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DISKUSINIS KLAUSIMAS
Atispausdinę Bradforde skaitytą dr. A. 

Štromo paskaitą apie Lietuvos valstybin
gumo problemas ir žinodami autoriaus pa
geidavimą, ikad dėl jo išskeltų pasiūlymų 
pasisakytų kuo platesni išeivijos sluoks
niai, kviečiame savo skaitytojus pareikšti 
nuomonę išdėstytuoju klausimu.

Dr. A. Štromas, gimęs ir augęs Lietuvo
je ir vos prieš kelerius metus atvykęs į 
Vakarus, savo kalbose ir straipsniuose 
perduoda mums naujas mintis, kilusias iš 
naujosios kartos nuotaikų pavergtoje tė
vynėje. Ar jos yra teisingos, ar ne, turės 
parodyti ateitis. Bet mūsų išeivijoje jos 
kelia susidomėjimą, todėl jas rimtai svars
to ne tik pavieniai lietuviai, bet ir mūsų 
politiniai veiksniai.

Praėjusių metų pabaigoje dr. A. Štro
mas tas mintis buvo išdėstęs VLIKo Sei
mo posėdyje, kur jos buvo šiltai priimtos. 
Keli jo pasiūlymai buvo įrašyti į VLIKo 
priimtąją rezoliuciją. Vėliau VLIKo pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas buvo nuvy
kęs į Romą pasitarti dėl jų su Diplomati
jos šefu min. S. Lozoraičiu. Iš VLIKo ko
munikato patyrėme, kad Diplomatijos še
fas rtaiip pat pritarė kai kuriems dr. A. 
Štromo pasiūlymams.

Ligšiol neturėdami dr. A. Štromo pasiū
lymų pilno teksto, negalėjome tuo klausi
mu pasisakyti. Bert šiandien, baigdami 
spausdinti jo paskaitą, kurioje maltomb jo 
pasiūlymų santrauką, galime pareikšti 
keletą pastabų.

Pirmasis įspūdis susidaro toks, kad iš
eivijos dauguma pritars VLIKo nutarimui 
sukviesti komisiją Lietuvos nepriklauso- 
mybinei programai paruošti. Tačiau bus 
abejonių dėl tikslingumo šiuo metu suda
ryti Lietuvos egzilinę vyriausybę.

Šis klausimas jau anksčiau buvo disku
tuotas, ir dėl jo gana aiškiai buvo pasisa
kęs min. S. Lozoraitis. 1949 m. vasario 
mėn., -atsakydamas į „Minties“ korespon
dento klausimą, jis pasakė:

„Man yra žinomia, jog kai kurie politi
kos veikėjai pageidauja, kad būtų sudary
ta egzilinė vyriausybė, bet aš neturiu įspū
džio, jog dabartinė tarptautinė padėtis bū
tų tam palanki. Verta prisiminti, kad to
kie klausimai rūpi ne mumis vieniems, bet 
ir dlaiuigeliui kitų, sovietų okupuotų vals
tybių atstovų, ir kad vis dėlto nuo karo 
pabaigos ligi dabar nesudaryta nė vienos 
tų valstybių egzilinės vyriausybės...

Šiaip ar taip, mūsų egzilinės vyriausy
bės klausimas galėtų būti svarstomas įtik
tai vadovaujantis aiškiais Lietuvos inte
resais ir realiu tarptautinės padėties įver
tinimu, o ne kitais kuriais atskirų žmonių 
ar organizacijų sumetimais.“ („Mintis“ 
Nr. 18/19, Memmingenias, 1949. II. 14).

Per pastaruosius 29 metus, atrodo, tarp
tautinėje ‘politikoje niekas neatsitiko, kas 
pateisintų reikalą sudaryti Lietuvos egzi
linę vyriausybę. Padėtis, aišku, gali neti
kėtai pasikeisti, o kai tai įvyks, mūsų 
veiksniai tikriausiai nepavėluos tą pasiū
lymą įgyvendinti.

Lietuvos nepriklausomybinės programos 
paruošimo klausimas yra labiau pribren
dęs, ir todėl mes džiaugiamės, kad tas rei
kalas yra pajudėjęs iš vietos.

Tikimės, kad išiuo klausimu pasisakys 
mūsų organizacijos ir pavieniai skaityto
jai.

Vienam iš tauriausių ir 
daugiausia nusipelniusių mūsų 

visuomenei lietuvių, mielam 
bičiuliui Juozai Lūžai tragiškai 

mirus, jo dukrai Daliai reiškiame 
širdingą užuojautą ir kartu 

liūdime
Melita ir Petras Varkalos

Agronomui J. Lūžai mirus, 
žmonai Emilijai ir dukrai Daliai 

nuoširdžią užuojautą reiškia

R. ir A. Giedraičiai

A.A. Dipl. Agronomui ir „Europos Lietuvio“ Redaktoriui 
JUOZUI LŪŽAI mirus,

žmonai Emilijai, dukrai Daliai su šeima ir artimiesiems, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Vincas, Vytautas ir Mikasė Anelauskai
Rimas ir Rūta Anelauskai
Algis ir Angelė Bliūdžiai
Telesforas ir Konstancija Grikinai
Judita Mamaitytė
Antanas ir Marija Sturonai
Pranas ir Stella Žukauskai

NUTEISTAS DISIDENTAS
„The Times“ (7. 4. 78) praneša, kad so

vietų teismas Kijeve nuteisė Piotrą Vdnsą 
vieneriems metams darbo stovyklos už 
„parazitizmą“. P. Vinsas buvo Helsinkio 
nutarimų įgyvendinimui grupės narys. Jo 
tėvas /religinis rezistentas, jau seniau bu
vo nuteistas kalėjimu.

ALBANAI KRITIKUOJA RUSUS
Albanijos kom. partijos vadas Enver 

Hoxha, lankydamas vieną iš savo sovcho- 
zų, pasakė kalbą, kurioje išjuokė Sovietų 
vadus. Jis pasakė, kad Chruščiovas lanky
damasis Albanijoje nesidomėjo apelsinų 
bei alyvų medžiais, kurie simbolizuoja 
taiką. Vieton to, Chruščiovas norėjo Alba
nijoje įrengti povandeninių laivų bazę. 
Bet iš .to plano nieko neišėjo, nes „mes 
esame savo krašto šeimininkai“, —■ pasa
kė Hoxha,— „Mes neleisime, kad svetim
šaliai nurodinėtų mums, ką mes turime da
ryti“.

Vieną kartą sovietų ministeris A. Miko- 
janas pranašavo, kad Albanija mirs badu, 
jeigu nutrauks santykius ®u Sov. Sąjun
ga. Hoxha atsakęs, kad to nebus.

Ligštol užsidariusi nuo savo kaimynų, 
Albanija pradeda „atidaryti langą į pa
saulį“. Nuo kovo 28 d, atidarytas oro susi
siekimas tarp Albanijos ir Graikijos. Tos 
dvi valstybės taip pat pasirašė prekybos 
sutartį.

ATSILIEPIMAI Į INFORMACIJA DĖL 
ŽMOGAUS TEISIŲ

Kovo mėn. pradžioje DBLB krašto val
dyba išsiuntinėjo Britanijos vadovaujan
tiems asmenims ką tik gautus leidinius 
„The Violations of Human Rights in So
viet Occupied Lithuania“, Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos Nr. 26 anglų kal
ba ir „Violations of Freedom of Religion 
in Soviet Occupied Lithuania in Contra
vention of Helsinki Final Act.“.

Susipažinęs su tais leidiniais, kardino
las Basil Hume rašo: „Aš galvoje visada 
nėšiojuos mintis apie Lietuvoje kenčian
čius mūsų brolius katalikus ir jaučiu 
jiems didelės simpatijos. Savo maldose vis 
prisimenu juos ir jaučiu, jog turi būtii kas 
nors padaryta, kad jiems sąlygos pagerė
tų... Siunčiu geriausius linkėjimus vi
siems lietuviams D. Britanijoje“.

Canterburio arkivyskupas užsienio rei
kalams tarybos pirm. Canon M. M. H. Mo
re rašo: „Labai ačiū už didžiai vertingąin- 
formaciją, kurią perskaitėme su dideliu 
susirūpinimu. Arkivyskupas ir .aš, kurie

Agr. JUOZUI LŪŽAI mirus, jo 
žmonai ir dukrai gilią užuojautą 

reiškia

DBLS Manchesterio skyriaus 
valdyba ir nariai

A. A.

JUOZUI LŪŽAI mirus, sunkiai 
sergančiai žmonai EMILIJAI, 
dukrai DALIAI ir jos šeimai 

reiškia gilią ir nuoširdžią 
užuojautą

Br. Br. Daunorai, 
R. D. šovai,

A. R. Jaloveckai,
A. R. Goodbody,

P. A. Goossens ir jų šeimos

Los Angeles,J.A.V.

Stebime religijos persekiojimą komunisti
niuose kraštuose, visuomet .turime savo 
mintyse krikščionis Baltijos respublikose, 
visuomet mes juos atsimename savo mal
dose ir rūpinamės, kad visi sunkumai 
greičiau praeitų.

„Linkėjimai D. Britanijos lietuviams“.
Writers and Scholars Educational Trust 

rašo: „Labai ačiū už prisidėjimą prie ben
dro darbo, kurį atlieka „Committee for 
Writers in Prison“. Ir kartu esame labai 
dėkingi už atsiųstąją informacinę medžia
gą, kurią laikyseme savo bibliotekoje, kad 
ja galėtų pasinaudoti žurnalistai ir kiti 
žmonės, kurie rūpinasi žmogaus teisių ap
sauga. Visuomet mielai lauksime jūsų pa
ramos informacijos srityje“.

Dar gautos visų didžiųjų laikraščių re
dakcijų padėkos ir pasisakymai, kad pri
reikus pasinandos mūsų pasiųstąją infor
maciją.

APIE LIETUVIŲ-LENKŲ SANTYKIUS
Paryžiuje leidžiamas lenkų mėnesinis 

žurnalas KULTŪRA sausio-vasario, 1978 
m. laidoje, tarp ‘kitų kronikų, yra ir „Lie
tuvių Kronika“. Autorius — E. Žagiell.

„Lietuvių Kronika“ pradedama citato
mis iš Z. Dailidkos straipsnio „Pasikalbė
jimas su lenkais“ (SĖJA, Nr. 134).

Ji baigiama tokiais žodžiais: „Auga nau
jos lietuvių ir lenkų kartos, kurios, savo 
laikų ir reikalavimų dvasios vedami, tvar
kys tuos santykius. Todėl jiems reikia ir 
palikti susidoroti su jomis, labiau emocio- 
nalinėmis negu praktiškomis, problemo
mis. šiandien, mūsų nuomone, reikia ne
kelti antagonizmo, susilaikyti nuo nedrau- 
kišlkų pasisakymų apie kaimynus... lygiai 
nereikią vengti kontaktų ir praktiškame 
gyvenime“. (ELTA)

LIETUVOS VĖLIAVA PRIE WINNIPEGO 
ROTUŠĖS

V. Januškos pirmininkaujama Winnipe- 
go (Kanadoje) apylinkės valdyba užmez
gė ryšį su miesto burmistru ir gavo teisę 
vasario 16 d. prie rotušės iškabinti Lietu
vos vėliavą, 'kuri iškaboje visą savaitę ir 
kurią „Free Press“ korespondentas nufo
tografavo ir išspausdino savo laikraštyje.

Burmistras pasikalbėti apie Lietuvą bu
vo pasikvietęs apie 50 lietuvių.

TRYS DIDŽIOSIOS VERTYBĖS
Frankfurt am Main leddžiaimia-s rusų 

mėnesinis žurnalas POSSEV gruodžio 
mėn. 1978 m. numerio viršelyje įdėjo iš
trauką iš E. Romanovo pranešimo, žurna
lo metiniame susirinkime: „Trys vertybės 
turėjo sprendžiamosios reikšmės mūsų is
torijoje: šeima, patriotizmas ir religija. 
Tos trys vertybės buvo ir tebėna nepri
imtinos komunistų valdžiai. Per šešiasde
šimt metų buvo mėginta jas sugriauti ir 
iškraipyti. Nežiūrint to, mes iBsaugojom 
jas. Kaip žaibo trenktas medis —- sužeis
tas, sužalotas, bet išsaugojęs savo šaknis 
vėl žaliuoja ir žydi, taip ir mūsų tauta, iš
saugojusi šeimą, meilę Tėvynei ir tikėji
mą, savo tūkstantmetės istorijos bėgyje, 
neprarado savo sielos. Tai yra mūsų .atei
ties laidas“. (ELTA)

Mielo Juozo Lūžos šeimą liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame

B. Butrimas su šeima

Mielam Juozui Lūžai mirus, jo 
žmonai Emilijai ir dukrai Daliai 

reiškiame gilią užuojautą
J. ir K. Tamošiūnai

Buv. Lietuvių Sodybos vedėjui, 
„Europos Lietuvio“ redaktoriui 
ir Rajono skautų garbės nariui

JUOZUI LŪŽAI
mirus, reiškiame gilią užuojautą 
p. Lūžienei ir dukrai Daliai, ir 
kartu liūdime, skautiškos idėjos 

rėmėjo netekę
LSS Anglijos Raj. Vadija, 

sesės ir broliai skautai

„ AUŠRA44
(Kr. S)

KĄ TURIME DARYTI?
Dabar, kai beveik po išimto metų vėl pa

sirodė „AUŠRA“, sąlygos tėvynėje yra pa
sikeitusios. Lietuva turi gausią inteligen
tiją, įvairias mokyklas ir savą lietuvišką 
spaudą. Nereikia „AUŠRAI“ straipsnių 
apie žemdirbystę, metereologiją ar astro
nomiją... šiuo metu yra daug aktualesnių 
problemų, todėl nenuostabu, kad „AUŠ
RA“ buvo taip džiugiai sutikta lietuvių in
teligentų ir jaunimo, gyvenančių Lietuvo
je ir už jos ribų.

