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Daugiau gyvosios dvasios 
ir susiklausymo

Lietuvos Atstovo V. Balicko žodis DBLS 
suvažiavime Londone 1978 m. balandžio 
15 d.

Gerb. pirmininke,

malonūs suvažiavimo dalyviai,
Man didžiai malonu nuoširdžiai pasvei

kinti DELS atstovus ir padėkoti už jų nu
veiktus darbus Lietuvos reikalui.

Šis suvažiavimas vyksta Lietuvos vals
tybės sukaktuviniais metais. Prieš 60 me
tų lietuvių tauta jau buvo įsitikinusi, kad 
jos laisvė ir Lietuvos nepriklausomybė 
būtina lietuvių tautos egzistencijos sąly
ga. Todėl ji siekė, kad visi lietuviai vie
ningai pasiskirtų šių tikslų įgyvendini
mui. Tai buvo istorinis įvykis, liudijantis 
lietuvių tautos pasiryžimą vykdyti savo 
teisę pačiai valdytis. Šis sprendimas tebe
galioja. Sovietų Rusijos okupacija nėra 
nėra nei pakeitusi tautos valios, nei pa
naikinusi jos teisės į nepriklausomybę.

Šiandien mes irgi organizuojamės ne 
kam kitam, o lietuvių tautos gyvybinių in
teresų vedami. Mes irgi norime ir siekia
me galimai naudingiau pasitarnauti Lie
tuvos reikalui. Todėl vyriausias mūsų 
veiklos tikslas ne tik šiais sukaktuviniais, 
bet ir kiekvienais metais yra skelbti pa
sauliui, duoti žinoti tautai krašte, kad už
sienio lietuviai vieningai remia tautos pa
siryžimą išsilaisvinti.

(Deja, mes gyvename pasaulinio masto 
sukrėtimų laikais. Ilgai trukusios tarptau
tinės įtampos pasėkoje pasaulyje išplito 
defitizmo liga. Ardomojo pobūdžio veiks
niai pasireiškia kone visuose kraštuose. 
Politinė disintegracija, patriotizmo ir ide
alizmo sumenkėjimas, demokratinės sant
varkos ardymas ytra kasdieninis reiškinys. 
Lietuvos okupantas per savo agentus .ar 
pakalikus stengiasi įtaigoti geros valios 
lietuvius, kad .bet kokios svajonės apie at
sipalaidavimą nuo Rusijos esančios nerea
lios. Daromi visokios rūšies bandymai su- 
diemoralizuoti išeivijai, o ypač jos vadams 
ir palaužti vieningam lietuvių kovos fron
tui.

TOkios padėties akivaizdoj mums belie
ka viena išeitis: suglausti savo gretas ir
dar daugiau aukotis. Mūsų pastangos turi 
būti nukreiptos ta linkme, kad kol tarp
tautinė padėtis išsifermentuos, stengtis iš
laikyti Lietuvos bylą gyvą. Kartu turime 
įsisąmoninti, kad pirminiais kovotojais už 
Lietuvos laisvę esame tik mes patys — pa
ti lietuvių tauta. To tikslo siekiant, asme
niški ar grupiniai interesai neturėtų nuo
dyti mūsų kovinės nuotaikos, nes pagrin
dinis mūsų sėkmės laidas yra mūsų pačių 
susiklausymas, drausmingumas iĮr vienin
gumas. Tuščios priekabės, nepasitikėjimo 
savomis institucijomis kurstymas ir ne
pagrįstas pesimizmas tarnauja priešui, bėt 
ne Lietuvos reikalui. Kaip senovėc žydų 
tremties laikais, taip ir dabar mums, lie
tuviams, didesnis pavojus yra ne priešo 
galybė, bet mūsų pačių irzlumas i|r nevil
tis.

Mūsų tautos laimei, turime institucijų, 
kalbančių už tuos, kurie jėga yra nutildy
ti krašte, šių laisvame pasaulyje veikian
čių institucijų okupantas ligi šiol nepajėgė 
nutildyti. Nepajėgė jisai nė per savo pa
kalikus jose dirbančius sukompromituoti 
jų moralę palaužti. Tačiau nepamirškime, 
kad mūsų priešas savo tikslų siekia labai 
rafinuotais metodais. Tad budėkime, kad 
sąmoningai ar nesąmoningai nepatannau- 
tume mūsų tautos plriešui. Visais būdais 
remkime už Lietuvos suvereninių teisių 
vykdymo atstatymą kovojančių instituci
jų darbus. Dirbkime visi ranka rankon, o 
ypač venkime veiksmų, kurie galėtų silp
ninti ar pakenkti Lietuvos laisvės reika
lams. Venkime nenuosaikios kritikos, nes 
nieko nėra lengvesnio, kaip kritikuoti ki
tų darbus. Žinokime, kad dabartinėje 
emigracijoje mums visiems yra skirtas 
tam tikras uždavinys, kurio Tėvynėje pa
silikę atlikti negali. Mes šitą uždavinį ga
lėsime atlikti, jei tą darbą dirbsime su
tartinai. Šitai supranta ir okupantas, ir to
dėl jis deda visas pastangas šiam mūsų 
vieningumui išardyti.

Man visuomet malonu matyti DBLS 
Skyrių atstovus, susirinkusius vieningam 
darbui. Esu tikras, kad jūs, mielieji atsto
vai, savo lietuviškosios misijos nepamir
šote, nes kitaip jūsų iš viso čia, šiame su
važiavime, nebūtų. Nuoširdžiai linkiu, kad 
šiandien ir rytoj vykstantieji pasitarimai 
būtų sėkmingi. Teįneša jie galimai dau
giau gyvosios dvasios ir susiklausymo į 
mūsų bendrą veikią. O toji veikla yra rei
kalinga, nes pavergtoji tauta ilgisi bet ko
kios paramos iš laisvųjų lietuvių.

Tad beiskimės į pasaulio sąžinę. Nekel
kime klausimo, kada Lietuva bus laisva. 
Dirbkime, kad ji būtų laisva! Jokia vergi
ja nėra amžina. Ji nebus amžina ir mūsų 
tautai, jei vykdysime savo pasipriešimą 
neteisybei tol, kol ji bus pašalinta.

Gdros sėkmės jūsų darbams!

PASAULYJE
KUO NUSIKALTO BALYS 

GAJAUSKAS?

Straipsnyje „Veidas be kaukės“ vilniškė 
„Tiesa“ (16. 4. 78) plačiai aprašė teismo 
bylą, kurioje B. Gajauskas buvo vėl nu
teistas dešimčių! metų darbo stovyklos už 
veiksmus, „kuriuos tarybinis baudžiama
sis kodeksas kvalifikuoja kaip valstybi
nius nusikaltimus“.

Pokario metais B. Gajauskas buvo vie
nos vakarinės Kauno gimnazijos mokslei
vis. Vėliau prisidėjo prie partizanų, kovo
jusių prieš bolševikus. 1948 m. liepos mėn. 
B. Gajauskas jau tardomas ir pateko į 
„kalinimo vietą“. Grįžęs į Lietuvą, dirbo 
Kaune elektriku. Atliekamu nuo darbo 
laiku rinko istorinę medžiagą apie parti
zanų veiklą. 1974 m. jis buvo „sučiuptas 
už rankos verčiant bei mėginant platinti 
antitarybinę medžiagą“. Jo surinktoje me
džiagoje dažnai sutinkamos partizanų sla- 
pyvardės.

Teismo procesas, kaip sako „Tiesa“, bu
vęs kartu ir „atsakymu tiems užjūrio „va
duotojams“, kurie nori apjuodinti Tarybų 
Lietuvą“.

GRUZINAI DEMONSTRUOJA, 
REIKALAUDAMI PIRMUMO TEISĖS 

SAVO KALBAI KONSTITUCIJOJE
Pagal maskvinį pavyzdį surašytoje Gru

zijos 1937 m. konstitucijoje pasakyta, kad 
respublikos kalba yra gruzinų kalba. Pa
gal dabar patvirtintąjį Brežnevo konstitu
cijos pavyzdį surašytame projekte Gruzi
jai pasakyta, ikad gyventojai galės naudo
tis gruzinų kalbia. Vadinas, pagrindinė 
respublikos kalba bus kita — rusų.

Protestuodami dėl to, Tbilise, .respubli
kos sostinėje, gruzinai, daugiausia studen
tiškas jaunimas, sulruošė demonstracijas 
ir protesto pareikšti atžygiavo prie rūmų, 
kuriuose aukščiausioji taryba kaip tik 
svarstė tą konstitucijos protestą. Pagal 
vienus liudininkus, demonstrantų buvo 
šimtai ar daug šimtų ar net iki penkių 
tūkstančių, pagal kitus — plati Tbilisio 
gatvė buvo pilna prisigrūdusi žmonių.

Kai pirmą kartą pasirodė komunistų 
partijos vadas Eduardas ševarnadzė, tai 
gruzinų kalba paklausęs: „Vaikai mano, 

Suimtieji nuteistieji lietuviai
Kaip pranešė Londono dienraštis „The 

Times“ (17. 4), sovietų teismas nuteisė 
Balį Gajauską 10 metų darbų stovyklos 
už bendradarbiavimą su Solženicyno fon
du, teikiant pagalbą nukentėjusioms disi
dentams.

Neseniai atvyko į Vakarus žmogaus tei
sių gynėjas Kronidas Liubarskis papasa
kojo apie žymaus Lietuvos laisvės kovoto
jo B. Gajausko bylą. Liubarskis ■— dar 
jaunas žmogus, liesas, įdubusiais žandais, 
dar nespėjęs atsigauti po penkerių metų, 
praleistų tarybiniuose kalėjimuose ir 
griežto režimo lageriuose. Iš profesijos jis 
— astrofizikas, mokslų kandidatas, para
šęs apie 40 mokslinių darbų, tris knygas 
ir išvertęs iš anglų kalbos apie penkiolika 
veikalų. Būdamas Maskvos pedagoginių 
mokslų akademijos Mokslinės informaci
jos instituto darbuotoju, Liubarskis įsi
jungė į žmogaus teisių sąjūdį ir buvo 
veiklus rusiškosios „Einamųjų įvykių kro
nikos“ 'bei kitų savilaidos leidėjas bei pla
tintojas. Už tai jis buvo 72-trais metais su
imtas ir nuteistas penkeriems metams 
griežto režimo lagerio. Bausmę atliko 
Mordovijos lageriuose ir Vladimiro kalė
jime. Atgavęs laisvę pernai spalio mėne
sį Kronidas Liubarskis tuojau vėl įsijun
gė į žmogaus teisių gynimo veiklą. Drau
ge su Chodorovič vadovavo politinių ka
linių šalpos fondui, tęsdamas suimtojo 
Aleksandro Ginzburgo darbą. Netrukus 
saugumo organai jam ir jo žmonai Gali
nai pasiūlė pasirinkti išvykti į užsienį ar
ba vėl atsidurti už įstatymo ribų. Šiuo 
metu abu Liubarskiai tikisi įsikurti Vaka
rų Vokietijoje ir dirbti pagal savo profe
siją. Būdamas lageriuose, Kronidas Liu
barskis asmeniškai susipažino su lietu
viais politiniais kaliniais, kurie jam para
rė didelį ir gerą įspūdį. Jo nuomone, di
džioji dauguma lagerio kalinių yra tauti
nių sąjūdžių dalyviai. Lietuviai su ukrai
niečiais sudaro didžiausią jų skaičių. Lie-
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Ilgamečiu! Liet. Sodybos Vedėjui, 
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mirus, reiškiame gilią užuojautą 

p. Lūžienei ir dukrai Daliai ir 
kartu liūdime, gilių minčių 

visuomenės nario netekę

DBLS Nottingham© skyr. valdyba 
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ką jūs čia darote?“ Demonstrantai jam 
šūkavę: „Mes ne tavo vaikai, mes ne tavo 
vaikai“. Kitą kartą išėjęs, jis jau rusiškai 
kalbėjęs ir sakęs, kad gruzinų kalba bū
sianti išlaikyta. Tada studentai įteikę jam 
(peticiją, kurioje reikalaujama tą pažadą 
įrašyti į konstituciją.

Demonstracijų metu užmiestyje laukusi 
kariuomenė. Tbilisyje tuomet buvusiems 
užsieniečiams gidai .apie demonstraciją sa
kę, k<ad studentai atžygiavę pareikšti savo 
pritarimo naujajai konstitucijai. De
monstrantai buvę įspėti, kad tie, kurie 
pradės skleisti kalbas apie tą žygį, bus 
traukiami atsakomybėn.

Demonstracija vyko balandžio 14 d. Tą 
pat dieną ševarnadzė pasakė kalbą, kurio
je oficialiąja respublikos kalba pripažin
ta gruziniškoji.

KAIP „ZGODA“ SUSEMIA VOKIETIJOS 
EMIGRANTUS Iš LENKIJOS

Dienraštyje „Die Welt“ balandžio 1 d. 
Heinz Vieladn rašo, kad Lenkijos vyriau
sybė perdaug nesislapstydama stengiasi 
per savo .agentus suverbuoti ir paveikti 
tuos vokiečius, (kurie pagal susitarimą iš 
Lenkijos persikelia gyventi į Vakarų Vo
kietiją.

