečius.

Tačiau aišku visiems, kad vien lietuvių 
skelbimais daug nepasieksi. Už tai ir no
riu pareikšti nuomonę, kad reikia kreip
tis j anglų prekybininkus ir pramoninin
kus. Kanados ir Artierikos lietuviški laik
raščiai turi apsčiai įvairių firmų, įstaigų 
(draudimo), krautuvių skelbimų. Mes šia
me krašte perkame viską iš svetimųjų, tai 
turime pagrindą gauti jų skelbimus. Pa
rašyti bent šimtą laiškų įvairioms įstai
goms ir biznių centrams, primenant, kad 
esame nuolatiniai klientai ir kad mūsų 
tautiečiai būtų maloniai nuteikti pasiro
džius jų skelbimams laikraštyje, kainuo
tų tik £10.00. Bet jie galėtų atnešti žy
miai daugiau pajamų. Pagalvokime.

V. Andruškevičius
(Prieš atiduodamos skelbimą, firmos vi

sada pateikia klausimą: „O kiek lietuvių 
mūsų mieste ar rajone gyvena?“ Red.)

Upėtakiai
Senovės Romos gamtininkas ir rašyto

jas Plinijus Vyresnysis aprašė žydriuo
sius Dalmatijos kalnų upelių upėtakius. 
Jų baltą pikantišką mėsą imperatorių rū
muose vertino ne mažiau už jaunystės 
eleksyrą — rožių žiedlapių gėrimą. Ro
mos patricijai ir konsulai tikėjo: tik upė
takių kepsnys juos gali išgelbėti nuo 
ankstyvos senatvės.

Arabų, persų, turkų haremuose piene 
virtą upėtakį ragavo gražuolės šeichų ir 
šachų žmonos, rūmų šokėjos. Rytų medi
cinos žinovai tais laikais teigė: valgant 
uptakius, švelnėja moters oda, veidas iš
laiko skaistumą, krūtys — standrumą ir 
antikines formas. Taigi upėtakiai tarna
vo moteriškojo grožio etalonui sukurti.

Leonardas da Vinčis ne tik nuostabias 
drobes žmonijai paliko. Jis domėjosi ar
tilerija, fortifikaciniais įrengimais van
dens malūnais ir tvenkinių statyba. Isto
rikai mini; Leonardas da Vinčis augino... 
upėtakius ir lynus.

Pracūzijos karaliams XVIII amžiuje 
keptus upėtakius atnešdavo sidabro du
benyse. Sidabras simbolizavo sveikatą, 
upėtakis — amžiną jaunystę.

Upėtakis pagerbtas ir senųjų Kanados 
provincijų, Skandinavijos didikų herbuo
se.

Iki šiol upėtakiui, visame pasaulyje pa
liko karališkosios žuvies vardas.

„Patarkite kaip pragyventi“
Londonas sovietų žurnalisto akimis

„45 tūkstančiai iš jūsų nesulauks atei
nančių metų kovo mėnesio. Mirties prie
žastis bus viena— 'hipotermija, kritinis or
ganizmo persišaldymas“.

...Slegianti tyla tvyrojo viršum Trafal- 
garo aikštės, kur susirinko į mitingą šie 
seni nusikamavę žmonės. Jiems, Anglijos 
pensininkams, tykiai sėdintiems ant mažų 
su savimi atsineštų sudedamųjų kėdučių, 
buvo skirti šie kraupūs žodžiai: „45 tūks
tančiai iš jūsų nesulauks kovo...“

Pavasario nebeišvys gal ir ši senutė, ku
rios rankose plakatas su užrašu: „Reika
laujame, kad vyriausybė garantuotų mū
sų įstatymiškas teises! Mes reikalaujame 
rūpintis tais, kurie pelnė 'Anglijai didžio
sios valstybės šlovę!“

Galimas dalykas, paskutiniąsias savo gy
venimo savaites leidžia ir šis senelis, ku
ris, prasigavęs prie mikrofono, kartoja 
klausimus, skirtus ne pensininkų teisių 
gynimo mitingo dalyviams, o masyvių 
Vaitholo pastatų, vyriausybių žinybų gat
vės gyventojams: patarkite, kaip pragy
venti iš grašių, kuriuos jūs vadinate pen
sijomis? Patarkite, kaip apmokėti sąskai
tas už dujas ir elektrą? Patarkite, kaip 
pragyventi šią žiemą, sulaukti pavasario?“ 
Šie ir kiti klausimai taip ir liko be atsa
ko. Vyriausybės valdininkai, kuriems pen
sininkai po mitingo įteikė protesto petici

LIETUVOJE
PIGŪS BUTAI

Spaudoje rašoma, kad Sov. Sąjungoje 
(ir Lietuvoje) gyvenamųjų butų nuomos 
mokestis yra pats mažiausias pasaulyje. 
Tik, žinoma, ne visi tuos pigius butus kol 
kas gauna. Nuomos kainos esančios nepa- 
sikeitusios nuo 1928 m. Gyventojai už kv. 
metrą gyvenamojo ploto moka tik 13.2 ka
peikas. Tas pajamos padengiančios tik 
trečdalį namų išlaikymo išlaidų. Likusia 
suma pasirūpinanti valstybė.

BRIEDŽIO KERŠTAS
Tai atsitiko Raškevičaus raiste. Brie

džių medžioklėje. Vyrai, stovintieji kvar
talinėje linijoje, išgirdo:

— Pasiruoškite!
Šaukė varovai, o krūmokšniuose jau 

traškėjo žvėrys. Pajutę žmones, briedžiai 
metėsi išilgai linijos. Vienas stambus žvė
ris išbėgo atokiau, medžiotojų linijos spar
ne. Šūvis, antras... Tačiau žvėris pabėgo.

Sužeistas? Vadinasi, reikia sekti. Alfon
sas Jusys, Edvardas Ryliškis, kiti vyrai 
nuskubėjo žvėries pėdomis. Jiems padėjo 
šuo. Vienoj vietoj briedis buvo prigulęs, 
bet, pajutęs persekiotojus, vėl ėmė bėgti 
giria, taikydamas kur tankiau. O vakaras 
čia pat. Alfonsas Jusys pasiūlė: tegu šuo 
lipa žvėriui ant kulnų, o medžiotojai ap- 
važuosią jam iš priekio. Vyrai susėdo į 
aštuonvietį automobilį.

Staiga iš beržyno...
— Briedis!
Stambus žvėris stovėjo, išskėtęs prieki

nes kojas, galvą žemyn nuleidęs. Aki
mirksniu — šuolis, stojasi ant paskutinių 
kojų, priekines priglaudęs prie krūtinės, 
ir, palenkęs galvą, visa jėga trenkia ragais 
į automobilio langą. Automobilis net šokte
lėjo iš vietos. Pabiro stiklai. Dar smūgis. 
Mašina vėl šokteli. įsiutęs žvėris kūlvers- 
čia persiverčia per automobilį, atsistojęs 
kitapus automobilio, sekundę, kitą dvejo
ja: toliau atakuoti ar pabėgti? Vis dėlto 
pasitraukia...

Kai briedis jau buvo už 30-40 žingsnių, 
keletas vyrų šoko jį vytis. Žvėris šoko į 
Peršokšnos vandenis. Medžiotojo E. Ry- 
liškio šūvis čia jį ir pasiekė. („V. 1.“)

IŠTUOKŲ SKAIČIUS
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, iš

tuokų skaičius auga. 1970 m. išsituokė 
6.918 porų, 1973 m. — 8.016, o 1975 m. — 
8.987. Daugiausia ištuokų būta Klaipėdo
je, o mažiausia — Vilniuje. 
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ją, pareiškė: „Mes užjaučiame...“
Šiuos žodžius pensininkai girdėjo ir per

nai. Pernykštė žiema buvo rūsti. Britų sa
loms neįprasti šalčiai laikėsi be perstojo 
po keletą savaičių. Tūkstančiai anglų pen
sininkų nesulaukė pavasario, mirė nuo hi- 
potermijos, kritinio organizmo atšalimo. 
Mirė todėl, kad ne jų kišenei buvo nepa
prastai išaugę mokesčiai už elektrą ir du
jas.