Lietuvai gresia nutautimo, išsigimimo 
ir sunaikinimo pavojus. Tas pavojus tuo 
didesnis, kuo jos priešų klasta subtilesnė. 
Nemaža tautiečių jo nepastebi, kiti tapo 
sąmoningi ar nesąmoningi tautos dvasinių 
ir materialinių vertybių naikintojai. Pra
radę sąžinę, jie aklai vykdo Lietuvos oku
pantų mūsų Tėvynę žlugdančius planus.

Marksistinės ideologijos atstovai pabrė
žtą, kad artėjant į komunizmą, tautos ir 
jų kalbos fans nykti. Bus viena tauta ir 
viena kalba.

Lietuvoje nutautinimas vykdomas įvai
riais būdais. Vienas jų — siaurinimas lie
tuvių kalbos teisių. Vis labiau į viešąjį' 
gyvenimą įvedama rusų kalba. Trukdoma 
naudotis priemonėmis, ugdančiomis tauti
nį susipratimą: pažinti nesuklastotą Lie
tuvos istoriją, varžoma kraštotyrininkų 
veikla, tautinis menais ir visa, kas palaiko 
tautos dvasią. Susipratęs lietuvis laikomas 
buržuaziniu nacionalistu liaudies priešu, o 
rusų patriotas — pažangiu tarybiniu pi
liečiu.

Todėl, norėdami nuslėpti lietuvių nu
tautinimo užmačias, nuolatos pabrėžia in
ternacionalizmą, būtinumą išmokti visas 
tarybines tautas jungiančią rusų .kalbą, 
kuri ateityje turės pakeisti gimtąją kalbą.

Tikslas aiškus, tik ne visi Tarybų Są
jungos komunistai yra vienos nuomonės, 
kaip to 'tikslo pasiekti. Vieni (Brežnevas 
ir jo šalininkei) linkę tik palaikyti rusi
nimo eigą, kiti (Rusijos komjaunimo ir 
kariuomenės atstovai) nori, kad nutauti
nimas būtų priverstinis.

Esant tokiai padėčiai, mūsų pareiga gin
ti didžiąsias tautos dvasines vertybes: kal
bą Tėvynės meilę, tautos istoriją, tikėji
mą ir dorą.

Visur, kur tik įmanoma, vartoti taisyk
lingą lietuvių kalbą ir stengtis, kad jos 
niekur neišstumtų rusų kalba. Neleisti jai 
skverbtis į mokyklas, įstaigas, pasitari
mus ir į tarnybinį susirašinėjimą. Posė
džiuose, susirinkimuose, minėjimuose, kur

7 dienos
— Sovietų pilietis Arkadij ševčenko, 

dirbęs J. T. O. sekretoriate, atsistatydino 
iš gen. sekretoriaus pavaduotojo pareigų 
ir paprašė JAV-bės įstaigos leidimo likti 
gyventi Amerikoje.

A. ševčenko yna 47 m. amžiaus ukrai- 
nietiis, dirbęs 'tarptautinėje organizacijoje 
nuo 1973 m.

— Austrijos, Italijos, Vak. Vokietijos ir 
Šveicarijos vid. reikalų ministerial, susi
rinkę Šveicarijoje, sutarė dėl priemonių 
kovai prieš terorizmą.

— Turine (Italijoje) buvo sužeistas ir 
suimtas Raudonųjų brigadų teroristas 
Piancone, -iš kurio policija tikisi išgauti 
žinių apie teroristų grupę, kuri laiko su
ėmusi buv. min. pirmininką Aldo Moro.

Teijorfatą sužeidė kalėjimo prižiiūrėto- 
jas Cuitugno, kuris pats buvo prie® tai te
roristų mirtinai sužeistas.

—■ Laikraiščių redakcijos tapo užverstos 
skąitytojų laiškais, kuriuose Vienos gy
ventojai. protestavo prieš britų skulpto
riaus Henry Moore skulptūrą, pastatytą 
aikštėje prie šv. Karlo bažnyčios. Tai bu
vo skulptoriaus dovana Vienos miestui.

— Teismo posėdis Vak. Berlyne turėjo 
būti 'atidėtas, nes šeši kaltinamieji, „ant
rojo birželio sąjūdžio“ teroristai sumušė 
savo advokatus.

— Sovietų prez. Brežnevas gegužės mėn. 
pradžioje lankysis su oficialiu vizitu Vak. 
Vokietijoje.

— Vak. Vokietijos parlamentas priėmė 
seriją įstatymų kovai su terorizmu. Pagal 
įstatymą policijai bus leista, ieškant nusi
kaltėlių, patikrinti ištisus namų blokus ir 
įtariami asmenys galės būti sulaikyti tar
dymui ilki 12 vai. Opozicijos partijos rei
kalavo griežtesnių priemonių.

— Jugoslavijos teismas nuteisė pro-ru- 
sišką komunistą Miletą Perovičių 20 metų 
kalėjimo už sąmokslą nuversti marš. Tito 
valdžią.

— Sovietų teismas nuteisė leningradietį 
Leonidą Lubmaną 15 metų darbo stovyk
los už „teikimą žinių užsienio žvalgybai“.

— Niujorke varžytynėse buvo parduo
tas gerai išlaikytas Gutenbergo atspaus
dintos biblijos egzempliorius už 
2.200.000 dolerių (1.158.000 svarų), o 1926 
m. už panašų egzempliorių buvo gauta tik 
22.000 svarų. 

dalyvauja lietuvių dauguma, reikalauti, 
kad būtų vartojama lietuvių kalba. Gėda, 
jei pasitarime, kuriame dalylvauja 50 lie
tuvių dr vienas rusas, šnekama rusiškai! 
Kiekvienais lietuvis turi griežtai kovoti 
prieš rusiškus keiksmažodžius, nevartoti 
šnekamoje kalboje svetimų žodžių ir posa
kių. Tačiau rusams, tikrai nemokantiems 
vietinės kalbos, turėtume mandagiai atsa
kyti ir paaiškinti 'rusiškai.

Mūsų pavergėjai, žinodami, kad tautos 
pažinimas ugdo tėvynės meilę, visaip sten
giasi klastoti Lietuvos istoriją, naikina 
vadovėlius, draudžia kraštotyros darbą. 
Todėl kiekvienas lietuvis turėtų stengtis 
pažinti tautos istoriją, platinti Lietuvos is
torijos vadovėlius, reikalauti, kad mokyk
lose plačiau būtų dėstoma Lietuvos istori
ja, nenutylėti ir teisingai nšuviesti svar
būs istoriniai įvykiai.

Žmonijos istorija patvirtina tiesą, kad 
religija, ypač krikščioniškoji, yra tautos 
dvasinės gyvybės šaltinis. Tautos, atsisa
kiusios krikščionybės, doroviškai smunka, 
subambarėja ir išsigimsta. Akivaizdūs fak
tai — hitlerizmas ir bolševizmais. Nenuo
stabu, kodėl tautinio atgimimo priešai 
įnirtingai siekia Lietuvą subedievinti.

Dar viena iš priemonių žlugdyti tautą — 
jos demoralizavimas. Kol lietuviai bus 
aukštos doros, nebus Tėvynės išdavikų. 
Žūsta doroviškai smukusius tautos (romė
nai dėl ištvirkimo, indėnai dėl alkoholiz
mo). Nors šiandieną ateistai tiesiogiai ne
girta amoralaus elgesio, bet sudaro sąly
gas jam atsirasti: plati prekyba alkoho
liu, bedieviškas jaunimo auklėjimas ir ne
normalios gyvenimo sąlygos.

Todėl sąmoningas lietuvis tori kovoti su 
alkoholizmu, kaip jaunimo griovėju, šei
mų irimo priežastimi, venerinių ligų šal
tiniu, kovoti su abortais, kaip tautos nai
kinimo priemone, kovoti su karjerizmu, 
nesutikti būti saugumo agentu, kelti vie
šumon jų užmačias ir grasinimus, neatsi
žadėti savo įsitikinimų. Lietuviai turi pra
lenkti svetimtaučius savo darbu, mokslu, 
kultūra, dora, drąsa, ištverme, skaistumu, 
blaivumu ir nuoširdžia Dievo ir Tėvynės 
meile. (ELTA)

PAGALBA DISIDENTAMS

Natalija Solženicyną, Nobelio premijos 
laureato rašytojo Aleksandro Solženicyno 
žmona, lankėsi Londone ir Paryžiuje, 'aiš
kindama pagalbos disidentams reikalą. 
Būdama Londone, ji kalbėjo Latvių Na
muose, kur buvo sukviesti Rytų Europos 
egzilų ir Anglijos žurnalistai bei disiden
tų rėmėjai.

N. Solženicyną pasakė, -kad neatsižvel
giant į KGB daromąsias kliūtis, politi
niams kaliniams bei jų šeimoms siunčia
moji pagalba vis dlair pasiekia adresatas. 
Pagalbą gauna ne tik rusų disidlentai, bet 
taip pat baltiečiiai, ukrainiečiai ir -kitų 
tautų suimtieji bei jų šeimos.

Fondas yra sudarytas iš honoraro, kurį 
A. Solženicynas gavo už savo -knygą „Gu
lago salynas“. Fonde buvo apie milijonas 
svarų sterlingų, bet tos sumos nepakanka 
pagalbai teikt visiems nukentėjiusiems nuo 
komunstinių režimų persekiojimo.

N. Solženicyną aplankys ir kitus Vak. 
Europos kraštus, ieškodama paramos nu- 
kentėjusiems laisvės kovotojams.

NUTEISTAS GAJAUSKAS

The Times (17. 4) pranešė, kad Balys 
Gajauskas, kuris padėjęs -išskirstyti Sol
ženicyno pašalpą nukentėjusioms disiden
tams, Sovietų teismo buvo nuteistas 10 
metų darbo stovyklos.

GRUZINŲ DEMONSTRACIJA

Tiblise. Gruzijos sostinėje, įvyko tūks
tantinė demonstracija, per -kurią gruzinai 
reikalavo pripažinti jų kalbą oficialia . 
respublikos kalba.

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT. Tel. 01-7272470

Registered as a Newspaper at the Post 
Office.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 
dėl to nesusitarta, negrąžinami.

Prenumeratos kaina metams 10.00 sv. 
pusei metų — 5 sv.; dolerio kraštuose — 
20.00 dol. metams; Vokietijoj .— DM 45.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 3.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

1



EUROPOS LIETUVIS

1

1978 m. balandžio 18 d. Nr. 16 (1406)

Truputis kunigaikštine tema
Visi esame gerai įsikalę į galvą, kad 

praeitis yra dvasinės stiprybės šaltinis. O 
kad tos stiprybės pasisemtame, istorikai 
rūpinasi ne tik vadovėlių pateikti, bet ir 
smulkių monografijų ir senų metraščių. 
Savo ruožtu rašytojai ir dailininkai kart
kartėmis taip part suranda istorijoje sau 
įkvėpimo šaltinį, ir jų kūriniuose atgyja 
mums praeities didieji žmonės, taip sa
kant, su kūnu ir krauju, pilnesnį negu is
torijos analuose. Istorija, šiaip ar taip kal
bėtame, daugiau sausokas daiktas — da
tos, idėjos, žygiai, o menai labiau tiesio
giai veikia akį ir širdį.

Nežinau, kas mūsų, lietuvių, meno sričių 
žmonėms pastaraisiais metais bus atsitikę, 
kad jų dėmesys nukrypo labiausiai į Min
daugą, Lietuvos vienytoją, didįjį kuni
gaikštį ir karalių. Lietuvoje gyvenome Vy
tauto Didžiojo kultu. Gal dėl to, kad iškil
mingai buvo minimi jo jubiliejiniai metai 
ir rašytojai ir dailininkai premijomis bu
vo paskatinti sujusti sukrusti menuose 
stipriau įamžinti tą karalių ir politiką. 
Juk net ir Tautos Šventė iš gegužės mėne
sio buvo perkelta į rugsėjį, į vytautinę die
ną. Net ir Vytauto paveikslas buvo iškil
mingai nešiojamas po Lietuvą. Susilaukta 
tuomet ir vytautinių poemų, romanų ir 
dramų. Net ir Balys Sruoga, vienas la
biausiai nepriklausomų kūrėjų, tada para
šė vytautihę dramą „Milžino paunksmė“, 
kuri, rodos, meniškumu nurungia visus 
anuomet istoriniais siužetais sukurtuosius 
darbus. O savo ruožtu ir dailininkai, kaip 
pamatysime, skubėjo vytautiškai pasi
reikšti.