Prieš kažkiek metų Hamburge buvo 
įsteigta lenkų organizacija „Zgoda“. Kai 
priėš trejetą metų Vokietijos buhdestagas 
(parlamentas) svarstęs subversyvinių or
ganizacijų klausimą, „Zgoda“ turėjusi tik 
keletą šimtų narių, tai ir buvusi palikta 
nejudinta. Dabar saugumo organai jau la
bai susidomėję jos veikla. Tai esanti ko
munistinė organizacija, turinti jau apie 
10.000 narių, ir jos veikėjai verbuoja bu
vusius Lenkijos piliečius ir stengiasi juos 
paveikti, kad kaip nors nepakenktų geram 
Lenkijos vardui.

Ypač ta organizacija veikianti iš Lenki
jos atsikėlusį jaunimą, kuris nemoka vo
kiečių kalbos.

Kai kuriuos susidūrusius su sunkumais 
įsikurti Vokietijoje pasiseka prikalbėti 
grįžti .atgal į Lenkiją.

— Balandžio 14 d. Čikagoje staiga mirė 
prof. dr. Jonas Puzinas (73 m.), istorikas 
ir archeologas.

tiuviiai kaliniai, pasakoja Liubarskis, yra 
ypač vieningi, jie labiau vienas kitą re
mia, jų tarpe mažiausia išdavikų ar infor
matorių. Mordovijos 19-me lageryje Liu
barskis ariamai susipažino su Baliu Ga
jausku, kuris, atlikęs 25-rių metų bausmę, 
prie jo buvo paleistas laisvėn. Gajauskas, 
Liubanskio liudijimu, buvo didelis autori
tetas kaliniams savo moraliniu pavyzdžiu, 
didele erudicija ir nepalaužta dvasia. 
Kailp savotiška išimtis, Gajauskas per 25- 
rius metus lageriuose išliko dvasiškai ne
sužalota asmenybė, išlaikė savo idealisti
nius principus, nuolat plėsdamas savo kul
tūrinių ir mokslinių interesų akiračius.

Su didele pagarba Liubarskis kalba ir 
apie senelį laisvės kovotoją Petrą Paiulai- 
tį, laikomą jau daugiau kaip trisdešimt 
metų lageriuose. Kai prieš keletą metų 
Paulaičiui sukako 70 metų, maskviečiai 
disidentai 'telegramomis ir laiškais jį pa
sveikino. Daugelio nepažįstamų gerbėjų 
sveikinimai, pasakoja Liubarskis, senelį 
kalinį labai sujaudino. Liubarskio žmona 
Galina kalinių šalpos reikalais palaikė ry
šius su Lietuva ir joje lankėsi. Ji pareiš
kė, kad dauguma lietuvių kalinių lage
riuose yra pokario laisvės kovų dalyviai, 
dabar jau senyvo amžiaus žmonės, kurių 
artimieji ir draugai yra seniai žuvę ar mi
rę, todėl jie dažniai jaučiasi pamiršti. 
Kiekvienas laiškas ir jų prisiminimo 
ženklas iš laisvėje gyvenančiųjų politi
niams kaliniams reiškia didelę moralinę 
paramą. Gyvendama Maskvoje. Liubars- 
kių duktė susirašinėdavo su Petru Paulai- 
čiu. Skelbiame Petro Paulaičio adresą: 
131200,Mordovskaja ASSR, Tenguševskij 
rajon .posiolok Baraševo, učreždenije ŽCH 
385/3-5. Belgų advokatas Vandenbošas, 
apsiėmęs ginti Balio Gajausko bylą, kovo 
15-ją į tarybinę ambasadą Briuselyje, pra
šydamas vizos ir galimybės susitikti su 
Gajausku. Tarybinė ambasada Briuselyje 
ilgai delsė advokatui atsakyti. Pagaliau 
šiomis dienomis jam telefonu pranešė, kad 
ji nekompetetinga išduoti įvažiavimo vizą. 
Tarybinis ambasados pareigūnas patarė 
belgų advokatui kreiptis į teisingumo ar 
milicijos organus Vilniuje. Tokį atsakymą 
advokatas gavo tik .po to, kai belgų spau
doje pasirodė pranešimai, kad į jo kreipi
mąsi nebuvo reaguota. Advokatas Vanden
bošas praneša, kad jis Gajausko bylos rei
kalu susisieks su Vilniumi. Balio Gajaus
ko atvejį plačiai aprašė belgų didieji laik
raščiai. Gajauskas jau yra atlikęs 25-rių 
metų bausmę už veiklų dalyvavimą Lietu
vos laisvės kovų sąjūdyje, o pernai buvo 
suimtas už istorinės medžiagos, liečian
čios tas kovąas, rinkimą.

30-to DBLS suvažiavimo rezoliucijos
ir gausiai jame dalyvauti. Visi D. Britani
jos lietuviai bus kviečiami dalyvauti kon
greso 'atidarymo iškilmėse Londone.

7. DBLS suvažiavimas kviečia DBLS 
skyrius steigti jaunimo branduolius ir ko
optuoti į skyriaus valdybas bent po 2 'as
menis jaunimo reikalams.

8. DBLS suvažiavimas protestuoja prieš 
priverstinį Lietuvos valstybės įjungimą į 
Sov. Sąjungą ir prieš primetamą Lietuvai 
sovietinę konstituciją, per kurią siekiama 
prailginti lietuvių tautos nelaisvę.

9. DBLS suvažiavimas dėkoja Kęstom 
College'iui už didelį darbą, atliekamą ko
voje dėl religijos laisvės komunistų pa
vergtuose kraštuose, 'ir ypač nuoširdžią 
padėką reiškia Michael Bourdeaux, para
šiusiam knygą ,<Land of Crosses“, kuri ne
trukus išeis iš 'spaudos. Lietuviai kviečia
mi prisidėti prie tos knygos paskleidimo 
pasaulyje.

Londonas, 1978 m. balandžio 16 d.

1. DBLS suvažiavimas sveikimą 1977 m. 
gruodžio 3-4 d. d. Floridoje (posėdžiavusio 
VLIKo Seimo nutarimą sukviesti kvalifi
kuotų asmenų komisiją Lietuvos nepri- 
klausomybinei programai pairu ošti. Ta 
programa turi nužymėti pagrindinius išei
vijos ir tautos kamieno krašte siekimus ir 
tuo būdu palengvinti tų siekimų įgyvendi
nimą.

2. DBLS suvažiavimas dėkoja LKB Kro
nikų ir kitų pogrindžio leidinių leidėjams 
bei platintojams, kurie, neatsižvelgdami į 
pavojus, su pasiaukojimu dirba tautai 
naudingą darbą.

3. DBLS suvažiavimas paveda savo at
stovams pasveikinti PLB Seimą, kuris su
sirinks 1978 m. liepos mėn. Kanadoje, ir 
pakviesti laisvojo pasaulio lietuvius bei 
išeivijos organizacijas puoselėti gerus tar
pusavio santykius, kurie palengvintų įgy
vendinti pagrindinius lietuvių tautos sie
kimus.

4. DBLS suvažiavimas dėkoja D. Brita
nijos vyriausybei už paramą Sov. Sąjun
gos pavergtoms tautoms j ii kovoje dėl pa
grindinių žmogaus teisių įgyvendinimo, 
kaip tai buvo sutarta Helsinkio konferen
cijoje.

5. DBLS suvažiavimas kviečia visas liet, 
organizacijas D. Britanijoje, ruošiant Va
sario 16 d. minėjimus, kartu prisiminti 
Lietuvos valstybės susidarymą karaliaus 
Mindaugo laikais ir tos valstybės tęstinu
mą ligi šių dienų.

6. DBLS suvažiavimas kviečia D. Brita
nijos lietuvių jaunimą tinkamai pasiruoš
ti IV PLJ kongresui, kuris įvyks ateinan
čiais metais D. Britanijoje ir Vokietijoje,

MOTERYS, KURIOS DIDŽIULĖMIS 
PASTANGOMIS VERŽIASI I LAISVĘ

UPS žinių agentūra paskelbė pasakoji
mą lapie Liudmilą Agapovą, kuri jau kelis 
kartus didžiulėmis pastangomis bandė iš 
Sov. Sąjungos Ištrūkti į laisvę su savo 14 
m. amžiaus dukterim ir senute vyro moti
na.

Jos vyras, jūrininkas, 1974 m. pabėgo iš 
laivo Švedijoje. Ji dirbo kaip inžinierė, 
bet dėl prašymo išvažiuoti neteko darbo. 
Sausio mėn buvo pašalinta ir iš, rodos, 
pačios prasčiausios tarnybos — iš išeina
mosios vietos prižiūrėtojos pareigų.

Valdžios neišleidžiama geruoju, ji jau 
keturis kartus su dukterim Ir uošve ban
dė pabėgti. Gyvendama netoli Maskvos, 
atvažiuodavo į Leningradą, o iš čia miš
kingomis vietomis dar apie 90 mylių bris
davo į Suomijos pasienį, kur laukdavo, ka
da atskris vyro pasamdytas lėktuvas pa
imti. Pirmą kartą nemiegojusios visos trys 
keliavo 2 dienas, nes buvo sutarta, kad ko
vo 11 d. atskris lėktuvas. Bet lėktuvas nei 
tą, nei kitą kartą nepasirodė. Trečią kar
tą, (kovo 19 d.) kelionė taip pat buvo vel
tui. Balandžio 1 d. jos keliavo su didelė
mis kliūtimis — traukiniai buvo pergrūs- 
ti, biMėtų laiku negavo, į autobusą pasivė
lino. Tąkart lėktuvo būta, bet jų nesulau
kęs lakūnas išskrido.

Nebeiškentusi Liudmila apie savo kelio
nes pasipasakojo žinių agentūros bendra
darbiui.

Vėlesniu pranešimu, dabar ji bandė nu
sinuodyti, o įstaigos sakančios, kad išva
žiuoti jai vis tiek nebus leista.

TASSAS DĖL BRAŽINSKŲ

Lietuvoje laikraščiai išspausdino didoką 
TASSo pasisakymą dėl Bražinskų.

Tos sovietinės telegramų agentūros at
stovas JAV valstybės departamento spau
dos konferencijoje paklausęs, kaip sude
rinti JAV susirūpinimą dėl 'terorizmo! įvai
riuose pasaulio rajonuose su faktu, kad 
Amerikos valdžia dangstanti du teroristus 
— tėvą ir sūnų Bražinskus.

Jam buvo atsakyta, kad Bražinskų byla 
esanti imigracijos ir natūralizacijos tar
nybos žinioje.

O paties TASSo išvedžiojimu, Amerika 
ir kaltinanti juos, kad neteisėtai gyvena 
jos teritorijoje. Byla galinti tęstis labai il
gai. Prirašyta nemaža kaltinimų JAV ad
resu.

TAIKOS GINKLAI

Tuo tarpu, kai Sov. Sąjunga siunčia 
mirtį nešančius ginklus į Afrikos ir Vid. 
Rytų kraštus, „Soviet News“ (Sovietų am
basados biuletenis iš 4. 4. 78) praneša, kad 
per Velykas katalikų bažnyčiose Sov. Są
jungoje kunigai meldėsi už taiką.

Kun. St. Mažeika Maskvos katalikų baž
nyčioje per pamokslą pasmerkęs ginklavi
mosi varžybas ir ypatingai neutrono bom
bą.

Šv. Teresės bažnyčioje, Vilniuje, kun. 
Algirdas Gutauskas prašęs Aukščiausiojo, 
kad būtų baigta mirtinų ginklų gamyba, 
ir kad visame pasaulyje būtų panaikinti 
karo židiniai.

7 dienos
— Vak. Vokietijos vyriausybė sutiko, 

kad neutrono bombos būtų laikomas Vo
kietijos teritorijoje. Kancleris H. Schmidt 
pasakė Parlamente, kad sprendimais dėl 
bombos gamybos priklauso J. A. Valsty
bėms.

— Valstybės sekretoriaus Cyrus Viance 
atvykimo į Maskvą išvakarėse, Sovietų 
prez. Brežnevas pažadėjo Maskvoje vie
šinčiam Angolos prezidentui visokeriopą 
pagalbą „kolonializmui ir nacionalinei 
priespaudai likviduoti“.

Abu prezidentai taip pat pasižadėjo 
remti Namibiją, Rodeziją ir Pietų Afriką, 
'kraštus, kur juodieji kovoja prieš baltuo
sius.

Cyrus Vance atvyko į Maskvą deryboms 
dėl strateginių ginklų (apribojimo (SALT).

— Raudonieji! brigadų „liaudies teis
mas“ Italijoje nuteisė buv. užs. reik. min. 
pirm. Aldo Moro mirties bausme. Vėliau 
teroristai pranešė, kad Moro lavonas yra 
įmestas į Duchessą ežerą Apeninų kalnuo
se. Balandžio 20 d. teroristai paskelbė, kad 
mirties bausmė dar neįvykdyta.

— Kensingtono rajono Londono gyven
tojai reikalauja iš miesto valdybos, kad ji 
neleistų statyti toje miesto dalyje Sovietų 
ambasadai naujų .rūmų. Pagal rusų pa
ruoštą projektą, ambasada pastatytų iš 
Church Street (Bažnyčios gatvės) pusės 
18 metrų aukščio tvorą, panašią į Krem
liaus sieną.

— Gen. Piotras Grigorenko, Sovietų di
sidentas, kuriam Kremlius atėmė piliety
bę, paprašė azyliaus teisių Amerikoje. Tos 
teisės jam suteiktos.

— Italijos parlamentas priėmė įstaty
mą, legalizuojantį abortus. Prieš įstatymą 
pasisakė Vatikanas ir Italijos krikščionių 
demokratų partija.

Įstatymo projektas dar reikalingas Se
nato patvirtinimo.

— Geležinkelio katastrofoje prie Bolog- 
nijos, Italija, žuvo 50 žmonių.