Oro prognozė žada Anglijai šaltą žiemą. 
Ekonomistai ir statistikos darbuotojai 
tvirtina, kad ir toliau kils plataus varto
jimo prekių, elektros energijos ir dujų 
kainos. .Mitingo Trafalgaro aikštėje ren
gėjai, pareikšdami, kad 45 tūkstančiai 
anglų pensininkų nesulauks pavasario, rė
mėsi tikroviška padėtimi.“

A. Šalnevas, TASS-o koresp.

Žinoma, pensininkams visur ne pyragai. 
Bet A. šalnevas norėdamas galėjo sužino
ti, kad neturintiems santaupų Anglijos 
pensininkams, valdžia apmoka nuomą, šil
dymą ir šviesą, arba duoda atitinkamus 
priedus. Nepajėgiantiems, net į namus 
maistą atveža. Kas bus ateityje — pagy
vensim, pamatysim.

Hipotermija Anglijoje retas įvykis. Nuo 
jos milijonai mirė ir mūsų tautiečių Sibi
re. Tik niekas apie tai nerašė. Ten ir tas 
terminas nevartojamas — žmogus sušalo, 
ir gana.

FILMŲ FESTIVALIS KAUNE
Lapkričio pabaigoje Kaune buvo su- 

valis. Jame dalyvavo filmų aktoriai, rašy- 
ruoštas pirmasis lietuviškųjų filmų festi- 
tojai, paged kurių veikalus filmai pastaty
ti, valdžios ir visuomenės atstovai. Šalia 
kino renginių vyko dailės parodos, madų 
demonstravimas, koncertas. Festivalio de
vizas „Kino kūrėjai — darbininkų klasei“.

LIETUVOJ
KOLŪKIEČIO DARBO KNYGELĖ

Nuo 1977 m. pradžios įsigaliojo naujo 
pavyzdžio kolūkiečio darbo knygelė, kuri 
yra tarsi jo pasas arba mokinio dienynas. 
Be jos kaimo gyventojas negali įsidar
binti, išsikelti į naują vietą, keisti užsi
ėmimą. Žemės ūkio ministerijos kolūkio 
viršininkas spaudoje ją taip apibūdino:

„į darbo knygelę įrašoma ne tik kolū
kiečio pavardė, vardas, tėvo vardas, gimi
mo data, bet ir jo išsilavinimas, profesija, 
specialybė. Čia bus žinios apie priėmimą 
ir išstojimą iš kolūkio, perkėlimą į kitą 
darbą. Knygelėje atsispindės taip pat da
lyvavimas visuomeninėje veikloje, nusta
tyto metinio darbo minimumo įvykdymas.

Knygelėje įrašomos taip pat žinios apie 
kolūkiečio apdovanojimus ordinais ir me
daliais, suteiktą garbės vardą, apie kol
ūkio įstatais ir vidaus tvarkos taisyklėms 
numatytus apdovanojimus ir paskatini
mus. Joje bus įrašai apie atradimus, už 
kuriuos išduoti diplomai apie įdiegtus iš
radimus ir racionalizatorinius pasiūly
mus. Nuobaudos į darbo knygelę neįra
šomos.

Visi įrašai darbo knygelėse turi būti pa
tvirtinti kolūkio pirmininko arba kolūkio 
valdybos įgalioto asmens parašu ir ant
spaudu.“

NEĮPRASTAS PRANEŠIMAS
L. Brežnevas specialiu laišku įspėjo 

naujai išrinktąjį JAV prezidentą J. Car- 
terį, kad per pirmuosius keletą valdymo 
mėnesių jis nekeisiąs prezidentui jokių 
politinių problemų, galinčių iššaukti pa
saulinę krizę. Atseit, tos problemos gali 
atsirasti truputį vėliau, jei J. Carter ne
bus pakankamai nuolaidus ir sukalbamas.

Draugus ir pažįstamus sveikinu 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
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Kaip kariavo Škotijos lietuviai? Praeitis nemiršta
Lietuvoje netrukus žada pasirodyti kny

ga apie lietuvių dalyvavimą Spalio revo
liucijoje ir pilietiniame kare. Ištraukas iš 
tos knygos spaudoje paskelbė Lietuvos 
valstybinio archyvo vyr. mokslinė bendra
darbė L. Kalasauskienė. šičia patiekiamos 
tos vietos, kurios liečia Škotijos lietuvius, 
vykusius 'į Sibirą kovoti revoliucionierių 
pusėje. Straipsnis taip pradedamas:

„Po Vasario revoliucijos į Sibirą atvyko 
apie 300 lietuvių — Didžiosios Britanijos 
sociąlistų sąjungos narių. Vargas privertė 
juos kadaise palikti gimtąsias šiaudines 
pastoges ar tamsias priemiesčių lūšnas.“

Čia autorė smulkiau nupasakoja dviejų 
tokių vargingų lietuvių — Juozo Degučio 
ir Juozo Biraziukaičio — gyvenimo istori
jas nuo piemenėlio dienų Lietuvoje iki 
sunkaus daribo Škotijos anglių kasyklose.

Toliau rašoma:
„Kai 1917 metais Škotijos lietuvius pa

siekė žinia apie griuvusį carizmo režimą, 
jų tarpe kilo sumanymas vykti į Rusiją ir 
įsijungti lį kovojančių darbo žmonių gre
tas. 1917 metų rudenį didelė Škotijos lie
tuvių grupė laivais atvyko į Archangels
ką, o iš čia patraukė į Sibirą. Apsigyvenę 
Omske, įstojo į Raudonosios gvardijos ir 
partizanų būrius. Apie 200 lietuvių tapo 
2-jo Omsko internacionalinio partizanų 
būrio kovotojais.

1913 m. kovo 7 d., išvykdami kautis su 
revoliucijos priešais, jie savo draugams 
į Škotiją rašė:

„Mūsų škotiečių lietuvių darbininkų bū
relis apie 200 žmonių gal jau paskutinį 
kartą sakom:

— Likit sveiki, draugai ir draugės! Mes 
skubinam į kovą dėl socializmo garbingo
sios ateities...

Nors ir stiprūs mūsų priešininkai, nors 
jų pulkai dideli, bet ką jie padarys, jei 
mes visi kaip vienas stosime...“

Pirmąjį kovos krikštą Škotijos lietuviai 
gavo mūšyje prie Olovianojos stoties, kur 
2-asis Omsko internacionalinis partizanų 
būrys kartu su S. Lažo vadovaujamais 
Raudonosios armijos daliniais atvyko kau
tis su atamano Semionovo baltagvardiečių 
pulkais. 1918 m. gegužės 17 d. S. Lažo da
vė įsakymą: „Naktį į gegužės 18 d. užimti 
Olovianają“. Nepaisant, kad priešo jėgos 
buvo pranašesnės, revoliucijos gynėjai, 
pradėję mūšį 17 dienos rytą, 18 dienos 2 
vai. nakties įsiveržė į Olovianajos stotelę.

Vėliau būrys dalyvauja kovose, išvaduo
jant Kata-Bulako Borzios, Daurijos, Ma- 
cijevskajos ir kitas vietoves. Mūšiuose žu
vo daug karių. Savo gyvybę revoliucijos 
reikalui paaukojo ir Škotijos lietuviai dar
bininkai Juozas Dovydaitis, Jonas Griga-
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liūs, Jonas Jonelis, Antanas Labunaitis, 
Jonas Marčiukaitis, Kazys Rinkevičius, 
Antanas ir Jonas Sarapinai.