Svetur vyrauja Mindaugas. Košuba, pa
vyzdžiui, sukūrė puikią jo skulptūrą. O 
rašytojai net keli neišvengė pagundos pa
rašyti apie jį kokį nors kūrinį (Vytautui 
vienas tik L. Andriekus paskyrė poezijos 
knygą, Gediminui — K. Bradūnas). K. 
Bradūn-as pagerbė jį eilėraščiais, J. Krali- 
kauškas Mindaugą ir mindauginį laikotar
pį pavaizdavo net keliuose romanuose, V. 
Alantas jo literatūrinį portretą nupiešė 
savo didžiajame „Šventaragyje“, A. Kai
rys dramų trilogijoje. Net ir Lietuvoje 
Just. Marcinkevičius paskyrė jam savo 
dabar jau labai išgarsėjusią dramą-poe- 
mą. Kadangi rašytojai kiekvienas pagal 
savo intuiciją interpretuoja istoriją, papil
dydami jos duomenis dar nemaža doze 
fantazijos, tai nepatartina tų kūrinių vie
no po kito skaityti tam, kas juose būtų 
linkęs ieškoti vien nemeluotos tiesos, nes 
ir Mindaugai juose bus gana skirtingi ir 
jų žmonos ir ypač visokie antraeiliai vei
kėjai. Nelabai net įsivaizduoju, kas atsi
tiktų, jei susirinktų būrelis lietuvių ilr 
pradėtų ginčą vieną kartą ne apie nedar
bą ar senus išgyvenimus Lietuvoje, bet 
apie svetur pasirodžiusius mindauginius 
kūrinius ir jeigu kiekvienas tokio disputo 
dalyvis būtų iškaitęs tik vieną kurį nors 
mindauginių autorių...

Istorija užkrėtė ir mūsų centrus Brita
nijoje. štai Lietuvių Namų Londone salės 
sienose, žiūrėkite, kiek dabar jau sukaup
ta portretuose istorijos, kunigaikštiškos ir 
atgimstančiai ar jiau atgimusiai ir nepri
klausomai Lietuvai atstovaujančios! Lie
tuvių Sodyba taip pat jau pradžią turi. 
Pradžią yra padarę ar daro ir Mancheste- 
ris, Bradfordas.

Kunigaikščiai, žinoma, tapomi taip, kaip 
dailininkai juos įsivaizduoja, nes istorijos 
liudijimai apie jų išvaizdą yra laibai 
menki, štai apie Vytautą Didįjį pasakyta, 
kad jis buvęs mažo ūgio ir moteriško vei

vadintoje „Dailės ir kultūros baruose“) 
vyt autiniais metais dideliais kiekiais bu
vo išleista Adomo Varno litografinio Vy
tauto Didžiojo atvaizdo ir Petro Rimšos 
medalio su Vytauto atvaizdu. Tais metais 
dar J. Zikaras, V. Grybas ir kiti skulpto
riai dirbo kunigaikščio biustus, J. Macke
vičius sukūrė kompoziciją „Vytautas ties 
Juodąja jūra“, M. Dobužinskis didelį port
retą, kur Vytautas, P. Galaunės žodžiais, 
„turtingiausiai pasipuošęs ir apsikarstęs 
įvairiiausiais ženklais, stovi senojo Vil
niaus pastatų fragmentų fone“.

Matyt, A. Varno Vytauto portretais buvo 
pripažintas anuomet geriausiu, jei komite
tas pasiryžo jį ko plačiausiai paskleisti 
Lietuvoje. O kaip jis Vytautą įsivaizdavo, 
mūsų įSkaiitytojiai pamatys iš čia pat spaus
dinamos fotografijos. Tik kai „Europos 
Lietuvis“ negali perduoti paveikslo spal
vų, tai kūrinį matome vien juodą-baltą. 
Susipažinti įsu šiuo paveikslu ir graži pro
ga pasitaiko: jo autorius, dail. Adomas 
Varnas, eina garbingus šimtuosius savo 
gyvenimo metus.

O kad neturime visiškai patikimų, iš jo 
paties laikų Vytauto Didžiojo portretų, tai 
P. Galaunės įrodinėjimai®, tar būt, reikia 
patikėti: tokių nelabai ir galėjo bū
ti. Nors kai kurie istorikai, sako, kiaip A. 
Janulaitis ir kiti, tvirtina,' kad Vytautas 
visomis išgalėmis artino Lietuvą prie Va
karų Europos kultūros, bet tai tegalėjo 
būti vien tik pastangos, nes jam pirmiau
sia rūpėjo turėti gerai paruoštą kariuome
nę, aprūpinti ją ginklais, megzti diploma
tinius santykius. Dvasinė kultūra tarėjo 
būti ta, kuri iki jo laikų veikė Lietuvoje,

Bitė Vilimaitė

PEILIS IR PIRŠTINĖ
Giminės ją prikalbėjo keltis arčiau prie 

jų, ir senoji pervažiavo visą Lietuvą, ap
sikabinusi savo pelargonijas. Turėjo kiek 
ir .pinigų. Dar mokėjo pinti krežius. Da
bar, didelio miesto pašonėje, ji tarėjo at
likti ir svarbią misiją —■ kai kas jos var
du ketino statytis namą, paskui gal ir 
sauną. Senajai naujojoj vietoj nepatiko. 
Pirmosiomis dienomis kažkur pragaišo 
kalakutas. Ir ne visi ūgiai prigijo. Senoji 
dažnai sėdėdavo prie lango, žiūrėdama ton 
pusėn, kur liko jos sena troba. Ten kraš
tas buvo (rūstokas — plyni laukai, kūdtros, 
čia — ežeras. Ne taip lengva priprasti 
prie didelio vandens. Akys čia pavargda
vo nuo gamtos grožybių, čia lyg ir nebuvo 
būtinybės dirbti.

Senoji kiek atkuto, kai vienas žmogus 
jai padovanojo peilį, atvežė specialiai iš
rinkęs iš miesto, puikų įnagį. Senoji pa
čiupinėjo jį ir staiga užsidegė noru dirbti 
— eiti ir prisipjauti krežiams pinti vyte
lių. Greit ji pagarsėjo tais krežiais apy
linkėje. Nereikėjo nė vežti jų įturgun, pa
tys žmonės ateidavo ir išpirkdavo. Pamaži 
senoji susitvarkė daržą, paukščių kieme 
irgi netrūko, o prie malkinės buvo pririš
tas pažiūrėti nedidelis, bet lyg paklaikęs 
iš piktumo Šuo.

Dabar galima gyventi. Dabar niekas ne
dings.

Senoji buvo ne iš tų, kurie krauna pi
nigus vaikams. Net anūkų nepageidavo at
važiuojant, jie lyg ir apvylė ją, nurašky
dami nepninOkusius žirnius ir išraudami 
jaunas morkas. Ir marčiai senoji gana su
trumpino atostogas. Gal tyčia, o gal ir ne, 
ji paduodavo valgį tik nubraukusi į pri

do, todėl dabar kai kurie į Londono Lietu
vių Namus iškilmingom progom užsukę 
kitataučiai nustebina lietuvius klausimu: 
„Ar jūs ir moterį ‘turėjot karalių soste?“ 
Ne, vyrai valdė kraštą, o moterys vyrus, 
— taip gal turėtume atsakyti įsu doze hu
moro. Žinoma, vyrai ir tik vyrai.

Bet grįžkim altgal į vytautinius 1930 me
tas, kurie sujudino įvairių sričių meninin
kus. Vieni rašė, kiti piešė ar lipdė. Kaip 
meno istorikas Paulius Galaunė liudija 
savo straipsnyje „Vytauto portretai“ 
(straipsnis pirmą kartą išspausdintas 1933 
m. „Praeities“ II tome, o 1970 m. pakarto
tas P. Galaunės straipsnių rinktinėje, pa

būtent, bizantiška-rusilška. Tą įtaką di
džiųjų kunigaikščių rūmuose palaikė žmo
nos rusės, rusiškas žemes valdantieji bro
liai. Ano laikotarpio lenkų meno istorijos 
žinovas V. Podlacha taip esąs parašęs apie 
Jogailos rūmus:

„Jogaila priprato prie tos jausmų sim
bolikos, kuri pasireiškia bizantinio-rusų 
stiliaus kūriniuose, tuose didingų archije- 
rejų ir asketiškų vienuolių tipuose, iškil
mingose ir drauge liūdnose madonose ir 
maloniose jaunuolių figūrose“. Jis negalė
jęs jų užmiršti ir tada, kai atsidūręs tarp 
kūrinių su vakarų žymėmis. Kaip bažny
čių geradėją, kai reikėdavo papuošti jų 
sienas paveikslais, jį patenkindavo rytų 
bažnyčios menas.

Kadangi Jogaila turėjo įtakos Vytautui, 
tai ir jo rūmuose galėjo būti bizantinės- 
rusiškos pasaulėžiūros menininkų, o tie 
menininkai nevaizdavo nei Jogailos, nei 
Vytauto. Jie piešė Dievą Tėvą, madonas, 
šventuosius, bet niekad nevaizdavo gyvų
jų, nors jie būtų ir kunigaikščių ar kara
lių sostuose sėdėję. P. Galaunė atmeta ir 
kai kurių rusų meno istorikų įsitikinimą, 
kad Naugardo bažnyčių sienos rodančios, 
>jog XII ir XIV amžiais portretinės tapy
bos suvokimas nesvetimas buvęs dailinin
kams. Jo manymu, tie „portretai“ sienose 
greičiausiai nieko bendra nebus turėję su 
portretuojiamaisiais asmenimis.

O jei Vytautas stengėsi artėti prie Va
karų kultūros ir ne kartą yra lankęsis pas 
kryžiuočius, ar vakarietiškos pasaulėžval
gos menininkai negalėjo nutapyti iar nu
piešti jo portretą? Taip, yra du Vytauto 
Didžiojo -atvaizdai, vienas tapybinis, o ki
tas medžio raižinys. Tuo tapybiniu pasi
naudojęs A. Varnas, P. Rimša ir daugelis 
kitų. Kai P. Galaunė rašė savo straipsnį, 
jis kabėjo Vilniaus katedros bažnyčioje ir 
esąs labai artimas tam. kuris buvo kuni
gaikščių Radvilų rinkiniuose Nesvyžiuje. 
Nesvyžiškis, kaip istorikai įrodinėja, esąs 
kopija, kurioje didžiojo kunigaikščio mit
ra, pridėjus kryželį, išvirto lyg į karaliaus 
karūną. M. Balinskis tą iš Augustijonų 
vienuolyno į vyskupo rūmus, o paskui į 
katedrą perkeltąjį linkęs laikyti tikru, J. 
J. Kraševskis abejoja ‘tikrumu.

Dėl raižybinio, sako, kyla dar daugiau 
abejonių. Tokių raižinių esą ir spausdinto
se kronikose, bet pagal ano laiko madą tas 
pats paveikslas galėjo figūruoti ir kaip 
Vytautas Didysis ir kitoje vietoje kaip ku
rio nors kito krašto karalius ar kitas kil
mingasis. Juo labiau atmestinas tikrumas 
Vytauto Didžiojo atvaizdo, kabojusio Tra
kų parapijinėje bažnyčioje: jis tenai at
vaizduotas barzdotas su lenkiškai diduo
menei būdinga „čiupryna“.

(b. k.)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Naujoji Viltis, Nr. 10, 1977 m. Politikos 

ir kultūros žurnalas, leidžia Lietuvių Stu
dentų Tautininkų korporacija Neo-Lithua- 
nial ilr Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba. 
Čikaga.

Šiaurės Anglijos Lietuvių biuletenis. 
Nr. 34, 1978 m. Leidžia Lietuvių kultūri
nis ratelis. Red. D. Damauskas ir S. Lau- 
ruvėnas, 79, Victoria Cresc., Eccles, Man
chester, M30 9AN.

Tomas Venclova 98 eilėraščiai. Algi
manto Mackaus knygų leidimo fondas. 
Chicago, 1977. 144 psl. Tiražas — 1.000 eg
zempliorių. Kieti viršeliai. Henrietos 
Vepštienės aplankas.

Laiškai lietuviams. Nr. 2, 1978. Religinės 
ir tautinės kultūros žurnalas, leidžia Tė
vai Jėzuitai, Čikaga.

kyštę iš jovalo ištrauktais rankas. Kas gi 
šitai pakęs?

Praėjo keleri metai. Mažas atsitiktinu
mas nulėmė senosios gyvenimą. Dabar, 
kad ir nežmoniškai žiauru, senajai liko 
gyventi kelios valandos. Vištos, krabždėju
sios po krosnimi, sutūpė anksčiau. Kelios 
varnos nusileido į artimiausią medį. Šuva 
vos dvėsuoja. Oras pavasariop, šlapdriba, 
žvarbu. Tačiau sniegas keliuose jau nu
leistas, pamiškė juoduoja lyg burna, eže
ras nubertas žalsva rupia druska, ledas 
jau nelaiko žmogaus. Pet nemanykite, kad 
senoji užlips ant ledo.