— Tarptautinė Darbo organizacija 
(ILO) atmetė Sovietų disidentų darbinin
kų prašymą įregistruoti jų profesinę są
jungą kaip tikrą darbo žmonių reikalus 
ginančią organizaciją.

Tarptautinėje Darbo organizacijoje, Že
nevoje, Sovietų Sąjunagi atstovauja stam
bi oficiali Maskvos atsiųsta 'delegacija.

— Vak. Vokietijos valdžia ruošiasi už
drausti ilgo grojimo plokšteles, kuriose 
yra įrašytos Hitlerio ir kitų nacių kalbos. 
Taip pat norima uždrausti perspausdinti 
vokiečių karių žurnalą „Signal“, šlovinu
sį karą.

— Sovietų naikintuvai privertė Pietų 
Korėjos keleivinį lėktuvą, skridusį iš Pa
ryžiaus į Aliašką, nusileisti Sov. Sąjungos 
teritorijoje. Naikintuvams šaudant į lėk
tuvą, du keleiviai buvo užmušti ir 13 su
žeisti. Sužalotas lėktuvas nusileido ant už
šalusio ežero.
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PO PIETŲ KRYŽIUMI
AVA SAUDARGIENĖ

PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS

šešiasdešimtą kartą minime Lietuvos 
triumfą, kovą dėl laisvės, apvainikuotą 
Nepriklausomybės paskelbimu. Pilnai su
pratome nelygią, baisią kovą, pareikala
vusią didelių aukų, keliaudami per pasau
lį, ieškodami namų, iš kokių buvome iš
mesti. Kur tik ėjome — prisiminėme aš
tuonioliktųjų metų galiūnus, kurie bevil
tiškoje padėtyje esančią, priešų apsuptą 
Lietuvą išdrįso paskelbti nepriklausoma, 
atnešė laisvę tamsybėn nustumtai tautai.

Keliavome per pasaulį minėdami laisvę, 
ilgėdiamdesi tėvynės. Kur sustojome — mi
nėjome Nepriklausomybės paskelbimo ak
tą. Jau trisdešimt pirmą kartą minime 
Sydnejuje. šį šešiasdešimties meti] jubi
liejų šventėme poezijos, tautinio pasiryži
mo ir ilgesio ženkle: Sydnejaus apylinkės 
valdybos paruošta, poeto, politiko ir meni
ninkų išreikšta.

Vasario šešioliktą dieną Sydnejaus ra
dijo stotis trumpu pasikalbėjimu su lietu
ve pranešė australams klausytojams, ke
ikią reikšmę ši diena turi lietuviams. Mi- 
nisteris pirmininkas Mr. Fraser raštu pa
sveikino Australijos lietuvių bendruome
nę. Ypač 'gražiai paminėjo mūsų Nepri
klausomybės 'sukaktį estų bendruomenė 
per savo radijo valandėlę. Ryšium su Ne
priklausomybės švente Bankstown Muni
cipal Council vietinei publikai suruošė 
Lietuvos vakarą bibliotekos patalpose. Va- 
dlovaujanlt G. Kazokienei, bibliotekos pa
talpos pasipuošė lietuviškais audiniais, 
gintaru ir nuotraukomis iš Lietuvos gyve
nimo su atitinkamais užrašais. Dviems 
šimtams susirinkusių į atidarymą austra
lų G. Kiazokienė vaizdžiai, sistematiškai 
nupasakojo Lietuvos valstybės susikūrimą 
dvyliktame amžiuje, Lietuvos įtaką Euro
pos kultūrai, mokslui ir teisei.

Lietuvių tauta, 'kurią klausytojai žinojo 
tik iš vardo dar iš liaudies meno kūrinių 
ir tautinių Šokių, išaugo į tautą, kuri bu
vo tarp pirmaujančių, kai Europoje kūrė
si valstybės.

Filmas apie Čiurlionį, ponių Bielkienės 
ir Storpirštienės dainos užbaigė programą, 
po kurios susidomėję australai svečiai bu
vo pavaišinti lietuviškais pyragais.

Apylinkės vaidybos suruošto oficialaus 
minėjimo išvakarėse per vandenyną atke
liavęs žmogus atnešė savo poeziją.

Bernardo Brazdžionio poezijos popietė, 
suorganizuota Australijos lietuvių ben
druomenės krašto valdybos, įvyko Lietu
vių klube. Nepaprastai karštą vasaros die
ną į vėsų klubą susirinko keli šimtai žmo
nių.

Kas gi geriau gali keliauti .per lietuviš
ką pasaulį už Bernardą Brazdžionį? Jis 
artėjo pas mus į sceną, -suskambėjo ne žo
džiais, bet galingais varpo garsais, sukėlė 
audrą, paskleidė saulėtekio muziką, Lie
tuvos miškų ošimą, Nemuno šauksmą; 
Saukė: pakelkite rankas tie, 'kurie parduo
date Lietuvos tautą! Keliavome su Braz
džioniu visi, kurių širdys dega meilės ug
nimi Lietuvai ir, tikiuosi, kurie pardavė 
Lietuvą. Ir tų širdis gal palietė galinga 
Brazdžionio poezija, prikėlė sąžinės balsą.

Mes žinojome Bernardą Brazdžionį kaip 
poetą, pakilusį į -Parnasą, bet pas mus jis 
-atėjo kaip šauklys, puikus aktorius ir šau
kė Lietuvos balsu, stiprino pavargusių ke
leivių ir jaunosios kartos širdis. Audrin
gos katutės ir žibančios akys buvo padėka 
poetui.

Po poezijos vakaro atėjo iškilmingo mi
nėjimo diena. Pamaldos įvyko lietuvių 
nuadiojamoje bažnyčioje. PaSkui Lietuvos 
vėliavą išsirikiavo Sydnejuje gyvenantys 

Simanas Daukantas

Lietuvos girios 
senoveje

(Iš knygos BŪDAS SENOVĖS

LIETUVIŲ KALNĖNŲ IR 
ŽEMAIČIŲ)

Kas aprašys kalnėnų ir žemaičių 
senovės gires, kokias anie atsidan- 
ginusys Į tą kraštą rado, kurios be 
kokių tarpkrūmių, vienu lieknu it 
jura niūksojo; nesgi šios dienos 
girių ir pievų vietoje angis girės 
trakšojo, o tarp jų jau versmėtos 
kirbos burgėjo, jau ežerai tyvulia
vo. Neišžengiamys pušynai, eglynai, 
beržynai, ąžuolynai nuo amžių am
žiais suaugę niūksojo, ir visi vienų 
viena gire buvo, upimis tiktai ir 
upaliais išvagota, nes ir tos pačios 
upys ir upaliai perkaršusiais me
džiais užvirtę, kuriuos pavasario 
ar rudenies tvanai tevokė, o jei ku
rių tenai smarki sriautai nestengė 
pakušinti, tie mirkdamys vandenė
je į plieną pavirt, jau apdumiamys 
smiltimis, jau nudumiamys nuo 
amžių žluksojo it akmenys, kurių 
žilą karšatę dar apyniai alksnių ir 
karklų šakose vydamies, pavande
niais išsivarstę, savo spurganotais 
vainikais klėstė; visas kraštas vie
na gire niūksojo, į kurios tankmę

savanoriai: pik. V. Šliogeris, O. Šalkaus
kienė, J. Kapočius, V. Juzėnas ir A. Zinke
vičius; už jų nužygiavo uniformuoti skau
tai. Bažnyčios suolus masiškai užpildė lie
tuviai. -Susikaupę klausėmės „Dainos“ 
choro giedojimo, kai kun. P. Butkus laikė 
mišias.

Pasibaigus pamaldoms, visi sugužėjo į 
čia part, esančią parapijos salę, išpuoštą 
lietuviškais simboliais. Minėjimą atidarė 
Sydnejaus apylinkės pirmininkas V. Sau
dargas. Pažymėjęs didelę minėjimo reikš
mę, pageidavo, kad mūsų tautinė veikla 
šiais jubiliejiniais, 1978 meteis, vyktų Ne
priklausomybės akto ženkle. Pasveikinęs 
iŠ Kalifornijos atvykusius svečius poetą 
B. Brazdžionį ir žurnalistą J. Kojelį, V. 
Saudargas pakvietė į sceną J. Kojelį, ku
rio atvežtasis pasveikinimas iš mūsų kai
mynų Amerikoje, iš Los Angeles, priimtas 
labai šiltai.

J. Kojelis savo paskaitoje žiūrėjo į da
bartį: -sveikino, gyrė, barė, -kaltino, guodė 
ir kėlė ryžtą kovoti už Lietuvos laisvę. 
„Trisdešimt matų mums prikaišiojama, 
kad esame nudžiūvusi, patvoriu pamesta 
šaka. Bet mes įrodėm, kad esame gyvi, 
mūsų šaknys gimtojoje žemėje“. Iš to se
ka santykiai įsu tėvyne. Važiuojančius ap
silankyti, J. Kojelis susistematizuoja pa
gal jų įsuprartimą, kas yra genocidas, pa
gal pajėgumą atsispirti „nusipelniusiems“ 
okupuotos Lietuvos rašytojams, dramatur
gams ir publicistams, kurių „šėtoniškas, 
užmaškuotas tautos naikinimais yra akty
vesnis ir žalingesnas už žiaurius įstaty
mus“. Reikšminga ne tik, ką ten nuvažia
vę gauna, -bet ir tai, ką nuveža. Tie, kurie 
nuveža „sužalotą, tamsų, melagingą išei
vijos paveikslą, kasa duobę lietuvybei". 
Keliaujantieji į Lietuvą, ypač jaunimas, 
prieš tai turėtų gerai pažinti Lietuvos is
toriją, nes ten, paigal --potvarkį iš „'aukš
čiau“, Lietuvos istorija prasildleda. nuo ru
sų revoliucijos; Mindaugo sukurta, Kęstu
čio, Algirdo ir Vytauto Lietuva neegzis
tuoja, —■ mokomas okupuotos Lietuvos 
jaunimas.

J. Kojelis ne vien barė: jis nurodė išei
vijoje mokslus išėjusios kartos didelį įna
šą į adpptuotų kraštų kultūrą, mokslą, ci
vilizaciją. Tautinis ugdymas vyksta sa
vaitgalio mokyklose, per tautinius šokius, 
chorus, skautus. Auga stiprus avangardas 
kovoje už Lietuvos laisvę.

Po paskaitos, B. Brazdžionis, pasveiki
nęs Pas. Liet. Bend, pirmininko vardu, pa
deklamavo savo sukurtojo Vaidilos Valiū
no šauksmą ‘kankinamai tautai, suteikda
mas malonumo tiems, kurie jo negirdėjo 
deklamuojant išvakarėse.

Tautos Fondo atstovas B. Stašionis įtei
kė 200 dol. čekį tautinių šokių grupei ir 
300 dol. lietuviams sportininkiams. Po 
trumpos piertraukos į sceną išėjo choras.

Sydnejaus lietuvių choras dainuoja nuo 
pat pokarinių tremtinių atvykimo į Aust
raliją. Nepaprastas patvarumas, žemaitiš
kas užsispyrimas laiko choristus būryje 
jau trisdešimt 'metų. Dirigentai keitėsi, 
bet daugumas choristų tie paltys; jaunos 
galvos pražilo, bet vis dainuoja. Šiuo me
tu chorui vadovauja muz. B. Kiveris. Su
skambėjo daina žuvusiems kovoje ka
riams, nuplaukė į tolius „šiaurės pašvais
tė“.

Apylinkės valdyba svečius iš Amerikos 
apdovanojo koalomis. Šis Australijos meš
kiukas, tūkstančius metų gyvendamas 
skurdžioje gamtoje ,įsikibęs į gimtąjį me
dį, okupantų naikinamas, nenustojęs įgim
to charakterio, išsikovojo meilę ir saugią 
vartą gimtinėje, tartum simbolis tautos iš

tvermės, kovos už laisvę.

ne vien gyvolys, bet ir žmogus ne
galėjo įlysti. Nuo audrų ir vėtrų 
sankritos gulėjo ant kita kitos su
raizgytos; pražilę ąžuolai, eglės, 
beržai, pušys, vinkšnos, skroblai, 
uosiai, klevai puvo ant kits kitų 
nuo karšatės išvirtę, žemę krėsda- 
mys augantiems ant savim su- 
nams ir dukterims, keliais klėbiais 
jau neapkabinamoms. Lazdynai, 
alksnynai, blendynai ir kiti žary- 
nai it apyniai ant tvoromis, taip 
ir šie ant jų kamienais ir stuob
riais augdamys ramstės ir kalstės, 
žmogus tenai žingsnio žengti ne
galėjo, bet ropoti turėjo per gulin
čias druktas druktesnes sankritas, 
jau nuo karšatės, jau nuo vėtrų, 
kaip sakiau, raizgiai sudribusias, 
tarp kurių apatiniosios puvo, į že
mę smegdamos, o viršuojės trešo, 
kita kitą sluoguodamos; ir taip, 
keleivis keliaudamas, ropojo pir
ma ant pavirtusios pušies, o nuo 
tos ant ją gulinčio beržo ar ąžuo
lo. Dar metuose 1564-6, abelnajai 
pamierkai esant, daugioje vietoje 
kamarnikai pačiuose žemaičiuose 
paliko gires nemieruotas idėl to 
vien, jog žmogus ten įlysti ir su 
kirviu nieko padaryti neišgalėjo, 
žolės tenai nebuvo, tiktai atvašos 
ir atžalos viena antrą smelkdamos 
augo. Liemeningos eglės, pušys 
klėbiais neapkabinamos per kita 
kitą į padanges mušės, kurių vir
šūnių atsivertęs nepriregėsi; pra
žilę ąžuolai, šimtais metų savo am
žių liekoj antys, savo barzdotomis 
šakomis, tarsi vienas kito karšatį

Su lietuviais 
pasaulyje

LAURŲ VAINIKAS 
MIN. V. SIDZIKAUSKUI

„Dirvoje“ jau beveik metai tęsiniais 
spausdinami min. Vaclovo Sidzikausko pa
liktieji atsiminimai.

