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DBLS suvažiavimas
D. Britanijos lietuvių bendruomenė yra 

„lygi tanp lygiųjų“ su kitomis lietuvių 
bendruomenėmis Vak. Europoje ir pasau
lyje. Bet ji yra kitaip susitvarkiusi, ir jos 
organizacija turi kitą vardą. Tai D. Brita
nijos Lietuvių Sąjunga, sutrumpintai — 
DBLS.

DBLS suvažiavimams „Europos Lietu
vis“ savo puslapiuose paprastai skiria 
daugiau vietos, negu panašiems suvažiavi
mams Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje 
•ar kitur. Kodėl?

Tikriausiai DBLS nei darbais, nei narių 
skaičiumi nėra nei svarbesnė, nei didesnė 
už Vokietijos L. Bnnę.Taip jau gyvenimas 
susiklostė, kad kiekviena Europos kraštų 
bendruomenė turi pasiėmusi kurį nors 
veiklos balrą, kuriuo ji daugiau rūpinasi 
negu kitos bendruomenės. Susidarė nepla
nuotas pasiskirstymas darbais, kurie yra 
naudingi ir lygiai reikalingi visiems.

•Matome, pavyzdžiui, kad Italijos liet, 
bendruomenė atlieka didelį darbą, supa
žindindama katalikų pasaulį ir jo viršūnes 
su katalikiškosios Lietuvos kančiomis ir 
siekimais.

■ ,Vąk. Vokietijos lietuviai rūpinasi jau
nimo lįetuviškoje dvasioje, iš
laiko vienintelę liėriSvrsst^—■®imp.ązij ą lais
vajame pasaulyje — Vasario 16 d.
ziją. Jos delrlius reikalingas lietuvių išei
vijai kiekviename kontinente ir kuo to
liau, tuo daugiau.

D. lEritanijos lietuviai iš kitų kraštų 
bendruomenių išsiskiria ypač tuo, kad su
gebėjo padėti stiprius ekonominius pagrin
dus savo veiklai. Šalia kultūriškai politi
nės organizacijos (DBLS) jie įsteigė eko
nominę bendrovę (Lietuvių Namų B-vę), 
kurios abi, Ibendrai veikdamos, galėjo at
likti daug naudingo kultūrinės srities dar
bo. Išleista daug knygų ir leidžiamas laik
raštis, kuris yra skaitomas ne tik Europo
je, ibet ir užsienyje. Tuo D. Britanijos lie
tuviai gali užtarnautai pasididžiuoti, ir jei
gu niekas to neįvertino, tai šitai norėtų 
padaryti „Europos Lietuvis“.

•Bet D. Britanijos lietuviai turi ir •prob
lemų. Pokarinės emigracijos karta sensta, 
o jaunoji smarkiai asimiliuojasi ir atitols
ta nuo lietuvių bendruomenės. Todėl šių 
metų DBLS suvažiavimas, be grynai orga
nizacinių klausimų, turės taip pat ap
svarstyti klausimą, kaip pritaikyti -ateities 
veiklą prie naujų sąlygų.

Pasibaigus gana sėkmingiems metams, 
per kuriuos buvo užmegzti artimesni ry
šiai su kitų Europos kraštų lietuviais, at
vykusiais i Londoną Studijų Savaitės pro
ga, D. Britanijos lietuviai turi ruoštis 
Jaunimo kongresui, kuris 1979 metais su
sirinks D. Britanijoje ir Vak. Vokietijoje. 
Ruošdamasi šiam įvykiui, DBLS per savo 
Lituanistinį skyrių jau yra kai ką nuvei
kusi. Bet ruoša dar pareikalaus daug in
tensyvaus darbo ir lėšų.

Kaip kitų kraštų LJ3. valdyboms, taip 
ir DBLS valdybai tenka svarbi pareiga 
dalyvauti PLB Seime, kuris birželio mėn. 
susirenka Kanadoje. DBLS atstovai turė
tų nepasidrovėti Seime pasakyti, kad mū
sų organizacijoje sutelpa visų srovių lie
tuviai ir jokia politinė partija nesistengė 
joje dominuoti. Todėl D. Britanijoje lietu
viai su pasipiktinimu žiūri į Amerikos lie
tuviuose vykstančias rietenas, darančias 
neapsakomą žalą išeivijos pagrindinių sie
kimų realizavimui. PLB Seimas turėtų pa
daryti galą tokiam reiškiniui ir parodyti 
vienybės pavyzdį kitoms organizacijoms.

Tikimės, kad D-BLS suvažiavimas pasi
sakys ir kitais svarbiais klausimais, kaip 
štai dėl žmogaus teisių vajržymo Lietuvoje, 
dėl lietuvių tautai primestosios konstitu
cijos, dėl VLIKe svarstomosios Lietuvos 
nepriklausomybės programos, ir t.t.

Linkime Suvažiavimui sėkmingo darbo!

„Europos Lietuvio“ redakto riui ir brangiam bendradarbiui 
agr. JUOZUI Lūžai mirus, jo mielą žmoną Emiliją Tičkūnaitę- 

Lūžienę, dukrelę Dalią Zakorenienę ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučia

DBLS Centro Valdyba
Lietuvių Namų B-vės direktoriai, 
„Europos Lietuvio“ redakcija 
ir administracija ir 
B-vės tarnautojai

A. f A.

Mielam bendradarbiui, „E. L.“ redaktoriui ir Nidos knygų klu
bo vedėjui Juozui Lūžai staiga mirus, reiškiame gilią užuojau
tą jo žmonai, dukrai Daliai, jos šeimai, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems

Nidos spaustuvės personalas

Australijos ministerio pirmininko M. 
Fraserio sveikinimas lietuviams Vasario 
16 d. proga buvo įrašytas juostelėm ir per
duotas per Melbourne radijo lietuviškas 
valandėles.

Sveikinime jis prisiminė Lietuvos nepri-
klausomybės atstatymą ir jos netekimą, 
priminė kad 1975 m. jis atšaukė privers
tinio Lietuvos įjungimo į Sov. Sąjungą 
pripažinimą, ir pasidžiaugė, kad lietuviai,
kurių Australijoje tėra tik apie 10.000, vi
sur palieka aiškius pėdsakus — akademi
niame, kultūriniame, profesiniame ir spor
tiniame krašto gyvenime. Atskirai išvardi
jo Montreal!© olimpiadoje dalyvavusį 
krepšininką E. Palubinską ir žymesnius 
pačių lietuvių bendruomenės įvykius — 
festivalius, akademines konferencijas, 
skautų -stovyklas.

DAR VIS BRAŽINSKŲ TEMA
Londone" SSv. Sąjungos atstovybės ang

lų kalba leidžiamasis laikraštėlis „Soviet 
News“ atpasakojo ir vietomis pacitavo di
doką straipsnį iš Maskvos laikraščio „Voz- 
dušny Transport“ (Orinis transportas) 
Bražinskų tema.

Šįkart krūva kaltinimų metama Jungti
nėms Amerikos Valstybėms 'ir jų prezi
dentui, kad iš Venezuelos atvažiavę Bra
žinskai laisvi vaikščioja po Ameriką ir 
lankosi j imigracijos įstaigą, kurioje jie 
esą priimami „kaip laukiami svečiai“. 
„Kaip į tai bežiūrėtum“, rašoma straips
nyje, „Amerikos administracija iš tikro 
gelbsti žudikus nuo atpildo paprasčiausiai 
dėl to, kad jų neapykanta TSRS Jungtinė
se Valstybėse laikoma mažinančia jų kal
tę ir pakankamu „jų kaltės atpirkimu“. 
Atrodo, kad „moralės“, „įstatymo“ ir 
„žmogaus teisių“ sąvokos, kaip jas su
pranta J. V. prezidentas ir jo pareigūnai, 
yra aiškiai klasiniu tendencingumu pa
grįstas ir turi nepaslepiamą politinį at
spalvį“.

JAV kaltinamos veidmainiavimu, jų el
gesys — šaltojo karo dvasios palaikymu, 
nenoru kovoti prieš tarptautinį terorizmą.

SĄRAŠAI ŽMONIŲ, KURIŲ PAIEŠKO 
KGB

Beveik kiekviename numeryje POSSEV 
spausdina KGB sudarytus svetimų žval
gybų 'agentų, tėvynės išdavikų, lantisovie- 
tinių organizacijų narių ir kitų paieškomų 
nusikaltėlių -slaptus sąrašus. Viso to rei
kalo tikslas — įspėti sąrašuose paskelb
tuosius žmones apie jiems gresiantį KGB
pavojų, jeigu manytų vykti į Sovietų Są
jungą. Sausio numeryje yra minimos trys 
lietuvių pavardės: Antamas-Algirdas Bar
tusevičius, Česlovas (Antano s.) žoroms- 
kis, Lionginas (Antano s.) Kublickas. (E)

GEN. P. GRIGORENKA REIKALAUJA 
LEISTI JAM GRĮŽTI NAMO

Beprotnamiuose ir kalėjimuose laiky
tam buvusiam sovietiniam generolui Piot
rui Grigorenkai buvo leista trims mėne
siams išvažiuoti į JAV gydytis. Kai jis iš
važiavo, iš jo tuoj atimta pilietybė.

Sužinojęs tą naujieną, -jis pareikalavo, 
kad aukščiausioji taryba leistų jam grįžti 
ir stoti teisman, kuriame jis galėtų įrody
ti, kad nėra nusikaltęs antisovietine laiky
sena.

„Liūdesys man atėmė žadą, ir mano 
•akys pilnos ašarų“, pasiskundė spaudos 
konferencijoje šis antrojo pasaulinio ka
ro sovietinis didvyris.

Italijos policija suėmė 3 vyrus ir vieną 
moterį, įtariamus priklausius kairiųjų te
roristų organizacijai, kuri pagrobė Itali
jos -krikščionių demokratų partijos pirm. 
Aldo Moro.

Suimtųjų būstinėje, netoli Neapolio, 
rasta ginklų, amunicijos ir Raudonosios 
brigados literatūros.

Policijos pastangos surasti pagrobtąjį A. 
Moro ligšiol buvo nevaisingos.

7 dienos
— Etiopiją valdanti karinė junta už

draudė vartoti kai kuriuos biblijos sky
rius, pirmoje vietoje šv. Mockaus evange
liją, kaip „prieštaraujančią dabar vyks
tančiai revoliucijai, o taip pat Dantės 
„Dieviškąją komediją“ ir Šekspyro „Ham-
lėtą“.

— Per 10 savaičių Indijos vandenynu 
•atplaukęs iki Džibučio, garsusis tyrinėto
jas ir keliautojas prof. Thoras Heyerdah- 
las sudegino savo nendrinį laivą, protes
tuodamas dėl Afrikos Rage pradėtojo ka
ro, kuriame Etiopijai padeda sumušti So- 
•maliją rusai ir kubiečiai.

— Varšuvoje teismas nubaudė Wojcie- 
chą Celinskį, gydytoją, -sumokėti 4.000 zlo
tų (70 svarų), kad leido savo bute prof. E. 
Lipinskiui skaityti paskaitą.

-— Izraelio min. pirm. Beginąs grįžo iš 
Vašingtono, nesutaręs su p-rez. Carteriu 
net dėl pasitarimų komunikato.

—- Ukrainiečių disidentas Leonid Pliuše, 
kalbėdamas Prancūzijoje, pasakė, kad pa
starųjų metų įvykiai Rytų Europoje rodo, 
jog darbo klasės ir mažumų kovingumas 
vis didėja. Tas faktas, kad disidentinis są
jūdis nesiriboja vien tik inteligentijos 
sluoksniais, gąsdina valdžią, kuri reaguo
ja sustiprindama represijas. Leonido 
Pliuščo nuomone, Sov. Sąjungoje niekias 
negalvoja apie ginkluotą sukilimą, bet 
„esama gilios dvasinės krizės, ir niekas 
daugiau netiki į oficialią ideologiją ir biu
rokratijos pajėgumą tvarkyti krašto ūkį.“

— Balandžio 5 d. Britų komunistų par-
tijos būstinėje, Londone, sprogo bomba, 
padariusi nuostolių ir sužeidusi namų pri
žiūrėtoją. Antra bomba rasta valstybės
tarnautojų prof, sąjungos būstinėje. Spė
jama, kad bombas padėjo neo-nacių gru
pė.

— Britanijos užs. reik. min. dr. Owen 
paragino JT Organizaciją sustabdyti So
vietų ir Kubos kišimąsi į Eritrėjos reika
lus. Dėl ministerio kalbos protestavo Sov.
Sąjunga, Kuba ir Etiopija, 'kurios terito
rijoje veikia Kubos kariuomenės daliniai 
ir sovietų kariniai patarėjai.

— Sovietų prez. Brežnevas, pakeliui į 
Tol. Rytus, buvo sustojęs Chafoarovske, 
kur stebėjo savo kariuomenės manevrus 
40 km nuo Kinijos sienos.

— Britai ir prancūzai svarsto naują pro
jektą pastatyti po Lamanšo kanalu tunelį 
vienvėžiui keležinkeliui ,kuris sujungtų 
Angliją su Prancūzija.

— Sovietų teismas nuteisė Ukrainos di
sidentus M. Marinovičių ir M. Matusevi
čių 12 metų darbo stovyklos ir ištrėmimu 
už „anti-sovietinę veiklą“. Abu nuteistieji 
priklausė žmogaus teisių grupei.

Mielam bičiuliui
JUOZUI LŪŽAI mirus, 

jo žmoną Emiliją ir dukterį Dalią 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

O. ir J. Benderiai

A. A. JUOZUI LŪŽAI staiga mirus, 
jo žmoną Emiliją ir dukterį Dalią 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime
Dainavietės

Mielam JUOZUI LŪŽAI mirus, 
jo žmoną Emiliją, dukterį Dalią ir jos 

šeimą nuoširdžiai užjaučia
Vilčinskai

Atsisveikinant su redaktorium
Juozu Lūza

Didžiai liūdna žinia: balandžio 4 d., ant
radienį, staiga mirė „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo leidinių redaktorius 
agronomas Juozas Lūža. Tiesa, priepuolis 
jį buvo ištikęs vasario mėn. viduryje, te
ko porą savaičių išgulėti ligoninėje, bet 
grįžęs namo, rodos, visiškai atgavo sveika
tą, ir buvo vilties, kad galės jau vėl pra
dėti dirbti. Naujas netikėtas smūgis stai
ga pakirto šito judraus, aktyvaus žemai
čio gyvybę.