Jos dienia praėjo miestelyje, tvarkant 
šiokius tekius reikalus. Grįždama per miš
ką, ji nusipiovė kelias naudingais saikeles, 
tas peilis, nusvidintas jos rankų, vėl gra
žiai pasitarnavo jai.

Dar jokių varnų, lyg juodų skurlių, ne
buvo tuopoje, kai senoji įžengė savo kie
man. Šuva, dar pilnas gyvumo ir to be
prasmiško pykčio, aplojo ją, savą. Tegu. 
Toks šuo jai ir patiko.

Gyvai senoji pasitaisė pietus. Tačiau kai 
reikėjo prariekti kepalą, — čia prastais 
duonriekis netiko, nes duona buvo sužie
dėjusi, — senoji pasigedo savo gerojo pei
lio. Bus pametusi jį. kai piaustinėjo nau
dingas šakeles. Čia nėra ko delsti, ir seno
ji išlėkė iš trobos, lyg skubėtų parsivesti 
paklydusio vaiko. Nereikalingas susijaudi
nimas ginė ją į priekį. Peilis buvo lyg mie
las draugas, tas, kuris neapvilia. Ir jis 
gražiausiai gulėjo ant tako, ant purvino 
sniego lopo, lyg ant lėkštės su aptrupėju
siais kraštais. Peilis tuoj nuskendo gilioj 
kišenėj, ten sušilo ir atitirpo, kaip ir ledi
nė baimė senosios širdy.

O vis dėlto aštuoniasdešimt metų sena
jai! Tačiau ji sugrįžo laimingai. Štai ji vėl 
savo kieme. Prie durų stovi Paplauskienė 
ir apstulbusi žiūri į ją — tokie raudoni se-

nosios veidai. Ji eina vidun, nors prisibi
jo senosios, laiko ją truputį žiniuone ir ra
gana. Senė niurna, kad kaimynei nevertė
jo rūpintis, juk gera pasivaikščioti po 
mišką. Vis dėlto leidžiasi ištrinti nugarą 
žąsies taukais, atsigula ir. pasikėlusi ant 
alkūnės, dar žiūri mažom gyvom akim pro 
langą, kaip patižusiu keliu maknoja Pa
plauskienė. Staiga senoji trenkia kumščiu 
į pagalvį — pirštinės liko nepadžiautos! Ji 
keliasi, apkrausto vatinuko kišenes. Štai 
viena. O kitos nėr. Ir tą bus pametusi. Se
noji ne juokais sukrunta. Apsirengia iš 
naujo. Likime, ką tu darai, kokius gi juo
kus? Čia gali liūdnai baigtis. Dar šviesu. 
Senoji kiūtina per sniego putrą; pirštinė 
turi iš tolo raudonuoti, lyg spanguolių kel
melis. o vis nėra, ir vienas kilometras, ir 
kitas gilyn i mišką.

Senoji dūsauja, tos pirštinės nevalia at
sisakyti, ir tikrai — tai jos paskutinė gy
venimo pirštinė. Ji raudonuoja lyg mažas 
sukrautas lauželis, lyg bryzas mėsos pur
ve, — skaudu ir nemalonu, kad dėl tos 
pirštinės teko sugriūti į sniegą.

Ir sekančią akimirką senoji jau skriejo 
virš žemės, ir ant jos purvais apstirusio 
sijono krito žvaigždžių dulkės. Aplink gir
dėjosi balsai, šnaresys, ir senoji taip pat 
ėmė balsiai kalbėti. Ji atsitrenkė į gražiai 
sudėtą rietuvę malkų ir šūktelėjo, atpaži
nusi jas, — tarėjo silpnybę iš kaimynų 
pašalio nusignybti kartais kokią malkelę.

— Niekis, — pasakė senoji, — o jeigu 
man buvo įšalta...

Ji dr naminę kitados buvo variusi, ir net 
kalėjo kelis mėnesius už tai.

— Už tai atkentėta... kentėta...
Ji darėsi vis neramesnė. Širdies būta 

šaltos kaip peilio ‘ašmenys, šiurkščios kaip 
paskutinė pirštinė.

— Tačiau gyventa... gyventa... gyven
ta...

PLB SEIMO
PLB seimas įvyks 1978 m. birželio 30 — 

liepos 4 Toronte, Kanadoje.
Seime balsavimo teisę tari:
a) atskirų kraštų lietuvių bendruome

nių atstovai,
b) kur nėra bendruomenių, PLB valdy

bos pakviestų tiems kraštams atstovauti 
organizacijų atstovai,

c) PLB valdybos nariai,
d) kraštų Lietuvių bendruomenių val

dybų pirmininkai,
e) Garbės teismo ir Kontrolės komisijos 

pirmininkai,
f) PLJS ir Lietuvių jaunimo sąjungų 

kraštų valdybų pirmininkai arba jų atsto
vai.

PLB seime bus padaryti PLB valdybos. 
PLJS. kraštų bendruomenių bei kraštų 
jaunimo sąjungų veiklos ir PLB Kontro
lės komisijos bei Garbės teismo praneši
mai, išnagrinėti bei priimti ateities veik
los planai ir išrinkta penkeriems metams 
PLB valdyba bei kitos PLB institucijos.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vaidy
ba, apsvarsčiusi išeivijos veiklos būdus 
siekiant atgauti okupuotai Lietuvai laisvę 
bei išeivijoje išlaikyti lietuvybę ir ieško
dama šiai veiklai realesnių atramų, pras
mingesnių ir konkretesnių darbų bei na
šesnių jų rezultatų, nutarė pateikti atsto
vams svarstyti penkias pagrindines tos 
veiklos sritis ir kviesti seimą paruošti 
joms galimai realesnius, gyvenimiškes- 
nius, įvykdomus planus. Referatus ruošia 
toms sritims vadovavę patys PLB valdy
bos nariai arba jų pakviesti kiti tas sritis 
pažįstantieji asmenys. Referatų temomis 
pasisakyti taip pat bus kviečiami ir kore- 
ferentai.

Simboliški (rupiniai ir voras
Pernai pora lietuviškų Amerikos žemy

no laikraščių ir viena rinktinio būrio or
ganizacija sukėlė tikrą audrą vandens 
stiklinėje dėl „Draugo“ konkurse premiją 
laimėjusio Kazio Almeno romano „Sauja 
skatikų“. Siuntė skundus ne tik atitinka
moms institucijoms pačioje Amerikoje, 
bet ir Romai ir vis ta tema rašė, rašė ir 
kartojo, kad net rodės, kaip ta žodžių sro
vė dar neišlenda ‘skaitytojams per pakau
šį.

Tur būt, nebepakęsdami to erzelio, „Tė
viškės Žiburiai“ kovo 16 d. atspausdino 
vedamąjį -„Trupiniai ir voras“, kuriame 
ramiu tonu pasveriamas kai kurių kritikų 
perdėtas uolumas ir jo pasėkos ir konflik
tas tarp dviejų pažiūrų į rašytojo darbą.

„Mokyklinėje pasakėčioijte“, rašo veda
mojo autorius Pr. G., „yra spalvingai pa
vaizduotas didaktinis gyvenimo epizodas. 
Joje pasakojama: piemenys, ganydami 
bandą, susėdo valgyti; nelabai rūpestingai 
valgant duoną, nukrito žemėn keletas tru
pinių; ‘atbėgęs voras, paėmė trupinį ir nu
skubėjo pas Dievą su skundu; Dievas bet
gi papeikęs vorą už perdėtą uolumą ir pa
daręs jį kuprotą. Ši pasakėčia prisimena, 
‘skaitant skundus apie rašytojus. Vieni, 
tiesa, juos kritikuoja rimtai, pastebėdami 
gerąsias puses ir trūkumus, kiti gi ieško 
trupinių ir jų suradę sudaro didžiausius 
kaltinimus. Gera pusė visų tų istorijų yra 
ta, kad jos išjudina skaitytojus, sukelia 
visuomenės domesį, ir tada jau tūkstan
čiai puolasi skaityti kontroversiniu daly
ku tapusį leidinį. Bloga betgi yra tad, kad 
iš trupinių sudaryti kaltinimai apkartina 
autorius, sukelia asmeninę neapykantą, 
sudrumsčia atmosferą ir apsunkina skai
tytojui blaivų dalyko vertinimą. Dar blo
giau, kai dėl trupinių šiaipjiau padorūs au
toriai padaromi pornografijos gaminto
jais. Perdėta trupinių medžioklė yra voriš- 
ka, ir tokiais atvejais kuproti lieka ne 
piemenys, o... voras. Ir tai ne dėl to, kad 
piemenys būtų nekalti, o dėl to, kad skun
de trūksta proporcijos. Piemenų nerūpes
tingumas nėra dorybė, bet neproporcingas 
jo išpūtimas taip pat nėra girtinas.

„Ryšium su voriška laikysena dažnai 
svarstomas rašytojo doros klausimas. Vie
ni saiko, kad rašytojo misija yra taurinti 
žmones savo raštais, o ne juos tvirkinti. 
Kiti gi mano, kad rašytojų uždavinys yra 
kunti, neatsižvelgiant į jokius varžtas — 
dorinius, ideologinius, politinius ir kito
kius. Dėl to pirmosios linkmės žmonės, ra
dę nevisai padorių trupinau, piktinasi ir 
smerkia rašytoją kaip žmonių tvirkintoją. 
Antrosios linkmės žmonės žvelgia tiktai į 
rašytojo meninį pajėgumą, o dorinė pusė 
jiems visad neegzistuoja. Jiems toks pat 
menais yra ir Bocaccio „Dekaimeronas“ ir 
Dantės „Dieviškoji komedija“. Tai senas 
dviejų požiūrių konfliktas, kuris ir lietu
vių gyvenime iškyla, kai atsiranda kontro
versinių veikalų“.

Vedamajame toliau prieinama tokios fi
losofinės išvados:

„Taigi, iš vienos pusės pabrėžiama ra
šytojo laisvė, iš -kitos — moralisto vaid- 
muo.Tie du dalykai sunkiai suderinami 
tada, kai jiems atstovauja du skirtingi as
menys. Jie žymiai lengviau sutaikomi ta
da, kai viename asmenyje telpa ir rašyto
jas, ir moralistas — panašiai, kaip Evan
gelijos Morta ir Marija“. Geriausiais pa
vyzdžiais tokio sugebėjimo suderinti sa
vyje ir vieną ir ‘kitą nurodomi Fr. Mauri- 
ac ir G. Green.

„Peilis ir pirštinė“ autorė yra viena 
jaunesniųjų Lietuvos rašytojų (gimusi 
1943 m. Lazdijuose). Apsakymas paimtas 
iš „Pergalės“ Nr.3, 1978.

PROGRAMA
Svarstyboms bus pateiktos šios veiklos 

sritys:
1. Lituanistinis švietimas ir auklėjimas 

(referentas PLB vicepirmininkas Jonas 
Kavaliūnas),

2. Kultūrinė veikla ir kultūriniai ryšiai 
tarp išeivijos lietuvių (referentas PLB 
valdybos vicepirmininkas Romas Kaspa
ras),

3. Lietuvos reikalai ir jos laisvinimo 
darbas (referentas Algimantas Gureckas),

4. Išeivijos jaunimo reikalai (referentė 
PLJS valdybos pirmininkė, PLB valdybos 
narė Gabija Juozapavičiūtė),

5. PLB valdybos lėšos (PLB valdybos 
vicepirmininkas Kostas Dočkus).

Lietuvos laisvinimo veiklą laikydama 
vienu pagrindinių išeivijos uždavinių, to
kią pat reikšmę PLB valdyba skiria ir 
kultūrinei veiklai, nes ji yra išeivijos tau
tinės gyvybės šaltinis ir nuo jos priklauso 
išeivijos išlikimas. Tikėdama, kad tik 
įvairia ir visapusiškai plačia kultūrine 
veikla išeivija teišliks gyva savajai tautai 
ir seime šią mintį norėdama giliau išryš
kinti, tradicinei paskaitai temą PLB val
dyba parinko iš kultūrinės srities. Paskai
tą skaitys prof. dr. Rimvydas Šilbajoris. 
Paskaitos tema: Lietuvos kultūros židinys 
Vakarų pasaulyje. Šiai programai įvykdy
ti darbotvarkė bus pranešta vėliau.

PLB valdyba, iš anksto pranešdiama vi
suomenei šią programą, tikisi susilaukti iš 
jos viešų pasisakymų, diskusijų ir nuo
monių, kuriomis galėtų pasinaudoti seimo 
atstovai, darydami sprendimus. Reikia 
manyti, kad visuomenė atsilieps.

PLB valdyba

Su lietuviais 
pasaulyje
LIRE MILOSZ AUJOURD‘HUI

Dr. Jonas Grinius iš Muenchen'o daly
vavo tarptautiniame kolokviume paminėti 
Oskaro Milašiaus gimimo šimtmečiui. Ko
lokviumą, pavadintą „Lire Milosz au- 
jourd‘hui“ (skaitykite Milašių Šiandien), 
pravedė Jean Bellemin-Noel.