Šių metų Nr. 7 atspausdintas jo pasako
jimas, kaip tarptautiniame Hagos tribuno
le buvo laimėta byla dėl tariamai neteisė
tų Lietuvos veiksmų Klaipėdoje. Lietuvą 
išteisinąs sprendimas paskelbtas 1932 m. 
rugpiūčio 11 d. Laimėjimo įspūdžius jis 
šitaip apraišo:

„Klaipėdos bylos laimėjimas Nuolatinia
me Tarptautinio Teisingumo Tribunole 
Hagoje visoj Lietuvoj, o ypač patriotiniuo
se Klaipėdos krašto sluoksniuose bei už
sienio lietuvių tarpe sukėlė neišpasakytą 
džiaugsmą ir pasididžiavimą. Sugrįžtantį 
iš Hagos Londono geležinkelio stotyje ma
ne pasitiko Anglijos lietuvių kolonija ir 
man ant kaklo uždėjo laurų vainiką. Nu
važiavus į Lietuvą didžiulės žmonių mi
nios mane sveikino Kaune, Šiauliuose ir 
Palangoje. Daugiausia entuziazmo man 
parodė Klaipėdos lietuviai, susirinkę Šau
lių namuose, kur po mano pranešimo kė
lė ovacijas ir mane išnešė ant rankų. Pre
zidentas Smetona mane apdovanojo D. L.
K. Vytauto ordinu“.

JURGIO GLIAUDOS „NARSA GYVENTI“

Čikagiškis Lietuviškos knygos klubas 
spausdina ir greit paleis į žmones Jurgio 
Gliaudės naują romaną „Narsa gyventi“, 
kuriame vaizduojama lietuvių buitis Ame
rikoje.

O. V. MILAŠIAUS POEZIJOS RINKTINĖ

Lietuviškos knygos klubas Čikagoje lei
džia Antano Vaičiulaičio paruoštą O. V. 
Milašiaus poezijos rinktinę, pavadintą 
„Septynios 'vienatvės“.

Rinktinėje spausdinamąją poeziją yra 
vertęs A. Vaičiulaitis, pats žymiausias O. 
V. Milašiaus kūrybos vertėjas į lietuvių 
kalbą.

Atsiųsta paminėti
Jurgis Jankus Ir nebepasimatėm. Pasa

koj imat. Lieltuviškos knygos klubas. 344 
psl. Minkšti viršeliai. Aplankas Rūtos Če- 
paliitytės. Šioje knygoje — penki mūsų pro
zos meistro pasakojimai, kurių didžiau
sias, pavadintas „Liudininkas“, yra net 
168 puslapių — tikras vidutinio dydžio 
romanais.

Grigas Valančius, „Žemaičių Didysis“. 
Istoriobiografiniai pasakojimai apie vysk. 
M. Valančių (1801-1875), 662 psl. knyga. 
Galima gauti Liet. Namuose, Londone.

Po minėjimo Sydnejaus apylinkės pir
mininkas V. Saudargais ir valdybos narys 
A. Gulbinas pa'grobė svečius it nuvežė į 
gražiausią miesto Iškyšulį. Prie Pacifiiko, 
Palm Beach, dalyvaujant A. K. V. atstovui 
dr. R. Zakarevičiui ir kun. P. Butkui, vai
šinami australiškais skanėstais ir vynu, 
svečiai ilgesingais žvilgsniais žiūrėjo į 
gražiausią Australijos pakrantę, matavo 
platųjį vandenyną, kuris atskyrė Kalifor
niją nuo Australijos.

ramstantys. Liepynuose, beržynuo
se tas pats buvo, kuriuose klevai, 
vinkšnos ir skroblos augdamos, 
tarsi jas nuo kita kitos skaidė, 
idant į vieną, nesuaugtum. Trum
pai sakant, vienur kupli pušynai 
it nendrynai, kitur tanki eglynai 
it kanapynai niūksojo, o tarp jų 
kuokštai beržynų, liepynų, klevy
nų, ąžuolynų, apušrotų juriavo it 
vilnys, į padebesius mušdamos. Ke
leivis keliaudamas vilkų ir meškų 
suletentu taku keliavo, nesgi vieš
kelio tenai nebuvo; perskyrą tarp 
įdienos ir nakties tiktai tenumanė 
nuo bičių gaudesio, šovose siuvan
čių, ar po medžių žiedus ūžiančių: 
dienąį saulės, o nakti žvaizdės ir 
delčės per lapus neregėjo, nesgi 
visur tenai amžina naktis viešpa
tavo ; lapui iškritus, ar žiemą kelei
viai nuo žvaizdžių kelį tesekė, nes
gi >paklydusiam| upaliai ir žvaizdės 
vadovu tebuvo. Jau pragyvenus te
nai, nuo gaidžio ar šunies balso na
mus tegalėjo atsekti. Darganoms 
dergiant, lytums čežant, tenai ne- 
nučiuši, negu nuo medžių rasos jei 
sudrėksi; todėl neišžengiamos ba
los ir versmės, nuo saulės spindu
lio neužgaunamos, nuo amžių bur
gėjo, kurios ir visų didžiausioms 
giedroms spiginant, niekada neiš
džiūvo. žiemos tenai nebuvo, nes
gi sniegas negalėjo įsnigti, ir jei 
kur pūgos ir pusnys kame nekame 
nuo medžių įkratė, tas pats tenai 
ilaginiuo gaišo, žmogus su gyvoliu 
niekaip negalėjo įeiti, nesgi, kaip 
sakiau, nė kokio kelio nebuvo; to-

ŠEŠTOJI BALTISTIKOS STUDIJŲ 
KONFERENCIJA TORONTE

Šių metų gegužės 11-14 d. d. Toronte 
įvyks Baltistikos Studijų Puoselėjimo 
Draugijos konferencija. Tai bus šeštoji to
kia konferencija, ir ji rengiama Toronto 
universitete. Ši draugija (The Association 
for the Advancement of Baltic Studies) 
buvo įsteigta 1968 metais. Ji buria profe
sorius, mokslininkus, studentus ir visus 
tuos, kurie domisi su Lietuva, Latvija, Es
tija, Suomija ir kitais artimais kraštais 
susijusiomis temomis. Konferencijų 'tiks
las — duoti progos mokslininkams lir vi
suomenei susirinkti ir pasidalyti paskuti
niais savo Baltistikos studijų atradimais.

Konferencijai bus pateikta daugiau kaip 
šimtas paskaitų. Temos bus iš šių sričių: 
archeologijos, bibliografijos, folkloro, vi
duramžių istorijos, dabartinės istorijos, 
socialinių mokslų (ekonomija, teisė, poli
tika, geografija, švietimas, sociologija) ir 
t. t. Tarp žymiųjų lietuvių mokslininkų, 
kurie atvyks su paskaitomis, bus prof. dr. 
Marija Gimbutienė ir prof. Romualdas 
Misiūnas. Visos paskaitos bus skaitomos 
anglų įkalba.

Po paskaitų vakarais planuojami susi
pažinimo vakaras, poezijos vakaras ir iš
kilmingas balius (šeštadienį, gegužės 13 
d.). Konferencijos metu taip pat vyks bal- 
tiečių dailininkų paroda universiteto Hart 
House galerijoje. Parodai atrinkti žymesni 

I Kanados baltiečių dailininkai, ir ji tęsis 
ilki birželio 4 d.

Finansiškai šią konferenciją remia On
tario Daugiakultūrinės Istorijos Draugija.

Platesnių informacijų galima gauti Šiuo 
adresu: AABS 6th Conference, 172 Chulrch 
Avenue, Ontario M2N 4G5.

Rima Zubaitė
Ontario Daugiakultūrinės Istorijos 
Draugija, Toronto Universitetas

ATSAKYMAI, DĖL KURIŲ TURI 
ŠYPSOTIS

Keturiasdešimčiai Čikagos aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos mokinių buvo 
pateikti klausimai, norint pasitikrinti, 
kiek jie turi žinių apie žymesniuosius lie
tuvius. Atsakymai buvę paskelbti Jauni
mo centro leidžiamų „Mūsų Žinių“ kovo 5 
d. numeryje. To laikraštėlio negaudami, 
pasinaudojame ta santrauka, kurią „Tė
viškės Žiburiuose“ pateikė VI. Ramojus, o 
jis naišo:

„Cituoju būdingesniuosius: Simas Ku
dirka (žino 40 mokinių) — „jis buvo be
laisvis Lietuvoj ir tada čia atvažiavo“ ir 
t. t. Dr. Vincas Kudirka (35) — „sudarė 
Lietuvos himną“ ir t. t. Bernardas Braz
džionis (27) — „rašytojas ir poetas, rašė 
pasakas, dailininkas, turi krautuvę“. Mai
ronis (40) — „poetas ir rašytojas, vysku
pas ir rašytojas“ ir t. t. Dana Stankaitytė 
(32) — „dainuoja, aktorė, turi radijo pro
gramą, lietuvė, kur mes pasirašėm išlais
vinti ją“. Mikalojus K. Čiurlionis (38) — 
„kompozitorius, muzikas, dailininkas, ar
tistas, turi chorą, Čiurlionio ansamblis — 
„muzikas“, jis yra labai geras profeso

Skaitytoju taiSHai
AŠ IR VĖL SIŪLAU

Praeitais metais toj pačioj skilty („E.
L.“ Nr. 9) siūliau skubiai sudaryti tarp
tautinį komitetą Stalino-Berij os aukų at
siminimams rinkti. Jau tada siūliau dary
ti tai (tuojau, neatidėliojant, nes tos aukos 
yra daugiausia senesnio amžiaus ir kas
met didėli kiekiai jų išmiršta. Bet stebuik- 
lingiai išsigelbėjusių ir išlikusių gyvų dar 
daug galima rasti laisvajam pasauly. Sa-

dėl žiemos laiku šunis užkinkiusys 
važinėjo upaliais, nuo ko, tuo senu 
įpratimu, šiandien dar ankštą ke- 
lalį per girę šunkeliu vadina: kai- 
pogi jų šunys it kumeliai dar kud- 
loti ir kelį namie sekė, ir nuo žvė
rių patį keliaujantį gyniojo. Todėl 
visų pirmiejai gyventojai paupiuo
se tegalėjo įsikurti jau dėl kelio, 
jau dėl mitalo, nesgi, stokojant 
žvėrių ir paukščių, žuvimis galėjo 
misti, o kelio nesant, upe ar upaliu 
namus pasiekti.

čia, regis, gana berašyti apei se
novės kalnėnų ir žemaičių gires, 
jei kuris negali nuo tų kelių žodžių 
jų idealumą įstėpti, kas per girės 
tenai senovėje yra buvusios, tas 
tepaklausia savo senųjų, anie papa 
sakos, kokios buvo girės atminamai 
dar pirm 60-70 metų žemaičiuo
se, o nuo to galės manyti, kas per 
girės tame krašte turėjo būti pirm 
tūkstančiai metų; nesgi šiandien 
dar tėvai vaikus į bažnyčią vesda- 
mysi sako: „Vaikeli, ta bažnyčia 
yra girės vietoje pastrunyta, mu
sų bočius pernai miręs pasakojo: 
čia jam bandą ganant, lūšis jautį 
suplėšiusi. Taip pat daug ir tokių 
tebegyvuoja tarp senųjų, kurie pa
tys naktimis skalų buntą uždegu- 
sys, žiburiuodamys ujo vilkus ar 
meškas nuo bandos iš laidaro ar 
vaikais dar _ būdamys, išsikūlusys 
už rėja į krumus, parnešė į trobą 
vilkyčius, tardamys šunyčius radu- 
sys.

(Bus daugiau)

rius“. Stasys Yla (15) — „rašytojas, moks
lininkas, kunigas, kuris buvo Sibire, teni
so lošėjas...“ Aloyzas Jurgutis (23) — 
„rašo muziką, pianino grojikas, veda ra
dijo programą, fotografas, Neries „coach“. 
Henrikas Nagys (4) — prašytojas, mokina 
pianiną, Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas, tautinių šokių grupės vedėjas“ ir 
t. t.“

LIETUVIAI BRAZILIJOS 
UNIVERSITETUOSE

R. Amalviškis „Tėviškės Žiburiuose“ ra
šo, kad šįmet vien į S. Paulo ir apylinkių 
miestų universitetus įstojo 19 lietuvių kil
mės jaunuolių.

Šiuo metu su jau anksčiau įstojusiais 
visuose Brazilijos universitetuose susida
rysią daugiau kaip 150 lietuvių kilmės 
jaunuolių, siekiančių aukštojo mokslo. To- 
kių didelių skaičių to jaunimo aukštosiose 
krašto mokyklose dar niekada nebuvę.

Kai kurie tų jaunuolių gražiai kalba lie
tuviškai. Deja, kai kurie įtik lietuviškas 
pavardes nešioja, augę mišriose šeimose 
ir net nieko nežino apie slavo kilmę.