Sutelkę gausias jėgas, japonų interven- 
tai ir Semionovo pulkai vėl perėjo į puoli
mą. Nemaža lietuvių — 2-ojo Omsko in
ternacionalinio partizanų būrio kovotojų 
— tapo japonų interventų teroro aukomis, 
nemaža jų buvo nukankinta baltagvardie
čių kalėjimuose. Blagoveščensko kalėjime 
buvo įkalintas ir vienas iš būrio vado ad
jutantų Juozas Steponaitis. Ilgą ir sudė
tingą gyvenimo kelią buvo praėjęs šis Su
valkų gubernijos Kampiškių kaimo ne
turtingo valstiečio sūnus. Audringais 1905 
metais jis, būdamas septyniolikmečiu pa
augliu, įsijungė į revoliucinę veiklą. Už 
tai caro valdžios persekiojamas, buvo pri
verstas emigruoti į užsienį. Keletą metų 
dirbo Anglijos ir Škotijos anglies kasyk
lose ir gamyklose. Čia gyvendamas, įstojo 
į Didžiosios Britanijos lietuvių socialistų 
sąjungą, redagavo laikraštį „Rankpelnis“. 
Nenorėdamas tarnauti Anglijos kariuome
nėje, 1917 metų vasarą Juozas Steponai
tis kartu su lietuvių socialistų grupe at
vyko į Petrogradą, įstojo į bolševikų par
tiją, dalyvavo Spalio revoliucijoje. 1918 
m. pradžioje atvyko į Omską, padėjo or
ganizuoti 2-ąjį Omsko internacionalinį 
partizanų būrį. Iš kalėjimo J. Steponaitį 
išvadavo laisvėje likę draugai.

Apie tolesnį Škotijos lietuvių kovų už 
Tarybų šalį kelią kalba jų telegrama, pa
siųsta į Maskvą užsienio reikalų liaudies 
komisarui čičerinui. Telegramoje sakoma:

„...Antri metai, kaip mes išsiblaškėm po 
Sibirą ir kariaujame su vylingais darbo 
žmonių neprieteliais. Daug mūsų žuvo, 
daug buvo pasodinta į kalėjimus. Likusie
ji gyvi nelegaliai susiorganizavo ir įstojo 
į lietuvių batalioną, kuris buvo sutvertas 
Novonikolajevske. Per tris mėnesius dir
bome, kol pavertėme visą batalioną rau
donu batalionu ir galėjome nuvykti pas 
savo draugus partizanus, kurie veikė Ču- 
mišo rajone. Eidami nuo Čerepanovo sto
ties, paėmėm 6 kulkosvaidžius, 5100 japo
nų šautuvų, pusę milijono patronų, bom
bų ir daug kito turto, areštavom 20 oficie- 
rių, sugriovėm tiltus, suturėjom traukinių 
vaikščiojimą. Išpildę pareigas darbininkų, 
kurie ilgai vergavo Škotijos anglių kasyk
lose, mes susijungėm su garbinga Tarybų 
Rusijos kariuomene ir pilni energijos mi
name ant kulnų bėgančiam neprieteliui...

Lietuvių komunistų kuopelės pirmi
ninkas, buvęs „Rankpelnio“ redakto
rius STEPONAITIS".

Likusius kalėjime kovotojus išlaisvino 
1920 m. pradžoje Blagoveščenską išvada
vusi Raudonoji armija. Tarybų šalies gy
nėjų gretose jie kovėsi iki pilietinio karo 
pabaigos.“

Vėliau V. Kapsukas žurnale „Komunis
tas“ apie šituos Škotijos lietuvius taip ra
šęs:

„Draugai škotiečiai išpildė savo parei
gas. Karštai sveikiname mes gyvuosius 
draugus, stipriai laikančius rankose šau
tuvą! Galvas lenkiame, minėdami žuvusius 
draugus! Jų pavardės turi būti žinomos 
visiems darbininkams“.

šioje vietoje verta paminėti, kad nese
niai Glasgowe miręs dvigubas emigrantas 
Domas Kaniauskas buvo anos Škotijos lie
tuvių ekspedicijos į Rusiją gyvas liudyto
jas. Jis savo prisiminimus apie šią kelionę 
yra palikęs įrašytus į magnetofono juos
tą. Pasirodžius čia atspaustiems aprašy
mams, būtų verta paskelbti ir šio neseniai 
mirusio, ekspedcijos dalyvo prisiminimus.

Tuo tarpu paminėtina gal tik tai, kad D. 
Kaniausko minimi lietuviai ne visi daly
vavo revoliucinėse kovose. Jiems buvę įsa
kyta vykti į seniau gyventas vietas ir 
kreiptis į savo apskrities karo komen
dantus. Tikslus iš Škotijos į Rusiją vyku
sių lietuvių skaičius jo nėra nurodytas.

Buv. .^Rankpelnio“ redaktorius (J. Ste
ponaitis), susisiekęs su V. Kapsuku ir ga
vęs iš jo nurodymus, kartu su dalimi at
vykusiųjų lietuvių patraukė į Sibirą ir da
lyvavo revoliucinėse kovose.

Nenorinčių vykti į Sibirą buvusi daugu
ma. Jų tarpe ir D. Kaniauskas. Pasibaigus 
karui, jis grįžo į Lietuvą, o po II-jo pa
sauk karo vėl atvyko į Škotiją.

IBfūtų įdomu patirti, ar dar esama dau
giau gyvų lietuvių, kurie anais metais grį
žo į Rusiją?

Bitui.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

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

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
I LADBROKE GARDENS,

LONDON, Wil 2PT

Rašykite tuo adresu, Ir bus pasiųsta 
viskas pagal Jūsų norus Ir pageida
vimus.

Tokiu pavadinimu straipsnis buvo at
spaustas vokiškame dienraštyje „Sued- 
deutsche Zeitung“ 1976 m. lapkričio 24 d. 
Jame kalbama apie rusų okupuotą Lietu
vą. Vilniuje lankėsi žurnalistas Rudolph 
Chimelli, ir vėliau patiekė laikraščiui sa
vo įspūdžius. Čia glaustai paduodamos to 
straipsnio mintys.

Aušros Vartai

Per rudenišką pilką miestą aidi sunkių 
varpų garsai. Tai Sovietų Sąjungoje retai 
pasitaikantis bažnyčios varpų gaudimas. 
Barokinių namų gatvėmis skuba tikintie
ji, apsidengę nuo drėgno šalčio skarelė
mis, šalikais, kailinėmis kepurėmis. Jie 
skuba link senamiesčio vartų, dabar vadi
namų Aušros vartais, bet daugelio dar te- 
betituluojamų lenkišku „Ostra Brama“ 
vardu. Vartuose, istoriškai išaugusio 
miesto paveiksle tik kaip priestate Tere
sės bažnyčioje, yra senas paveikslas, ap
dengtas auksu ir nuo šimtmečius degan
čių žvakių pajuodavęs, kuriam katalikai 
ir ortodoksai priskiria stebuklų galią. Ant 
ilgų akmeninių laiptų priešais vartus klū
po moterys su rožančiumi rankose ir mels- 
damosis laiptas po laipto kyla aukštyn. 
Pati koplyčia, kurios sienos yra sidabrinė 
mozaika iš širdžių ir kitokių votyvinių 
lentelių, yra pilnai pripildyta besimel
džiančiųjų.

Taip yra priešpietinę valandą paprastą 
savaitės dieną. Jeigu būtų malonesnis me
tų laikas, tikrinama, kad piligrimų minios 
nuo ryto iki vakaro siektų gatvę. Aušros 
vartai, tai Altoettingas Pabaltijo šiaurėje. 
Lietuviams nemažiau šventa vieta, kaip 
lenkams Juodoji Dievo Motina Čenstaka- 
voje. Anksčiau tai buvo pati įžymiausia 
lankytina vieta Vilniuje. Dabartinių vado
vų ji visai neminima ir Inturisto visai ne
įtraukta 1 kelionės po miestą planą. Pagal 
oficialųjį aptarimą, tai esanti mirčiai pa
skirtos praeities liekana, kuri netinka prie 
socialistinės dabarties, besiorientuojančios 
pagal ūkio planus ir partijos nutarimus. 
Tačiau taip galvojantys viršininkai iki 
šiol neatkreipė dėmesio, kad stebuklingoji 
vieta tiktų būti tikėjimo laisvės pavyzdžiu 
Sovietų Sąjungoje.