Gimęs 1911 m. spalio 17 d. Kupstuose 
(Kartenos vis., Kretingos aps.), vidurinę 
mokyklą išėjęs Kretingoje, o Plungėje 
baigęs mokytojų seminariją, nepasitenki
no tuo, ką pasiekė: siekė dar aukštojo 

mokslo — tęsė studijas Dotnuvos žemės 
ūkio 'akademijoje, kurią baigė 1936 m.

Studijuodamas dalyvavo studentų vi
suomeninėje veikloje — ekonominėse or
ganizacijose ir ateitininkuose. Kaip visuo
menininkas vėliau aktyviai reiškėsi ir Bri
tanijoje — steigė DBLS Skyrius anais pir
maisiais metais, kai suvažiavome į šį 'kraš
tą, vadovavo jiems, dirbo jų valdybose, 
skaitė įvairiuose renginiuose paskaitas. 
Pakviestas vadovauti tik neperseniai įsi
gytąją! Lietuvių Sodybai, nemaža metų iš
buvo DBLS centro valdybos nariu air LNB 
direktorium, o taip pat aktyviu DBLS 
Londono centrinio skyriaus nariu, Tautos 
Fondo atstovybės valdybos nariu. Jo vi
suomeninį .aktyvumą rodytų jau vien tai, 
kad gal nebuvo tokio lietuviško pasitari
mo, susirinkimo ar suvažiavimo, kuriame 
jis dalyvavo, bet neišdėstė savo nuomonės 
ar nepasiūlė kokio nors sumanymo, negy
veno tuo, kas svarstoma ir sprendžiama.

Tarp pirmaujančių aktyviųjų jis buvo 
ir kaip savo srities specialistas. Štai dar 
tebestudijuodamas parašė akademiljoje 
konkursinį darbą. Tą jo aktyvumą bus pa
stebėjusios ir žemės ūkį Lietuvoje tvar
kiusios įstaigos, nes tik baigusį aukštuo
sius mokslus jauną agronomą Juozą Lūžą 
tuoj paskyrė Jaunųjų ūkininkų ratelių in
struktorium iŠ pradžių Marijampolėje, vė
liau Klaipėdoje. Netrukus perkeliamas į 
Lietuvos Cukraus akc. b-vę vyr. agrono
mu ir ten išdirba žaliavų 'skyriaus vedėju, 
kol artėjant frontui nutaria pasitraukti iš 
Lietuvos.

Dirbdamas savo specialybės darbą, ne
sitenkino vien tuo, kas atliekama tarnybi
nėmis valandomis: parašė keletą knygučių 
cukrinių runkelių augintojams, plačiai 
bendradarbiavo ūkinėje ir bendrinėje 
spaudoje.

Velionis Juozas buvo judrus ir jautrios 
natūros žmogus, o tokiam daug sveikatos 
kainuoja, jei sukasi verdančiame gyveni
me. Kas su juo 'arčiau susitikdavo, tai pui
kiai žinojo jo judrumą, jo pamėgimą būti 
būryje, 'šnekėti ir juokauti, užkalbinti ne 
•tik pažįstamą, bet ir nepažįstamą, surasti 
bendrą kalbą ir dialoge su žmogum api
bėgti aktualiausius klausimus. Tokie po-

Buv. Lietuvių Sodybos vedėjui ir 
„Europos Lietuvio“ redaktoriui

AGR. JUOZUI LŪŽAI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą 

p. Lūžienei ir dukrai Daliai, ir kartu 
liūdime kilnaus visuomenės nario 

netekę
DBLS Bradford© skyrius 

ir Vyčio klubas 

kalbiai ir bendravimas įsu žmonėmis daž
nai, tur būt, būdavo jam poilsis po ner
vingo darbo, kuris iš |jo pareikalavo daug 
metų. Iš, be abejo, ramaus fabrikinio dar
bo, kurį pradedi ir baigi nustatytomis va
landomis ir už darboviętės slenksčio gali 
užmiršti viską iki kitos dienos, jis 1957 m, 
buvo pakviestas ir atėjo vadovauti Lietu
vių Sodybai net keliolikai metų. O 'tokioj 
vietoj jautriam žmogui daug sveikatos 
kainuoja, jei kas nors iš bendradarbių už
miršo šildytuvą nunešti svečiui į kamba
rį .arba jei pačiam dėl sudėtingos parengi
mo Skalės nepasisekė iškilmingesne proga 
atsiminti, kad laiku nebuvo iškelta lietu
viška trispalvė...

Bet velionis Juozas buvo iniciatyvos 
žmogus. Jis nesitenkino kasdieniniais dar
bais. Sodyboje jis užveisė vaismedžių so
delį, o nederlingą žemę apsodino gražiomis 
pušaitėmis, kurios dabar visuomet pri
mins Sodybos lankytojams rūpstingo šei
mininko vardą.

Sodybą tvarkant, Juozui Lūžai daug pa
dėjo, tol buvo sveika, jo žmona, ypač to
kiuose .reikaluose kaip kulinarija, 'kurios 
jo mokėsi Dotnuvos akademijoje. Bet jai 
sunegalavus, Juozui Sodybos vedėjo parei
gos, nors ir labai mielos agronomo šir
džiai, buvo persunktos.

Kai toliau jau nebegalėjo tempti, jis 
laikinai perėjo į pakankamai, rodos, ramų 
darbą — Nidos spaustuvės linotipininku. 
Greit išmoko tos specialybės ir per ilges
nį laiką surinko tiek knygų, kad paskui jų 
užteko leisti beveik penketui metų (per 
tuos penketą, kol jis redaktoriavo, papil
domai buvo surinktos tik trys). Bet nuo 
1973 m. pradžios jis perėmė redaktoriaus 
darbą, ne mažiau, tur būt, ėdantį nervus, 
kaip ir vedėjo pareigos Lietuvių Sodyboje. 
Ėmėsi jis to dairbo visu įniršiu, kad tik 
laikraščio lygis būtų išlaikytas, kad tas 
mus kas savaitė pasiekiantis lietuviškas 
leidinys būtų visada originalus ir .aktua
lus ir atitiktų tuos principus, kuriuos yra 
nustačiusi jo leidėja DBLS-LNB.

Laikai dabar laikraščiui jau sunkūs, 
ypač 'sunki — didelė našta gula ant re
daktoriaus pečių. Neužtenka, kad redakto
rius derintų bendradarbių nuomonių įvai
rumą, idant jis neprasiveržtų lietuviška
jai bendruomenei nepriimtina vaga. Dar 
būtina, kad dėl bendradarbių stokos ne
liktų laikraštyje baltuojančių tuščių vie
tų. Dėl to per tuos daugiau kaip penkerius 
metus mes skaitėme, ką rašė J. Vikis, J. 
Baltmiškis, B. Šarūnas, Lucanus ir dar ki
ti įvairiomis slapyvardėmis ir inicialais 
prisidengę autoriai. O tai vis buvo Juozas 
Lūža1, pats redaktorius, kuris palieka žy
mius savo pėdsakus mūsų spaudoje, po jo 
mirties dar didesnius rūpesčius keisian
čioje, kas laukia jos .ateityje.

O paskutiniaisiais metais Juozą Lūžą, 
dirbantį sunkų darbą, dar užgulė didelė 
nelaimė —■ nepagydomai susirgo jo žmo
na Emilija. Artimieji bendradarbiai ma
tėme jo ašaras, kai gydytojai nustatė, kad 
nebėra pagalbos vis labiau progresuojan
čiai ligai sustabdyti. Per tuos keletą metų 
Juozas išmoko neberodyti kitiems ašarų, 
kai grįždavo aplankęs ligoninėje gulinčią 
ir nė lašelio vilties atsigauti nebežadančią 
žmoną. Kai kas matėme Juozą dar per ke
letą dienų prieš mirtį, ir jis gyveno tada 
rūpesčiais dėl laikraščio, dėl žmonos tos 
beviltiškai sunkios ligos, dėl dukters, ku
ri gyvena tolimoje Kalifornijoje, bet taip 
pat turi tėvą varginusių problemų. Sun
kūs buvo Juozo rūpesčiai!

Ilsėkis ramybėje, mielasis Juozai! Tavo, 
tokio aktyvaus žmogaus, mirtis — sunkus 
nuostolis, kurio niekada negalėsime išly
ginti. Sunkus nuostolis tavo dukrelei, ne
tekusiai rūpestingo tėvo. Sunkus tavo 
draugams ir bendradarbiams.
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Prof. Augustinas Janulaitis
ISkilus tai buvo žmogus, palikęs nema

žus pėdisaikus lietuvių visuomeninės veik
los ir kultūros istorijoje, nors paskuti
niais dešimtmečiais jo pavardė retai kur 
tebūdavo minima, nes Augustinas Janulai
tis nepriklausomybės metais buvo dau
giausia atsidėjęs mokymo ir mokslo dar
bui, profesoriaudamas universitete, rašy
damas mokslines studijas, redaguodamas 
kitų raštus specialiems leidiniams.

Prieš kelias dienas kaip tik suėjo šimt
metis, kai jis gimė (1878 m. kovo 31 d.) 
Malavėnuose, Šiaulių aps. Už draudžiamą
ją veiklą — už pas jį surastus lietuviškus 
raštus — pašalintas iš Šiaulių gimnazijos, 
Rygoje baigė ją. Kai Maskvoje studijavo 
teisę, du kartus buvo pašalintas iš univer
siteto. Labai judriai dalyvaudamas lietu
viškoje veikloje, studijas baigė tik 1907 m. 
(gimnaziją — 1896 m.). Per tą laiką daug 
jam teko pergyventi šviesių ir tamsių die
nų. Jis buvo vienas organizatorių, kai lie
tuviai Palangoje 1899 m. statė savo „teat
rą“ — vaidino Keturakio komediją „Ame
rika pirtyje“. Jis tame veikale vaidino ir 
Liepojoje 1900 m. Bet apie tą metą žanda
rų viršininkas Vonsiackis dėjo visas pa
stangas sulikviduoti vis stiprėjantį lietu
višką sąjūdį. Daug veikėjų tada buvo su
imta, į kalėjimus uždaryta ar ištremta. A. 
Janulaitis 1900-1901 m. taip pat sėdėjo 
Liepojos ir Aispūtės kalėjimuose, o atlikęs 
bausmę grįžo į Šiaulius ir vėl dirbo slap
tąjį darbą.

Žandarų ir 'šnipų akys ir toliau sekė jį. 
Patyręs, kad jį nutarta keleriems metams 
ištremti, pabėgo į Tilžę ir joje gyvenda
mas redagavo Lietuvos Socialdemokratų 
partijos leidžiamąjį „Darbininkų Balsą“, 
protarpiais pasiekdamas ir Šveicarijos 
Berną ir ten studijuodamas teisę. Kai žan
darai susėmė ir išardė Vilniuje Moravskio 
ir Domaševičiaus vadovaujamą Lietuvos 
Socialdemokratų partijos centrą, partijos 
priekyje stojo V. Sirutavičius, Stp. Kai
rys, A. Janulaitis ir kiti. Bet A. Janulai
čiui rūpėjo grįžti iš užsienio ir baigti stu
dijas, ir jis 1906 m. pradžioje perėjo sieną 
su pasiskolintu vokišku pasu ir ryšuliu re
voliucinės spaudos, bet gavo už tai atsėdė
ti tik 10 mėnesių Lukiškyje, kaip tariama
sis Vokietijos pilietis. Atsėdėjęs ištremtas 
grįžo jau su tikruoju savo pasu, baigė 
Maskvoje mokslus, įsikūrė Vilniuje, ver
tėsi advokatūra ir bendradarbiavo tada 
jau legaliuose socialdemokratų laikraš
čiuose „žarijoje“ ir „Visuomenėje“, o taip 
pat vadinamosiose pirmeiviškose „Vil
niaus Žiniose“, kurių redakcijoje dirbo de
mokratai J. Vileišis ir G. Petkevičaitė ir 
socialdemokratai S. Matulaitis ir M. Bir
žiška. Rašinėjo dar ir „Lietuvių Žiniose“ 
ir įvairias tuomet aktualias knygeles, ku
rias pats ir išleisdavo.

Pirmosios vokiečių okupacijos metais 
buvo ištremtas į stovyklą. Kapsuko val
džia taip pat. buvo jį suėmusi. O kai 1918 
m. buvo sudarytas M. Sleževičiaus m,mis
terių kabinetas, A. Janulaitis ėjo jame už
sienio reikalų ministerijos valdytojo pa-

Jonas Gailius

Ilgesio giesmes
Man sakė bičiuliai, kad, jei 

aplankyčiau draugės kapą, ma
no sielvartas bent kiek paleng
vėtų.

Ebn. Zaiat
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Kai tu kalbi, upių ledai tirpsta, 

ir atlydžio vanduo nuplauna mano 
apdulkėjusį veidą ir rankas.

Samanos putoja, kaip Baltijos 
verdančios bangos, sukniubusios 
ant smėlėto kranto. Linguoja ir su
pasi. Glaudžia.

Tavo žodžiai — pabudusios vers
mės, įsiūbuojančios paskendusį 
varpą. Gelmių nesibaigianti pasa
ka. Kai tu prabyli, naktis kvėpuo
ja, rasotomis lupomis bučiuoja 
sprogstančius pumpurus ir užsnūs
ta, užmigdyta svaiginančių žiedų.

Sujuda pageltusiais lapais ap
dengti pėdsakai. Klausosi lapų šne
rėjimo ir kačpėdėlių kuždesio. Pa
skambina šilkiniais varpeliais. At
sigeria verkūno beržo sulos. Su
klykia ir įsikabina į smėlio auksą.

Subanguoja baltomis ramunė
mis pražydę kauburėliai. Giliai at
sidūsta. Aikteli.

Kai nutyli, springsti žodžiais ir 
patvinsta jausmu. Tamsiom ker
pėm apauga sienos. Sulinksta ap
draskytos tvoros.

Išsilieja upės srovės.
Samanos pradeda džiūti.
Varva lipus sakai.
Pušų šešėliai nulenkia pavargu

sias šakas.
Mėnulis pasislepia už debesų 

kalno.
Kai nutyli, suskamba tavo vieni

ši žingsniai nakties tyloje.
Upių vandenys susiūbuoja.
Spindinti ašara nukrinta ant 

kieto tako ir sudūžta, kaip dangų 
perplovęs meteoras.