SKAUTŲ VIENETAS „MIŠKO BROLIAI“

VI. Ramojus „Tėviškės Žiburiuose“ ra
šo, kad šįmet Lietuvių bendruomenės Le
mento apylinkė (JAV) įsivedė naujovę 
Lietuvos nepriklausomybės sukakties mi
nėjimam Reikalingas minėjimo apeigas at
liko skautų vienetas „Miško broliai“, prieš 
kažkiek metų J. šalčiūno įsteigtas Čikago
je. Tas vienetais savo 'veiklą tvarko pagal 
J. Lukšos-Daumanto dokumentinę knygą 
„Partizanai“ — imituoja partizanų 'gyve
nimą: įkūčias valgo partizaniškas sniego 
apdengtoje Rako stovykloje, turi ten įsi
rengę sunkiai surandamą bunkerį. Visi 
turi partizanų vartotus slapyvardžius.

Minėjimo iškilmėse jie įnešė vėliavą ir 
atliko kitas jiems pavestąsias apeigas.

J. MIKELAIČIO NAUJAS FILMAS

George Mikell-Milkelaličio pasirodymais 
naujame televizijos filme, apie kurį jau 
rašėme (Nr. 14), britų kritikų buvo laibai 
gerai įvertintas.

„The Daily Telegraph“ kritikas Day- 
Lewis sako, kad George Mikeli „žmogaus 
ištvermingumą pavaizdavo jaudinančiai“. 
Filme „Kažkur tarp Cambridge įlankos ir 
Yellowiknife“ buvo realistiškai parodytas 
lėktuvo nukritimas į žiemos rūbu padeng
tą mišką, kuriame pilotais (George Mikeli) 
buvo surastas ir išgelbėtas po 32 dienų. 
Per tą laiką išbadėjęs pilotas buvo pradė
jęs valgyti savo trijų keleivių lavonus. 
George Mikellio vaidyba buvusi visiškai 
įtikinanti.

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“

ki;au, įtik reikia suorganizuoti tarptauitinį 
komitetą, plačiai išreklamuoti per kiek
vienos tautybės organizacijas, jų spaudą 
ir religinius atstovus, k.ad tos aukos apra
šytų Beriijos ir jo agentų — tardytojų, 
prokurorų ir KGB — naudotuosius meto
dus toms aukoms sunaikinti.

Bet 'šiandien aš siūlau kitą dalyką, bū
tent: nedelsiant sudaryti tokį komitetą ir 
ŠAUKTI Stalino-Berijos aukų SUVAŽIA
VIMĄ. Šaukti jį dar šiais metais ir, žino
ma, Londone ar kitoj Vakarų Europos sos
tinėj. Painformuoti pasauly pasklidusius 
Sov. S-gos pabėgėlius apie BBC televizijos 
paruoštą ir rodytą filmą ir reikalauti, kad 
tas filmas būtų rodomas ir Amerikos kon
tinento valstybėse (įskaitant ir Lotynų 
Ameriką). Etninės grupės turi teisę tai 
reikalauti. Tegul pasaulis pamato, kaip 
žmonės baisėjosi stalininiu režimu ir kaip 
tūkstančiai geriau ryžosi nusižudyti, negu 
būti sugrąžinti.

Pasauliui turi 'būti pasakyta, kas buvo 
tie, ,kurių jie labiausiai bijojo. Mes tai ži
nome, o itaip pat ir visos tos nekaltos au
kos, kas buvo tie poli*rukai, kurie, patys 
neidami į frontą, su naganu stovėjo užpa
kaly išbadėjusių kareivių it varė juos į 
mirtį. Mes žinome, kas buvo Berijos agen
tai, kas buvo NKVD ir kias milijonus ne
kalti; žmonių žiauriausiu būdu išžudė.

Mes tylėjom iki šiol, nes neturėjome ap
čiuopiamo pagrindo apsiginti, kai mūši; 
budeliai įpylė paplavas ant mūsų galvų ir 
šlmeižė, kaip tik norėjo. Daugeliui sudarė 
nepalankias sąlygas svetimam krašte gau
ti geresnį darbą, ir dėl to teko skursti per 
30 metų.

Dabar, kai Vakarai pasijuto, kad jų pa
čių kailiai svita, ir atidengė uoliai saugo
tas paslaptis, atėjo mūsų eilė kalbėti ir 
išaiškinti pasauliui, kas privertė mus pa
likti namus arba — „griebtis už šiaudo, ar 
net už skustuvo“, kad išgelbėtume savo 
gyvybę.

Aš siūlau tučtuojau susisiekti su visom 
etninėm grupėm, pasklidusiom laisvajam 
pasauly, ir tokį suvažiavimą pradėti orga
nizuota. Tik nedelskime, nes išeivija dide
liais skaičiais traukiasi į amžinybę, nusi
nešdama su savim daug svarbios medžia
gos.

V-s
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DHLS suvažiavimo darbai ir dienos
Pasisakymai: a) dėl Studijų savaitės

Pasisakydamas dėl praeitą vasarą Lon
done suruoštos Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitės, S. Kasparas užgiria ją — 
geras dialykas, bet šio krašto lietuviai ne
gausiai tedalyvavę. Savaitės rengimo ko
mitetas gerai attikęs darbą, bet jis įžiūri 
ir trūkumų. Ten koncertavo iš svetur at
važiavęs „Spindulys“, o Londono tautinių 
šokių grupė buvusi palikta už durų. Mes 
turim, sako, dailininkų, bet jų darbų pa
roda nebuvo suorganizuota savaitės metu. 
Savaitės dalyviams koncertavusių solistų 
nei Londonas, nei niekas daugiau negirdė
jo, ir .vietiniai savi solistai negalėjo pasi
rodyti — nebuvo pakviesti. Jam atsako 
pirmiausia J. Zokais. Puola, sako, S. Kas
paras savaitę, bet užmiršta, kad Studijų 
savaitė yra studijų savaitė. Kas joje pali
ko už durų — patys kalti, kad neužsiralšė 
ir neužsimokėjo. J. Alkis atmeta jam mes
tą priekaištą, kad parašęs laikraštyje apie 
nepatogų privažiavimą prie Atstovybės. O 
dėl to, kad vietinės pajėgos nebuvo 
kviestos ar paroda nesuorganizuota,
nebūtina gi rodyti iškalto viską, ką turi.

pa
tai

kal'bė- 
dirbti

šįkart

Įvadinės minutės su mirusiųjų pagerbi
mu, prezidiumo rinkimu, sveikinimais ir 
padėkomis

Trisdešimtąjį DBLS metinį suvažiavimą 
balandžio 15 d. pirmininkas Juras Alkis 
atidarė maždaug darbotvarkėje nustatytą 
valandą, nes 'aptartinų klausimų numatyta 
daug. Savo įžanginiame žodyje jis primi
nė, kad šįkart suvažiavimas vyksta jubi
liejiniais metais — suėjo 60 m., kai buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Su
sirenkame taip pat atsinešdami liūdesį, 
nes netekome vieno pagrindinių darbuoto
jų — „Europos Lietuvio“ redaktoriaus 
Juozo Lūžos. Jo ir kitų mirusiųjų atmini
mas pagerbiamas susikaupimo minute. Po 
to pirmininkas pasidžiaugia., kad suvažia
vime turime svečią — PLB JAV kultūros 
tarybos pirmininką J. Gailą.

Suvažiavimo pirmininku išrenkamais R. 
Šova, sekretorium — J. Kostkevičius, re
zoliucija ikomisijon inž. J. Vilčinskas, K. 
Tamošiūnas ir H. Vaines.

Lietuvos Atstovas V. Balickas pasako 
sveikinamąją kalbą (ji spausdinam® at
skirtai). Savo sveikinime svečias J. Gaila 
primena, kad mūsų pareiga yra ne 
ti .apie vienybę, bet palaikyti ją ir 
Lietuvai.

Dr. S. Kuzminskas primena, kad
susirinkta pagražintoj, papuoštoj salėj. Jis 
kreipęsis į valdybą, kuri leido puošti, tai 
salė buvo (atremontuota ir tada puošiama. 
Dėkoja prisidėjusiems — Lietuvos Atsto
vui V. Balidkui ir poniai už J. Vienožins
kio tapytąjį didįjį kunigaikštį Algirdą, 
kuris iš Atstovo kabineto buvo atgabentas 
į Lietuvių namų salę, G. Jognstonienei — 
už nutapytąjį ir padovanotąjį Vytautą Di
dįjį, jaunajai Nijolei Vainoriūtei, kuri 
dailiai perpiešė miestų herbus, daktaro 
šen ir ten surankiotus iš lietuvių. Min. S. 
Lozoraitis yra archyvuose parūpinęs senų 
istorinių laiškų kopijas, prof. dr. V. Ma
ciūnas Vydūno laiško fotokopiją. Dar tu
rės būti puošiamas salės prieškambaris. 
Be kita ko, visi puošimai buvo atlikti dr. 
S. Kuzminsko lėšomis —- DBLS, LNB jie 
nieko nekainavo.

Dar perskaityti sveikinimai raštu: LSS 
Anglijos rajono vadeivos J. Miaslausko ir 
DBLS garbės nario P. B. Varkialos, kuris 
Salia linkėjimų pareiškė ir savo susirūpi
nimą dėl laikraščio, dėl to, kad Lietuvių 
Namai neturi dabar pastovaus reikalų ve
dėjo, ir dėl tunto racionalinio tvarkymo.

A. Kučinskienė perskaitė pernykščio 
(XXIX)'suvažiavimo protokolą.

Pranešimai

DBLS pirm. J. Alkis pateikia centro 
valdybos pranešimą, kuriame apžvelgia, 
kas per metus atlikta ir kas šiuo metu dir
bama ir planuojama ir užsimota atlikti 
(pranešimas bus atspausdintas).

Klausydamiesi šio pranešimo, suvažia
vimo dalyviai ne kartą ploja, tuo užgir
danti kai kuriuos atliktuosius darbus ir 
pasiūlymus suteikti garbės nario titulą 
dviems veikėjams veteranams — dr. Sta
siui Kuzminskui ir pulkininkui Tomui Vi
dugiriui.

Vilko atstovas Zigmais Juras, pasveiki
nęs suvažiavimą, apžvelgia politinės sri
ties darbus ir politinę padėtį.

Centro valdybos iždininkas Balys Butri
mas pateiki® piniginę apyskaitą, kuri ro
do, kad DBLS veiklą vysto nebe iš niario 
mokesčio, kurio tik nedidelės sumos su- 
siunčiaimos, bet iš tos stambios paramos, 
kuri gaunama iŠ LNB (praeitais metais 
gauta iš LNB 1.077,92 svarai).

Tarybos pirmininkė Aldona Kučinskie
nė savo pranešime primena, kad taryba 
yra pagalbinis, patariamasis DBLS orga
nas, tai iš jos laukiama sumanymų, kurių 
vieni įvykdomi, o kiti nueina vėjais. Pa
grindinis rūpestis buvo ir yra letargu už
migęs jaunimas. Entuziastai pradeda jį 
budinti: suruošta skautų-jaunimo stovyk
la, pagaliau simpoziumas, ir Britanijos 
jaunimas kitais metais bus PL Jaunimo 
Kongreso šeimininkas.

Taryba stengiasi bendradarbiauti su 
lietuviškomis organizacijomis ir jų valdy
bomis. Jos nariai yra darę LNB reviziją.

Tautos Fondo atstovybės vardu Pet
ras Mašalaitis dėkoja už laukas ir prašo 
diaugiau aukoti. Anksčiau būdavo daugiau 
aukojama. Kai kurie skyriai ir asmenys, 
tiesa .nuolat aukoja, o turėtų visi remti.

Revizijos komisijos pranešimą pateikia 
Pranas Duoba (DBLS mokesčio iš skyrių 
gavo 105,50 sv., dr. Augevičius aukojo 10 
sv., LNB davė 1077,92 sv.). Tautos Fondas 
per metus yra gavęs 98,34 sv.

Įstatų komisijos vardu pranešimą daro 
jos pirmininkas inž. J. Vilčinskais. Per
nykštis projektas nebuvo priimtas, bet ko
misijai per kitus darbus trūko laiko pa
ruošti naują. Tačiau komisija sutarė dėl 
formas, kaip įstatus sutvarkyti: įregis- 
ruoti DBLS kaip bendrovę, neturinčią ak
cinio kapitalo. Tie dėsniai, kaip tvarkyti
na, memorandumo forma buvo išsiuntinė
ti Skyriams susipažinti ir apsvarstyti. Pa
pasakoja, 'kaip pagal tą projektą tektų 
tvarkytis.