Maskvos receptas vienybei
Kaip yra su tikėjimo laisve Lietuvoje, 

kuri geografiškai yra pačiuose Sovietų Są
jungos vakaruose, svetimajam tuo sun
kiau suprasti, kadangi tai yra keleriopa 
problema. Katalikiškumas yra tas pats, 
kas ir lietuviškumas, o kartu, kaip ir kai
myninėje Lenkijoje, taip pat tautiškumas. 
Pagal Maskvos receptą — „Tautiška for
ma, socialistiškas turinys“ — Sovietų Są
jungos tautų gyvenimas privalo nuolat ar
tėti prie susivienijimo ir sutirpimo. Bet 
kur tautiškumas išeina iš folkloro ir kal
bos ribų, jis įgauna „pilietiškumo“ kvapą, 
pakrypsta į priešsovietinę veiklą. Lietu
vis, kuris eina į mišias, dažnai pats sun
kiai gali atsakyti, ar jis tuo patenkina tik 
savo religinius reikalavimus, ar tai daro 
protestuodamas, stengdamasis išryškinti 
savo tautinį identitetą. Kiekvienu atveju 
į mišias eina daugelis.

Iš maždaug 40 bažnyčių prieškariniais 
laikais Vilniuje Stalino laikotarpyje be
veik visos buvo uždarytos, paliekant apie 
dvylika. Uždarytųjų tarpe yra taip pat šv. 
Stanislovo katedra pagrindinėje miesto 
aikštėje, ant kurios fasado iš lauko pusės 
dar ir šiandien tebestovi Šventųjų lenkų 
karalių statulos su gracingai palenktomis 
galvomis. Jos viduje yra įrengta socialis
tinio realizmo galerija. Didžiulė šv. Petro 
ir Pauliaus bažnyčia, dabartinė Vilniaus 
katedra, tą patį drėgną šiokiadienio vaka
rą pamaldų metu yra perpildyta. Net ir 
šoninėse dalyse, kuriose dėl vykstančio 
remonto pristatyta balkių, grūdžiasi žmo- 
remonto pristatyta balkių, grūdasi žmo

nės. Ne tik senos moteriškės, su kuriomis, 
pagal paslaugių vadovų tvirtinimą. Sovie
tų Sąjungoje religija jau seniai turėjo bū
ti mirusi, bet taip pat vyrai, jaunesni 
žmonės, vaikai. Netrūksta ministrantų, 
kurie kartu su kunigu yra prie altoriaus 
ir uoliai laiko lėkštelę, kad nenukristų nė 
gabalėlis ostijos ant žemės, kurios priimti 

grūdasi minios. Tai paveikslas, kuris 
daugelyje vakarietiškųjų bendruomenių 
nėra kasdieniškas.

Išorėje Bažnyčia su režimu yra apsipra
tusi. Kaune yra kunigų seminarija, ku
rioje auklėjami kunigai. Jų, tiesa, per 
maža. Seminarijos rektorius kun. Vikto
ras Butkus, įstaigų laikomas lojaliu dva
siškiu, energingai gina, kad sovietinėje 
Lietuvoje nesą sąžinės ar bažnytinės veik
los apribojimų. Bet taip pat yra pogrin
džio .Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka“, kurios nuo 1972 metų jau yna išėję 
pora tuzinų numerių. Ji aiškiai įkvėpta 
nelojaliosios dvasiškijos dalies ir, nepai
sant drakoniškų bausmių pavieniams pla
tintojams ir leidėjams, iki šiol negalėjo 
būti užslopinta. Ji tvirtina priešingai. At
rodo, kad iš abiejų pusių sutinkama, jog 
beveik visose Lietuvos vietovėse yra vei
kiančios bažnyčios. Prieš kiek laiko šalia 
Kronikos atsirado dar ir antras leidinys, 
kuris vadinasi „Aušra“. Jis norėtų būti 
tęsėju nelegalaus 19-jo šimtmečio lietuvių 
tautinio sąjūdžio laikraščio prieš caristinę 
priespaudą.

1972 m. gegužės 14 d. studento Romo 
Kalantos susideginimas Kaune, kurį sekė 
keletos dienų neramumai ir 17.000 lietu
vių pasirašytas raštas, protestuojąs prieš 
religinę ir kultūrinę priespaudą ir tais pa
čiais metais pasiekęs Jungtines Tautas 
rodo, kad daugiau nei trims dešimtme
čiams praėjus po Hitlerio-Stalino sutarti
mi Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
protesto sąjūdžiai dar nėra pasibaigę. 
Užėmus kraštą Raudonajai armijai, vieti
niai partizanai, dabar vadinami fašisti
niais banditais, dar kovojo ir laikėsi miš
kuose iki penkiasdešimtųjų metų pra
džios. Pagal ankstesnius sovietų pasisaky
mus, šioji kova kainavusi 13.000 karių ir 
lojalių piliečių gyvybių. Naujesniame lei
dinyje nurodoma, kad mažos, Bavarijos 
dydžio respublikos, turinčios 3,3 milijonus 
gyventojų, viename apskrityje žuvo dau
giau nei 4.000 aukų.

Atrodo, kad dabar gyventojai jau yra 
su sąlygomis apsipratę. Tai pasiekti pa
lengvino faktas, kad lietuviai turėjo ma
žiau pagrindo skųstis rusifikacija, kaip 
kitos Baltijos tautos. 1938 m. Nepriklauso
moje Lietuvoje lietuviai sudarė 80,6 pro
centus gyventojų, o 1970 m. gyventojų lie
tuvių procentas buvo 80,1. Nors rusų pro
centas nuo 2,3 1938 m. pakilo iki 8,5 proc. 
1959 m., bet šis reliatyviai mažas skaičius 
ir likosi.

Prievartinė kolektyvizacija, kurios išda
voje dalis kaimų gyventojų persikėlė į 
miestus, ir didesnis lietuvių gimimų skai
čius pagelbėjo supramoninti kraštą savo
mis jėgomis. Lietuvoje prieš pirmąjį pa
saulinį karą tebuvo 7.000 pramonės dar
bininkų. Ligi antrojo pasaulinio karo pra
monė padidėjo 2,6 kartus. Sovietiniais lai
kais pramonė yra pakilusi 31 kartą. Gy
venimo lygis Lietuvoje geresnis negu So
vietų Sąjungoje. Išskiriant Tiflisą, Kaune 
yra daugiausia automobilių iš visų Sovie
tų Sąjungos miestų.

Lietuva yra vienintelė Baltijos respub
lika, kurioje gyventojų skaičius auga. Jos 
sostinė Vilnius po prijungimo prie Lietu
vos yra tapęs lietuvišku miestu. Tiesa, jis 
buvo istorinė sostinė, centras viduramžių 
didžiosios Lietuvos, kuri sėkmingai kovo
jo su vokiškuoju riterių ordenu, su len
kais ir su rusais. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą Vilnius priklausė Lenkijai, lietuvių 
buvo nedaug.

Gyvenimas kaip Vladivostoke

Daugiau kaip 100.000 žydų dingo vokie
čių valdymo metais Panerių sunaikinimo 
stovykloje. Iš 20.000 likusiųjų gyvų, dau
giau negu pusė persikėlė į Izraelį. Lenkai, 
kurie vis dar sudaro apie 12-15 nuošimčių 
gyventojų, turi savo dienraštį „Raudonoji 
vėliava“ ir savo mokyklas. Per 1959 metų 
skaičiavimą pasirodė, kad j Vilnių atke
liavo lietuvių ir rusų lygiai po 79.000 gy
ventojų. Taigi antroji savo didumu lietu
viška grupė po Kauno gyvena ne Vilniu
je, o Chicagoje, kurioje yra apie 100.000 
lietuvių.

Atsikėlusieji gyvena naujų statybų 
kvartaluose, kurie visam didžiuliam kraš
tui yra suprojektuojami vieno instituto 
Leningrade. Gyvenamieji namai, krautu
vės, kinai ir užkandinės atrodo lygiai taip 
pat, kaip kiekviename sovietiniame mies
te tarp Presto ir Vladivostoko. Senamies
čio statybos veidas su bokštais, nutinkuo
tais fasadais, ankštais pravažiavimais į 
mieguistus kiemus, smilkalų kvapu — 
kultūriškai ir istoriškai atsikreipę į Var
šuvą, Galiciją, Austriją, Pietų Vokietiją 
ar Italiją.