Sugniaužtame delne suaimanuo- 

reigas. Persikėlęs į Kauną, atsidėjo jau 
beveik vien moksliniam darbui.

Jau nuo jaunystės A. Janulaitį gerai pa
žinojęs, šen ir ten su juo bendradarbia
vęs, M. Biržiška yra pavadinęs jį tikru 
kirstuku. Tarp socialdemokratų jis buvęs 
geriausiai apsiskaitęs — išstudijavęs 
marksizmą ir kautskizmą ir kitokią kai
riųjų literatūrą. Todėl, žvelgdamas į rei
kalus iš savo pozicijų, mėgdavęs kirstis ir 
su aplink „Varpą“ susibūrusiais demokra
tais, ir su kapsukininkais, ir su griežtesnės 
linijos 'nesilaikančiais savaisiais. Kadangi 
jo domėjimasis nesiribojo vien partiniais 
dalykais, jis buvo palinkęs ir į mokslinius 
tyrinėjimus, tai savo kirstukiškus sugebė
jimus panaudojęs sumalti ir J. Basanavi
čiaus įrodinėjimams, kad lietuviai būsią 
kilę iš trakų (su Basanavičium susidoro
ti A. Janulaitis parašė knygelę „Kaip lie
tuvių senovėje gyventa?“).

Į universitetą profesoriauti A. Janulai
tis atėjo jau ratuotas. Buvo baigęs teisės 
mokslus, o savo ruožtu atlikęs nemaža 
praktinio tiriamojo darbo iš Lietuvos is
torijos ir Lietuvos teisės istorijos. Jis jau 
buvo ne 'tik išspausdinęs savo surinktas 
„Malavėnų dainas“, parašęs visą eilę vi
suomeninio pobūdžio knygelių, bet patei
kęs lietuviui skaitytojui 'perdirbtą E. Roe- 
merio disertaciją „Baudžiava Lietuvoje“, 
išvertęs S. Kutrzebos „Lietuvos istoriją“, 
ligi ateidamas į universtetą dirbti išleisdi- 
nęs savo didesnius ar mažesnius veikalus 
„Adomais Mickevičius“, „Klebono karčia- 
ma“, „Liudvikas Adomas Jucevičius“, „Si- 
mianas Daukantas“. Vilniuje jam pasisek
davo prieiti prie stropiai rusų saugomų ar
chyvų ir pasirinkti medžiagos istoriniams 
veikalams.

Kaune gyvendamas ir vėliau jau dirb
damas universitete yra išleidęs monogra
fijas „Mikalojus Akelaitis“ ir „Kiprijonas 
Zabitis-Nezabitauskis“ ir paskui stambius 
savo srities, Lietuvos teisės istorijos, dar
bus „Vyriausias Lietuvos Tribunolas XVI- 
XVII a.“, „Imperijos Rūmų Teismas“. 
„Užnemunė po Prūsais“, „Baudžiavų pa
naikinimo sumanymai Lietuvoje“, „Ignas 
Danilevičius“ ir kitus. Nuo 1930 m. dar re
dagavo Lietuvos Istorijos draugijos žur
nalą „Praeitis“, kurio išėjo pora tomų, ir 
universiteto teisių fakulteto darbus (išėjo 
10 tomų).

Jo didžiulį sugebėjimą dirbti net ir blo
giausiose sąlygose rodytų tai, ką jis atliko 
1916 m., vokiečių išvežtas į Čersko kon
centracijos stovyklą. Ten jis išvertė vėliau 
Lietuvoje išteistus keletą Ibseno veikalų, 
Gumplovičiaus „Sociologiją“ ir dar šį tą.

Deja, senatvės dienas baigė ujamas ir 
Įžeidinėjamas (mirė 1950 m. gegužės 21 
d.). Aišku, kad 'senatvėje šis mokslininkas 
'ir buvęs revoliucionierius nebeturėjo jau 
jaunystės karščio grumtis su okupantais, 
bet jie nepajėgė jam atleisti senų „nuodė
mių“. Tais metais, kai dar tebebuvo jud
rus „kirstukas“, jis parašė ir 1925 m. pats 
savo lėšomis išleido nedidelę knygutę (48

ja nepasakytas žodis ir įsibrėžia 
iki kraujo.

Viršuje .pakyba juodi debesys. 
Subėga į krūvą ir pastato juodo 
lūkesčio pilį.

Nuleipsta paskutinis rožės žie
das. Skambėdami nukrenta negyvi 
vainiklapiai.

Baltais žiedais pakvipę kauburė
liai apsidengia miglos marška, kai 
nutyli ir užspringsta neištartu žo
džiu...
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Kaip ištariami žodžiai?
Kaip skamba dainuojantis bal

sas?
Kas atsitiktų, jei susikryžiuotų 

vinguriuoją keliai?
Smaugia tave neištarti žodžiai, 

nes jie nepakeistų gyvybės.
Suspaudžia sunki tyluma. Joje, 

kaip beribėje erdvėje, supasi du 
meteorai. Skrieja du erdvėlaiviai. 
Tačiau lengviau susidurti dviem 
meteorams, lengviau susiglausti 
dviems erdvėlaiviams nei dviems 
bedugnių ir kalnų atskirtiems žmo
nėms.

Abu gi sapnavome didžiulę, švie
sią salę ir netikėtą susitikimą.

Paskui pabudome--------
ar jau nuleisime taurę?!
Ir nekantriai laukėme. Laukimas 

—masinanti laimė, kai viskas at
gimsta: mažutis vežimėlis sename 
pūsodyje; pirmosios lenktynės Pa
nemunės šile, kur vedžiausi, su
spaudęs mažutę ranką delne.

Laukdavai bundančio pavasario 
vakarais ir vėjuotų rudenų sute
mose.

Manęs laukdavo mažo kambarė
lio spalvotos knygos, meškiukai ir 
lėlės. Laukdavo didelės, tylios akys 
ir mažutė klykianti širdis.

šiltais birželio vakarais skrai- 
džiojai supynė j e ir jautei maino 
rankų nepavargstančius mostus.

Nekrykšdavai. Mažą širdutę pri
pildydavo lekiančios obelų ir vyš
nių šakos, švelnių rankų jausmas 

ir tylinčių akių susimąstymas. 

psl) „Lietuva ir dabartinė Rusija“, kurio
je 'pakankamai nušvietė Sov. Sąjungos 
•tvarką ir jos kėslus prieš kaimynus. Pra
našinga knygelė!

„Rusija, būdama kai kurį laiką silpna, 
užleido Lenkijai daug abiem svetimų ne- 
rusų žemių (gudų, ukrainiečių), dabar su
stiprėjus nori sau pasiimti jas, kursto tų 
sričių gyventojus prieš Lenkiją, o Lenkų 
vyriausybė ir dvarininkai su savo .politi
ka palengvina rusams tą darbą“.Taiip ir 
atsitiko, kaip A. Janulaitis rašė, nes užka
riauti atkritusias 'ar naujas žemes yra se
na ruisų svajonė: „Tai -darė caras, svajojo 
jo priešai liberalai, daro ir komunistai. 
Mums užtenka priminti rusus starovierus, 
Lietuvon politikos tikslais atsiųstus. Per 
šį karą rusai (Miliukovai, Puriškevičiai ir 
kiti) svajojo karui pasibaigus prisodinti 
rusų — kareivių Rytų Prūsuose, jeigu bū
tų užkariavę“. Kaip žinome, ta svajonė 
buvo įvykdyta po antrojo pasaulinio ikaro 
— demobilizuoti rusų kariai, kolchozinin- 
kai ir partiniai politrukai tvarko Rytprū
sius.

A. Janulaičiui buvo aišku, kad Sov. Są
jungos veržimasis į Vakarus nepaliks ne
palietęs ir Lietuvos. „Vėliau, kai pradės 
kilti ūkis“, rašo jis, „kai bus ko išvežti, 
tai veršis prie jūros, tatai atsilieps ant es
tų ir latvių, o jau vėliau ant lietuvių“. Ži
noma, sunku buvo jam nuspėti, kad sovie
tinės armijos iš kanto bus suvestos į visus 
tris kraštus. Tiik jau pranašingu tikslumu 
jis nuspėjo, kad okupacija prasidės nuo 
Vilniaus. Prisiminęs, kad dėl pralaimėto 
karo su lenkais 1920 m. jiems nepasisekė 
įvykdyti plano užimti ir Lietuvą, jis raiše: 
„Taigi Rusai nenori, kad Lietuva gauti; 
Vilnių, o nori jį sau paimti, o jį paėmus 
imtų ir visą Lietuvą“. Istorija patvirtino 
profesoriaus teigimus, kurie savo metu 
jau įvykiams riedant buvo reiškiami po
puliariu posakiu „Vilnius mūsų, o Lietu
va rusų“.

„Kas gi būtų, jeigu rusai grįžtų?“ toje 
•knygutėje, be kita ko, klausė A. Janulai
tis ir pats atsakė: .. O gi daug dalylkų, Lie
tuvos darbo žmonėms naudingų, būtų pa
naikinta. Jei rusai sugrįžtų, žemės refor
ma būtų kita, ūkininkai nustotų žemės, 
darbininkai jos negautų, nes gali pritrūk
ti atėjūnams rusams, privistų rusų darbi
ninkų, valdininkų. Ir čiabuviai vėl turėtų 
emigruoti. Esant svetimam jungui, sunku 
būtų darbo žmonėms kariauti dėl švieses
nės ateities, kova būtų ne klasinė, bet tau
tinė. Ir vėl prasidėtų kova iš naujo, prieš 
rusus, vieton prieš savo naudotojus. Aukš
čiau matėme, kad dabartinė Rusija bus 
mums tokia pat, kaip caro; varys rusini
mą, spaus darbo žmones“.

Turint galvoje, kad knygutė rašyta dar 
prieš žemės ūkio 'sukolektyvinimą Rusijo
je, atleistina autoriui, kad pranašystė ne 
šimtu procentų įvyko taip, kaip buvo spė
ta. Tačiau visi tie Rusijos padėties aiški
nimai ir spėliojimai, kokios ateities galime 
susilaukti, Augustiną Janulaitį padarė 
okupantų ir jo talkininkų akyse nekenčia
mu priešu. Nemaža savo parašytų brošiū
rų mėgęs pasirašyti įvairiais slapyvar
džiais, šią jis pasirašė Augustinu Janulai
čiu, 'atvirai pasirodydamas, kur jis stovi

Ir... staigus šuolis į kunigaikščių 
miestą.

Apsidairei ir pajutai, kad sklei
dėsi sparnai, kad virpėjo, paliesda
mos tas pačias rankas.

Pravertos lūpos palietė pripildy
tą taurę.

Sustingo seno medžio šakos. Nu
krito keli lapai. Kaip meteorai. Ir 
išrausė duobę.

Parkritai ant šilo samanų ir 
klauseisi pušų švoštimo.

Jutai, kaip ant lupų krito rasa. 
Kaip suposi rausvais žiedais pasi
puošę kauburėliai. Kaip nukrito 
dideli lietaus lašai ir įsisunkė į bal
tą odą. Kaip į tave sutekėjo pušies 
sakai.

Didelėse akyse švytėjo nuosta
bos, džiaugsmo, o ir apkartimo 
rasos——-—

persipildė vidus, sugėręs troški
mų rasos lašus, išsipildymo spin
dulius ir mįslingus nustebimo sa
kus, kurie sulipdė besiblaškančias 
rankas.

Ką tada kalbėjo svajingi pienių 
pūkai ir sunkios varnalėšos?

Ką ūturiavo laukiniai balandžiai, 
ką kvarkavo juodvarniai?

Ką šnibždėjo sustingusios pušų 
šakos ir virpą drebulės lapai?

Ką jautė pabudusi širdis ir kaip 
į jos bildesį atsišaukė nenuorama 
vidus?

švelnios rankos glamonėjo gels
vą smilgą ir glostė jos prinokusias 
sėklas.

Dulkstelėjo vėjas. Saulė iškopė 
iš po debesų kalno. Nusijuokė. Pa
sižiurėjo į primerktas akis.
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O, taip, nemanau, kad lengva ne

kalbėti, kad lengva nematyti--------
tačiau žinau: vakare pasakiška

me šile pražysta papartis, o iško
pusios iš samanų melsvų varpelių 
taurės vos talpina svaiginantį vy
ną.

Tada kalbėjo eglių kankorėžiai 
ir aviečių įsirpusios uogos, šūka
lojo lenktyniaujančios kregždės ir

Atsiųsta paminėti
Mūsų Vytis, Nr. 3-4, 1977 m. Skautiškos 

minties Jaunimo ir Vadovų žurnalas, lei
džia Akademinis Skautų Sąjūdis, Čigaka.

Technikos Žodis, Nr. 4, 1977 m. Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir Architektų S-gos 
žurnalas. Išeina kas trys mėnesiai.

Ateitis, Ateitininkų Federacijos mėnesi
nis žurnalas. Nr. 8 įr 9-10, 1977 m.

Karys, 1978 m. Nr. 1, Pasaulio Lietuvių 
Karių-Veteranų mėnesinis žurnalas. Turi
nyje pulk. įeit. D. Skučo straipsnis apie 
Vokiečių — Sovietų karo veiksimus 1941 
m. Lietuvoje, ir kiti įdomūs straipsniai.

Vokietijos L.B. Valdybos Informacijos 
1978 m. kovo 10 d. Nr. 1-2. Turinyje straips
nis apie testamentų reikalingumą, Ne- 
prilkl. paskelbimo sukakties minėjimus 
įvairiose vietose, ir kt.

Krivūlė, Nr. 1, 1978 m. kovas. Vak. Eu
ropos Lietuvių Sielovados žurnalas, Roma.

Laiškai Lietuviams, Nr. 1, 1978 m. sau
sis-vasaris. Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Tėvų Jėzuitų leidinys, Čikaga.

Laivas, Nlr. 1, 1978 m. sausis. Religinio 
ir tautinio gyvenimo mėnesinis žurnalas. 
Tėvų Marijonų leidinys, Čikaga.

STAMBUS LATVIŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS

Lietuvoje išleidžiamas stambus, apie 
1.000 puslapių latvių-lietuvių 'kalbų žody
nas, paruoštas J. Balkevičiaus ir J. Kabel- 
kos.