Dr. Griniaus tema buvo Milašiaus pir
mojo romano „L‘ Amoureuise Initiation“ 
analizė — jis lygino šį veikalą su vėles
niais Milašiaus kūriniais.

Paskaitų ir diskusijų tekstą išleido 
Andre Silvaire leidykla Prancūzijoje.

KANADOS BALTIEČIAI SU 
AUKŠTAISIAIS SVEČIAIS

Mūsų DBLS turi jau labai seną tradici
ją Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties dieną pasikviesti į Londono Lie
tuvių Namus kitataučių svečių ir patys su
eiti jų priimti -šventiškai.

Kanados baltiečiai jau šešti metai šito
kius susitikimus ruošia sostinėje Otavoje, 
tik, žinoma, pagal -savo pajėgumą puoš
niau, ištaigingiau.

Šįmet toks susitikimas suruoštas parla
mento rūmuose kovo 1 d. Suėjo baltiečiai 
ir jų svečiai — parlamento atstovai, mi
nisterial, diplomatai, buvo puota, sakyta 
kalbos. Pagrindinę kalbą -pasakė krašto 
apsaugos ministeris B. Danson, kuris, be 
kita ko, prisipažino, kad jo seneliai prieš 
100 metų atkeliavo iš Vilniaus ir ‘šeima iš
laikė atsivežtines tradicijas.

Būta ir plačios programos: skambino 
pianistas, grojo smuikininkas, dainavo so
listai. Dalyvavo apie 250 asmenų.

PAGERBTA RAŠYTOJA PETRONĖLĖ 
ORINTAITĖ

Lietuvos Moterų federacijos Čikagos 
klubas paskyrė savo susirinkimą pagerbti 
rašytojai P. Orinta-itei kūrybinės 50 m. su
kakties proga.

Paskaitą apie ją ir jos kūrinius skaitė 
E. Songimienė, ypač plačiai sustodama prie 
jos istorinio romano „Erelių kuorai“. Bu
vo skaitomos jos raštų ištraukos.

„GYVATARAS“ NEBETURI KUR 
KONCERTUOTI

Hamiltono (Kanados) šokių grupė „Gy- 
vataras“ (30 šokėjų) buvo nuvažiavusi 
koncertuoti į Čikagą.

Programoje dalyvavo ir hamiltoniškė 
solistė A. Pakalniškytė.

Sakoma, kad pasiruošimu ir profesiona
lumu „Gyvataras“ lygiuojasi su Clevelan- 
do „Grandinėle“. Tačiau jo vadovė G. 
Breichm-anienė prasitarė, kad grupė su 
koncertais jau yra apvažinėjusi visą lais
vąjį lietuvišką pasaulį, tik dar nebuvusi 
Los Angeles.

J. JURAŠAS STATYS TEATRE 
LIETUVIO VEIKALĄ

Jonas Jurašas Niujorko teatre statys iš 
Lietuvos gautą anoniminio autoriaus vei
kalą „Pasivaikščiojimas mėnesienoje“, ku
rį į anglų kalbą išvertė Algirdas Lands
bergis.

J. Jurašas buvo teatrui pasiūlęs pasi
rinkti 4 veikalus, ir teatro vadovybė pasi
rinko lietuvio autoriaus.

Prie pastatymo dr. J. Valaičio vadovau
jamas komitetas prisidėjo 3.000 dolerių.
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Palydint amžinam poilsiui 
Juozą Lūža• l

šdšitadienį, balandžio 8 d., Londono lie
tuvių bažnyčią užpildė liūdesio apgaubti

Lietuvos valstybingumo problemos
draugai, bendradarbiai ir kiti tautiečiai, 
suvažiavę atiduoti paskutinės pagarbos a. 
ai. Juozui Lūžai ir išklausyti mišių už jo 
vėlę.

Raudonomis rožėmis apdengtas karstas 
su velionies palaikais buvo pastatytais baž
nyčioje jau dlš vakaro. Prie karsto — tau
tinėmis spalvomis perpinti vainikai ir gė
lių puokštės. Pamaldų mėta pirmoje eilė
je susikaupusi sėdi iš tolimos Kalifornijos 
atvykusi velionies vienintelė duktė, nuo 
vaikystės londoniečiams pažįstama Daly
tė, dabar jau suaugusi moteris. Londono 
chorui giedant gedulingas giesmes, pamal
das atlaikė kun. J. Satkevičius, asistuoja
mais kun. A. Gerybos. Daugumui ašaras iš
spaudusi pamokslą pasakė kun. A. Gery- 
ba.

Pasibaigus pamaldoms, karstas buvo 
pervežtas į Southgate kapinių koplyčią. 
Čia po kun. J. Salkevičiaus sukalbėtos mal
dos ir paskutinių .atsisveikinimų velionies 
palaikai pagal senovės žemaičių papročius 
buvo sudeginti.

Atsisveikindamas buvusių bendradar
bių vardu, J. Vilčinskas apžvelgė a. a. J. 
Lūžos gyvenimą nuo pat vaikystės dienų. 
O tas gyvenimas nebuvo lengvas. Gimė jis 
Žemaitijos ūkininko šeimoje. Bet anksty
voje vaikystėje Juozukas neteko motinos. 
Ką reiškia mažam netekti motinos, gali 
suprasti tik tas, kuris pats buvo našlaitis. 
Nuo mažens juo rūpinosi vyresnioji sesuo, 
kuri dar tebegyvena Lietuvoje. I'š visos 
šeimos Juozui tik vienam pavyko išeiti 
aukštuosius mokslus ir išeiti į pasaulį.

Atpasakojęs tolimesnį J. Lūžos gyveni
mo kėlią (jis buvo aprašytas „E. L.“ pra
ėjusios savaitės numeryje), J. Vilčinskas 
kiek ilgėliau sustojo ties paskutiniųjų 
penkerių metų velionies darbu, kiaidia jis 
redagavo „Europos Lietuvį“. J. Vilčinskas 
pasakė:

„Velionis Lūža, redaguodamas laikraštį, 
tęsė nusistovėjusią D. Britanijos lietuvių 
politinę liniją, kurią galima apibrėžti ke
liais žodžiais. „E. L.“ buvo nepriklausomy- 
biškai demokratinės minties savaitraštis, 
kuriame bendradarbiauja visų srovių bei 
įsitikinimų lietuviai. Laikraščio skaityto
jai daugelio metų bėgyje įsitikino, kad 
mums tinkamiausia ideologija yra vieny
bės ideologija. Taip sako ir lietuvių prie
žodis-: „Vienybėje yra galybė“.

Dirbdami daugelį metų su a. a. Juozu, 
mes matėme, koks pasiaukojęs jis buvo 
savo darbui, kiek sielos buvo jis įdėjęs į 
„Europos Lietuvį“. Laikraščio kelias nie
kad nebuvo rožėmis klotas. Jis neturėjo 
nei pakankamai bendradarbių, nei tech
niškų priemonių. Jeigu kas savaitę regu
liariai laikraštis patekdavo į Skaitytojo 
rankas, tai tik jo neskaičiuojamų valandų 
darbo dėka. Taip dirbo Juozais, nes (kaip 
vienas skaitytojas mums rašė prieš porą 
dienų) be lietuviškos spaudos gyvenimas 
būtų nevertas gyventi. Be savo spaudos 
mes negalėtame išsikovoti Lietuvai lais
vės. Tai gerai suprato a. a. Juozas. Todėl 
jis užmiršdavo savo sveikatą, dirbo dieną, 
vakarais ir savaitgaliais tam, kadi „E. 
L.“ būtų tobulas laikraštis ir kad jis kas 
pirmadienis būtų atspausdintas.

Juozas Lūža buvo plačių pažiūrų žmo

gus. Būdamas religingas, jis nebuvo fana
tikas. Būdamas žemaitis, jis karta buvo ir 
Lietuvos patriotas. Būdamas patriotas, jis 
nebuvo šovinistas. Jis sugebėjo rasti ben
drą kalbą su bet kurios tautybės žmogum.

Juozas Lūža buvo taip pat principingas 
vyras. Būdamas tolerantiškas, jis tačiau 
nedarydavo nuolaidų principiniais klausi
mais. Didžiausias jo rūpestis buvo lietuvių 
kalbos išlaikymas išeivijoje. Jo nuomone, 
jaunoji karta turi išsinešti lietuvių kalbą 
i'š savo šeimos. Tėvai privalo išmokyti sa
vo vaikus lietuvių kalbos. Tą nuomonę jis 
pareikšdavo mūsų suvažiavimuose ir per 
laikraštį. Jis negalėjo atleisti tokiems 
žmonėms, ypač mūsų visuomenės viršūnė
se, kurie viešai sako patriotines kalbas, o 
savo vaikų neišmoko tėvų kalbos. Jis buvo 
tos nuomonės, kad mūsų inteligentija turi 
būti pavyzdžiu visiems išeiviams.

Lietuvių kalba, būdama miažos tautos 
kalba, yra taip pat tarptautinė kalba. Ne 
dėl to, kad lietuviškai gali susikalbėti že
maičiai su suvalkiečiais ar aukštaičiais, 
bet dėl to, kad mūsų jaunimas, suvažiavęs 
iš įvairių kontinentų į kongresus, gali tar
pusavy susikalbėti.

Lietuvių kalbos grynumu laikraštyje a. 
a. Juozas ypač rūpinosi. Todėl, o taip pat 
ir dėl kitų priežasčių, „E. L.“ yra pripa
žintas geru lakra'ščiu.

Jis rūpinosi taip pat išlaikyti laikraščio 
kultūrinį lygį. Todėl, net sulaukęs pensijos 
amžiaus, jis tęsė darbą, nors gerai žinojo, 
kad toks įtemptas darbas gali sutrumpinti 
jo gyvenimą.

Šiandien mes, susirinkę čia palydėti sa
vo mielo bendradarbio į amžiną poilsį, gi
liai užjaučiame jo mielą žmoną ir jo duk
relę Dalytę dėl neapsakomo nuostolio, ku
rį jos pergyvena. Bet visi mes turime būti 
patenkinti, kad velionis atliko savo parei
gą tėvynei. Už tai, mielas Juozai, mes esa
me Tau iš širdies dėkingi.

Toliau kalbėjo DBLS pirm. J. Alkis. Jis 
pasakė:

„Su dideliu liūdesiu širdyse, siu gilia 
pagarba ir padėka lūpose šiandieną mes 
lydime į įamžiną atilsį savo mielą ir ger
biamą bendradarbį Juozą Lūžą.

Staigi ir netikėta mirtis atėmė iš mūsų 
tarpo vieną geriausių lietuviškų darbuo
tojų, visuomenininką, taurų lietuvį-že- 
maitį, kuris didelę savo gyvenimo dalį 
skyrė ir paaukojo mūsų lietuviškiems rei
kalams ir tautai.

Šiandieną mes staiga pajutom didelę 
spragą savo gretose, pajutome didelį nuo
stolį, kurio, deja, negalėsime atgauti.

Tebūnie leista man pareikšti gilią užuo
jautą jo šeimai ir giminėms ne tik čia su
sirinkusių vardu, bet ir visų Didžiosios 
Britanijos lietuvių vardu, visų. „Europos 
Lietuvio“ skaitytojų ir mūsų Sąjungos na
rių bei veikėjų vardu, kurie, aš esu tik
ras, buis skaudžiai sukrėsti to skaudaus 
įvykio ir liūdės drauge su mumis, prisi
mindami Juozo asmenybę, jo darbus ir pa
siaukojimą lietuviškai idėjai.

Ilsėkis ramybėje, Juozai!“
Nuleidus uždangą, kuri atskyrė nuo su

sirinkusiųjų karstą su velionies Juozo pa
laikais, reikalus tvarkąs Z. Juras velio
nies dukters vardu padėkojo visiems daly
vavusiems už pareikštą užuojautą ir gėles 
ir pakvietė arbatėlei į Lietuvių Namus.

D. B.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

TESTAMENTO BAIMĖ

Vadinamoji naujosios ateivijos karta, 
kurioje buvo neproporcingai daug vien
gungių, pamažu pasidaro pensininkais, o 
ir mirtis savo duoklę gana gausiai atsiima. 
Todėl nenuostabu, kad vyresniųjų lietu
vių pasikalbėjimuose labai dažnai neju
čiom iškyla palikimų ir testamentų klau
simas.

Apie testamentų reikalingumą jau daug 
■buvo rašyta, tad šioje vietoje nebeverta 
kartotis. Taip pat nebeverta minėti, kas 
gali atsitikti (ir dažnai atsitinka) su pali
kimais tų žmonių, kurie neturi šeimų ar
ba artimų giminių, šia proga norima išsi
aiškinti vieną smulkmeną, kuri dažnai iš
kyla besikalbant su testamentų bijančiais 
tautiečiais. Jie dažnai kartoja visiems ži
nomą dalyką: nežinau, kada mirsiu, tad 
kaip galiu iš anksto paskirstyti Savo tar
tą, kurio, gal būt, jau visiškai nebeturė
siu.