Tuo tarpu mandatų komisijos vardu Jo
nas Adomonis praneša, kad suvažiavime 
dalyvauja 21 atstovas nuo 16 skyrių. Jie 
'atstovauja 737 nariams. Dar latstovauja- 
įmos 4 kitos organizacijos („Dainava“,

b) dėl jaunimo
J. Benderius įkelia klausimą, ar iš tiesų 

jaunimo padėtis tokia tragiška, kad jam 
skirtasis biuletenis eina anglų kalba. Inž. 
A. Vilčinskas atsako, kad tragiška nėra, 
bet jaunimas nemoka lietuvių kalbos. R. 
Šova jį papildo primindamas, kad su jau
nimu ligi šiol nebuvo ryšio, dabar jis už
megztas, nors 90 procentų jaunuolių ne
moka lietuvių kalbos. Kun. dr. J. Sakevi- 
čius nurodo pavyzdį. Italais profesorius, 
išmokęs lietuvių kalbą, pareiškė norą pa
sikalbėti Londone lietuviškai su jaunuo
liais, bet tokių nėra: Galvoja, kad biulete
nį jaunimui gal reikėtų leisti lietuvių kal
ba su angliškais paaiškinimais, kur tai 
reikalinga. J. Alkis sako, kad su jaunimu 
buvo aiškintasi tie klausimai, bet jiau pa
vėluota. Tenka anglų kalba megzti ryšį, 
pritraukti į praktišką veiklą. Z. Juras gal
votų ,kaid reikia gal kalbėti ne apie tai, ką 
jaunimais padarė, bet ką mes tuo reikalu. 
Sako, nieko negalima prisiprašyti, kad 
vaikus pamokytų lietuvių kalbos. Ant. Ja- 
loveckais paberia kritiškų pastabų dėl jau
nimo. Manchester!o klubas skautų ir jau
nimo suvažiavimams visada duoda patal
pą, susirinkusius pamaitina. O kai gieda
mas Tautos himnas, jaunuoliai, sako, juo
kiasi. Į lituanistinį seminarą buvo suva
žiavę apie 60, o kai buvo pasiruošta pa
maldoms, į jas atėjo tik 4 mergaitės, kiti 
kortom lošė. Manytų, kaid jei kais ruošia
ma, turėtų būti geras vadovas (be kita ko, 
seminaro dienomis klube buvę pragerti 
476 svarai). H. Vaines žiūri šviesiau į at
eitį. Sako, gal ir į pamaldas kitą kartą jau 
ateis 5. R. šova reiškia nuomonę ,kad su 
jaunimu pirma reikia išsiaiškinti, idant 
jis suprastų, kodėl turi būti lietuviais; rei
kia įdiegti pagrindą: kas ta lietuvių visuo
menė, lietuvių tauta. V. Narbutas teisina 
jaunimą: ką čia jaunimas, jeigu jau ir kai 
kuris senimas nebekalba lietuviškai! S. 
Kasparas taip pat įsiūlo nesmerkti jauni
mo. Reikia duoti jiam, ką galima, užimpo
nuoti jį.

c) dėl teisių apribojimo garbės nariams
Baigus kalbas dėl jaunimo, K. Tamošiū

nas pateikia mintį dėl dr. A. Štromo pasi
sakymų Lietuvos valstybingumo klausi
mu. Ar nereikėtų, 'kad teisininkai pasvars
tytų, siūlytų ir spręstų, kas darytina. Pla
čiau dėl to nepasisakoma. O inž. S. Nenor
tas siūlo pasvarstyti įstatų tą paragrafą, 
kuris draudžia garbės nariams būti ren
kamiems į vadovaujamuosius organus. J. 
Benderius ir V. Kietavičius pritaria, kad 
tas reikalas svarstytinas. S. Kasparas siū
lo priimti rezoliuciją, 'kurioje būtų pasisa
kyta, 'kad lietuviams garbės nariams tas 
apribojimas netaikomas. P. Mašalaitis 
siūlo įstatuose išbraukti tą apribojimą. J. 
Levinškas sako, kad užsitarnavusieji pri
valėtų turėti teisę patarinėti. V. Dargis 
nepritaria norui (išbraukti įstatuose gar
bės narių teises apribojančius žodžius. Te
gu, sako, jaunimas ateina į vadovauja
muosius organus, ir savo skyriaus pavyz
džiais pavaizduoja, kaip gražiai galima 
bendrauti įsu garbės nariais ir pasinaudo
ti .jų patyrimu. Ant. Jaloveckas papasako
ja apie manchesteriškių santykius su gar
bės nariais. Klubas savuosius kviečia į 
posėdžius, bet pirmininkauti jie negaili. R. 
Šova galvotų, 'kad jų nereikia užgauti ko
kiais nors varžymais ar apribojimais. J. 
Alkis sako, kad jie padeda mumis, dėl to 
reikia iš įstatų išbraukti tą jų teises apri
bojantį sakinį. Už privilegijas jiems pasi
sako ir V. Kietavičius. O Z. Jurui atrodo, 
kad iki šiol nebuvo problemų, jų, tur būt, 
ir nebus. J. Adomonis galvotų, kad be rei
kalo apie tai tiek daug kalbama. Žmonės 
savo atidirbo, ir nėra ko jų apkrauti. Už
teks patarimais pasinaudoti.

Nutarta palikti įstatuose sakinį apie 
garbės narių teises tokį, koks jis ligi šiol 
buvo.

tljias. Tokių žmonių yna ir vienoje ir kito
je partijoje. Dalyvavimas tarptautinėse 
organizacijose geras dalykas, bet reikėtų 
neatitolti nuo League for European Free
dom. Šiuo metu niekas nebeinąs į pasita
rimus (nuolatinis atstovas buvęs A. 
Pra-nskūnas, o dr. S. Kuzminskas atva
žiuodavęs į metinius susirinkimus). A. 
Pranskūnas sako, kad jis sutinkąs ir to
liau atstovauti toje organizacijoje lietu
viams, bet darbo sąlygos ne visada leidžia 
dalyvauti posėdžiuose. Z. Juras patvirtina, 
kad ryšys palaikomas. H. Vaines primena, 
kad Boltone jie bendradarbiaują su lat
viais, estais, ukrainiečiais, tik nežinąs, ar 
jie genai darą. S. Kasparas kelia abejonių 
dėl dalyvavimo League for European 
Freedom', nes ta organizacija dabar labai 
'suartėjusi su National Front — būstinėje 
visur pridėliota frontiškos literatūros. Ir 
kalbėtojai (kviečiami tokie, kurie varo pro
pagandą prieš Europos Ekonominę Ben
druomenę. Ta proga S. Kasparas pakaiti
na Vliką, kad jis, matyt, neparūpinąs me
džiagos Italijoje sukamiems filmams apie 
pavergtuosius, nes prašymai padėti klai
džioją (be atsakymo. Z. Juras dėl to kalti
nimo atsako, kad padėti yra visų pareiga, 
ne vien Vliiko. J. Alkis sako, kad daug yna 
tokių tarptautinių organizacijų, kurios rū
pinasi pavergtųjų problemomis, ir reikia 
pasirinkt! tas, kurios mums artimiausios. 
H. Vaines vėl primena savo iškeltąjį klau
simą, ar jie genai daro bendradarbiauda
mi su įvairiomis tautybėmis. J. Alkis atsa
ko, kad progas reikia išnaudoti savo nuo
žiūra. J. Benderius galvotų, kad Kestono 
ikolidžiui gal reikėtų padėkoti už tą nuola
tinį kėlimą aikštėn religijos persekiojimo 
Lietuvoje ir už knygą apie Lietuvą, kuri 
netrukus žada pasirodyti. Svečias J. Gaila 
siūlo Mindaugo minėjimą jungti su nepri
klausomybės paskelbimo minėjimais. Jo ir 
pati ta idėja minėti Mindaugą. Ta proga 
jis ir pasiskundžia, kad DBLS neremia pi
nigais PLB, kuri sudarė galimybę Londo
no tautinių šokių grupei atvažiuoti į JAV, 
leidžia mokykloms vadovėlius, siunčia 
žmones į Pietų Amerikos kraštus lietuviš
kumo gaivinti. Remkite, sako, ir PLB. D. 
Banaitis norėtų daugiau informacijų iš 
centro valdybos tais atvejais, kai organi
zuojami mitingai lair demonstracijos. Saiko, 
turim pavergtųjų tautų komitetą, ir kai 
bendromis jėgomis kas nors ruošiama, pa
vyzdžiui, pavergtųjų kraštų savaitės, kitų 
tautybių (atstovai 'klausia, ką mes galvo
jam, ką turim, ką atsinešim, o mes einam 
tuščiom rankom, net atsišaukimų neturim 
paplatinti. J. Adomonis prisipažįsta, kad 
tarptautiniuose komitetuose iškyla nesuta
rimų, bet lietuviai vis tiek 'kviečiami daly
vauti. S. Nenortas grįžta prie J. Gailos pa
sisakymo ilr klausiai, kieno pinigais lei
džiami mokykloms vadovėliai. J. Gaila 
paaiškina: Lietuvių Fondo. J. Alkis sutin
ka, kad iš tikro DBLS finansiškai neremia 
PLB. Turim, sako, dvi bendruomenes, ir 
kažkaip nutrūko ryšiai tarp PLB ir DBLS, 
atitolo jos nuo viena kitos. Tikimės, sako, 
kad padėtis pasikeis, nes bendrauti norim. 
Dėl piniginės paramos Z. Juras sako: rei
kia pagalvoti-, ką dairyti. A. Bučys nori ži
noti, ar DBLS yna PLB narys. J. Alkis: 
taip, yra. Z. Juras D. Banaičiui siūlo, kai 
nėra centro, kuris aprėptų viską kontro
liuoti, šokti ir jungtis patiems. R. šova vis 
dėlto būtų linkęs galvoti, kad skyriai gal 
iš tikro norėtų stipresnių ryšių su centru 
ir daugiau informacijų.

kai su 3.807 akcijomis (531 nuosavos, 660 
pagal įgaliojimus atstovaujamos, 2.616 pri
klausančios DBLS).

Dėl bendrovės balanso akcininkai iške
lia šiek tiek klausimų: dėl Sodybos išmo
kamų atlyginimų, dėl vadinamųjų unit 
trust (senieji parduoti, o 10.000 sv. inves
tuota j tokius, už kuriuos pastoviai gauna
ma 12 procentų palūkanų), dėl neapmokė
tų sąskaitų, paramos sumų DBLS, balan
so kitokios redakcijos, siuntinių tarnybos 
ir kt. Kun. dr. J. Sakevičius iškelia spau
dos platinimo klausimą. Niekas nebenori 
jos platinti. Klausimas paliekamas svars
tyti rytdienai.

Renkami du direktoriai. Kandidatei yra 
trys, ir jie balsų gauna: S. Nenortas 3.017, 
B. Butrimas 1.759 ir K. Tamošiūnas 1.673.

O kol buvo Skaičiuojami balsai, pakal
bama 'apie Sodyboje projektuojamus sta
tyti namukus. Dar tik projektuojama, 
nieko tikra nėra. Jei būtų statoma, gal bū
tų nuomojama atostogauto jams, gal norin
tiems pastoviai apsigyventi.

Kai kas galvoja, kad seneliams reikėtų 
keltis gyventi į Londoną, nereikėtų skurs
ti. Z. Juras atsako, kad vietinė savivaldy
bė už senelius duoda pašalpą, ir jie toli 
gražu neskursta.

Pasisakoma prieš projektus Sodyboje 
įrengti teniso aikštę, nes beprasmiškai bū
tų išleistos didelės sumos. Daug kainavo 
baseinas, bet jis nieko neduoda.

Baigiant susirinkimą, prisimenama, kad 
sekančiais metais bus švenčiama Vilniaus 
universiteto 400 metų sukaktis. Pasidiali- 
j'arna nuomonėmis, kaip tą sukaktį būtų 
galim® ir kaip negalima paminėti.

LIETUVOJE
JUK

PAVASARIO PRADŽIA LIETUVOJE
Orų biuro viršininkė Jadvyga Ralienė 

kovo 31 d. „Tiesoje“ taip parašė apie pa
vasario pradžią Lietuvoje:

„Ankstyvi! pavasariai paipraStai tęsiasi 
ilgai. Taigi ir šiemet kovo 18-24 dienomis 
orai vėl atšalo. Trumpam sustojo pavasa
riniai procesai. Vėl laukus apdengė plona 
sniego danga. Sniego liūčių lydimi, kai 
kur nugriaudėjo griaustiniai (kovo 18 ir 
22 d.). Tai nebuvo pirmosios pavasario 
perkūnijos, nes savo prigimtimi jos atiti
ko žiemos perkūnijas, kurių kovo mėnesį, 
nors retai, bet pasitaiko.

„Kovo pabaigoje vėl pietvakariai vėjai 
padvelkė pavasariu. Pietiniuose šlaituose 
pražydo baltoji Snieguolė, mėlynoji ži
buoklė, šalpusnis. Beje, 'beveik įprastu 
laiku“.

30 RŪŠIŲ SŪRIŲ
Pagali „Tiesos“ informaciją, Lietuvoje 

dabar gaminama 30 rūšių sūrių.
Minimi olandiškas, „Nemuno“, varškės 

sūris.
Rokiškio sūrių gamykla garsėjanti savo 

fermentiniais sūriais — Jarostavlio, „Ru
sišku“.

KAUNO ZOOLOGIJOS SODO 
NAUJAUSIAS KEISTUOLIS

BAIGIAMASIS PUSDIENIS

Sekmadienį, balandžio 16 d., susirenka
ma DBLS suvažiavimo tęsti po pamaldų, 
kurias atlaikė kun. A. Geryba.

Pradedama V. Zdanavičiaus priminimu, 
kad „Euir. Lietuvis“ Nr. 12 išspausdintoje 
korespondencijoje iš Švedijos klaidingai 
rašoma apie Lietuvos valstybinę vėliavą. 
Ji buvusi netokia. Pasiūlyta V. Zdanavi
čiui parašyti tuo reikalu laikraščiui.