A. Buojatės ir V. Su'baitnicko paruoštas 
lietuvių-laitvių kalbų žodynas buvo 'išleis
tas 1964 m.

Be to, žadama išleisti B- Piosa““”"11' a- 
Svecevičiaus lietuvių-anglų kalbų žodyną 
ir papildomai atspausdinti dar anglų-lie
tuvių kalbos žodyno, kuris buvęs neseniai 
išleistas ir tuoj išpirktas.

KUN. DR. A. F. BENDORAIČIO 
PLAUKIOJANTI LIGONINĖ

Misininko kun. dr. A. F. Bendoraičio 
rūpesčiu Brazilijos Guajaro-Mirim mies
telyje aukomis buvo pastatyta ligoninė, 
kuri praeitais metais dar įsigijo laivą su 
gydytojų kabinetais ligoniams lankyti.

Pernai vasarą Brazilijos ir Bolivijos 
pasieniu buvo atlikta 1.200 kilometrų ke
lionė (plaukė gail. sesuo, 2 gydytojai ir 15 
asmenų laivo įgula). Pakeliui suteikta me
dicininė pagalba 640 asmenų, įskiepyta 
400 vaikų, ištraukta daug dantų. Pernai 
atliktos 6 tokios kelionės.

Šįmet sausio mėn. plaukė ir pats Ben- 
doraitis, kuris yra medicinos gydytojas. 
Šios kelionės metu 'aplankyta 60 gyvenvie
čių, apžiūrėti 558 ligoniai, o 237 asmenims 
patikrinti dantys.

kaip lietuvis patriotas, jau savo redaguo
jamame „Darbininkų Balse“ ne kartą kė
lęs Lietuvos nepriklausomybės klausimą.

(b. k.)

kvarksančios varnos. Daužėsi šir
dis ir glėbesčiavosi ramios upės 
bangos.

šiandien norėtum išgirsti dainą 
ir, surinkusi iš rankų žiedų dulke
les, pajusti nematytos mažučio 
darželio rožės kvapsnį.

Paliestam baltas rankas ir pa
žiūrėtum, ar jos nepasikeitė.

žvelgtum į akis ir žvilgsnio 
sklendenime skaitytum trisdešim
ties metų smulkiomis raidėmis su
rašytas kronikas.

Ne, negaliu baltos žuvėdros skry
dyje nematyti pavargusių sparnų 
ir negaliu jos klyksme negirdėti il
gesingų chansonų, kada tie patys 
žvaigždėti vakarai ilgesiu paryma 
prie atkeltų vartų.

Negaliu nepakelti rankų, kai ry
tų vėjo prie mano lango nušvies
toje baltoje plunksnoje mirga rau
dančios raidės, kai skaitau jas kaip 
atsisveikinimą ar gūdžių raudų 
choralą.

Tyliai nukrenta gintarinis rožės 
vainikląpis ir prisiglaudžia prie 
perdžiūvusios žemės.

Ištykšta nukritęs lietaus lašas.
Girgždėdamos užsiveria durys, 

kad nematyčiau skausmingo veido, 
siaubo vylyčia pervertos krutinės 
ir tartum maldai sudėtų bekraujų 
rankų.

Užsidengiu akis, klausydamasis 
dundančio tvinksnio ir nakties 
šlamesio.

Išsitiesia siauras, vingiuojas _ ta
kas, kvepiančios lankos, susigūžu
sios šilo pušys, čežančios samanos.

Nuo griaudžiančio dundesio že
mėje atsiveria kruvinos žaizdos.

Blyksteli ugnies liepsnos. Iškelia 
upės tiltą. Sviedžia į viršų, drabs- 
tyidamos žėrinčias nuolaužas. 
Skandina kruviname vandenyje.

Palinkęs keleivis parkrinta ant 
gruoblėto vieškelio. Ištiestom ran
kom apkabina dulkiną žemę--------

pro jį keliauja ilgos voros išsi
gandusių piligrimų, apkritusių 
raudančios žemės dulkėmis.

Su lietuviais 
pasaulyje

NIJOLĖS GRUPĖ

Donauwoertho mieste, Bavarijoje, vei
kia vokiečių katalikių mergaičių grupė, 
pasivadinusi „Nijolės“ vardu. Ji taip pasi
vadino. norėdama išreikšti solidarumą už 
tikybines pažiūras nuteistai ai Nijolei Sa- 
dūnaitei.

Kovo 1 d. Donauwoertho bažnyčioje šios 
grupės iniciatyva buvo surengtos pamal
dos, kuriose buvo meldžiamasi už Nijolę 
Sadūnaitę ir visus kenčiančius už tikėji
mą. Grupės vadovė Michaela Baumann 
praneša, kad visus pamaldų dalyvius 
ypač sujaudino dvi grupės mergaičių gie
dotos lietuviškai giesmės: „Marija, Moti
na Geroji“ ir „Laukia, Jėzau, Tavo žmo
nės“. Vokiečių mergaičių „Nijolės“ grupės 
kvietimuose ir paruoštuose maldų tekstuo
se pridedama Sadūnaitės siluetinė nuo
trauka ir ištraukos iš jos paskutinio žo
džio teisme.

Donauwoertho parapijos kunigas pasi
džiaugė mergaičių iniciatyva rūpintis Baž
nyčios padėtimi Pabaltijo šalyse ir pridū
rė, jog pats laikas vokiečiams parodyti sa
vo solidarumą. Kunigas savo žodyje taip 
pat panaudojo „Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos“ pranešimus.

DIDŽIAUSIAS ABITURIENTŲ SKAIČIUS 
PER 15 METŲ

Šįmet abitūros egzaminus laiko net 8 
Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje moki
niai — didžiausias skaičius per 15 metų.

Egzaminus jie laiko vokiškoje Weinb.O - 
mo gimnazijoje, kad gautu ♦darybinius 
atestatus. ____ - ""

SKAUTŲ VYDŪNO VARDO FONDO 
PASKOLOS JAUNIMUI

„Mūsų Vytyje“ rašoma, kad skautų Vy
dūno vardo fondas per 25 metus einan
čiam1 mokslus jaunimui yra išskolinęs 
63.000 dolerių.

Fondo lėšas sudaro aukos ir palikimai.

VYDŪNO LAIŠKAI SKAUTAMS

Skautų Vydūno vardo fondas baigia 
spausdinti tokio pavadinimo leidinį, kuris 
bus Z. Sodeikienės iliustruotas.

KUN. J. PRUNSKIO PREMIJA 
LEIDYKLAI

Kun. J. Prunskio 1.000 dolerių premiją 
leidyklai, kuri krikščioniškoj dvasioj lei
džiamomis knygomis pasitarnauja Lietu
vai ir lietuvių tautai, laimėjo Čikagoje 
centrą turinti leidykla, pavadinto Ameri
kos Lietuvių biblioteka.

Ligi šiol ji yra išleidusi stambius leidi
nius „Palikę tėviškės namus“, „Pennsyl- 
vanijos angliakasių Lietuva“ ir „Lithua
nians in Multi-Ethnic Chicago Until World 
War II“.

LIET. INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMAS
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Archi

tektų Sąjungos 13-tas suvažiavimas įvyks 
š.m. gegužės 27-29 d.d. Bostone, Mass., 
J.A.V-bėse. Į suvažiavimą 'kviečiami at
vykti inžinieriai ir architektai, gyveną 
Amerikoje ir kituose kontinentuose.

Suvažiavimo dienotvarkėje: veiklos ap
žvalga, ateities veiklos gairės, naujos Cent
ro Valdybos rinkimai ir kt. Programoje 
numatytos kelios paskaitos ir .jpesižmonė- 
jimas“.

NAUJOJI LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

Naujoji Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba, sudaryta Los Angeles 
mieste, pareigomis šitaip pasiskirstė: 
pirm. Jonas Kuprionis, vicepirm. Jurgis 
Gliaudą, selkr. dr. Grigas Valančius, ryšių 
vadovė Stasė Pautienė, ižd. Juozas Kari
butas.

„GRANDINĖLĖS“ SUKAKTIS

Britanijos lietuviams pažįstama Cleve- 
lando „Grandinėlė“ švenčia 25 m. sukak
tį. Nuo pat įsikūrimo jai vadovauja Liu
das Sagys, kuris sako, kad tik po ketvertų 
metų repeticijų (jaunesniųjų grupė repe
tuoja po 2 vai., o vyresniųjų 2 kartus į sa
vaitę po pusketvirtos valandos) 'šokėjai 
(jau šoka taip, jog gali sakyti, kad gražu.

Šiuo metu ji turi jaunesniųjų grupę (11- 
13 m. amžiaus) su 15 šokėjų ir vyresniųjų 
(16-21 m.) su 40 šokėjų.

Per 25 m. „Grandinėlė“ turėjo 253 pasi
rodymus, kurių nemaža dalis buvo už JAV 
ribų (tokioje Kanadoje koncertavo net 10 
kartų).

Sekanti jos ilga kelionė bus į Australi
ją.

ŽEMAIČIŲ DIDYSIS
Naujai gautas ypač vertingas leidinys — 

vysk. MOTIEJAUS VALANČIAUS istorio- 
biografiniai pasakojimai. Knyga gausiai 
iliustruota, 662 puslapiai, didelio formato.

Parašė Grigas Valančius.
Kaina, įskaitant persiuntimą, 8.50 sv.
Taip pat gauta ir Andriaus Norimo 

SANTAKA. Novelės, 304 psl. Kaina su 
persiuntimu — 4.40 sv.

Gaunama parašius: DAINORA, 14, Prio
ry Rd., KEW, SURREY.
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Lietuvos valstybingumo problemos /
m

(tęsinys)

Svarbu prisiminti, kad nors Lietuva dėl 
okupacijos ir prarado savo nepriklauso- 
mybinę egzistenciją, bet niekada per ją 
nebuvo praradusi savo suverenaus valsty
bingumo. Teisiniu požiūriu Lietuvos vals
tybė niekada nebuvo likviduota, todėl ji 
turi visas sąlygas bei galimybes neper
traukiamai tęsti savo egzistenciją tremty
je-

1940 metais TSRS įvykdytos Lietuvos 
aneksijos nėra pripažinusi nė viena Vaka
rų pasaulio valstybė. Australija, kurios 
socialistinės partijos vadovaujama vy
riausybė pabandė 'šią aneksiją pripažinti 
teisėta, atšaukė šį pripažinimą iš kanto, 
kai po paskutiniųjų rinkimų buvo suda
ryta dabartinė liberalios partijos vado
vaujama šios šalies vyriausybė. Daugelyje 
Europos ir Šiaurės Amerikos sostinių yra 
iki šiol akredituoti ir vykdo savo oficialias 
funkcijas nepriklausomos Lietuvos diplo
matiniai atstovai. Dėl visų šių priežasčių 
nepriklausoma Lietuva, kaip prieš 1940 m. 
okupaciją, taip lygiai ir dabar yra pilna
teisis valstybių bendruomenės narys. 
Smurtinis TSRS 1940 m. birželio 14 d. ul
timatumo Lietuvai pobūdis, jo sąlygų pri
ėmimo nelaisvanorišikumas niekam negali 
kelti ir nekelia abejonių, dėl to TSRS įvyk
dytasis aneksijos aktas niekieno ir nebu
vo pripažintas. Taigi tarptautinės teisės 
požiūriu TJetuvos aneksija laikoma netei-

Neteisėta ši aneksija ir pačios Lietu- 
vos 'konstitucinės teisės požiūriu. Pagal 
1938 metų Lietuvos konstitucijos 71 ir 74 
straipsnius, ėjęs tada Respublikos Prezi
dento pareigas Antanas Merkys turėjo tei
sę pavesti bet kam, ir Justui Paleckiui, ei
ti ministro pirmininko pareigas, tačiau ne
turėjo jokios teisės atsistatydinti iš savo 
pareigų ir jas perduoti kam nors kitam, iš
skyrus patį Respublikos. Prezidentą Sme
toną. Todėl aktas, kuriuo Justui Paleckiui 
buvo pavesta eiti ne tik ministro pirminin
ko, bet ir Respublikos Prezidento pareigas, 
buvo aiškiai antikonstitucinis, o dėl to an
tikonstituciniais ir neteisėtais pripažintini 
ir visi po to sekusieji Paleckio tarpinės, 
vadinamosios liaudies vyriausybės aktai 
bei veiksmai. 1940 m. birželio 17 dieną, t. 
y. tą dieną, kai toji liaudies vyriausybė 
buvo sudaryta, teisiškai pagrįsta valsty
bės organizacija Lietuvos teritorijoje nu
stojo egzistavusi ir valstybinės valdžios 
įgaliojimai visu pilnumu grįžo užsienin 
pasitraukusiam Respublikos Prezidentui 
Smetonai, kurio mandato pagrindu veikė, 
bet jį neteisėtai sulaužė atsistatydinda
mas ir perduodamas savo funkcijas Palec
kiui Antanas Merkys. Taigi, teisėtas, kon
stituciškai pagrįstas Lietuvos valstybingu
mas minėtųjų įvykių išdavoje atsidūrė eg- 
zilyje, kur ir ligi šiol tebeegzistuoja.

Valstybingumo tęstinumas tremtyje rei
kalingas Lietuvai toli gražu ne tik simbo
line prasme, kaip daug įkas galvoja. Aki
vaizdoje tų galimų — kiekvieną dieną ga
linčių įvykti — TSRS santvarkos pasikei
timų, apie kuriuos anksčiau buvo kalbėta, 
valstybingumo tęstinumas tremtyje tampa 
būtinu ir konkrečia praktiškai politine 
prasme. Neabejotinai susidarysiantį mūsų 
tėvynėje minėtų įvykių išdavoje politinį 
vakuumą galės, kad ir laikinai, užpildyti 
tik tremtyje išsaugotos Lietuvos valsty
bingumo formos. Kad toks užpildymas bū
tų praktiškai įmanomas ir prasmingas, 
Lietuvos valstybinė organizacija tremty
je turi būti atkurta visoje savo apimtyje. 
Be kita 'ko, tokios visiškos valstybinės or
ganizacijos egzistencija tremtyje neabejo
tinai pasitarnautų ir labai svariu .argu
mentu už tai, kad pasikeitimai TSRS san
tvarkoje būtų išplėsti iki suverenaus vals
tybingumo Lietuvai grąžinimo.