įmikime konkretų pavyzdį, prileisdami, 
kad pensininkas turi banke kelis tūkstan
čius sutaupų. Mirdamas jis norėtų už tre
jetą tūkstančių pasiųsti siuntinių giminai
čiams į Lietuvą. Sakysime, tūkstantį jis 
norėtų (skirti savo antkapiui, o likusį tūks
tantį padalyti tautinėms ai- religinėms or
ganizacijoms. Dažnas klausia, kas primo
kės testamente nurodytus pinigus, jei mi
rimo dieną banke jaiu bus likę nebe pen
ki, o, sakysime, du su puse tūkstančio?

Atsakymas labai paprastas: niekas ne
turės primokėti. Palikimas bus paskiirty- 
tas pagal veikiančius krašto įstatymus, 
pirmoje eilėje apmokant mirusiojo školas 
ir laidojimo išlaidas. Likusioji turto ar pi
nigų dialis bus proporcingai paskirstyta 
paveld ėtojialms, nurodytiems mirusiojo

IV

Vienas labai svarbių Lietuvos valstybi
nės organizacijos tremtyje uždavinių yra 
paruošti Lietuvos nepriklausomybės sieki
mo ir įtvirtinimo programą, ją svarstyti ir 
perduoti į kraštą. Ši programa neturi pa
siskirti sau tikslo išspręsti visas ateities 
Lietuvos santvarkos problemas. Dauguma 
šių problemų galės būti sprendžiamos jau 
pačioje atgavusioje laisvę Lietuvoje įpras
tiniais demokratiniais būdais. Neprikllau- 
somybinė programa turi atsakyti tik į 
tuos klausimus, kurie realiose laisvės at
gavimo galimybės sąlygose bus spontaniš
kai sprendžiami kra'še dar prieš konstitu
ciškai bet kaip susitvarkant ar net prieš 
pradedant tvarkytis; o, be to, ši programa 
turi niuirod'yti, kas egzilinės vyriausybės 
siūloma krašto žmonėms jų politinių, vi
suomeninių >bei ūkinių teisių apimties 
prasme. Pastarieji programos punktai yra 
būtini, kad būtų sukurtais aiškus ryšys 
tarp egzilinės vyriausybės ir tautos ka
mieno krašte, kad vyriausybė egzilyje 
įsigytų krašto žmonių pasitikėjimą bei pa
ramą.

Prie klausimų, kurie nurodytais pagrin
dais turėtų būti sprendžiami nepriklauso- 
mybinėje programoje, prishaitytini, mano 
nuomone, šitokie:

1, Lietuvos pilietybės pripažinimo pa
grindai. šios problemos sprendimas pro
gramoje turėtų padėti racionalizuoti tau
tos nusistatymą centriniu šiandieninėje 
Lietuvoje klausimu: kas iš dabartinių Lie
tuvos gyventojų priklauso Lietuvai, o kas 
yra joje ateivis ir turėtų būti laikomas už
sieniečiu, pageidaujamu ar nepageidauja
mu Lietuvoje.

2. Atsakomybės prieš Lietuvos įstaty
mus pagrindai. Šios problemos sprendi-

testamente. Niekas nebus kaltas ar atsa
kingas, jei palikimas bus sumažėjęs ar 
padidėjęs.

Taigi nėra nė mažiausio reikalo baimin
tis, kad paveldėtojai gaus kitokią sumą 
negu testamente nurodyta (gali atsitikti, 
kad žmogus prieš mird'amas bus visas sa
vo sutaupąs išleidęs). Baimintis reikia tik 
dėl to, kad per ilgą eilę metų sunkiai už
dirbtos sutaupos neliktų be teisėtų pa
veldėtojų. Kai nėra testamento, labai daž
nai tų sutaupų bene didžiausia dalis ati
tenka Soivetų S-gos iždui, kuris sugeba 
per savo įstaigas nors ir tolimesnių gimi
naičių vardu išreikalauti palikimą. O jei 
nėra nė tolimesnių giminaičių, turtas lie
ka, kaip Anglijoje sakoma, karalienei, t. 
y. po tam tikro laiko nueina į krašto iždą.

B. Šarūnas

J. MARCINKEVIČIAUS „MINDAUGAS“ 
UZBEKIJOS TEATRE

Uzbekijos Urgenčiaus teatras pastatė 
Justino Marcinkevičiaus dramą-poemą 
„Mindaugas“.

Maskvoje anglų kalba išleistame rinki
nyje „Devynios šiuolaikinės tarybinės pje
sės“ yra ir J. Marcinkevičiaus „Mindau
gas“.

KĄ IŠSIVERTĖ VOKIEČIAI IR KĄ 
LIETUVIAI IŠ VOKIEČIŲ?

1951-1976 m. Lietuvoje buvo išleistos 58 
Rytų Vokietijos autorių knygos 1.434 tūks
tančių tiražu, maždaug po 4 knygos kas
met.

Rytų Vokietija iki 1977 m. išleidusi 48 
lietuvių autorių knygas.

yoyvojE
BROLIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS, 

KURIS BAIGIASI SKAUDŽIOMIS 
AŠAROMIS

Savo Septynių dienų skiltyje „Literatū
ra ir menas“ kovo 18 d. rašo, kad Vilniu
je buvo suruošta gruzinų dailininko G. 
Ceradzės paroda, o gruzinai į Tbilisį pa
kvietė suruošti savo darbų asmeninę pa
rodą lietuvį Algirdą Petrulį. Lietuviui, 
kaip sakoma, šventė. O toliau rašoma:

„Deja, (toje šventėje dėl mūsų kaltės ne
apsieita be deguto šaukšto. Vilniškiai Dai
lės parodų rūmai G. Ceradzės paveikslus 
taip supakavo ir grąžino į Tbilisį, kad, 
dailininkui pamačius savo drobes, tesino
rėjo verkti — taip jos buvo suniokotos, 
sulaužytos. Ir tik nuoširdi draugystė su 
lietuvių dailininkais, pagarba atvykusiam 
į parodą A. Petruliui tegalėjo paguosti G. 
Ceradzę...

„—■ Jau geriau su mano darbais būtų 
taip atsitikę — nebūtų taip skaudu ir gė
da, kaip dabar... — pasakoja A. Petrulis.

„Ta pačia proga reiktų pasakyti, kad 
mūsų dailininkai jau ne kartą skundėsi, 
jog ir jų darbai grįžta iš kilnojamų paro
dų sulaužytais rėmais, subadyti ir pan. Ir 
šiuo metu Dailės parodų rūmų sandėlyje 
mėtosi LTSR Kultūros ministerijos nu
pirkti paveikslai, iš kilnojamų ekspozici
jų grįžę... be rėmų...“

TRUPUTIS DUOMENŲ APIE VILNIAUS 
UNIVERSITETĄ

Pasikalbėjime su „Tiesa“ rektorius prof. 
J. Kubilius nurodė, kad Vilniaus universi
tete yra 16.000 studentų, daugiau kaip 
1.500 profesūrų, dėstytojų ir mokslinių 
bendradarbių (tarp jų 82 mokslų daktarai 
ir 600 (mokslų kandidatų).

Vieno studento išmokslinimas valstybei 
kainuojąs 5.000 rublių.

Lietuvoje dabar kas šimtasis gyventojas 
esąs universiteto auklėtinis.

KEISTUOLIS
— Sveiks, Jonai, seniai nesimatėm, — 

įvirtęs autabusan, kyštelėjo draugui ran
ką vyriškis, — šimtas metų!

— Taigi... — atsiduso Jonas. — Žiūriu, 
Stasy, laikas bėga, o tu bemaž nesikelti.

Autobusas krustelėjo.
— Kas naujo? Kaip laikais? Kur dirbi?

— teiraujasi snieguotasis.
— Nieko naujo. Vaikai auga, mokosi. 

Sveiki esam. Pagarbos darbe irgi užtenka. 
Kolūkio valdyba dvidešimt penkerių dar
bo metų proga pasveikino, garbės raštą 
įteikė.

Stasio veidas persimainė:
— Tai tu vis tam pačiam kolūky kuitie- 

sis? si? Ketvirtį amžiaus apie karvių uode
gas? Na ir charakteris! Aš tai daugiau kaip 
dvejus metus niekur nepabūnu. Darbo 
knygelėje jau du lapelius papildomai teko 
įklijuoti. Niekaip nesurandu, kad gera bū
tų.

— O kaip žmona, vaikai? — bandė pa
kreipti kalbą Jonas.

— Du kartus išsiskyriau. Alimentai 
smaugia. Ieškau kitos, su protu... Gal ži
nai kokią, prie pinigo, taip sakant, — aiš
kino Stasys.

Nesmagu pasidarė Jonui. Pokalbis su 
draugu nutrūko:

R. Lekutytė
(„Valstiečių laikraštis“)

mas programoje turėtų padėti iš anksto 
sureguliuoti elgesio su okupantų kolabo
rantais principus — uždaryti kelius gali
moms tarpusavio žudynėms, sąskaitų su
vedinėjimui bei aplamai kerštavimui.

3. Lietuvos piliečių pagrindinės teisės.
Čia būtų nurodoma, kad visos tarptauti
niuose su žmogaus teisėmis susijusiuose 
dokumentuose deklaruotos žmogaus teisės 
bus realiai garantuotos Lietuvos pilie-

Dr. A. Štromas
čiams, o, be to, ir tad, kad .tos teisės, ku
riomis Lietuvos piliečiai naudojasi jau 
šiandieną (nemokamas gydymas bei švie
timas, apmokamos atostogos, aprūpinimas 
pensijomis ir pan.) ne (tik nebus susiau
rintos, 'bet dargi palaipsniui praplatina
mos. Specialiai reikėtų pabrėžti ir piliečių 
teisę į įasmeninę bei grupinę iniciatyvą 
ūkinės bėi visuomeninės veiklos srityse, 
kartu vengiant spręsti dabartinių Lietu
vos ūkinių įmonių bei organizacijų likimą, 
kurį galima bus demokratiniu būdu iš
spręsti atgavusioje laisvę Lietuvoje. (As
meninės iniciatyvos pripažinimo sąlygose 
neišvengiamai turės pasikeisti ir valstybi
nių ūkinių įmonių gamybinės bei komer
cinės veiklos pagrindai).

4. Lietuvos tautinių mažumų teisių pa
grindai.

5. Religijos, įsitikinimų, informacijos, 
kūrybos, kelionių ir pan. laisvių deklara
vimas.

6. Už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių 
teisių Lietuvoje pagrindai ir jų interesų 
gynybos bei paramos jiems suteikimo sve
timose šalyse principai.

NEGAILESTINGAI SUNAIKINO LAIKAS

Septynių dienų skiltyje „Literatūra ir 
menas“ kovo 25 d., be kita ko, rašo:

„Dabar, kai atstatytoje Tolminkiemio 
bažnytėlėje kuriamas įžymaus lietuvių 
poeto Kristijono Donelaičio memorialinis 
muziejus, visi pamatome, kad ne tik būrų 
dainiaus asmeninius daiktus, jo turėtas 
knygas, jo sumeistruotus muzikos instru
mentus, barometrus, bet ir jo iniciatyva 
statytus mūrinius pastatus negailestingai 
sunaikino laikas. Ko nesugriovė karai ir 
gaisrai, pribaigė žmonių aplaidumas. Vis 
dėlto norėtųsi, kad K. Donelaičio muzieju
je būtų autentiškų ar bent poeto aplinkos 
daiktų. Kur jų rasti?“

GARBĖS KOLŪKIETĖ CVETOVA

Garbės vardais ir garbės raštais labai 
gaiulsiai mėgsta už kokius nors pasižymėji
mus ar gerai eitą tarnybą apdovanoti Vil
niaus valdžia Lietuvos gyventojus.

Atrodo, labai retas atsitikimas, kad pa
tys žmonės kam nors suteikta garbės var
dą. O tokį atvejį „Valstiečių laikraštis“ 
aprašė. Joniškio rajono „Pergalės“ kolūkis 
Taisą Cvetovą pakėlė į garbės kolūkietes, 
nes ji pirmoji ateidavo vežimų minti, šiau
dų stirtų 'tvarkyti ir akmenų iš lauko 
rinkti ir praeitais metais dirbo 270 darbo 
dienų.

SENIAU ČIGONAIS, DABAR — VAIKŲ 
NAMAIS

Dienos aidų skyriuje „Tiesa“ kovo 15 d. 
šitokį atsitikimėlį aprašė:

„Netoli manęs autobuse sėdėjo jauna 
moteris lir gal kokių šešerių metų 'berniu
kas krutėjo, nenustygo. Moteris jį draudė, 
aiškino, kaip reikia elgtis. Tikriausiai, ne 
vieną keleivį maloniai nuteikė jos peda- 
gogiškumas. Deja ,po akimirkos visiems 
teko nusivilti —■ berniukas vėl kažko pa
klausė, o nesusitvardžiusi mama piktai ta
rė: „Nutilk, arba atiduosiu tave į vaikų 
namus...“

Kai vaikai būdavo gąsdinami čigonais, 
niekas mamų nedrausdavo. Šįkart „Tie
sos“ bendradarbis prideda:

„— Be reikalo jūs taip gąsdinate sūnų, 
— tarė pagyvenęs vyriškis. —• Pažįstu ne 
vieną vaikų namų auklėtinį. Jie dori žmo
nės, ir namai tie — geri“.