Dar dėl įstatų keitimo
Dr. S. Kuzminskui rūpėtų išsiaiškinti, 

ar jau kalbėtasi su (teisininkais dėl naujo
jo įstatų projekto. J. Vilčinskas paaiški
na, kad panašus tekstas kaip tik yna ben
drovių įstatyme. Siūlo skyriams išdisku
tuoti tą tekstą, kurį jie yra jau gavę, ir 
parašyti savo nuomonę. S. Nenortas norė
tų žinoti, ar dabar jau tartasi su advoka
tais. J. Vilčinskas patikina, kad bus taria
masi, bet tik tada, kai skyriai atsiųs savo 
nuomones ir jau bus žinoma, kaip turės 
atrodyti galutinė teksto redakcija. V. Nar
butui atrodo, kad DBLS įstatai iš viso jau 
yra pasenę ir reikėtų keisti. V. Kietavičdui 
neaišku, koks gali būti ryšys tarp DBLS 
ir Britanijos Board of Trade. Tas klyste- 
lėjimas į šalį paskatina dr. S. Kuzminską 
pasiūlyti baigti diskusijas. Z. Juras dar 
pakartoja, (kad į advokatus per anksti 
kreiptis, kol dėl įstatų pakeitimo nėra pa
ti valdyba nusistačiusi. J. Alkis primena, 
kad dėl projekto turima advokatų nuomo
nė.

Išvada: šiais metais baigti svarstyti tą 
projektą.

Patvirtinami ir vakarykščiai praneša
mai .

d) dėl dalyvavimo tarptautiniuose 
sambūriuose

Dr. S. Kuzminskas pajudina Z. Juro 
pranešime keltąsias mintis. Puiku, sako, 
mintis minėti Mindaugą, kaip valstybinio

____  _______ _ „_______ tęstinumo simbolį. Kai dėl bendradarbia- 
LAS vietininkija, Bradfordo „Vyčio“ klu- vimo siu šio krašto partijomis, tai reikėtų 
bas ir LAS Nottinghamo skyrius).________ rinktis mums palankius žmones, o ne par-

Rinkimai
R. Šova siūlo patvirtinti centro valdybas 

nariais vakar išrinktuosius direktorius — 
S. Nenortą ir B. Butrimą. Siūlymą pare
mia V. ilgniaitis. A. Bučys dar galvotų, kad 
direktoriai renkami akcijomis, o DBLS 
valdybos nariai — narių balsais, bet pa
tvirtinami abu išrinktieji, kaip R. Šovos ir 
V. Ignaičio buvo siūlyta.

Nominacijų komisija praneša, kas kan
didatuoja į kitus organus.

Tarybon išrenkami: A. Kučinskienė (ga
vo 656 balsus), R. Šova (647), K. Bivainis 
(503), J. Levinskas (474) ir V. Narbutas 
(442). Kandidatais lieka A. Bučys (422), 
J. Zokias (288) ir J. Adomonis (280).

Revizijos kemisijon: A. Žukauskas 
(638), P. Duobą (591) ir V. Leonas (521). 
Kandidatas: V. Piščikas (338).

Mandatų komisija palikta senoji: J. 
Dimša, J. Adomonis ir Ant. Jaloveckas.

Kretingiškis J. Račiniskas klausė „Vals
tiečių laikraštį“, kas per keistas žvėris at
gabentas į Kauno zoologijos sodą: panašus 
į aviną, o didumo sulig jiaučiu?

Per laikraštį jam platokai išaiškino O. 
Ališauskaitė. Sako, tai .avijautis, poraka- 
nopių būrio dykaragių šeimos atrajojan- 
tis žinduolis. Jų tėvynė esanti šaltoji Ark
tika. Eurazijoje (jie seniai išmirė, o Alias
koje — devynioliktame šimtmetyje, bet 
nuo 1930 m. vėl aklimatizuojiami Amerikos 
žemyne, vėliau Špicbergene ir Beringo jū
ros salose, užveisti ir Taimyro pusiasaly
je. Pasaulyje dabar jų esą apie 20.000. Tik 
16 zoologijos sodų pasaulyje iŠ maždaug 
1.000 juos turi, tai, suprantama, kodėl ir 
Kauno zoologijos sodas didžiuojasi tuo sa
vo dvimečiu keistuoliu, gautu iš Maskvos 
zoologijos sodo, ir vardas jo yra Allen as.

Avijaučiai esą apie 2,5 m ilgio, 1,5 m 
aukščio ir sveria 200-300 kg; veda kasmet 
po vieną, rečiau du jauniklius, išgyvena 
20-30 m. amžiaus. Ganosi nedidelėmis 
bandomis. Kai užpuola vilkai ar meškos, 
sustoja ratu, suleidę vidun jauniklius, ir 
visi atstato ragus. Kai žmonės juos šaudo, 
stovi taip pat ratu, kol nuo šūvių krinta 
paskutinis. O apie tą kauniškį O. Ališaus
kaitė rašo:

„Jeigu šis dveigys bulius atkreips dėme
sį į moterį, pirmiausia... nupėdins'į narvo 
vidurį. Nusitaikys, įsibėgės ir tvos kakta 
į metalinę tvorą, kad net ta skambės. O 
vyrams, pamanykite, ir malonę parodys. 
Prieis prie tvoros, atsuks šoną — glosty
kite. Prižiūrėtojo pašauktas vardu, visada 
ateis. Pabandyk nepašerti — supykęs 
tryps kojomis. Aileno skanėstas — švieži 
kopūstai. Neatsisako ir morkų. Mėgsta ir 
avižinius dribsnius, džiūvėsius, džiovintus 
ąžuolo lapus. Bet užvis labiau mėgsta dė
mesį ir pagarbą“.

partinių organizacijų 
.ideologinio fronto dar-

rašoma vilniškės Eltos

KOSOLAPOVAS VILNIUJE ŠVIETĖ 
PARTINIUS

I Vilnių buvo 'atvažiavęs žurnalo „Ko- 
munist“ vyriausiasis redaktorius R. Koso
lapovas, ir su juo susitikti buvo sušaukti 
partiniai aktyvistai, žurnalų, laikraščių, 
leidyklų vadovai, 
sekretoriai ir įkilti 
buotojai“.

O svečias, kiaip
pranešime, „papasakojo apie žurnalo dar
bą propaguojianit marksizmo-leninizmo idė
jas, aiškinant darbo žmonėms partijos po
litiką ir mobilizuojant juos iškeltiems ko
munizmo statybos uždaviniams įgyvendin
ti. Jis taip pat nušvietė kai 'kuriuos užsie
nio komunistų ir darbininkų partijų veik
los klausimus“.

Dabar DBLS pirm. J.

e) dėl tų, kurie rūpintųsi jaunimu, ir dėl 
kelionpinigių

A. Kučinskienė primena tarybos pasiū
lymą paskirti po 2 asmenis skyriuose, kad 
padėtų jaunimui (rytojaus dieną tam siū
lymui buvo paskirta 'atskira rezoliucija). 
Humoro kupinas V. Narbutas siūlo surasti 
daktarą mirštantiems skyriams pagydyti. 
R. Šovos nuomone, į mirštančių skyrių va
dovybes reikia įtraukti veiklius asmenis.

Matydama, kad centras ypač daug išlei
džia kelionėms, revizijos komisija pasiūlė 
nutarti, kad skyrius iš savo lėšų apmokė
tų kelionpinigius pakviestiesiems centro 
valdybos nariams.
Alkis pajudina tą klausimą, kad suvažia
vimas pasisakytų. J. Benderius manytų, 
kad tik pajėgūs skyriai galėtų prisilaikyti 
tokios tvarkos. V. Dargis patikina, kad jo 
skyrius nesikvies centro valdybos narių, 
jei būtų nutarta priimti revizijos komisi
jos pasiūlymą. Ant. Jaloveckas galvoja, 
kad gėda būtų pasikviesti ir neapmokėti, 
ypač 'tokiais atvejais, kai iš kurio nors di
desnio renginio lieka gražaus pelno. Pa
juokaudamas K. Bivainis garbe centrui 
laikytų, jei jo atstovas pats apsimoka ke
lionę. J. Levinskas palaiko K. Bivainį. Le
miamą žodį taria V. Igmaitis: katrie sky
riai gali — prašom mokėti.

Tuo tą dieną ir baigiamas DBLS suva
žiavimo posėdis. O po pertraukos prade
damas

LIETUVIU NAMŲ BENDROVĖS 
SUSIRINKIMAS

Jį atidaro pirm. Z. Juras. Sekr. A. 
Pranskūnas perskaito praeito, 27, akcinin
kų susirinkimo plrotokolą.

Direktorių valdybos pranešime pirm. Z. 
Juras sumini, kad Bendrovė turėjo nema
ža pelno. Iš visų bendrovės skyrių di
džiausią pelną padarė Lietuvių Namai.

Susirinkime šįkart dalyvavo 42 akcinin-

Kultūrinė veikla
Savo pranešime vakar kėlęs tą klausi

mą, J. Alkis jį dabar vėl pajudina. Sako, 
neturime pakankamai jėgų, dėl to dažniau 
teks kviestis iš užsienio, daugiau reikės 
pastangų, daugiau išlaidų turėti. Prisime
na Vilniaus universiteto sukaktį, kurią 
lenkai plačiai minėsią. O mes ar pajėgsi
me gerai paminėti? Apskritai visokius me- 
titniuis minėjimus gal rečiau reikia ruoš
ti, bet įispūdingesnius.Kartais, tiesa, sako, 
neišnaudojam progų programoms sudary
ti: vienoj vietoj pasirodo koks nors pajė
gus žmogus ar grupė, o kitoj — ne. Dėl to 
reikėtų visada pranešti centro valdybai, 
jeigu kas nors ką nors kviečia. Minėjimų 
pravesti būtų gera kviesti sugebančius pa
kalbėti asmenis.

V. Narbutas galvotų, kad minėjimų pro
gramas sudarinėti būtų paliktina skyrių 
protams. R. šova siūlo žiūrėti, kad pro
gramos būtų patrauklios jaunimui, nes 
jam neįbruksi bet ko, jei jis nebus išauk
lėtas pagal mūsų galvojimą. Jei V. Narbu
tais minėjimus būtų linkęs laikyti daugiau 
proga susitikti', pasikalbėti ir gal stikliu
ką išgerti, A. Kučinskienė manytų, kad 
geros programos trauktų atsilankyti. S. 
Kasparas įspėja dėl perkrautų programų. 
Jis pasisako taip pat prieš mažus, kuklius

(Nukelta į 4 psl.)

.VAGOS“ LEIDYKLA SKAITMENIMIS
„Vagos“ leidykla Vilniuje per 33 metus 

esanti išleidusi beveik 9 tūkstančius kny
gų apie 123 mil. tiražu.

Pernai pasirodė 340 jos leidinių.
Leidykloje dirba 145 žmonės.

KAPSUKO PREMIJOS
Lietuvos žurnalistų sąjungos sekreto

riatas šiemetines V. Mickevičiaus-Kapsu
ko vardo premijias paskyrė V. Burbuliui 
už knygą „Tarp Raudonosios ir Mekongo 
upių“, A. Semaškai — už publicistiką, 
propaguojančią darybinio mokslo bei 
technikos pažangą“, A. Urbonui —• „už 
medžiagą komunistinės moralės, teisinio 
auklėjimo, tarybinio patriotizmo ir inter
nacionalizmo temomis“.

KUPIŠKĖNU GARBĖS PILIEČIAI
Kupiškio „liaudies deputatų tarybos“ 

nutarimu, to miesto garbės piliečiais iš
rinkti rašytojas J. Baltušis, mokslų aka
demijos prezidentas prof. J. Matulis, mė
sos ir pieno pramonės minlsterio pavaduo
tojas P. Murauskas, gen. P. Petronis ir 
„revoliucinio judėjimo dalyvis“ A. Mu
rauskas.

Visi jie yra kupiškėnai, o garbės pilie
tybė suteikta už nuopelnus.

3
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^Europos^
Lietuvių Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Birminghamo lietuviai ir DBLS sky
riaus valdyba Vasario 16 d. minėjimo pro
ga aukojo 32 sv. 15 p.

Tautietis, prašęs pavardės neskelbti — 
13.00 sv.

M. Linkevičius, J. Zokas, T. Vidugiris ir 
kum.. J. Satkevičius — po 5 sv. K. Tamošiū
nas — 1.00 sv.

Marija Barėnienė, vieton gėlių a. a. J. 
Lūžos laidotuvėms, aukojo Tautos Fondui 
5.00 svarus.

Ačiū.
T. F. A. D. Britanijoje

AUKOS

Spaudai paremti aukojo:
A. Kučinskienė — 0.50 sv., J. Diimlša — 

0.50 sv., V. Bundonis — 3.50 sv., J. Čepas
— 3.50 sv., S. Markevičius — 2.00 sv., J. 
LevinSkas — 3.50 sv., Ponia M. Vaitkienė 
iš USA — 20 dol., A. Kietavičius — 0.45 
sv., J. Zokas — 0.50 sv., Mrs. Maria Nixon
— 0.50 sv., A. Šimkus — 0.50 sv., P. J. 
Naisvytis — 10.00 sv.

LONDONAS

NEPAPRASTA DIENA LONDONO 
LIETUVIAMS

Sekminių sekmadienį, gegužės 14 d. 
Londono lietuviams yra nepaprasta diena. 
Lietuvių bažnyčią ir lietuviškąją parapiją 
lankys Westminsterio arkivyskupijos vys
kupas Viktoras GuazeUi. Iškilmingąsias 
mišias atnašaus pats vyskupas 11 vai. ry
to (ne 9 vai. ryto, kaip anksčiau buvo 
skelbta). Pamaldų metu- giedos solistas 
Ričardas Daunoras, atvykęs iš Vokietijos. 
Be to, tas sekmadienis yra skirtas maldai 
už Lietuvą, kartu bus paminėta Tikinčios 
Lietuvos Diena (ir užbaigiamas Anglijos 
Lietuvių Katalikų Bendrijos suvažiavi
mas, 'kuris prasidės Nottinghame gegužės 
13 d.