Negalima nepripažinti, kad Lietuvos 
valstybingumo tęstinumas tremtyje šių jo 
uždavinių bei perspektyvų šviesoje yra 
aiškiai nepatenkinamoje padėtyje. Blo
giausia, kad šiandieną mes neturime tokio 
valstybinio organo, kurį galima būtų pri
pažinti įsikūnijančiu Lietuvos valstybinį 
suverenumą. Diplomatinė Tarnyba nėra 
toks organas ir aiškiai negali juo būti. 
Diplomatinė Tarnyba turi tik tiek prasmės 
(ir tai liečia kiekvieną valstybę aplamai), 
'kiek ji išreiškia šalies 'vyriausybės politi
ką. Be vyriausybės, be valstybės suvere
numą įkūnijančios politinės šalies vadovy
bės Diplomatinė Tarnyba pakimba ore, 
įtampa senojo, jau nebeegzistuojančio vals
tybingumo mažai prasminga ir ilgainiui 
pasmerkta myriop liekaninė tęsa, kitaip 
sakant, burna be galvos, 'kas ne tik anato
miškai, bet taip pat ir politiškai bei teisiš
kai yra gryna nesąmonė.

Aišku, į Lietuvos suverenitetą įkūnijan
tį organą negali pretenduoti ir VLIKas bei 
jo Taryba ir Valdyba. Negali todėl, kad 
jis, kia'ip organizacija, neturi jokio valsty
binio statuso aplamai — pagrindų jo eg
zistencijai negalima išvesti iš Lietuvos 
konstitucinės santvarkos, kuri egzistavo 
prieš okupaciją ir apie kurios tęstinumą 
vien tik ir galima šiandieną realiai bei pa
grįstai kalbėti.

Lietuvos suverenumą tremtyje įkūnyti 
gali tiktai pagal 1938 metų Lietuvos 
konstitucijos nuostatus teisėtais vals
tybės galva — Respublikos pre
zidentas ir jo sudarytoji vyriausybė. Tik 
tokiais pagrindais įkūnytas Lietuvos 
suverenumas gali (ir, mano nuo
mone. turi) susilaukti tarptautinio, o iper

tai ir visos lietuvių visuomenės 'krašte ir I 
išeivijoje pripažinimo. Kelias į tokį pilna
vertį mūsų valstybingumo pilnaties trem
tyje atstatymą yra tik vienas, ir raktas į 
tą kelią yra vieno vienintelio žmogaus, bū
tent Stasio Lozoraičio rankose. Aš nesilei
siu čia į smulkesnį šios problemos teisinį 
nagrinėjimą, nesigilinsiu į Kybartų Aktų 
teisėtumo klausimą, neužsiiminėsiu 1938 
metų Lietuvos Konstitucijos nuostatų in
terpretavimu. Pasakysiu tik tiek, jog ma
no atliktoji visų šių problemų teisinė ana
lizė visiškai įtikino mane tuo, kad Stasys 
Lozoraitis yra šiandieną teisėtas Lietuvos 
valstybės galva ir tik jo vieno konistituci-

Dr. A. Štromas
nėję galioje yra ir teisėtas Lietuvos vy
riausybės sudarymas, ir valstybės galvos 
teisėto įpėdinio ministro pirmininko asme
nyje paskyrimas. Taigi, tik per Stasio Lo
zoraičio veiksmus gali būti sukurta trem
tyje Lietuvos valstybingumo pilnatis ir ap
tikrintas jos tęstinumas. Jei Lozoraitis šių 
veiksmų laiku nesiims, aš bijau, kad mes 
prarasime teisiškai nepriekaištingą pa
grindą mūsų, valstybingumo pilnačiai 
tremtyje bet kada latetatyti ir jai toliau 
tęsti.

Taigi, kol dar nevėlu, reikia daryti visa, 
kas įmanoma, kad Lozoraitis neabejoda
mas pradėtų veikti ne tik kaip mūsų Dip
lomatinės Tarnybos šefas, bet ir kaip mū
sų valstybės galva. Su šituo pasiūlymu aš 
kreipiausi į 1977 metų VLIKo Seimą ir 
radau jo pritarimą. Savo 1977 metų gruo
džio 4 d. priimtos rezoliucijos 6-me 'punkte 
VLIK‘o Seimas užrašė: „Seimas pataria 
VLIK'o Tarybai ir Valdybai susisiekti su 
Lietuvos Diplomatine Tarnyba, stengian
tis išsiaiškinti, susitarti ir imtis atitinka
mų veiksmų Lietuvos valstybiniam tęsti
numui sutvirtinti ir siekti jo pilnaties .at
kūrimo.“ Tačiau negalvoju, kad šio vieno, 
nors ir labai svaraus, akto pakaktų minė
tam tikslui pasiekti. Kiekvienas didelis ir 
svarbus tikslas gali būti pasiektas tik tuo 
atveju, jei už jį pasisako plačioji visuome
nė, jei ji pati primygtinai pradeda veikti 
to tikslo pasiekimo linkme. Todėl .aš kvie
čiu visus lietuvius išeivius apsvarstyti šį 
pasiūlymą, palaikyti jį ir toliau jau imtis 
veiksmų jam praktiškai pasiekti. Laiškai 
ir straipsniai lietuviškajai spaudai, atsi

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

APIE DBLS GARBĖS NARIUS

DBLS įstatuose net penketas paragrafų 
skirta garbės nariams ir jų padėčiai ap
tarti. Juose aiškiai pasakyta, kad už nuo
pelnus lietuvių tautai ar DBLS centro val
dyba arba skyriai gali suteikti lietuvių ar 
kitos tautybės asmenims DBLS garbės na
rio vardą. Paragrafas, aptariąs garbės na
rio teises (17), šitaip skamba: „Sąjungos 
garbės nariai turi balsavimo teisę visuose 
jos suvažiavimuose, o skyriaus — jo susi
rinkimuose, tačiau nedalyvauja valdo
muosiuose organuose (mano pabraukta 
B. Š.).

Pagal šio paragrafo raidę, skyriaus na
rys, išrinktas garbės nariu, netenka teisės 
būti renkamas į valdybą ar kitus valdo
muosius organus. Jis gali tik pabalsuoti ir, 
jeigu kas klauso, patarti. (Prie valdomųjų 
organų, be abejo, priskaitytina ir DBLS 
— L. Namų valdyba).

Viskas gerai, jei garbės nariu išrenka
mas pagyvenęs 'Skyriaus narys, ilgą laiką 
dirbęs DBLS ar tautai. Garbės nario var
das jam yra tarsi atpildas už nuveiktus 
darbus. Tačiau visai kitaip išeina, kai į 
garbės narius pakeliami jauni, energingi, 
galį ir norį vadovauti. Ar toks pakėlimas 
pagal veikiančius įstatus neužkerta kelio 
jaunesniam žmogui aktyviai reikštis?

Atrodo, kad taip yra atsitikę pačiame 
naujausiame, gana judriame ir gausiame 
Sodybos DBLS skyriuje. Vienoje kore
spondencijoje apie šį skyrių („E. Lietu
vio“ Nr. 9) iškaitome: „Susirinkimas vien
balsiai priėmė K. Svinkūno pasiūlymą iš
rinkti Bernadetą Snabaitienę skyriaus 
garbės nare“.

Nutarimas gražus, ką ir bekalbėti. Ta
čiau ar šiuo nutarimu Sodybos DBLS Sky
rius nenuskriaudė pats savęs? Iš dalies jis 
išjungė iš aktyvaus d’arbo pačią veikliau
sią ir, tur būt, pačią jauniausią skyriaus 
narę, žinoma, šičia visiškai nekeliamas 
nuopelnų ar pasitarnavimo klausimas. Ta
čiau tie nuopelnai ne zuikis — nepabėgs. 
Kodėl atstumti jauną ir sumanią Sodybos 
šeimininkę nuo vadovaujančio darbo, ku
riam ji yra visiškai tinkama?

Su DBLS garbės nariais mums ir anks
čiau nelabai sekėsi. Vieniems tas vardas 
buvo suteiktas ir vėl atimtas, kiti gal per 
daug nesigilino į įstatų paragrafus, dar ki
ti liko visiškai užmiršti, nors jie savo 
veikla ir amžiumi tos garbės tikrai yra 
nusipelnę.

Kadangi praktiškai yra labai sunku ap
spręsti, kada žmogus jau yra pakankamai 
dirbęs ir nusipelnęs, tai gal būtų verta per 
visuotinį DBLS atstovų suvažiavimą siūly

šaukimai, adresuoti VLIK'uL kitiems 
veiksniams, Diplomatinei Tarnybai, o taip 
pat ir pačiam Lozoraičiui, šios idėjos po
puliarinimas tautiečių tarpe, žodžiu, plati 
kampanija už Lietuvos valstybingumo pil
naties atstatymą ir jos tęstinumo patikri
nimą tremtyje — štai ko dabar reikia, kad 
ši idėja virstų tikrove.

Į Lietuvos valstybingumo pilnutinę or
ganizaciją tremtyje turėtų būti įjungtos 
jau ir dabar čia egzistuojančios bei vei
kiančios kitos lietuviškos politinės orga
nizacijos. Lietuvos valstybės galva turi 
pilną konstituciškai pagrįstą teisę inkor
poruoti visas tokias organizacijas į vals
tybinę sistemą. VLIK'e atstovaujamos po
litinės partijos, o taip pat VLIK'e nedaly
vaujančios įvairios lietuviškos sąjungos 
bei organizacijos galėtų būti tuo pagrindu 
valstybės galvos pakviestos sudaryti iš sa
vo atstovų Valstybės Tarybą — savotišką 
Lietuvos Seimo modelį. Valstybės galva 
galėtų ir pasidalyti su tokia Valstybės Ta
ryba kai kuriomis savo prerogatyvomis, 
kaip pavyzdžiui: ministro pirmininko sky
rimas ir vyriausybės sudėties patvirtini
mas. Tai taip pat. yra jo pilnos konstftUcP' 
nės kompetencijos ribose. Tai, mano ma
nymu, yra vienas tolimesnių kelių kurti 
Lietuvos valstybingumo pilnačiai tremty
je, kuris taip pat pasitarnautų ir kaip 
priemonė suburiant į vieningą darbą vi
sas Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
platformoje stovinčias politines organiza
cijas.

Lietuvos valstybingumo pilnaties atsta
tymas tremtyje turi būti įvykdytas visiš
kai nepriekaištingose formose, t. y. taip, 
kad neliktų jokių teisinių pagrindų tiarp- 
tautiškai nepripažinti naujai sudarytosios 
Lietuvos vyriausybės. Teisiniai Lietuvos 
vyriausybės egzilyje 'sudarymo pagrindai 
turėtų būti tokie, kad visos tos Vakarų pa
saulio valstybės, kurios nepripažįsta Lie
tuvos inkorporavimo į TSRS sudėtį, ku
rios leidžia veikti prie savo vyriausybių 
akredituotiems Lietuvos atstovams, nega
lėtų taip pat nepripažinti ir to, kad ši 'su
darytoji vyriausybė yra tos vis dar jų pri
pažįstamos nepriklausomos Lietuvos teisė
ta vyriausybė. Manau, kad dabartinėj pa
saulio politinėje situacijoje, kai Helsinkio 
ir Belgrado konferencijose Baltijos vals
tybių aneksija buvo JAV ir kitų valstybių 
atstovų pakartotinai ir pabrėžtinai pava
dinta neteisėta^ oficialus tokios vyriausy
bės egzilyje tarptautinis pripažinimas pa
grindinai priklausytų nuo to, kiek teisės-

ti .pakeisti įstatus ta prasme, kad tų nusi
pelniusiųjų žmonių veikla ir suteikus 
jiems garbės nario vardą nebūtų apriboja
ma.

LIETUVIŠKIEJI KRISTUPAI

Kristupas Juras priklauso tai jaunimo 
grupei, kuri Anglijoje „teenageriais“ va
dinama. Tai yra jaunuoliai, gal jau ir pri- 
sikapstę iki penkiolikos metų, bet dar ne
pasiekę dvidešimties.

Daugelis labai gerai prisimename tą Ve
ronikos ir Zigmo Jurų keturių vaikų šei
mos „pagrandinulką“, kuris, rodos, dar 
taip neseniai Sodybos ežerėlyje per vasa
ros atostogas buožgalvius gaudydavo. Ir 
štai tas Kristupas, kaip rašo „E. Lietuvis“ 
(Nr. 9), Londone atidarė iškilmingą Vasa
rio 16 minėjimą, „kreipdamasis į susirin
kusius visiems suprantama lietuvių kal
ba“. Jis pasakęs, kad jaunoji karta vis 
daugiau turinti įsijungti į tą tautinį dar
bą, kurį iki šiol dirbo ir dar tebedirba tė
vai.

Nežinau, ar daug tą tautinį darbą dir
bančiųjų tėvų buvo atsiuntę savo vaikus 
Kristupo kalbos pasiklausyti, bet atsiųsti, 
-rodos, vertėjo. Vertėjo jau vien todėl, kad 
Kristupas yna kilęs iš tos ateivių kartos, 
kuri pasiekė šios salos krantus dar caro 
gadynėje, o gal net ir spaudos draudimo 
laikais. Jo Londone gimusios motinos tė
vai (įgūdžiai) išaugino gausią, puikiai lie
tuviškai kalbančią ir galvojančią šeimą, 
kurios viena jauniausių atžalų ‘ir yra Kris
tupas.

Kai mes kalbame apie lietuviškąją veik
lą ir giriame vienas kito nuopelnus, taria
mės atiduodą tėvynei nors dalį paskolos, 
kurią ji mums suteikė, išauklėdama tik
rais lietuviais ir paruošdama gimtojo 
krašto atkūrimo ir kultūrinimo darbui. 
Deja, daugelis anuo metu tos paskolos ne
spėjome tėvynei grąžinti.

Dar labiau džiaugiamės ir didžiuojamės 
tais lietuviais, kurie ne tik patys nepamir
šo, bet ir savo vaikus įpareigojo prisiimti 
tėvų skolos dalį tėvynei. Bet ypač yra 
miela šioje vietoje minėti tuos pačius jau
niausius lietuvius, tuos kristupus (tebūnie 
šį kartą leista tą pavadinimą pritaikyti vi
siems jauniesiems lietuviams patriotams), 
kurie ne tik tėvynei neskolingi, bet dau
gelis net nėra jos matę, bet, jausdami sa
vo gyslose tekant lietuvišką kraują, suge
ba ne tik vyresniuosius pakviesti pasakyti 
„tradicines kalbas“, bet ir platesnio mas
to minėjimus suorganizuoti. Bravo lietu
viškieji kristupai!