DUKTERYS PERIMA IŠ MOTINŲ 
MELŽĖJŲ PROFESIJĄ...

„Taikos“ kolūkio karvių melžėja Genė 
Dubininkienė, du kartus gynusį rajono 
garbę respublikiniuose melžimo konkur
suose, dirba fermoje kartu su dukterimis 
Gene ir Laima“, rašoma „Tiesoje“ iš
spausdintame pranėšime iš šakių 'apskri
ties. „Melžėjos Kunigundos Masiulienės 
dukra Marytė irgi pasirinko motinos pro
fesiją. Janina vadovauja fermai, o sūnus 
Antanas — frmos mechanikas. Vera Pode- 
rienė, jos dukros Rima ir Irena taip pat 
melžia karves“.

STATISTIKA GĖLIŲ. KURIOS BUVO IR 
KURIOS DAR BUS PARDUOTOS

„Valstiečių laikraščio“ bendradarbė ra
šo, kad sodininkystės ir daržininkystės ta
rybiniai ūkiai ir kolūkiai pernai Lietuvo
je gyventojams pardavė beveik pusseptin- 
to milijono gėlių ir už jas gavo daugiau 
kaip keturis milijonus rublių.

Šiais metais Vilniaus šiltnamių kombi
natas numato užauginti ir parduoti 1.034. 
000 gėlių, o Kaišiadorių tarybinio ūkio gė
lininkai — milijoną gėlių žiedų ir daigų.

7. Lietuvos valstybinių sienų pageidau
tini pakeitimai.

8. Lietuvos pozicijos Rytų Prūsijos klau
simu pareiškimas.

Pastarieji du punktai turėtų būti for
muluojami ar dėl jų turinio iš anksto su
sitarus su atitinkamų kraštų autoritetin
gais atstovais išeivijoje, ar pagrindo to
kiems susitarimams siekiant atitinkamų 
derybų eigoje.

Ruošti nepriklausomybės siekimo bei 
įtvirtinimo programą reikia pradėti nedel
siant ir net nelaukiant, kol bus sukurta 
vyriausybė egzilyje. Man labai malonu 
konstatuoti, kad 1977 m. VLIK'o seimas 
priėmė rezoliuciją ir šiuo klausimu, jos 3- 
me punkte rekomenduodamas VLIK‘o Ta
rybai ir Valdybai sudaryti iš kvalifikuotų 
■asmenų specialią komisiją tokiai progra
mai paruošti.

Švenčiant 60-tąsias Lietuvos nepriklau
somos valstybės susikūrimo metines, pats 
laikas prisiminti, kad Lietuvos valstybin
gumas, nors ir buvo smurto keliu likvi
duotais Lietuvoje, niekada nebuvo visiškai 
nutrauktas ir kad visų mūsų čia išeivijoje 
pareiga yra patikrinti tai, jog jis ir toliau 
nepertraukiamai egzistuotų, tvirtėtų, įgy
tų pagaliau savo pilnatį, o, laikui 'atėjus, 
galėtų tapti realiu pagrindu nepriklauso
mai valstybinei organizacijai atkurti, pa
čioje Lietuvoje. Taigi dėkime visas pa
stangas, kad lietuviškoji politinė organiza
cija išeivijoje pagaliau pakaltų į valstybi
nį lygį dir per tai patenkintų pačius esmin
giausius lietuvių tautos politinius intere
sus, atitiktų jos savigarbos jausmui, o taip 
pat gebėtų spręsti šiandieną ir ateityje 
stovinčius prieš ją ir lemtingus istorinės 
reikšmės uždavinius.

(Pabaiga)

PANEVĖŽIO GIMNAZIJAI 250 METŲ

Atšvęsta senosios Panevėžio gimnazijos 
250 metų sukaktis.

Gimnazija dabar vadinama J. Balčiko
nio vardu. Ji per ilgą savo amžių yra iš
leidusi tūkstančius abiturientų, kurių ne
maža šiuo metu ir svetur gyvena.

Mokytojais atatinkamu metu yra buvę 
J. Jablonskis, J. Balčikonis, G. Petkevičai- 
tė-Bitė, J. Lindė-Dobilas, J. Zikaras, J. Eli
sonais, M. Grigonis.

Sov. Sąjungos paštas tai sukakčiai pa
minėti išleido specialius vokus.

SKUNDAS DĖL SUSIRINKIMŲ, 
KURIUOSE ŽMOGUS NIEKO NESUŽINO

Vilnietis K. Bakštonis parašė „Tiesai“ 
tokį laišką:

„Neseniai grįžęs namo i'š partinio susi
rinkimo pagalvojau, ką gi aš jame naujo 
sužinojau? Deja, atrodo, nieko. Kelios die
nos prieš tai įvyko gamybinis pasitarimas, 
kuriame jau buvo kalbama apie tas pačias 
problemas. Kodėl kartais partinių susirin- 
kirnų darbotvarkės būna tokios pat, kaip 
gamybinių pasitarimų?“

AMERIKOJE GYVENUSIAM SENUKUI 
IŠDAVĖ SOVIETINĮ PASĄ...

Ukrainietiškos kilmės 89 m. amžiaus se
nukas Čarlis Puka, nuo 1909 m. gyvenąs 
JAV, nutarė aplankyti savo gimtinę, kuri 
kadaise buvo dalis Austro-Vengrijos, o da
bar priklauso sovietinei Ukrainai. Sov. Są
jungos atstovybė Vaišingtone jam kažku
rį a is sumetimais išdavė sovietinį pasą.

Nuvažiavo žmogus, ir sovietinės įstaigos 
tuoj atėmė iš jo JAV pasą, o kai paviešėjęs 
panorėjo grįžti — niekais nenori nė šnekėti 
apie leidimą: esi sovietinis pilietis ir sė
dėk sau Veli'atino kaime.

Kelis kartus jis skambino JAV atstovy
bei Maskvoje, prašydamas pagalbos. Sov. 
Sąjungos užsienio reikalų ministerija pa
žadėjo išsiaiškinti, bet nieko nepadarė — 
senukas tebesėdi. Atstovybė prašė leisti 
konsulato valdininkui aplankyti Pulką, 'ku
ris ir sveikata Skundžiasi, bet prašymas 
atmestas, nes tas kaimas yna tokioje srity
je, j kurią užsieniečiai neleidžiami. Įstai
gos sakančios, kad jos pačias pasirūpin
siančios patenkinti Pukos pageidavimus.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

NEPAMIRŠKIME MIRUSIŲJŲ

„E. Lietuvio“ Nr. 3, „Kasdieniškose 
smulkmenose“ B. Šarūnas aprašė Londo
no lietuvių kapines. Nemačiusiam net sun
ku patikėti, kad taip yra. O jei taip nebū
tų, tai ligi šiol jau būtų kas nors atsiliepęs 
ir užginčijęs.

Gaila, žinoma, kad taip yra'. Turi ir Lon- 
I donas įvairių organizacijų ir komitetų ki- 
Į tokiai veiklai, o mirusieji užmirštami. Sa
kytum, tiek jau to su tais eiliniais lietu
viais, nors B. Šarūno aprašymas per laik
rašti pasieks ir kitų kraštų lietuvius ir 
vers juos stebėtis. Bet kad niekas nesirū
pina net ministerio B. K. Balučio kapu, tai 
jau neatleistina. Jis gyveno Londone, 
kvietė mus, atvažiuojančius į šį kraštą, 
būti lietuviškais ambasadoriais, būdavo, 
kol gyvas, minimas ir gerbiamas, o kai 
palaidojom, tai ir palikom apleistam kape.

J. Liobė
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DBLS SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 15-16 d. d. suvažiavimas bus 
aprašytas ateinančios savaitės numeryje.

AUKOS
Spaudos reikalams aukojo:
S. Janavičius — 2.50 sv., K. Bivainis — 

2.50 sv., F. Kizlauskas — 1.50 sv., A. šir
vaitis — 1.50 sv., B. Šimėnas — 0.50 sv., 
B. Bernotais — 3.50 sv.

J. ALKIO NAUJAS ADRESAS
DBLS pirm. J. Alkio namų naujas ad

resas yra toks: 18 Avondale Drive, Lough- 
ton, Essex. Telefono Nr. 01-502-1887.

LONDONAS

KUN. DR. J. SAKEVICIUS PREMIJOS 
ĮTEIKIMO IŠKILMĖSE

1972 m. buvo įsteigtas vadinamasis 
Templetono fondas, iš kurio kasmet pa- 
skiiriamia daugiatūkstantinė premija už 
,.Pažangą religijoje“.

Šįmet kovo 21d. Buckinghamo rūmuose 
karalienės vyras Edinburgho kunigaikštis 
Pilypais ją įteikė prof. Tomui F. Torrance, 
dėstančiam Edinburgho universitete krikš
čioniškąją dogmatiką, o po to Londono 
Guildhafll buvo suruoštos^ iškilmės, kurio
se lietuviams atstovavo klebonas dr. J. Sa- 
kevičius.

LONDONO DBLS PIRMO SKYRIAUS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Balandžio 8 d. įvyko metinis skyriaus 
susirinkimas. Buvo apsvarstyta skyriaus 
veikla ir išrinkta nauja valdyba, revizijos 
komisiją ir atstovai į metinį DBLS Suva
žiavimą.

Naują valdybą sudaro: pirm. J. Baub
lys, vice-pirm. N. Žvirblis, kasininkas P. 
Jonaitis, sekr. S. Nenortas. Revizoriais iš
rinkti J. Čemis ir S. Starolis.

Skyrių DBLS Suvažiavime atstovauja J. 
Baublys ir V. Stanisiovaitis.

s. n.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY LOTERIJA

Jau beveik 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

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.

STOKE-on-TRENT

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Balandžio 8 d. įvykusiame DBLS Stoke- 
on-Trent skyriaus narių visuotiname su
sirinkime buvo padaryti šie nutarimai.

Gegužės mėn. bėgyje suorganizuoti eks
kursiją į Nottinghame ruošiamą koncertą 
(gegužės 13) ir Motinos Dienos minėjimą 
(gegužės 27) Stoke-on-Trenlt. Ekskursijai 
rūpinasi P. Dudėnas ir Pr. Vencaitis, o 
Motinos Dienos minėjimu B. Puodžiūnie
nė ir Vencaitienė. Prieš vasaros atostogų 
pradžią (birželio mėn.) suruošti šokių va
karą, į kurį pakviesti ir artimesnių sky
rių lietuvius. S. Kalsevičienė ir šeima rū
pinasi 'šokių vakaro suruošimu. Sekantį 
skyriaus susirinkimą kviesti po vasaros 
atostogų, kuriame, be skyriaus einamųjų 
reikalų, prisilaikant DBLS Tarybos susi
rinkimo rekomendacija, prie skyriaus val
dybos papildomai išrinkti du jaunimo at
stovus.

Naujoji skyriaus valdyba pareigomis pa-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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.

NOTTINGHAME — balandžio 30 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — balandžio 30 d., 
14 vai., St. Peter's, Dormer Place.

COVENTRYJE — balandžio 30 d., 16 vai., 
St. Elizabeth's. 

siskirstė sekančiai: pirmininkas VI. Dar- 
gis, sekretorius K. Kamarauskas, iždinin
kas J- Andruškevičius. Revizijos komisi- 
jon išrinkti Pr. Vencaitis ir A. Petronis. 
Atstovais į DBLS Suvažiavimą išrinkti VI. 
Dangis ir J. Andruškevičius. Ilš susirinku^ 
šiųjų narių 15 užsimokėjo nario mokestį.

P. Dudėno ir V. Andruškevičiaus pa
stangomis yra užmegztas ryšys su Suval
kijos trikampio lietuviais. Jiems yra rei
kalinga materialinė parama. Stoke-on- 
Trent skyriaus ribose gyvenantieji lietu
viai suaukojo rūbų siuntą, kurią pasiuntė 
trims lietuviškoms Šeimoms, gyvenan
čioms Suvalkijos trikampyje. Skyriai arba 
pavieniai asmenys, norintieji šiame darbe 
talkininkauti, yra prašomi kreiptis šiuo 
.adresu: P. Dudėnas, 13 Alexandra Rdi, 
May Bank, Newcastle, Staffs.

Skyriaus valdyba

BIRMINGHAM AS
NEPR. ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Vasario 16 dienos minėjimas vidurinė
je Anglijoje buvo surengtas Birmingham'e 
vasario 25 d. Lenkų ikat. klubo jaukioje 
salėje. Nors programa meniniu atžvilgiu 
nebuvo turtinga, bet minėjimas buvo tur
tingas žmonių skaičiumi, o tas yra svar
biausia. Iš toliau atvykusių paminėti šią 
istorinę dieną buvo ekskursija iš Peterbo
rough ir keletas asmenų iš Manchesterio.

Minėjimą atidarė B-mo skyr. pirm. V. 
Remeika, o tai dienai pritaikintą kalbą 
pasakė DBLS pirm. J. Alkis. Po to Z. Ju
rtas, kaip Vliko atstovas, kalbėjo politiniu 
klausimu, o kun. S. Matulis palinkėjo ge
ros sėkmės ateities darbuose.