Universitetas, kurio didžiojoje bažnyčio
je, grojant modern, muzikai, dirba restau
ratoriai, buvo įkurtas 1579 metais ir yra 
pats seniausias visoje Sovietijoje. Vilniaus 
pilyje Napoleonas užbaigė savo žygio į 
Rusiją planą. Užpakaliniame kieme, tik 
už kelių gatvių, kur lenkų revoliucinis ro
mantikas Adomas Mickevičius konspiravo 
kartu su kitais studentais prieš rusų carą, 
matyti vienintelis išlikęs iš senųjų laikų 
Vilniaus herbas — Kristoforas. Sovietai 
senąjį katalikiškąjį ženklą pakeitė bokš
tu su raudona vėliava.

Lietuvoje vakarietis keliautojas, be Vil
niaus, gali pamatyti dar Kauną, buvusią
ją laikinąją Lietuvos sostinę. Jis jį gali 
aplankyti, lydimas aprobuoto palydovo, 
vienos dienos ekskursijoje, lygiai kaip ir 
Trakų pilį. Visa kita lieka uždaryta. Už
daryta yra Tauragė ir pasienio su senai
siais Rytprūsiais sritis, Baltijos pajūris, 
Kuršių marios. Uždaryta taip pat Nida, 
kur 1929 metais Thomas Mann'as, gavęs 
Nobelio premiją, pasistatė sau vasarvietę. 
Namelis, kuriame jis praleido tris vasa
ras ir parašė trečiąjį tomą .Juozapas ir 
jo broliai“, šiandien yra muziejus. Jis pri
einamas tik sovietų piliečiams ir vienam 
kitam privilegijuotam užsieniečiui. Jo sve
čių knygoje yra įsirašę Erich Honecker ir 
Willi Stoph, kurie dabar Neringą dažnai 
pasirenka savo atostogoms.

Vertė B. L.

Redakcijos prierašas. Labai panašų 
straipsnį gruodžio 1 d. išspausdino „Neue 
Zuercher Zeitung“, pavadintą .Bažnyčia 
ir (Sovietų galybė Lietuvoje“.

UKRAINIEČIAI PAS POPIEŽIŲ

Ukrainiečių dvasiškija lankėsi pas po
piežių, prašydama įsteigti atskirą patri
archatą egzilyje, nes Sov. Sąjungoje Ka
talikų Bažnyčia yra „nuteista mirti“. Po
piežius užjautė ukrainiečius, bet jų pra
šymą ir šį kartą atmetė.

Daktaras Jonas ir Magdutė 
Morkai sveikina savo visus bičiulius-es 
ir pažįstamus Kalėdų švenčių proga 

ir linki visiems laimingiausių 1977 me
tų. Ta proga mudu aukojame £30.00 

Tautos Fondui.
J. ir M. Mockal

Švenčių proga sveikinu 
visus lietuvius, linkėdamas

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

T. Vidugiris

Savo mielus draugus ir pažįstamus 
švenčių proga sveikinu ir linkiu 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

A. Pranskūnas
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* *
J Visus mūsų pažįstamus Anglijoje J 
I ir Škotijoje sveikiname Švenčių <
* proga ir linkime daug laimės #
* ateinančiais 1977-talslals metais. *
* *J Birutė ir Kazys Valteriai *
* *
* #
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Europos
Lietuvių Kronika

SKAITYTOJAMS
Šis „Europos Lietuvio“ numeris yra pas

kutinis šiais metais. Pirmasis 1977-tųjų 
metų numeris pasirodys sausio pradžioje.

Nepamirškite atnaujinti laikraščio pre
numeratos.

AUKOS
Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
A. Miliūnas — 5.00 sv., B. Urbanavičius 

— 2.00 sv., B. Simukonis — 1.83 sv., V. 
Gurevičius — 1.00 sv., A. Mykolaitis —
1.00 sv., A. Mažeika — 1.00 sv., K. Kačiu- 
šis — 1.00 sv., P. žvirblis — 1.00 sv., V. 
Vasaitis — 1.00 sv., P. Juškevičius — 0.50 
sv..
Tautos Fondui aukojo:

R. I. Kvedaravičiūtė — 10.00 sv.

AR MATĖTE ŠĮ FILMĄ?

„Die Raute“ (Nr. 1, 1976 m.) aprašo iš
virintųjų vokiečių suvažiavimą Amsber- 
ge, kuriame buvo parodytas filmas „Drei 
Voelker zwischen Ost und West“. („Trys 
tautos tarp rytų ir vakarų“) Tas pats fil
mas buvęs parodytas ir kitoje vietoje — 
kun. J. Urdzės vedamoje Bad Godesberg 
pilyje, kur vyko kultūrinės dienos. Tų die
nų aprašyme sakoma, kad šis įdomus fil
mas vaizduojąs Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos istoriją. Siūloma filmo nepadėti į ar
chyvą, bet galimai plačiau pasinaudoti.

Kas tą filmą yra matęs? Kas galėtų pa
pasakoti, ar ten rodoma Baltijos vokiečių, 
ar ir pačių Baltijos kraštų istorija? Ko
kia yra filmo apimtis? Ar būtų galima jį 
sinchronizuoti ir pasinaudoti kituose kraš
tuose, kur susispietę dauguma baltų išei
vių? Kas filmą yra pagaminęs?

E. Lietuvis mielai išspausdintų šio fil
mo platesni aprašymą, jeigu jis liečia bal
tus ir jų kraštų istoriją. Lauksime atsilie
pimų.

KAS ŽINO JOS TĖVUS?
„Die Raute“ įsidėjo fotografiją jaunos 

merginos, kurios pavardė nežinoma, var
das (spėjama) Larissa. Gimusi (spėjama) 
sausio 30 d., 1940 metais. Akys ir plaukai 
tamsūs.

Jos tėvas turėjęs būti fizikos profeso
rius Vilniuje, o motina dirbusi vokiečių 
karo įstaigoje.

Būdama dviejų metų, tariamoji Larissa 
buvusi atiduota globoti į Ostromarowo 
šeimą Vilniuje. Buskow Ostromarow esąs 
buvęs Dono Kazokų choro dalyvis.

Kas žino tos merginos kilmę, rašyti 
Deutsches Rotes Kreuz, Such. Nr. 06033, 
Infanteriestr. 7a, 8000 Muenchen 40.

LONDONAS
NIJOLĖS SADŪNAITĖS PETICIJOS
D. Britanijoje Aid to the Church in 

Need baigia ruošti peticiją, kurioje pra
šoma, kad N. Sadūnaitės bausmė būtų su
mažinta ar panaikinta. D. Britanijos lie
tuviai gana daug surinko parašų. Peticija 
bus įteikta Leonidui Brežnevui tuojau po 
Naujųjų Metų.

Panašią N. Sadūnaitei gelbėti peticiją 
prieš Kalėdų šventes įteikė L. Brežnevui 
Amnesty International grupė 110/4912, 
kurios būstinė yra Arlington, Virginia 
22206, USA.

S. Kasparas

LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS 
ĮSTEIGIMO 50-MEČIO MINĖJIMAS
Sekmadienį (gruodžio 5 d.), Londone 

buvo minimas Lietuvos Bažnytinės Pro
vincijos įsteigimo 50-metis, prasidėjęs pa
maldomis Lietuvių bažnyčioje, kurias at

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — gruodžio 25 d., 11.30 
vai., Notre Dame vienuolyne, Eiignor 
St., Manchester 8.

KRISTAUS GIMIMO PAMALDOS: 
gruodžio 24 d. po bendros Kūčių va
karienės Vyčio klube 12 vai. nakties; 
gruodžio 25 ir 26 d. — 12.30 vai. St. 
Ann’s bažn.

BRADFORDE — sausio 2 d., 12.30 vai. 
LEEDSE — sausio 9 d., 3 vai. p. p.
NOTTINGHAME — Kūčiose, gruodžio 24 

d., 24 vai., Bernelių Mišios, Lietuvių 
Židinyje.

NOTTINGHAME — Kalėdų I d., gruodžio 
25 d., 11.15 vai., Židinyje.