B. Šarūnas 

kai svarūs būtų jos sudarymo argumentai. 
Atsisakydama pripažinti teisiškai neprie
kaištingą Lietuvos vyriausybę egzilyje, 
atitinkama valstybė turėtų peržiūrėti visą 
savo oficialų nusistatymą Baltijos valsty
bių okupacijos pripažinimo klausimu ir 
tuo bent iš dalies nusileisti ilgemečiams 
TSRS reikalavimams pripažinti teisėta jos 
valdžią šiame regijone. O padaryti tokią 
nuolaidą Tarybų Sąjungai šiandieną ne
galėtų sau leisti nė viena Vakarų vyriau
sybė, tiek dėl savo šalies visuomeninės 
opinijos reakcijos, tiek ir dėl bendro da
bartiniu metu susidariusio tarptautinėje 
arenoje morališkai politinio klimato. Jei 
vis dėlto atitinkamos Vakarų vyriausybės 
nenorėtų pripažinti naujai sudarytosios 
Lietuvos vyriausybės egzilėje ne iš princi
po. — tai, kartoju, jos šiandieną negalėtų 
leisti sau, — o dėl teisinių kabliukų, tai 
tokių kabliukų pagrįstumui autoritetingai 
išspręsti demokratinėse valstybėse egzis
tuoja teismo organai, kurie, kaip yra žino
ma, ne visada ir nebūtinai palaiko savo to 
meto vyriausybės liniją ir paprastai duo
da pilnai savarankišką bei vyriausybei 
privalomą teisinių normų interpretaciją. 
O šiuo atveju pagrindinė . Idšinė norma 
yra Lietuvos vaĮsbbės egzistencijos pripa
žinimas, k<nr" sunku būtų pagrįstai sude- 
Ttnti su teisėtos tos valstybės vyriausybės 
nepripažinimu.

Tarptautinis naujai sudarytosios trem
tyje Lietuvos vyriausybės pripažinimas 
yra be galo 'svarbus dėl dviejų pagrindi
nių priežasčių. Visų pirma, tarptautiškai 
pripažinta Lietuvos vyriausybė tremtyje 
negalės nebūti pripažinta tokia visų už ne
priklausomybės atstatymą nusistačiusių 
lietuvių krašte ir svetur. Ta pati „Santa
ra-Šviesa“ su visa savo kritika laisvintojų 
adresu negalėtų nenusilenkti tokiai vy
riausybei, nors, tur būt, ir tęstų jos veiks
mų pačią aštriausią 'kritiką.

Taigi, per tokią tarptautiškai pripažin
tą vyriausybę būtų nepriklausomybės 
platformoje atstatyta politinė Lietuvos, 
kaip valstybės, vienybė su visu jos įvairių 
visuomeninių-politinių krypčių daugiialy- 
piškumu ir netgi prieštaringumu. Palie
kant nepaliestas visas politines diferenci
acijas. nuomonių skirtumus ir pan., gali
ma būtų šiuo atveju likviduoti iš viso to 
išplaukiantį politinį lietuviškosios visuo
menės išeivijoje 'susiskaldymą, o per tai 
sustiprinti ir susisteminti išeivijos ryšius 
su kraštu.

Antra priežastis yra ta, kad tarptautiš
kai pripažinta egzilinė vyriausybė TSRS 
Santvarkos pasikeitimų atveju galėtų gau
ti1 pilną tarptautinį palaikymą jos nusista
tymo perimti valdžią Lietuvoje į savo ran
kas. Politinės alternatyvos dabarčiai kon
tūras per egzjilinę vyriausybę tuo būdu bū
tų žymiai sustiprintas, taptų 'atsakingesnis 
ir įgytų daug realesnes perspektyvas.

Jos vis tiek kitokios
TRYS VAKARIETIŠKOS BALTIJOS 

SESERYS, KURIOS VERČIAMOS 
PRISITAIKYTI

Newporto laikraštis „South Wales Ar
gus“ kovo 6 d. atsispausdino didoką repor
tažą „Estija — Rytų ir Vakarų mėgstama 
poilsio vieta“, ir jame pasakojama dau
giausia 'apie Estiją, ypač apie jos sostinę 
Taliną, kuris dabar pasidaręs tikras mo
dernaus gyvenimo židinys Sov. Sąjungoje. 
Restoranai esą atdari iki 2-3 vai. ryto, suo
mių pastatyti viešbučiai su sauna pirti
mis, naktiniai klubai. Baltijos jūros pa
plūdimiai — visa tai, sako, sutraukia da
bar apie 140.000 užsieniečių per metus 
(1965 m. jų buvo suvažiavę apie 10.000).

Iš kur tie svečiai? Daugiausia iŠ Sov. 
Sąjungos, nes čia, esą, galima neblogai ap
sipirkti ir kainos žemesnės. Nemaža atva
žiuoja ir suomių, kuriems jūros keliu la
bai netoli. Tos kelionės laivais esančios 
vadinamos „vodkos kelionėmis“, nes dau
gumą suomių vilioja tai, kad jų krašte 
butelis vodkos kainuoja apie 8 svarus, o 
Estijoje —■ 2.40 sv.

Tačiau mūsų skaitytojams gal ir ma
žiau įdomu, kokie viešbučiai statomi Ta
line. Bet gal įdomi būtų šios viena kita 
pastraipa:

„Daugumas vakariečių sako, kad Estija 
— kartu su savo seserimis Baltijos res
publikomis Latvija ir Lietuva — primena 
jiems germanišką architektūrą ir ramią 
Vakarų Europos nuotaiką.

„Rusai taip pat dažnai žiūri į Baltijos 
valstybes, kaip į artimiausią savo ryšį su 
Vakarais, ir tiki, kad Baltijos kraštuose 
yra daugiau kasdieninio vartojimo prekių 
ir maisto negu bet kur kitur valstybėje.

„Kai kurie sovietiniai piliečiai, kurie 
nenusituokia gerai geografijoje, net neži
no, kad mes esame dalis Sov. Sąjungos“, 
tvirtina vienas estas pareigūnas. ..Kartais 
žmonės mane klausia, ar mes čia turime 
kitokius pinigus“.

O štai ir kita medalio pusė:
„Bet Estija, nepaisant viso jos vakarie- 

tiškumo, yra aiškiai įlydyta į Sov. Sąjun
gą. Ankstėliau šį mėnesį, pavyzdžiui, val
džia organizavo didelį sovietinių karinių 
pajėgų šešiasdešimtmečio minėjimą, nors 
Estija tėra Sov. Sąjungos dalis tik 38 me
tai.

„Minėjimu pabrėžiama, kad iš estų lau
kiama galvoti taip, kaip kiti sovietiniai 
piliečiai galvoja, ir rodyti lojalumą ir pa
sididžiavimą visa sovietine valstybe“.

H-OH

lIETilVSJE
PALANGOS MIESTELY VASAROS 

NAKTIMIS...

I

„Literatūra ir menas“ kovo 25 d. visą 
puslapį paskyrė Birutės Mackonytės repor
tažui „Jaunystės nežinoma žemė“ apie Pa
langą, vasarvietę, kurioje „pastoviai gy
vena apie keliolika tūkstančių, kasmet 
gimsta beveik du šimtai, mirlšta mažiau 
kaip šimtas, užregistruojama apie 120 
santuokų ir 70 ištuokų“.

Savo reportažą autorė pradeda viena 
jaunimo byla:

„Minėta byla — bemaž trys šimtai la
pų. Tačiau ji atrodo verta ypatingo dėme
sio tik tiems, kurie aiškino faktus, teisė, 
klausėsi proceso arba skaito ją archyve. 
Tuo tarpu .los dalyviai — keliolika vaiki
nų ir merginų nuo šešiolikos iki dvidešim
ties metų — dviejų birželio dienų įvykius 
buvo beveik pamiršę, kai kilo triukšmas. 
Jie ir dabar įsitikinę, kad tik dėl kažko
kio pikto likimo įgeidžio, bent keliems mė
nesiams praėjus, jiems buvo staiga išda
linti skirtingi vaidmenys: kam — kaltina
mųjų, kam — aukų. Dauguma — net nu
kentėję! — atkakliai ir nuoširdžiai sten
gėsi tų primestų vaidmenų atsisakyti. De
ja, tai jau nėra lengva.

„Pagaliau spręskite patys.
„J Palangą iš didoko miesto atvažiavo 

devintokė, vardu Rita. (Visi vardai tikri, 
pavardės, mano nuomone, niekam nerei
kalingos). šokiuose susipažino su palan
giške Vanda. Jodvi susidraugavo, ir aitva- 
žiavėlė apsigyveno naujosios draugės na
muose. Su jomis bendravo Dana, klaipė
dietė. Labai graži toji Dana ir blatna. Ne 
visi net jos vardą žinojo. Vytautas, kurio 
sandėliuke ji nakvodavo, milicijai pareiš
kė, jog jam visiškai pakako žinoti jos pra
vardę „Lapė“ ir tai, kad ji šokusi „Meri
diane“.

„Draugystė truko savaitę. Po to Vandos 
senelei dingo K rankinuko dešimt rublių, 
o dar vienai jų draugei — penki. Dana nu
sprendė, kad pinigus yra pavogusi Rita. 
Trys mergelės Vytauto sandėliuke suren
gė teismą pagal visas iž užsienio filmų 
joms žinomas taisykles. Tardė. Mušė. Rita 
neprisipažino. Prašė nemušti, nes ji nese
niai buvo apsinuodijusi ir jai silpna... Ta
da „Lapė“ apipylė ją vandeniu ir vėl mu
šė. Galų gale atėmė visus daiktus, paliko 
tik sijonėlį ir palaidinę. Nupirkusios bilie
tą į Ritos gimtąjį miestą, įsodino ją auto
busam Drabužius išsidalino. Vandai teko 
kaproniniai marškinėliai ir džinsinės kel
nės. Iš jų vienuoliktoke Vanda pasisiuvo 
sau sijoną. Ir viskas būtų buvę „oi rait“, 
jei ne Ritos sesuo, kuri, vasarai baigian
tis, pranešė Palangos teismui apie vagys
tę. O per tardymą išaiškėjo ir kiti įvykiai. 
Grynas atsitiktinumas: juose taip pat pa
sižymėjo „Lapė“.

„...Veiksmas prasidėjo „Moliniame ąso
tyje“ (ši užeiga ir teritorija aplinkui po
ros šimtų metrų 'spinduliu — mėgstama 
jaunimo susibūrimo vieta...). „Molinio 
ąsočio“ padavėjas Oskaras tą vaklarą su
sidomėjo prie vieno stalelio vykstančiu 
sandėriu. Du kauniečiai (Povilas ir Vy
tautas) pardavinėjo palangiškiams šaunią 
striukę. Suderėjo su vienu, o atidavė — 
brangiau! — kitam. Na, apviltojo kompa
nija protestuodama sudaužė į sieną virš 
kauniečių galvų ąsotį. Apmokėjo 'ir, kaip 
tikri džentelmenai, išėjo muštis po kašto
nais.

„Po muštynių reikėjo apsiplauti kraują. 
Dana, kuri buvo jau spėjusi susipažinti su 
kauniečiais, nuvedė juos prie Rąžės. Bai
gęs tarnybą, ten atsirado Oskaras. Pasiū
lė vyrukams kartu išgerti čia pat, alaus 
baro sandėliuke. Svečiai greitai nusitašė. 
Tada Oskaras paglemžė iš Vytauto už 
striukę gautus pinigus. „Lapė“ taip pat 
panūdo pasinaudoti proga: ji pasitelkė Ze
nių, palangiški, ir nurengė Povilą. Zenius 
pakėlė gulintį už pažastų, o mergina nu
traukė jam džinsus „Levi Straus“. Vėliau 
tardytojui Povilas prisipažino neaiškiai 
jautęs, kas jam daroma, bet anaiptol ne
galvojęs nieko blogo. Tuos džinsus Dana 
nešiojo visą vasarą. Laikrodėlį Oskaras 
pardavė pats nebeatmena kam. O džinsuo
se rastą pasą „Lapė“ tą pačią naktį nune
šė į Edmundo sandėliuką — jau buvo pa
keitusi būstinę, — ir Edmundas paslėpė jį 
už sijos. Tik vėlyvą rudenį dokumentą iš 
ten paėmė milicija.

„Tai ir viskas. Iš tiesų jokios sensacijos, 
panašių nutikimų pasitaiko kur tik nori
te. Nuosprendis, jeigu skaitytojams įdo
mu, — vidutinio griežtumo. Tereikia pri
dėti, kad visi bylos veikėjai ir liudytojai, 
išskyrus „Lapę“, — dirba arba mokosi. 
Tarp jų yra vidurinių mokyklų ir techni
kumų moksleiviai, pagalbiniai darbinin
kai, studentas, vaikų darželio auklėtoja, 
kino teatro kasininkė“.

Ryšium su ta byla reportažo autorė dar 
primena, kad Oskarą, kuriam tai buvo ne
be pirma vagystė, noriai sutiko auklėti 
„Jūratės“ restorano kolektyvas, o pasi
klausyti bylos į teismą buvo atėjusi visa 
Palangos II vidurinės mokyklos vienuolik
toji klasė, kurioje mokosi Vanda.

„EUROPOS LIETUVIO“PRENUMERATA
— GERIAUSIA DOVANA DRAUGUI!
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Europos _
Lietuvių Kronika

suvąžiavimą. Atstovais išrinkti tarybos 
nariai — J. Adomonis ir A. Bučys, kurie 
įgalioti sumokėti Centrui deramą įnašą.

Į naująją skyriaus vaidybą išrinkta A. 
Bučys, A. Galbuogienė ir A. Lešinskas; 
kandidatu liko A. Gudas.

Į VOKIETIJA Skautiškuoju keliu

Trumpa kronika

A. a. J. Lūžos laidotuvės
Mišios už a. a. J. Lūžos vėlę buvo atlai

kytos Lietuvių bažnyčioje ir kūnas kre- 
mjatoriume sudegintas šeštadienį) baKani- 
džio 8 d.

Plačiau — ateinančią savaitę.

DBLS suvažiamas

(DBLS 30-tasis matinis skyrių atstovų 
suvažiavimas įvyks 1978 m. balandžio 15- 
16 djd. Lietuvių Namuose, Londone.

Suvažiavimo atidarymas šeštadienį, ba
landžio 15 d., 13 vai. Tą pat d'ietią. 18 vai.’ 
įvyks Lietuvių Namų Alke. B-vės akcinin
kų susirinkimas.