M. G'alvanauskienės tautinių šokių gru
pė iš Gloucesterio pašoko keletą tautinių 
šokių, p. p. Valantakevičiai padainavo ke
turias liaudies daineles, o p. Ranceliaus- 
kienė padeklamavo eilėraštį. Tiek šo
kiams, tiek dainoms akordeonu palydėjo 
J. Kukšta.

Užbaigus oficialią dalį tautos himnu, 
pasilinksminimas tęsėsi iki pirmos valan
dos. Svečiai buvo pavaišinti gerais užkan
džiais ir dar pasistiprino „antigumbiniu“. 
Šokiams grojo puikus mergaičių orkestras 
„Carousel“.

A. K.

MANCHESTERIS
MANCHESTERIO IR APYLINKIŲ 

MAMYČIŲ, TĖVELIŲ IR VISUOMENĖS 
DĖMESIUI!

Gegužės 6 d. 6 vai. p. p. Manchesterio 
Liet. Soc. klube 121 Middleton Rd. skau- 
tų-čių Tėvų Komitetas ruošia

Motinos Dienos minėjimą.
Programoje: dr. A. Štromo paskaita. 
Trumpa Skauitų-čių meninė programa. 
Loterija, gėlės ir vaišės Mamytėms. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 
„VILNIUS“

Balandžio 8 d. filatelistai buvo susirin
kę Manchesterio lietuvių klube jau antrą 
kartą šiais metais. Draugijos sekretorius 
parodė dalį savo Naujosios Zelandijos 
pašto ženklų rinkinio ir taip pat buvo iš
diskutuotas Draugijos biuletenio leidimas. 
Susirinkimas praėjo labai gražioje ir 
draugiškoje nuotaikoje.

Sekantis Draugijos susirinkimais — paš
to ženklų MUGĖ įvyks 1978 m. birželio 3 
d. 5 vai. vak. Manchesterio lietuvių klube.

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Grįžęs iš DBLS Suvažiavimo, A. Jalo- 
veckas padarys pranešimą balandžio 22 d. 
7 vai. Lietuvių klube Manchesteryje dr 29 
d. 7 vai. White Dane Hotel Leigh.

Skyrių valdybos

DBLS SUSIRINKIMAS

Balandžio 1 d. DBLS Manchesterio sky
rius turėjo M. L. S. klube visuotiną metinį 
narių susirinkimą, kuriame aptarė eina
muosius skyriaus reikalus ir perrinko val
dybą šiems mietams.

Susirinkimą atidarė DBLS Mancheste
rio skyr. pirm. A. Jaloveckas. Susirinki
mui pirmininkavo V. Kupstys, sekretoria
vo A. Kublinskas.

Iš valdybos pranešimų matėsi, kad sky
rius yra gyvais ir veiklus. Finansinis sto- 
vispatenkinamas, nors galėtų būti geres
nis.

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus gegužės 6 d. šeštadienį į

TRADICINĮ PAVASARIO BALIŲ
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11
Pradžia 7.30 vai. Gros puikus orkestras.

Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 1 sv.
Staliukus užsisakyti iš anksto. Tel.: 727 2470.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. 01-460 2592

Visų sutarimu šiems metams valdyba ir 
Revizijos Komisija palikta ta pati.

Valdybą sudaro: pirm. — A. Jaloveckas, 
sekr. — K. Steponavičius. Revizijos Komi
siją sudaro S. Lauru venas ir L. Pūrais.

Naujai valdybai linkime sėkmės.

L. F. R. RODĖ FILMUS

Balandžio 8 d. L. F. R. vienetas rodė 
M. L. S. klube kultūrinius bei privačius 
filmus. Jų pažiūrėti prisirinko pilna klubo 
salė žmonių. Vienetas visų turimų filmų 
negalėjo parodyti, nes tam reikėtų gana 
ilgo laiko. Kiti dalykai bus parodyti kita 
proga. Vieneto darbuotojai į jas įdėjo 
diaiug kruopštaus darbo ir turėta daug iš
laidų, kurių dalį patys padengė iš savo ki
šenės. Kad galėtų savo užsimotus darbus 
tęsti toliau, jie yra reikalingi mūsų para
mos.

Jų darbuose visi linkime sėkmės.
A. P-kis

NOTTINGH AM AS
SUVAŽIAVIMAS

Anglijos Lietuvių Katalikų Bendrijos 
trimetinis suvažiavimas įvyks gegužės 13 
d. Lietuvių Židinyje. Prasidės 12 vai. 
trumpomis pamaldomis už Tėvynę, per 
kurias giedos svečias i'š 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 IS 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 
dainomis 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 Nottingham© 
skyriaus visuotinas narių susirinkimas.

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

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

Skyriaus valdyba

Skautiškuoju keliu
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 užsakumus ir transportą.

Midlando jaunimui turės būti parūpin
tas transportais. 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 2.IE.

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

KAKLARAIŠČIAI
Padidėjus pareikalavimui, DBLS Valdy

ba užsakė iš fabriko daugiau kaklaraiščių 
(tamsiai mėlynos ir tamsiai raudonos 
spalvos su stilizuota balta Vytim). Kaina 
2 svarai. Užsakantieji paštu prideda 25 p 
pašto išlaidoms.

Atminimui
JUOZO LŪŽOS NEBETURIME

Žinome, kas Jais buvo, žinome, ką Jis 
nuveikė, žinome, ką Jis mums paliko. 
Mums, gyviems, dera sekti Jo pavyzdžiu. 
Privalu tokio Lietuvos Vyro nepamiršti.

Be ilgo įvado, kviečiu J. Lūžos vardą 
įamžinti: a) Sodyboje, kurią Jis puoselė
jo, pastatyti tinkamą paminklą, arba b) Jo 
vardu įsteigti Anglijos jaunuoliui-lei Lite
ratūrinę premiją, arba 1979 metais sušelp
ti gabiausi lietuvį jaunuolį.

Aš, Br. Daunoras, prašau pasisakyti sa
vo nuomonę ir praplėsti šį mano sumany
mą.

Tikiu, kad man pritarsite. Tikiu, kad a. 
a. Juozo Lūžos vardais ne man vienam bu
vo ir yra brangus.

Pradžiai J. Lūžos fondui siunčiu čekį 20 
sv. sumai Lithuanian Ltd. vardu. Tikiu, 
kad ir kiti paseks mane.

Br. Daunoras
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Kaip jau buvo skelbta, jubiliejinė stu
dijų savaitė vylks 1978 m. liepos 16-23 d. d. 
Freisinge prie Muencheno, lEiildungszent- 
rurn — „Kard. Doepfner-Haus“.

Gruodžio 10 d., Muenchene posėdžiavu
si Studijų savaitei rengti komisija išrinko:

paskaitų moderatoriais — dr. K. J. Če
ginską, dir. V. Natkevičių ir dr. J. Nor- 
kaitį;

į organizacinę komisiją — A. Grinienę, 
inž. R. Hermaną, stud. M. Landą ir Kr. 
Pauliukevičiūtę;

meniniams parengimams ruošti — dr. 
B. Norkaitienę.

Nutarta stud, savaitėje atžymėti Lietu
vos Nepriklausomybės 60 m. ir ELS savai
čių 25 m. sukaktis.

Studijų savaitės dalyvio mokestis — 
250 DM, iš kurių 100 MD įmokama regist
ruojantis. Jaunimas įmoka 50 DM.

Registracijos mokestis — 30 DM, jauni
mui — 20 DM; nedirbančiam jaunimui 
numatomi palengvinimai.

Registracijos terminas baigiasi 1978 m. 
birželio 1 d.

Registruotis pas Aliną Grinienę, Dia- 
mantstr. 7, 8 Muenchen 50. Tel. 089-150 
44 71, pasiunčiant registracijos ir dalyvio 
mokesčio 130 DM (ar 70 DM) į Stud, sa
vaičių konto prie Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos Vokietijoje:

Litauische Studienwoche Konto Nr. 8. 
9340. 02 Volksbank Kreis Bergstrasse, 
Bankleitzahl 553 915 00 6840 Lampert
heim.

Paskaitos ir meninė programa bus vė
liau paskelbtos.

Organizacinė komisija

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys 1 — 1978

Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais įvairių 
spalvų labai populiari medžiaga dėl dviejų suknelių; gėlėta ar
ba lygių spalvų crimplene medžiaga suknelei; dvigubo storio 
nailonine skarele; moteriškas nailono apatinis arba vyriški 
nailono viršutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba mote
riškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų geriausių 
cigarečių; dėžė šokoladinių saldainių 1 svaras pupelių kavos; 
vienai eilutei vilnonė labai gera medžiaga su įaudimu „Ali 
wool made in England", gali būti šviesios arba tamsios spal
vos.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis —-
£95.00.

Taip pat dar galima dadėtiį šį siuntini 9 sv. svorio prekių, pa
vyzdžiui, galima dadėti 4 m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio 
minko kailio arba kitokių dovanų.

žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui £43.00
Jeans „Wrangler“, vyr. mot. (galima siųsti 4) £21.00
Geresnės rūšies nertinis £16.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos £1.50
Vilnonė medžiaga suknelei £12.00
Vilnonės skarelė £5.50
Geresnės rūšies marškiniai £8.00
Lietsargis telescopic £6.00
Vyriški arba moteriški labai geri batai £18.00
Crimplene medžiaga kostiu mėliui £15.00
Angliška eilutei medžiaga („Ali wool made in Eng.“) £25.00 
Geresnė eilutei medžiaga „ (All wool made in England") £30.00 
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir Stetoscopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti £13.80 už visas 
persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas yra ga
rantuotas.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

KO KRAŠTAS NORI IŠ SAVO 
IŠEIVIJOS?

Sausio mėn. pabaigoje LFB Los Angeles 
skyrius suorganizavo politinių studijų sa
vaitgalį. Tarp kalbėtojų buvo ir Tomas 
Venclova, kuris, be kita ko , kaip rašo 
„Tėv. Žiburiai“, tokių minčių pateikė apie 
kraštą ir išeiviją:

„Ankstyvesnės Australijos valdžios pri
pažinimas Lietuvos priklausomybės Sovie
tų Sąjungai Lietuvos spaudoj buvo plačiai 
išreklamuotas, nes dabartinio režimo rė
mėjai tuo džiaugėsi. Vėliau, kai kita Aust
ralijos valdžia tą pripažinimą atšaukė, 
Lietuvos žmonių nuotaika pakilo dvigubai. 
Krašte žmonės labai seka ir domisi išeivi
jos veikla, džiaugiasi jos kultūriniais lai
mėjimais. Krašte vykstanti kultūrinė 
veikla, nors labai suvaržyta, pradeda vis 
labiau panašėti išeivijos kultūrinei veik
lai. Dėl to išeivija turėtų daugiau domėtis 
ir pažinti, kas daroma Lietuvoje. Išeivija 
turi dėti visas pastangas išlaikyti diplo
matines atstovybes kaip nepriklausomy
bės simbolį. Krašte gyvenantieji labai su
sirūpinę dėl išeivijoj vykstančių kivirčų, 
nes bijo, kad tuo atveju gali būti užmirš
tas Lietuvos reikalas ir energija nukreip
ta savęs smukdymui. Važiavimas į Lietu
vą labai vertinamas, nors ir 5 dienom. 
Taip pat svarbus jaunimo važiavimas. Iš 
ten atvažiuojančius kultūrininkus esą rei- 
kia priimti nuoširdžiai. T. Venclova prita
rė Aleksandro Štromo minčiai, kad išeivi
joje veikėjai turėtų svarstyti ir paruošti 
projektus, įkurtuos galėtų pasiūlyti even
tualaus nepriklausomos valstybės atkūri
mo atveju. Tai gali įvykti visai nelauktai, 
o Lietuvoj tokiems klausimams svarstyti 
nėra sąlygų“.

DIDŽIULĖS KNYGOS APIE VYSK. 
M. VALANČIŲ

Minint vysk. M. Valančiaus mirties šim
to metų sukaktį 1975 m., iš tos giminės ki
lęs dr. Grigas Valančius buvo paragintas 
parašyti apie tą Lietuvos 'švietėją, blaivin
toją, kovotoją prieš carizmą ir rašytoją iš
samų veikalą.

Dr. G. Valančius surinko nemaža naujos 
medžiagos ir parašė didžiulį dviejų tomų 
veikalą, kurio susidarys ape 1.250 pusla
pių su 500 ilustracijų.

Veikalas pavadintas „Žemaičių Didy
sis“ ir jo pirmasis tomas (672 psl., 252 
iliustracijos) jau atspausdintas. Antrasis 
tomais (570 psl., 250 iliustr.) taip pat greit 
pasirodysiąs.

Nesuradęs veikalui išleisti leidyklos, pa
dedamas rėmėjų, pats autorius ryžosi pri
siimti išleidimo atsakomybę. Dabar lietu
viai kviečiami padėti tą veikalą išplatin
ti (I tomas 12 dol., II — 10).

S. SONDECKIO ORKESTRAS 
RUMUNIJOJE

S. Sondeckio vadovaujamas kamerinis 
orkestras koncertuoja Rumunijoje.

Gastrolių prograimon įtraukti Vivaldžio, 
Rosinio ir Čaikovskio kūriniai.
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