DERBYJE — Kalėdų I d., 14 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — Kalėdų II d., 11.15 
vai., Židinyje.

BIRMINGHAME — Kalėdų II d., 14 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

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

NOTTINGHAME — sausio 2 d., 11.15 val., 
Liet. Židinyje. 

laikė bažnyčios rektorius dr. J. Sakevičius, 
MIC.

5 vai. p. p. Sporto ir Socialinio klubo sa
lėje vyko minėjimas. Minėjimą atidarė 
Londono Lietuvių Katalikų Bendrijos Ta
rybos pirm. S. Kasparas, apgailestauda
mas, kad papuolė labai šaltas oras, o dar 
blogiau, kad daugumas serga pirmuoju 
šios žiemos „flu“.

Kun. dr. S. Matulis, MIC, skaitė labai 
detalizuotą paskaitą, kaip buvo įkurta Lie
tuvos Bažnytinė Provincija, ir kokia bu
vo jos reikšmė Lietuvos valstybei.

Po paskaitos buvo pakartota EEC žinia 
iš magnetofono juostelės apie airių į Vil
nių siųstąją šv. Marijos statulą, kuri tu
rėjo pasilikti Londone.

Poetas Vladas Šlaitas minėjime paskai
tė savo sukurtus eilėraščius. Jis buvo šil
tai ir džiaugsmingai sutiktas, nes londo- 
niečiai senokai jį buvo girdėję.

Kun. J. Sakevičius, MIC, padėkojo kun. 
dr. S. Matuliui už paskaitą, Vladui šlaitui 
už poeziją.

Minėjimas užbaigtas, sugiedant Marija, 
Marija.

S. K.

NAUJŲJŲ 1977 METŲ SUTIKIMAS

Sporto ir Socialinis klubas gruodžio 31 
d. rengia Najųjų Metų sutikimą klubo sa
lėje, 345A Victoria Park Road, E9.

Pradžia 9.00 vai. iki 3 vai. ryto.
Veiks baras ir užkandžiai su lietuviš

kais karštais valgiais.
Bilietai gaunami pas valdybos narius.

Sporto ir Socialinis klubas bus uždary
tas visą Kūčių dieną. Kitomis dienomis 
veiks normaliomis savaitgalio valandomis.

PAMALDOS LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Kalėdų naktį, kaip ir visuomet, bus Ber
nelių šv. Mišios 24 vai. Kalėdų dieną šv. 
Mišios 9 ir 11 vai.

Naujų metų dieną (Anglijoje neprivalo
ma šventė) šv. Mišios bus 11 vai.

PAMALDOS UŽ SĄŽINĖS KALINIUS

Sąžinės kalinių metai Londone pradėti 
bendromis pamaldomis Westminsterio 
abatijoje, kurias ruošė Amnesty Interna
tional, susitarusi su British Council of 
Churches ir kitomis organizacijomis. 
Tiems metams pradėti pasirinkta gruo
džio 10 dieną. Tą dieną prieš 18 metų buvo 
Jungtinėse Tautose paskelbta Žmogaus 
Teisių Deklaracija.

Dalyvaujant tūkstantinei miniai, į baž
nyčią įžengė visų religijų vadovų procesi
ja. Skaitytos maldos už kenčiančius dėl 
sąžinės laisvės. Be kitų, buvo perskaity
tas laiškas jėzuito — poeto D. lEerringeno, 
kuris sėdi JAV kalėjime už siūlymą nu
traukti karą Vietname.

Po kalbų buvo uždegta didžiulė spyg
liuotomis vielomis apraizgyta žvakė, sim- 
boliuojanti šviesos pergalę prieš tamsą. 
Ją uždegė du buvę sąžinės laisvės kaliniai 
Vadim Delauney (Sov. Sąjunga) ir afri
kietis Mukanganga Nyasham (Rodezija).

Pamokslą pasakė anglikonų kunigas dr. 
Collin Morris, buvęs Zambijos valdžios 
įkalintas už kovą dėl sąžinės laisvės.

Baigiant buvo paskelbti trijų kalinių 
vardai, simboliuoją persekiojimą už kovą 
dėl sąžinės laisvės Rytuose, Vakaruose ir 
Trečiajame pasaulyje.

Pamaldos baigtos giesme „Užtekėk ryt
mečio žvaigždė ir niekuomet nenusileisk!“

Iš lietuvių pamaldose dalyvavo S. Kas
paras. Daugiau mūsų tautiečių nesimatė.

S. Kasparas

MANCHESTERIS
Naujųjų Metų sutikimas

L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Manches- 
terio skyrius gruodžio 31 d., vakare, ren
gia M. L. S. klube Naujųjų Metų sutiki
mą. Norintieji gali atsinešti savo maisto. 
Vėliau maitins klubas. Kadangi N. Metų 
sutikimas klube darosi vis populiaresnis, 
tikima, kad žmonių ir šiais metais susi
rinks daug. Kviečiame tautiečius N. Me
tus sutikti klube.

Ramovėnų valdyba

Klubo narių susirinkimas
Manchesterio Liet. Soc. klubo valdyba 

šaukia 1977 m. sausio 9 d., sekmadienį, 3 
vai. p. p. visuotinį savo narių susirinkimą, 
kuriame klubo valdyba padarys savo veik
los pranešamą ir bus renkama nauja val
dyba. Be to, bus sudaromas veiklos pla
nas ateinantiems metams.

Kvorumui nesusirinkus laiku, susirin
kimas bus atidėtas vienai valandai, o po 
to bus pravestas, neatsižvelgiant į susirin
kusių narių skaičių.

Kviečiame visus narius susirinkime da
lyvauti.

Klubo valdyba

RODYS FILMĄ

L. F. R. vienetas gruodžio 28 d. rodys 
Manchesterio Liet. Soc. klube filmą iš lie
tuvių kultūrinio gyvenimo. Rodys du kar
tu: prmą kartą nuo 6-7 vai., antrą — nuo 
8-9 vai. vak.

L. F. R. Vienetas

Kalėdiniai šokiai

Kalėdų antrą dieną klube bus tradici
niai šokiai. Prašome visus atvykti pasi
šokti.

Klubo valdyba

MIRĖ K. SREBALIUS

Lapkričio 27 d. namuose nuo širdies 
smūgio staiga mirė Kostas Srebalius, 58 
m. amžiaus.

Kostas gimė 1918. 6. 1 Kuliuose, Plun
gės valsčiuje. Ūkininkas. Po karo gyveno 
Vakarų Vokietijoje. 1947 m. atvyko į Ang
liją. Dirbo žemės ūkyje ir pramonėje. Ga
liausiai dirbo inžinerijoje Gardnerio fab
rike. Buvo ramaus būdo, draugiškas. Pri
klausė klubui ir buvo ramovėnas. Kai ap
sivedęs susilaukė šeimos, liko užsidaręs. 
Kostas paliko liūdinčią žmoną, du maža
mečius sūnus ir dukrą bei šeimos narius 
ir gimines Lietuvoje.

Palaidotas 1976. XII. 1. Peel Green kat. 
kapinėses. Laidotuvėse dalyvavo mažai 
žmonių, nes nespėta laiku ir plačiai pa
skleisti žinios.

Ilsėkis, Kostai, ramybėje svetimoje že
mėje.

Kosto likusiai šeimai ir giminėms visi 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi
me.

A. Pkis

NOTTINQHAMAS
VAIKŲ EGLUTĖ

Gruodžio 27 d. 6 vai. p. p. (pirmadienį) 
ukrainiečių klubo salėje, 30 Bentnick Rd. 
rengiama vaikams eglutė. Atsilankys Ka
lėdų senelis su dovanėlėmis vaikučiams. 
Prašome atvykti punktualiai.

Vėliau toje pat salėje 8 vai. bus kalėdi
nis pasilinksminimas — šokiai visiems. 
Bus gera muzika, ir alaus su puta.

Kviečiame visus su svečiais gausiai at
silankyti.