Suvažiavimas bus tęsiamas sekmadienį, 
balandžio 16 d. Po 9 vai. ryto pamaldų 
10.0 vai. bus Nominacijos komisijos pra
nešimas, valdomųjų organų rinkimai, pra
nešimai, .diskusijos ir rezoliucijų priėmi
mas.

Suvažiavimas baigiamas 13 vai.

DBLS CENTR, SKYRIAUS BALSAVIMAS

Koreispondenciniu būdu į Centr. Sky
riaus Valdybą išriknlti: A. Žukauskais, T. 
Vidugiris ir K. Tamošiūnas.

Revizijos komisija: K. Makūnas, P. Duo
ba ir K. Plukas.

Atstovais į suvažiavimą išrinkti: J. Lū- 
ža, T. Vidugiris ir A. Vilčinskas.

AUKOS

Spaudos reikalams aukojo: /
P. Viržintais — 0.50 sv., V. Cibulskas — 

1.50 sv., Ild. Meilus — 3.00 sėi, Klaipėdie
tis — 10.00 sv.

,/ Ačiū

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE
Birutė Vensklivienė, žinoma visuomenės 

.vaffiėja, (gyvi Paryžiuje, dalyvavo Pasau
lio Katalikių Moterų Organizacijų Unijos 
Žmogaus Teisių Komisijos posėdžiuose, 
kurie įvyko Oxforde š.m. balandžio men. 
2-3 d.d.

Grįždama į niamius, Londone aplankė 
Lietuvos Atstovybę, turėjo pasitarimus su 
Lietuvių Katalikių šv. Onos Draugijos 
Valdyba ir šios Draugijos -Dvasios Vadu 
Kun. J. Sakevičium.

Be to, lankėsi „Europos Lietuvio“ re
dakcijoje, apžiūrėjo Lietuvių Namus ir 
„Nidos“ spaustuvę.

Autobusas išvažiuoja nuo lietuvių baž
nyčios pro Lietuvių Namus.

Užsirašyti reikia jau dabar. Kaina 2.25 
svarai, kurie sumokami užsirašant.

Užsirašyti ir apsimokėti galima (kleboni
joje, Lietuvių Namuose pas A. Žukauską 
ir, be to, pas Igną Dailidę ir S. Kasparą.

BIRMINGHAMAS
PATRIOTO PALIKIMAS

Sausio 16 d. Birminghame miręs Stasys 
'Dereškevičius testamente užrašė stambų 
palikimą-dietuvių organizacijoms ir įspau
dai:

Vasario 16 d. gimnaziją £100.00 
Tautos Fondui ; Tt. mo.no
„Europos Lietuviui“ " 65.00’
Anglijos liet, skautams 50.00
Žurnalui „Pasaulio Lietuvis“ 50.00
Iš viso paskirstyti 365 svarai sterlingų.

Ši suma yra pervesta DBLS Valdybai su 
prašymu paskirstyti, kais kam priklauso.

NAUJA VALDYBA

Balandžio 2 d. DELS Birminghamo sky
riaus susirinkimas išrinko šios sudėties 
valdybą:' pirm. P. Bukauskas, seklr. S. Je- 
zerskis, ižd. V. Remeika. Valdybos kandi- 
dąt'ai: P. Dragūnas ir M. Linkevičius.

Revizijos komisijon išrinkti: B. Vaške
lis ir S. Štarka.

— Kovo 19 d. Garliavoje buvo palaido
tas mūsų aktyvaus veikėjo V. Ignaičio 
brolis Juozas. Velionis buvo ūkininkas, il
gą laiką vargęs Sibire. Sugrįžęs į Lietuvą, 
savo ūkyje negalėjo nė darbo gauti ir nu
sikėlė apie Garliavą, dirbdamas kolūkyje.

— Balandžio 2 d. Šapnagių k., Šiaulių 
apskr., mirė Uršulė Lešinskienė, išgyve
nusi 86 metus, mūsų skyriaus valdybos 
nario A. Lešinisko motina. Mirė senatvės ir 
sunkaus gyvenimo okupacijoje privekta. 
Už abu mirusius kun. kapelionas aukojo 
gedulingų Mišių Auką.

V. Ignaiičiui, netekusiam brangaus bro
lio, o A. Lešinskiui, mirus jo brangiai au- 
gintojėlei, Bradfordo lietuviai reiškia 
nuoširdžią užuojautą.

— Amžiui veikiant, atsiranda vis dau
giau ligonių. Ligoninėje gulėjo J. Akavi- 
tas, Pr. Burkišaitis, A. Jakutis, U. Viga-

. Pastaroji sustiprėjusi žada per- 
n,i;--i~Sss!įvba. Kiti gydosi namuo

se, tikėdamiesi susfipiw;kaps
tosi iš ligos P. Gudais, kuris, rnieSfe’iKavS-' 
valdybei nutarus nugriauti jo namelį, ga
vo patogų butą toje pačioje Washingtono 
gatvėje.

— Balandžio 16 d. po pamaldų, 3 vai. p. 
p., Vyčio klube įšaukiamas Lietuvių Kata
likų Bendrijos susirinkimas. Būtų gražu, 
kad jame gausiai dalyvautų visi, kuriems 
rūpi mūsų ir Lietuvos religinis sąjūdis. 
Bus tariamasi Relig. Šalpos iir mūsų kas
dieniais reikalais.

J. K.

pir>į įskaitė 
siikeTtirrr

LONDONAS

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJĄ 
LANKYS VYSK. VICTOR GUAZELLI

Sekmadienį, (per Sekmines) gegužės 14 
d. Londono lietuvių parapiją lankys West- 
minsterio arkivyskupijos rytų Londono 
pastdracinės apygardos vyskupas Victor 
Guazelli. Jis numato laikyti mišias 9 vai. 
ryto ir dalyvauti 11 vai. pamaldose. Lon
dono ir jo apylinkių lietuviai kviečiami 
taip suplanuoti savo laiką, kad galėtų vi
si dalyvauti šiose iškilmėse.

GALIMA APSIMOKĖTI UŽ 
LAIKRAŠČIUS

Sekmadieniais po pamaldų prie lietuvių 
bažnyčios S. Kasparas pasitarnaus tiems, 
kurie nenori vaikščioti po pašto įstaigas, 
priimdamas šių laikraščių prenumeratas: 
„Europos Lietuvio“, „Šaltinio“, „Pasaulio 
Lietuvio“ ir .Tėviškės Žiburių“.

Be to, visi londoniečiai kviečiami sve
tainėje pasižiūrėti, kokias knygas galima 
įsigyti, nes lietuviškos knygos laukia skai
tytojų.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY LOTERIJA

Jau ibeveik tradicine tapusi Derby ark
lių loterija rengiama ir šiais metais.

Bilietai yra išsiųsti beveik į visas dides
nes lietuviškas kolonijas ir Londono lietu
vių bažnyčios rėmėjams.

-Londono lietuvių parapijos klebonas ir 
taryba kviečia lietuvius šią loteriją pa
remti, nusiperkant bent po keliolika bi
lietų.

LONDONIECIŲ IŠVYKA SODYBON
Per pavasarinį „Bank Holiday“ gegužės 

28 dieną rengiama išvyka Lietuvių Sody
bom.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — balandžio 16 d.. 12.30 v.
NOTTINGHAME — balandžio 16 d., 11.15 

vai., Liet.- židinyje.
DERBYJE — balandžio 16 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
NOTTINGHAME — balandžio 23 d., Jur- 

ginėse, 11.15 vai., Liet. Židinyje.
LEIGH — balandžio 23 d., 5 vai., St. Jo

seph's bažn.
MANCHESTERYJE — balandžio 30 d., 

12.30 vai., St. Chad's bažn.

NOTTINGHAMAS
ITALIJA

VOKIETIJOS L. B. TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Naujai išrinktosios VLB Tarybos pirmo
ji sesija įvyko kovo 17 ir 18 dienomis 
Huettenfelde, Romuvos sodybos pilyje. Iš 
įvairių šio krašto vietovių suvažiuojančius 
Tarybos narius Romuvoje pasitiko, sveiki
no ir nakvynėmis aprūpino visada besi
šypsantis baltaplaukis VLB Valdybos rei
kalų vedėjas J. Lukošius. Tenka konsta
tuoti, kad Tarybos rinkimo metu Bendruo
menė pasisakė už jaunesnės ir vidurinės 
kartos patyrusius veikėjus. Todėl tarp be
sirenkančių į Romuvą buvo matyti vis jau
ni ir nauji veidai. Buvo galima spręsti, 
kad atvykstantieji Tarybos nariai atsine
ša naujų idėjų ir ryžto sujudinti apmirš
tantį Bendruomenės gyvenimą.

Jau buvo pranešta, kad skautų-jaunimo 
tradicinė stovykla įvyksta liepos 26-rug- 
piūčio 5 d. Lietuvių Sodybos beržynėlyje. 
Taip pat buvo priminta, kad rezervuotu
me savo atostogas stovyklos laikui.

Noriu dabar priminti kad jau laikas bū
tų pradėti registruotis, nes tai palengvin
tų vadovybei sudaryti stovyklos progra
mą, maisto užsakomus ir transportą.

Midlando jaunimui turės būti parūpin
tas transportas. Užsakyti reikia iki gegu
žės 15 d„ nes vėliau užsakydami galime 
turėti sunkumų ir brangiau kainuotų. Dėl 
to ir kviečiu neatidėliojant registruotis 
šiuo adresu: J. Maslauskas, 7 The Cres
cent, Mayfield, Nr. Ashbourne. Derby's 
DE6 2JE.

Budėkime ir ruoškimės į stovyklą.
v. s. J. Maslauskas

Sesijos posėdis pradėtas malda, kurią 
jautriai atkalbėjo kunigas Jonas Dėdinas. 
Slaptu balsavimu 3 metams Tarybos pre
zidiumo pirmininku išrinktas dr. Jonas 
Grinius, vicepirmininku tėv. A. Bernato
nis ir sekretorium aukštesniųjų mokyklų 
mokytojas Vincas Bartusevičius. Tarybos 
posėdžiui pateikta ir priimta 15 punktų 
darbotvarkė. Išklausyta 10 atskirų VL 
Bendruomenės organų ir referentų meti
kės, veiklos pranešimų. Didžiąją posėdžių 
dalį ir nešimuose iškeltų Ben
druomenės veiklos promts..- ;.r klausimų 
svarstymas. Taryba parodė labai 
nuotaiką, nes visus kartais ir mažesnės 
reikšmės klausimus išsamiai svarstė, ap
tarinėjo ir tinkamų sprendimų ieškojo. Vi
si nariai aktyviai jungėsi į diskusijas, ipa- 
sisakinėjo ir darė savo pasiūlymus. Kar
tais atrodė, kad nebepakaks laiko visiems

Parama stovyklai
Londoniškis J. Struoginis ir šį kartą 

mūsų nepamiršo ir stovyklos reikalams at
siuntė 5 svarus.

Reiškiame skautišką ačiū.
„Budėkime“

Vyr. skautininkas s. S. Miknaitis (JAV) 
30 dol., L. Valentinienė (Derby) 2 sv., P. 
Popika (Derby) 2 sv.

„Budėkime“ Administratorius

SUVAŽIAVIMAS
Anglijos Lietuvių Katalikų Bendrijos 

trimetinis suvažiavimas įvyks gegužės 13 
d. Lietuvių Židinyje. Prasidės 12 vai. 
trumpomis pamaldomis už Tėvynę, per 
kurias giedos svečias iŠ Vokietijos žymu
sis solistas Ričardas Daunoras. Kviečiami 
visų Bendrijų atstovai ir visi’, kurie reli
giniais bei tautiniais lietuvių reikalais do
misi. Bus iir Škotijos lietuvių.

Visus apie dalyvavimą ir pageidavimą 
nakvynės prašome iš anksto pranešti ALK 
Bendrijos centro valdybos ’sekretoriui kun. 
Matuliui, 16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telef. 0302-865 738.

Užsirašiusieji dalyviai suvažiavimo die
notvarkę gaus atskirai.

ALK Bendrijos Centro Valdyba

SOLISTO IŠ LIETUVOS KONCERTAS

Gegužės 13 d., ukrainiečių salėje, 30 
Bentinck Rd. ruošiamas didelis Motinos 
Dienos minėjimas ir Motinos Lietuvos pri
siminimas su trumpa akademine, stipria 
menine dalimi ir šokiais. Prasidės punk
tualiai 18 vai.

Vietos liet, draugijų pavedimu ir vie
ninga parama renginį ruošia ALK Bendri
ja.

Programą 'atliks jaunesni ir suaugesni. 
Jos centre — stipriai Lietuvoje, .šiaurės 
Amerikoje ir Europoje įvertintas solistas 
Ričardas Daunoras, neseniai pasitraukęs 
iš Lietuvos, kad galėtų laisvai dainuoti ir 
giedoti. Grožėsimės gausiomis liet, liaudies 
damomis ir operų ištraukomis. Duete bei 
solo prisidės ir solistė Vida Gasperienė.

Taip pat bus išstatyta mūsų menininkų 
dailės darbų.

Į (šį didįjį įvykį maloniai kviečiami tau
tiečiai ir jų bičiuliai iš visur ekskursijo
mis ir pavieniui. Tokio pobūdžio lietuviš
koji atgaiva D. Britanijoje yra retenybė.

ALK Bendrija 
SUSIRINKIMAS

šeštadienį, balandžio 22 d., 7 vai. p. p. 
Lietuvių klube (The Generous Briton), 
Alfriton Rd. įvyks DBLS Nottinghamo 
skyriaus visuotinais narių susirinkimas.

Bus renkami nauji skyriaus organai ir 
bus .padarytas pranešimas iš DBLS suva
žiavimo Londone.

Skyriaus nariai ir visi Nottinghamo lie
tuviai, kuriems dar rūpi lietuviška veikla, 
kviečiami dalyvauti.

Skyriaus valdyba

bradfordas
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 1 d. Vyčio klube buvo su
šauktas metinis DBLS skyriaus susirinki- 
miais, kuriame dalyvavo vos 11.

Susirinkimą atidarė pirm. A. Bučys, 
sekretoriavo ■— Alf. Gudas. Pirmininkas, 

’peržvelgęs ilgesnio laikotarpio veiklą, pa
žymėjo, kad visą laiką buvo glaudžiai ben
dradarbiauta su Vyčio klubo valdyba: 
drauge buvo rengiamos šventės ir minėji
mai. Tačiau, nors pagal įstatus visi pri
klauso skyriui, juo mlažai interesuojasi. 
Mažai kas ir mario mokestį sumoka. Be 
narių valdyba nedaug ką gali padaryti. Pi
niginę apyskaitą patiekė ižd. Z. Voicekaus- 
kiienė. Surengus kelias loterijas ir iškai
čius .aktyvesnių narių įnašus, ižde esama 
123 sv.

Dalyviai aktyviai dalinosi mintimis, 
kaip išjudinti skyriaus veiklą, kaip pa
traukti daugiau veiklių narių, kaip su
prasti įstatus, įglaudžiančius visus į L. Są
jungą. Pasikalbėta ir apie DBLS metinį

VELYKOS ROMOJE
Velykų sekmadienio mišiose Šv. Petro 

aikštėje, Romoje, dalyvavo ir gavo Popie
žiaus palaiminimą 200 tūkstančių žmonių. 
Per televiziją matė ir kalbos klausėsi 500 
milijonų, kai Popiežius, dar nevisai stip
rus po ligos, sveikino įvairių tautų tikin
čiuosius. Popiežius kalbėjo itališkai, bet 
trumpus sveikinimus pasakė dar ir didžių
jų bei katalikybei nusipelniusių tautų kal
bomis: prancūzų, anglų, vokiečių, ispanų, 
portugalų, graikų, arabų, lietuvių ir korė
jiečių.

Kaip pažymi italų dienraštis La Štam
pą, Popiežius šį kartą nesveikino rusų ir 
kiniečių įkalbomis, kaip tai anksčiau dary
davo. Pabaigoje pasakė lotyniškai: Sur- 
rexit Dominus vere, alleluja! Sustojęs pa
sižiūrėti į plojančią minią, turėjo pilnas 
akis ašarų.

Dar nevisai atsigavęs po ligos, 80 metų 
amžiaus Popiežius, neatsižveligant į blogą 
orą, laikė mišias šventoriuje, prie įėjimo į 
baziliką, šv. Petro aikštėje pūtė šaltas vė
jas, iš debesuoto dangaus lynojo smulkus 
lietus. Nors protarpiais pasirodydavo sau
lė, bet šilimos ji neatnešė.

Popiežius pasakė: Turime būti tvirti sa
vo tikėjime, turime klausyti Dievo žodžio, 
kuris ateina mums per Apreiškimą, su vi
sišku pasitikėjimu. Mes, kurie turime lai
mės būti tikinčiais, privalome nugalėti tas 
ginčytinas mintis ir nuomones, ideologi
jas, sukurtas žmogaus proto, (kurios tar
nauja kai kuriems ypatingiems tikslams.

reikalams aptarti ir nebebus įmanoma nu
matytu laiku Tarybos sesiją baigti. Di
džiųjų įkarščių momentais padėtį sėkmin
gai gelbėdavo prezidiumas, nes dr. J. Gri
nius sklandžiai reziumuodavo visų pasisa
kiusiųjų diskusines mintis. Daug dėmesio 
skirta Vasario 16 gimnazijos klausimams 
svarstyti. Nors gimnazija nėra tiesioginis 
Tarybos reikalas, vis tiek jos reikalų 
svarstymas rodo, kad Taryba per savo at
stovus Kuratorijoje intensyviai rūpinasi 
tos lietuviškos auklėjimo įstaigos likimu. 
Paaiškėjo, kad gimnazijos berniukų ben
drabutis vis dar neturi nuolatinio vedėjo. 
Mokslo metų pradžioje į Romuvą atvykęs 
ir prisiglaudęs keliautojas Romas Gudas 
trumpą laiką padėjęs jį tvarkyti. Dabar ir 
jis pasitraukęs, nes negalėjęs kelionėse su
rinkto patyrimo šiam bendrabučiui pritai
kyti.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
BE S..-V ruviŠKOS SPAUDOS 

GYVENIMAI ^-c nevERTAS 
GYVENTf^;;<.;.

Siųsdamas 10 sv. „Europos Lietuviui”-...! 
paremti, mūsų skaitytojas parašė:

Kaip atrodo, jūs -turite didelį nuostolį 
leisdami šį laikraštį. Bet be lietuviškos 
spaudos gyvenimais būtų nevertas gyventi.

Ką mes įsigijome iš .savo motinų, tas 
mūsų širdyse turi likti ant visados. Spau
da, kuri nugalėjo caro ir kitų persekioji
mus ir draudimą, nežuvo tada ir liko gy
va. Taip lygiai ateis diena, kada mūsų tė
vynė, gražioji Lietuva, vėl bus laisva.

Klaipėdietis

HALIFAXAS

TRAGIŠKA MIRTIS

Mirtis, pernai metais išretinusi lietuvių 
gretas, vėl aplankė Halifaxą.

Kovo 30 d., neaiškiu būdu —■ širdies 
smūgio ar epilepsijos ištiktas — sukniubo 
Povilas Midveris, o jo galva atsidūrė de
gančiame židinyje. Kaimynai, pastebėję 
visą naktį šviečiančią elektrą, sekančią 
dieną užaliarmavo, ir smarkiai ’apdegęs 
Povilas buvo rastas negyvas.

Velionis gimė 1922 m. gruodžio 6 d. 
Tauragės Naumiestyje, ūkininko šeimoje. 
Kartu su juo augo keturi broliai ir trys 
seserys. Pasimokęs pradžios mokykloje, 
Povilas darbavosi tėvo ūkyje. Su saviš
kiais emigravo į Vdkietiją 1941 m. Kurį 
laiką po karo pagyvenęs Belgijoje, 1947 
m. atvažiavo į Angliją ir visam laikui ap
sistojo Halifaxe. Ilgą laiką gyveno su J. 
Paukščiu, kuris praėjusiais metais taipgi 
tragiškai užbaigė savo gyvenimą tuose pa
čiuose namuose.

Povilas buvo paprastas, kuklus, savo 
viengulystėje ieškodamas draugų, kad ga
lėtų išsipasakoti, pasiguosti. Dėl to drau
gai jo neapleido ir balandžio 3 d. susirin
ko švč. Marijos bažnyčioje, kurioje gedu
lingas Mišias už jo sielą aukojo kun. J. 
Kuzmickis. Vargonais grojo ir „Dies irae“ 
padėjo (sugiedoti T. I. Dickinson. Po atsi
sveikinimo pamokslo kun. kapelionais su 
susirinkusiais palydėjo į kapines, kur at
sigulė šalia kitų lietuvių.

Laidotuvėse dalyvavo dvi seserys, bro
lis, brolienė ir švogeris, atvažiavęs iš Vo
kietijos. Gėlių vainikai glaustėsi šalia 
duobės, primindami kuklų velionio gyve
nimą ir tragišką mirtį.

Amžiną atilsį!

Diskusijomis išsisėmus, Taryba pasisakė 
dėl Valdybos finansinės apyskaitos už 
1977 metus. Pajamų ir išlaidų DM 42.915, 
38 apyskaita priimta vienbalsiai. Patvir
tintas metinis aktyvo ir pasyvo DM 1.361. 
776,14 balansas. Valdybos pateiktoje 1978 
-1979 m. sąmatoje Taryba padarė stambių 
pakeitimų Jaunimo Kongreso rengimo iš
laidų ir pajamų naudai. Sąmata DM 
65.750.00 1978 metams ir DM 108.500.00 
1979 metams priimta. Kontrolės komisijos 
pirmininko kun. F. Skėrio protokole iškel
tos pastabos ir pasiūlymai dėl apyskaitos 
priimta dėmesin ir pavesta Valdybai vado
vautis. Jaunimo Kongreso rengimo komi
sijos atskaitomybės tikrinimo protokolą 
perskaitė Kontrolės komisijos pirmininkas 
kiun. Fr. Skėrys. Buvo iškelta eilė pastabų 
dėl išlaidų pateisinimo dokumentų, nes ne 
visos išlaidos pakankamai pateisintos. Ta
ryba priėmė nutarimą, kad Jaunimo Kon
greso rengimo komitetas savo atskaitomy
bę privalo kiek tai galima vesti šio krašto 
finansinių įstaigų nustatyta 'tvarka. Kon
statuota, kad Kongreso rengimo komitetas 
gerai veikia ir teikia vilčių, jog Jaunimo 
Kongresas 1979 metais bus sklandžiai pra
vestas.

Vėlyvą vakarą išvargę Tarybos nariai 
lengviau .atsikvėpė, kai buvo prieita prie 
VL Bendruomenės Valdybos rinkimų. 
Kandidatų į Valdybą pasiūlyta 8. Slaptu 
balsavimu išrinkta šitokia Valdyba: R. 
Tendzegolskis, V. Svitas, J. Sabas, A. Lip- 
šys ir dr. A. Veigel-Plechavičiūtė. j Kont
rolės komisiją išrinkti: kunigais F. Skėrys, 
kunigas J- Dėdinas ir Alb. Mostvilas. Ben
druomenės garbės teismo pirmininku iš
rinktas prelatas dr. Jonas Aviža, o jo pa
vaduotoju teisininkas Justinas Lukošius, 
teismo mariu Marija Daimbriūnaitė. Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės atstovais į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą 
įgalioti nuvykti: J. Lukošius, V. Svilas, K. 
Ivinskis, 'kun. V. Šarka ir dr. A. Veigel- 
Plechavičiūtė.

Bendruomenės organus išrinkus, Taryba 
priėmė penkias rezoliucijas, du nutarimus 
ir (šitokį pasisakymą:

„Lietuvi, nepamiršk! P. Plumpa, P. Pet
ronis, N. Sadūnaitė, S. Kovaliovas, O. 
Pranckūnaitė, V. Lapienis, V. Petkus neša 
nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai 
tikėti ir gyventi“. Šiuos žodžius perskaitę 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 
29 numeryje, mes, Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos nariai, savo sesi
jos posėdyje 1978 m. kovo 18 d. broliškai 
užjaučiame dėl tikėjimo ir sąžinės laisvės 
kalinamus savo tautiečius įvairiuose So
vietų kalėjimuose ir reiškiame pasipikti
nimą sovietiniais kankintojais.

Žemaitis

LKB Kronikos Nr. 31
MŪSŲ KALINIAI

— Balio Gajausko byla, (kurią veda ma
joras Pilelis, baigta ir perduota teismui. 
Atrodo, kad teismas bus vasario pabaigo
je ar kovo priadžioje.

B. Gajauskas kaltinamas turėjęs ryšio 
su Solženicyno fondu ir Lietuvos partiza
nų archyvu. Po naujų metų tardytojas Pi
lelis dr papulkininkis Kėžys buvo atvykę į 
Kauno saugumą tardyti Balio motinos ir 
sužadėtinės. Kadangi motina serga, tai 
tardytojas atvyko į butą. Pagal tą tardy
toją Kėžį. Balio laukia 10 m. lagerio bau
da.

Balys Gajauskais lageriuose praleido 25 
medus ir išliko gyvas. Dabar KGB nori jį 
sudoroti. Todėl visų geros valios žmonių 
šventa pareiga visomis galimomis priemo
nėmis ginti Šį gerą, dorą ir visiškai pasi
aukojusį Tėvynei lietuvį ir 'kataliką. Balys 
Gajauskas užtarnautai gali būti laikomas 
kenčiančios ir besipriešinančios Tėvynės 
simboliu.

Su didžia viltimi laukiame, kad mūsų 
broliai išeivijoje, ypač Simas Kudirka, 
kuris gerai pažįsta Balį, padarytų visa, 
kad Balys Gajauskas būtų išvaduotas 'ar
ba išleistas į užsienį. Naujas lagerinės 
bausmės terminas jam bus tolygus mirties 
sprendimui.

1977 m. lapkričio 19 d. iš lagerio buvo 
paleistas Povilas Petronis. Jis buvo nu
teistas 1974 m. už maldaknygių gaminimą 
ir nelegalios literatūros dauginimą. Prieš 
paleidžiamas mėnesį laiko buvo psicholo
giškai 'apdorojamas Vilniaus KGB būsti
nėje.

Ona Prianskūnaitė atlieka bausmę Koz- 
lovkoje. Jos adresas: ČuvaSkaja ASSR, 
Kozlovka, p/ja JUL 34/5a. Ona Pranskū- 
naitė siuvykloje siuva lietpalčius. Normos 
labai didelės. Po 8 vai. 'darbo dienos eina 
į (kitą fabriką ir 4 vai. siuva pirštines. 
Viename laiške rašo: „Mano sveikata blo
ga. Gal čia užges trapi mano gyvenimo 
žvakutė, bet mano širdyje niekuomet ne
užges Dievo, Tėvynės nei savo tautiečių 
meilė... aš esu viskam paisiiryžusi: ir au
kai, Ir kančiai ir mirčiai“. (ELTA)

BATU
MIRĖ LIETUVIS

Joniais Klevinis, 58 m. amžiaus, rastas 
negyvas savo bute Bath mieste.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Suremontuoti prašytojo J. B. nutekamą

jį vamzdi.
(Rezoliucija pareiškimo kampe)

NORI DUOTI IR KOMUNISTAMS 
PAKALBĖTI „LAISVOSIOS EUROPOS“ 

IR „LAISVĖS“ RADIJO BANGOMIS
„Keleivis“ rašo, kad „Radio Free Euro

pe“ ir „Radio Liberty“ valdančių tarptau
tinių transliacijų komiteto pirmininkas 
John A. Gronouski pasiūlė prez. Carteriui 
duoti tų stočių programose laiko pakalbė
ti ir Sov. Sąjungos ir jos satelitinių kraš
tų atstovams — „atsiliepti“ į tų stočių i 
propagandos kaltinimus komunistams ir | 
„pataisyti“ jų perduodamas žinias.

Apie tą sumanymą jau esą pranešta j 
JAV ambasadoms Sov. Sąjungoje ir Rytų I 
Europos valstybėse.

„Keleivis“ spėja, kad už tokią pagalbą į 
Gronouskis ir jo rėmėjai nusipelnysią Le
nino ordiną, ir straipsnį baigia:

„Vaikiško proto galvų ant suaugusio 
žmogaus pečių Amerikoje niekada netrū
ko, o materialiniam gyvenimui gerėjant jų 
dar daugiau atsiranda“.

4


	1978-04-11-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1978-04-11-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1978-04-11-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1978-04-11-EUROPOS-LIETUVIS-0004