Skyriaus valdyba

BRADFORDAS
KALĖDOS IR NAUJIEJI METAI

1. Bendros Kūčios gruodžio 24 d. Pra
džia 7.30 v. v. Kiekvienas dalyvaujantis 
moka 2 sv. 50 p. Registruoja J. Adamonis. 
Prašoma kaip galima anksčiau užsirašyti.

2. Vėlyvosios Bernelių Mišios tuojau po 
Kūčių vakarienės klubo salėje. Ačiū kun.
J. Kuzmickiui, šios pamaldos jau yra gra
ži ir sėkminga tradicija.

3. Tradicinę dovanėlę gaus visi klubo 
nariai, rėmėjai ir svečiai, apsilankę klube 
gruodžio 25 d., šeštadienį.

4. Vaikų eglutė gruodžio 27 d., pirma
dienį, 7 vai. vakaro.

5. Šokiai tą patį pirmadienį 8 vai. vak.
6. Naujų metų sutikimas ir šokiai gruo

džio 31 d. Bus gera muzika. B'aro atida
rymo laikas prailgintas gruodžio 24, 27 ir 
31 d. d.

Maloniai kviečiami visi klubo nariai, 
rėmėjai ir svečiai šventes linksmai pra
leisti klube. •

Vyčio klubo valdyba

VOKIETIJA
IŠ MŪNCHENO „RATUKO" 

„KETVIRTADIENIŲ“

Lapkričio 25 Mūncheno „Ratukas" gau
siai susirinko pabendrauti lietuviškoje 
dvasioje, pašokti tautinius šokius, pasi
dalinti pergyventais įspūdžiais, padisku
tuoti, pagerbti Lietuvos karius Kariuome
nės šventės proga. Džiugu pranešti, kad 
į Mūncheno lietuviškojo jaunimo grupę 
įsijungė iš Clevelando atvykusi meno is
torijos profesorės Lukošejvičiūtės-iAlsson. 
(jos nuopelnu Amerikoj (buvo sukurtas 
dokumentinis filmas apie M. K. Čiurlionį 
anglų kalba, plačiai pagarsėjęs studenti
jos tarpe) duktė Katarina, šiuo metu stu
dijuojanti Mūncheno universitete geogra
fiją.

Violeta Rakauskaitė-Landienė atsinešė 
glėbį skaidrių, kurias, jos vyrui M. Lan
dų! padedant, pademonstravo „Ratukui“. 
Nou Vilniaus, per Kanadą iki New Yorko 
keitėsi vaizdai, komentuojami Violetos ir 
palydimi jaunimo atitinkamų reakcijų. 
Ta proga buvo atkreiptas dėmesys į Ame
rikos lietuvių jaunimo aktyvistus: Gabi
ją Juozapavičiūtę, Jūratę šeškutę, Jurgį 
Valaitį, Rasą Lukoševičiūtę, kurie nuo
širdžiai prisidėjo prie Violetos koncerti
nės kelionės į Ameriką sėkmės.

Po to „Ratukas“, A. Grinienei vadovau
jant, repetavo „Sadutę“, „Šustą" bei „Su
batėlę“.

Neliko užmiršta ir Lietuvos kariuome
nės šventė, jaunimo palydėta lietuviško
mis dainomis. Pabaigai V. R.-L. padaina
vo M. Noviko dainą A. Saulyno žodžiais 
„Trys berželiai“.

Gruodžio 9 d. „Ratukas“ šventė prieš
kalėdinį — adventinį vakarą. Žvakių švie
soje jaukiai spinduliavo A. Grinienės ir 
merginų šventiškai išpuoštas stalas, ap
suptas pakiliai nusiteikusio jaunimo. Va

karas buvo pradėtas kalėdiniu poezijos 

ir giesmės montažu, kurį atliko A. ir V. 
Hermanai, E. Juodvalkytė, M. Landienė,
K. Pauliukevičiūtė, K. Žutauskaitė. Po 
montažo V. Hermanaitė giedojo J. Gaubo 
kalėdinę giesmę ir 14 amž. prakartėlės 
giesmę.

Buvo sukalbėta .malda ir pasidalintos 
plotkelės santaikos bei vienybės vardan. 
Visi pasivaišino skaniai pagamintais Ku
čų stalo patiekalais.

Ta proga kun. A. Rubik as, .atvykęs iš 
Memmingeno, skaitė paskaitą apie žiogiš
kosios dvasios kilnumą ir aukščiausią 
žmogaus emocijų išraišką — meilę. Ku
nigas pradėjo savo paskaitą išvardinda
mas aspektus (biologinį, filosofinį, teolo
ginį, traukos), kurių visuma, o ne kokio 
nors atskirai suabsoliutinimas, gali at
skleisti pilną pasirinktos temos vaizdą. 
Evangelijos posakyje ,(Mylėk kitą kaip 
pats save“ 'kun. A. Rubikas mato išeities 
tašką. Jo nuomone, nemylėdamas savęs, 
žmogus negali mylėti kito. Didžiausias 
dėmesys buvo skirtas Krikščioniškajai 
meilei ir jos trims elementams: eros, sek
sui, agapei, be kurių vienybės krikščio
niškoji meilė nėra galima. Paskaita sukė
lė karštas diskusijas nusitęsusias beveik 
ligi vidurnakčio.

14. XII. dešimt „Ratuko“ narių aplankė 
B. Brechto spektaklį „Die 7 Todsūnder“ 
Mūncheno operetės teatre. Pagrindinus 
vaidmenis nepriekaištingai atliko pasau
lyje išgarsėjusios dvynukės šokėjos-šan- 
sonjetės A. ir E. Kessler.

1'6. XII. „Ratukas“ ir „Susitikimo na
mų“ vadovybė suruošė prieškalėdinį kon
certą. Į jį buvo pakviesti šiuose namuose 
atslankantys estai, latviai, ukrainiečiai, 
lenkai, vengrai bei rumunai. Programos 
iniciatorus muzikos studentas A. Herma
nas įvairių kompozitorių (tame tarpe ir 
lietuvių) kūrinių išpldymui atmko ge
riausius savo mokinius bei jų tėvus. 
Koncerto progarmą paįvairino pats A. 
Hermanas (f-nas), su savo žmona Diana 
(violenčelė) ir seserim Violeta (mezzosop- 
ranas).

Violeta R.-L.

MŪNCHENO MOTERŲ KLUBE
Gruodžio 11 d. įvyko Mūncheno Moterų 

klubo susimkimas. Prie kavos puoduko 
klubo prmininkė A. Grinienė pravedė po
kalbį „Kaip dengti stalą“. Pokalbio metu 
paaiškėjo, kad tai ne toks jau paprastas 
dalykas: pirmoj eilėj svarbu parinkti 
staltiesę, o tik vėliau sudėti atitinkamai 
indus. Net 14 servetėlių sulankstymo bū
dų pademonstravo A. Grinienė! Buvo ko 
pasimokyti ne tik jaunosioms, bet ir pa
tyrusioms šeimininkėimsi Gera ir rieika- 
linga estetinė-prieššventinė pamoka.

„Ratuko“ atstovės pradžiugino mo
teris r kitus susirinkusius prieškalėdiniu- 
adventiniu montažu, visuotinai užbaigda- 
mos giesme „Dan-din-dan, Kalėdų rytą“ 

Susirinkimo pabaigoje įvykusiame val
dybos posėdyje buvo nutarta paskirti ka
lėdines dovanas seneliams ir ligoniams.

DAINUOJA L. ŠUKYTĖ
W. A. Mozart „Ascanio in Alba“ — to

kiu pavadinimu išėjo plokštelė, kurioje, 
šalia kitų žymių solistų, turėsime progos 
išgirsti Lilijos Šukytės balsą. Pa
sak jos, Mozartas yra mėgiamiausias jos 
atliekamų kūrinių autorius. Plokštelių 
rinkinio kaina 59, — DM. Tai puiki ka
lėdinė dovana muzikos mylėtojams.

V. M. VASYLIŪNO KONCERTAS
28. XI. Garchinge prie Mūncheno, šv. 

Severinos bažnyčioje įvyko Vytenio M. 
Vasiliūno iš Bostono vargonų muzikos 
koncertas. Programoje J. S. Biacho Preliu
dija ir fuga d-moll, Sonata nr. 1 
Es-dur, Fantazija ir Fuga g-moll ir pen
kios kanono variacijos tema: „Vom Him
mel hoch da komm’ ich her”. Koncerto 
klausėsi ir būrelis Mūncheno lietuvių. Pa
baigoje p. Vasyliūnas buvo apdovanotas 
gėlėmis.

Venezuela
ĮSPŪDINGAI PAGERBTA A. A.

ALDONA ERETAITĖ
Mirusiųjų dienos minėjimo proga Ve- 

necuelos lietuvių bendruomenės pamaldo
se buvo atlaikytos iškilmingos mišios už 
neseniai mirusią prof. dr. Juozo Ereto 
dukterį Aldoną. Pamaldas atlaikė Vene- 
euelos lietuvių klebonas Antanas Perku- 
mas.

Pamokslo įžangoje jis prašė išklausyti 
magnetofono juoston įrašytą Liurdo isto
riją, kurią įkalbėjo Aldona Eretaitė. Iš 
įkalbėjimo jautėsi, kiek daug talento ir iš
silavinimo būta Aldonos asmenyje. Koks 
ryškus, aiškus ir skambus balsas, pilnas 
jautrumo. Toks puikus Aldonos įkalbėji
mas sujaudino visus klausytojus. Mišių 
metu jaunimas naudojo Sibiro maldakny
gės maldas ir giedojo lietuviškas giesmes, 
pritariant vargonais.

Gyvendama Vokietijoje, Aldona artimai 
talkininkavo Amerikos Balsui, kurio tuo
metinis redaktorius dr. Vytautas Dambra- 
va su ja ir paruošė šią religinę programą. 
Ta radijo programa yra Venecueloje. To
dėl čia ir kilo mintis suruošti šį nuoširdų 
ir tikrai įspūdingą minėjimą.

Parapija ir bendruomenė nuoširdžiai 
dėkoja kunigui Antanui Perkumui už jo 
sumanymą paminėti šviesų a. a. Aldonos 
Eretaitės atminimą. Caracas lietuviai di
džiai vertina savo klebono kunigo Antano 
Perkumo pastangas atnaujinti katalikiš
kąją akciją ir jungti lietuvius bendrai 
maldai ir bendram darbui.

A. Vaišlūnas

Hamburgas — Maskva
KUN. V. ŠARKOS LAIŠKAS 

L. BREŽNEVUI
Hamburge gyvenąs kun. V. Šarka pa

siuntė į Maskvą K. P. generaliniam se
kretoriui L. Brežnevui laišką, kurio nuo
rašą išdalijo vokiečių kunigams. Redak
cijai priiųstas laiško nuorašas! vokiečių 
ir lietuvių kalbomis. Žemiau spausdina
mas lietuviškasis tekstas, nekeičiant jo 
minties ir stiliaus.

LABAI GERBIAMAM LEONIDUI BREŽ
NEVUI, GENERALINIAM SEKRETO
RIUI KOMUNISTŲ PARTIJOS TARYBŲ 
SĄJUNGOJE, MASKVA — KREMLIUS.

Labai Gerbiamus Tamsta Leonidai 
Brežnevai.

Ši diena yra žmogaus teisių diena. Va
kar mačiau Jūsų nuotrauką su proanūke 
GALIA visuose didesniuose Vakarų Vo
kietijos laikraščiuose ir skaičiau reikš
mingas eilutes skirtas Jums 70-jo gimta
dienio proga. Tą patį vakarą atkreipiau 
dėmesį į dokumentinį filmą, kuris buvo 
rodomas per Vbkietijos televiziją,, ARD 
stotį. Ten buvo pristatyta Jūsų asmenybė 
„Vieno komunisto istorija“ titulu.

Gana dažnai matydavau Jus televizijo
je įvairių diplomatinių kelionių proga. 
Jūs man padarėte malonų įspūdį! Atrodo, 
kad Jūs esate geras ir supratingas žmo
gus! Todėl kreipiuosi į Jus, kaip galin
giausią ir iškilniausią žmogų visoje Ta
rybų Sąjungoje su vienu klausimu:

Ar Jūs žinote, kad Lietuvoje nuo Sta
lino laikų, nuo 1941 metų iki šios dienos 
dar vis tebėra prispausti ir persekiojami 
katalikai?

Šiandien, žmogaus Teisių Dieną pra
šau Jus skubiai ir labai konkrečiai su
teikti pagalbą Lietuvos katalikams:

1. Leisti tikintiesiems Lietuvoje žodžio
ir spaudos laisvę, kuri įstatymu yra 

garantuota, bet praktiškai buvo už
drausta.

2. Leisti švęsti pagrindines religines šven
tes ir kad tikintieji nebūtų sekami ir 
išdavinėjami kaip kokie nusikaltėliai 
už bažnyčios lankymą ir religinių pa
reigų atlikimą.

3. Sugrąžinti iš ilgo ištrėmimo ir įdarbin
ti du Lietuvos vyskupus: J. E. vysk. Ju
lijoną Steponavičių į Vilnių, o J. E. 
vysk. Vincą Sladkevičių į Kaišiadoris.

4. Nepersekioti kunigų, kurie privalo vai
kus ir jaunimą mokyti tikėjimo tiesų 
ir krikščioniškos moralės dėsnių.

5. Sudaryti galimybę, kad per radiją ir 
televiziją būtų transliuojamos pamal
dos ir religinės muzikos koncertai lie
tuvių kalba.

6. Leisti ir duoti galimybę spausdinti re
liginio turinio laikraščius, žurnalus, 
knygas; gaminti devocijonalijas, muzi
kos plokšteles, kasetes ir jas laisvai 
platinti.

Prie šių 6 punktų jungiu dar du grynai 
žmogiškus ir savaime suprantamus pra
šymus:

I. Sudaryti galimybę užsienio lietuviams 
lankytis ne tiktai Vilniuje (Lietuvos 
sostinėje) 5 dienoms, bet visame 

Lietuvos krašte ir ilgesniam laikui 
pagal turisto norą.

II. Sumažinti nežmoniškai aukštą muitą 
už siuntinius su dovanomis giminėms 
bei artimiems tėvynėje.

Užsienio lietuviai nėra turtingi, kad ga
lėtų tokius aukštus muito mokesčius mo
kėti.

Visame pasaulyje siuntiniai su dovano
mis, o ypatingai prieš didžiąsias šventes, 
niekad nėra apmuituojami.

Tai yra svarbiausieji mūsų prašymai.
Nuoširdžiausiai sveikinu Jus 70-jo gim

tadienio proga, linkėdamas Jums geros 
sveikatos ir gausios Dievo palaimos.

Reiškiu pagarbą — Kun. V. Šarka 
Hamburgas, Žmogaus Teisių Diena, 
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LIET. SODYBA
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS — 

POBŪVIS
DBLS Sodybos skyrius šeštaidenį, gruo

džio U d. paminėjo DLK Vytauto Alek
sandro vardadienį. Buvo šaunus pasilinks
minimas su šokiais bei loterija. Kalbą lie
tuviškai ir angliškai pasakė kun. A. Ge- 
ryba. Londono lietuvių oktetas, vadovau
jamas J. Černiaus, atliko meniškąją pro
gramą, kuri padarė labai djjįjg įspūdį 
visiems susirinkusiems.

Loterija praėjo gana sėkmingai — davė 
nemaža pelno. Būta ir išlaidų.

Skyrius yra labai dėkingas Sodybos va
dovybei, ypatingai poniai Bernadetai už 
energingą 2.000 bilietų išplatinimą ir gra
žų svečių pavaišinimą.

Sekmadienį Sodybos kapelionas kun. A. 
Geryba atlaikė šv. Mišias už žuvusius 
Lietuvos karius, moteris ir vaikus. Pasakė 
progai pritaikytą pamokslą.

Londono dainininkai pagiedojo liet, 
giesmes. Pamaldos užbaigtos Lietuvos 
himnu.

Nuoširdus ačiū J. Černiui, dainininkams 
bei visiems, parėmusiems pobūvį savo 
darbu bei atsilankymu.

Skyriaus valdyba
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