Po pamaldų tą pačią dieną 1.30 vai. bus 
solisto Ričardo Daunoro koncertas Sporto 
ir Socialinio klubo salėje, 345A Victoria 
Park Road, London E9.

Norintieji gauti užkandį prieS koncertą, 
prašomi iki gegužės 11 d. pranešti parapi
jos komitetui 'šiuo adresu: Lithuanian 
Church 21 The Oval, London E2 9DT, ar
ba telefonu 01-739-8735. Užkandžiai bus 
sumuštiniai su kava, ar arbata.

Klebonas ir Parapijos Taryba kviečia 
visus Londono ir jo apylinkių lietuvius 
atšvęsti kartu šią iškilmingą dieną.

MIŠIOS UŽ A. A. J. LŪŽOS VĖLĘ

Londono choro užsakytos mišios už a. a. 
J. Lūžos vėlę bus atlaikytos Londono lie
tuvių bažnyčioje sekmadienį, balandžio 30 
d. 11 vai.

Velionies draugai bei pažįstami kviečia
mi dalyvauti ir pagerbti visų mylimą ir 
nusipelniusį tautietį.

LONDONIEČIŲ 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.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį (balandžio mėn. 30 d. 4 vai. 
po p., klubo salėje 345A Victoria Park 
Road, London E9 'kviečiamas metinis klu
bo narių susirinkimas, 'kuriame bus duota 
apyskaita iš 1977/78 metų veiklos ir ren
kama 1978/79 klubo vadovybė.

Klubo vadovybių kandidatai siūlomi 
raštu, kurie įteikiami klubo sekretoriui.

Susirinkime balsavimo teisę turi tik 
klubo nariai, todėl visi prašomi su savimi 
turėti nario korteles.

Klubo vadovybė labai pageidauja, kad 
lietuviškasis jaunimas dallyvautų susirin
kime, pasisakydamas, ko jie pageidauja 
klubo veikloje, ir kandidatuotų į klubo va
dovybę.

Sporto ir Socialinis klubas yra visai ar
ti prie Victoria Park atletinio stadiono, 
kuris yra naudojamas kitų etninių grupių 
treniruotėms. Be to, galima lengvai užsi-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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. 

rezervuoti lauko teniso aikšteles. Todėl 
klubo vadovybė (kviečia jaunimą įsijungti 
į klubo sportinę sekciją.

Senimas ir jaunimas kviečiamas gausin
gai dalyvauti šiame metiniame susirinki
me.

GLOUCESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Š. m. balandžio 29 d. DBLS Gloucester- 
Stroud skyrius rengia Motinos dienos mi
nėjimą, kuris įvyks Royal HoteTyje, Sta
tion Road, Gloucesteryje.

Programoje: E. Šovos paskaita, filmas ir 
muzika. M. Gelvinauskienės jaunimo gru
pės pasirodymas ir šokiai, grojant latvių 
kapelai. Veiks baras. Pradžia 7 vai. vak., 
pabaiga 11.30 vai. Kviečiami visi iš arti ir 
toli.

J. Vilimas

LIET. SODYBA

Sodybos administracija praneša, kad 
Skautų Stovyklos metu,, tarp liepos mėne
sio 30 dienos ir rugpjūčio mėn. 6 dienos 
dar yra laisvų kambarių.

Kas pageidautų tuo laiku atostogauti 
Sodyboje, prašome kaip galima greičiau 
užsisakyti.

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 skautų-čių meninė programa. 
'Loterija, gėlės ir vaišės Mamytėms. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

bradfordas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šių metų gegužės 6 d. (šeštadienį) 6 vai. 
Vyčio (klubo salėje rengiama

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.
Programoje kun. A. Putcės paskaita ir 

kita.
Visus vietos ir apylinkės lietuvius kvie

čiame šiame minėjime dalyvauti.
Vyčio klubo valdyba

LK BENDRIJOS SUSIRINKIMAS

Balandžio 16 d. po lietuviškų pamaldų 
Vyčio klube palyginti gausiai susirinko 
lietuviai katalikai aptarti sielovados rei
kalus.

Susirinkimą atidaręs kun. kapelionas 
padėkojo už gyvą krikščionišką meilę, 
nuoširdžią talką ir moralinę bei medžia
ginę pagalbą. Mūsų pamaldos — šviesus 
žiburėlis dažnai paniurusioje kasdienybė
je.

Pradžioje buvo pasidalinta mintimis 
apie Lietuvių katalikų religinę šalpą, ku
rią didesnėmis ar mažesnėmis aukomis 
daug kas parėmė. Nutarta ir toliau remti 
K. Bažnyčią Lietuvoje bei Kronikų leidi
mą.

Su entuziazmu paminėta ištrėmime 
vargstanti Nijolė Sadūnaitė. Ji neseniai 
parašė: „Lenkiuosi ir dėkoju visiems, ku
rie mane prisimena. Labai visų prašau — 
nemikite mane silpną ir toliau galinga mal
da. Tai visų reikalingiausia man parama. 
Liksiu amžinai visiems dėkinga“. Ją atsi
mena Anglijos, Vokietijos bei kitų (kraštų 
kat. bendrijos. Pasiryžta siųsti jaii laiškų, 
siuntinėlių, surengti už ją iškilmingas pa- 
maldas bei minėjimą.

Pajudinti ir negaluojančių bei vienišų 
senelių reikalai. I. T. Dickinson papasako
jo apie anglų šv. Vincento broliją, kurios 
nariai lanko ligonius, senelius ir reikale 
juos paremia. Pasiryžta palaikyti ryšį su 
ligoniais, senesnio amžiaus lietuviais ir 
ypač atsiminti juos švenčių metu.

I niaują LK Bendrijos valdybą išrinkti: 
Alf. Gudas, A. Kadžionis ir L. šilingaitė, 
kurie čia pat aptarė aktualesnius reikalus. 
Pabaigoje kun. kapelionas kvietė naudotis 
sakramentalinėmis malonėmis ir gausiai 
eiti prie Dievo stalo.

V. VERSECKO SUKAKTIS

Balandžio 15 d. Vincas Verseckas vyrų 
tvirtovės patalpose atšventė 71 m. sukak
tį, dalyvaujant tvirtovės kvartetui ir bū
reliui draugų. Vaišių stalą padėjo pareng
ti taipgi gimimo dieną šventusi I. Gerdžiū- 
nienė.

Sukaktuvininką, gilų patriotą ir lietu
viškos bei religinės veiklos nepavargstan
tį rėmėją, sveikino ta proga kalėdodamas 
kun. kapelionas. V. Versecko draugišku
mą, svetingumą ir geros nuotaikos kėlimą 
iškėlė kiti kalbėtojai: K. Buitvydas, A. 
Gerdžiūnas, V. Kalpokas ir nenuvargstan- 
ti Irena. Visiems sutraukus „Ilgiausių me
tų", Vincas padėkojo sveteliams ir pabrė

žė: „Neužmirškime lietuviškų papročių, 
savo krašto ir Bažnyčios, kuri yra ir mū
sų gyvenimo tvirtovė".

Piažymėtina, kad tų namų pensininkas J. 
Varaškevičius jau sulaukė 73 metų ir vi
są laiką gyvai dalyvavo šventės pokal
biuose.

Ilgiausių metų mūsų vyresniesiems 
draugams, kurie lietuvišku papročiu su
buria mus draugėn.

J. K.

ŠVEICARIJĄ
NAUJA LIETUVIO GYDYTOJO 

PRAKTIKA

Šiomis dienomis gydytojas Algimantas 
Gegeokas jun. atidarė Aargau kantone sa
vo nuosavą bendrųjų ligų (AUgemeine 
Medizin FMH) praktiką, šis jiaunas tau
tietis, Šveicarijoje gimęs, bet laisvai kal
bąs lietuviškai, nuo pat vaikystės buvo 
aktyviu nariu lietuvių Skautų stovyklose 
Anglijoje ir dar studentavimo metu reiš
kėsi kaip aktyvus ir iniciatyvus Švecari- 
jos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas. 
Linkime geros kloties!

JP

PABALTIEČIŲ REZOLIUCIJA 
K. IVALDHEIM'UI

Savo iškilmingame visų trijų Bendruo
menių 60 metų Nepriklausomybės paskel
bimo minėjime Zuerich'o miesto kongresiį 
namuose (Kongresshaus) susirinkę lietu
viai, latviai ir estai priėmė rezoliuciją 
Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui 
Waldheim'ui, primindami Pabaltijo kraš
tų priespaudą ir ragindami mūsų likimą 
pagaliau iškelti JT forume. Rezoliucijos 
tekstas buvo, bendroje (šventės programo
je, dalinai perduotas per televiziją ir pa
brėžtas didžiųjų Šveicarijos laikraščių, 
kaip ir užsienyje žinomame „Neue Zuer- 
cher Zeitung“ ir kt.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Lietuvių Skautų Fondui A. C. Vitkai, 
Peterborough, aukojo 5 sv.

Nuoširdus skautiškas ačiū.
v. s. J. Maslauskas, 

LS Fondo Atstovas Anglijoje

VOKIETIJA
NIJOLĖS ADRESAS

Voki etė sesuo Micha el a Baum ann Do- 
nauwoerto mieste, Bavarijoje, vadovauja 
katalikių mergaičių būreliui, kuris vadi
nasi „Nijolė“. Būrelis pasirinko šį vardą, 
kad išreikštų savo solidarumą lietuvaitei 
Sibiro tremtinei Nijolei Sadūnaitei, kurios 
likimu bavarų mergaitės rūpinasi. Nese
niai seselė Michaela gavo oro paštu atvi
ruką, rašytą Nijolės Sadūnaitės šiemet ko
vo 9 dieną, vokiškai. Dėkodama seselei 
Michaelai už jos vadovaujamo būrelio do
vanėles ir reikšdama savo džiaugsmą, Sa
dūnaitė lietuviškai įrašė linkėjimą „Links
mų šventų Velykų“.

Nurodytas (toks siuntėjos adresas: Kras- 
nojarSkij kraj, Bogučany, galvpočta do 
vostrebovanije, Sadūnaitė Nijolė, Jono.

LUEBECKAS

A. A. JUOZAS JURKUS

Kovo 29 d. Luebecke po ilgos ir sunkios 
ligos mirė Juozas Jurkus, gimęs 1903 m. 
kovo 2 d. Tytuvėnuose, Raseinių apis. Iš
kilmingai palaidotas balandžio 5 d. Lue- 
becko Vorwerker kapinėse. Laidotuvių ap
eigas atliko dekanas V. Šarka, atvykęs iš 
Hamburgo. Ant kapo buvo sudėta nemažai 
gražių vainikų ir gėlių puokščių. VLB Lue- 
becko apyl. valdyba taipgi uždėjo vainiką, 
perjuostą tautinių spalvų kaspinais, o 
kun. V. Šarka tautinius kaspinus su reikš
mingais įrašais.

Po Ididotuvių velionies žmona ir vaikai 
suruošė „Tannenblick“ svetainėje šerme
nis ir velionies pagerbimą. Dalyvavo per 
40 žmonių.

Velionis po karo su gausia savo šeima 
apsigyveno Luebeck-Artillerie stovykloje. 
Stovyklą likvidavus, apsigyveno Luebecke 
privačiai.

Velionis buvo labai gero būdo žmogus, 
didžiai religingas, draugiškas ir susipra
tęs lietuvis. Priklausė VLB Luebecko apy
linkei.

Paliko plačią ir gausią savo giminę — 
našlę žmoną Olgą, sūnų ir dukrą su (šei
momis, gyvenančius Kanadoje, ir keturis 
sūnus bei tris dukteris su šeimomis, gyve
nančius Fed. Vokietijoje, taip pat ligotą 
savo svainį.

Tebūnie lengva Juozui Jurkui Vokieti
jos žemė, kuri jį priglaudė amžinajam po
ilsiui.

J. Pyragas

BALTŲ TARYBOS PARENGIMAI

Birželio minėjimas
1941 metų birželio trėmimus paminėti 

Baltų Taryba ruošia pamaldas St. Martin- 
in-the-Fields, Trafalgar Square, bažnyčio
je, šeštadienį, birželio 17 d., 12.00 vai. Da
lyvaus lietuvių, latvių ir estų dvasiškiai 
ir visuomenė.
Koncertas

Baltijos valstybių neprklausomybės 60 
metų sukaktims atžymėti, Baltų Taryba 
ruošia koncertą. Koncertas įvyks penkta
dienį, spalio 13 d.,19.30 vai., Chelsea Old 
Town Hall, Kings Road, SW3. 

iškilmę turėdamas galvoje, E. Šova kelia 
reikalą, kad tektų kam nors patikrinti pro
gramą, jeigu nenorima susilaukti pagrįstų 
skundų dėl jon įtraukiamų netikusių da
lykų.

O K. Paukštys trumpai drūtai ir atvirai 
nusistebi, kad suvažiavime centro valdy
bos nariai tarp savęs pjaunasi. S. Kaspa
ras jam paaiškina, kad paprastai reiškiąs 
savo nuomonę ir kritikuojąs. J. Alkis pla
tėliau atsako. Esame, sako, valdyboje 7 
žmonės, būna nuomonių, skirtingų, nori
me jas suderinti prieš suvažiavimą, 'bet S. 
Kasparas reiškia savo nuomonę, ir su tuo 
tenka skaitytis, ir iš viso, saiko, su mielu 
S. Kasparu nelengva dirbti.

Parama Suvalkijos lietuviams
Klausimų ir sumanymų darbotvarkėje 

numatytąjį skirsnį pradeda dr. S. Kuz
minskas. Jis papasakoja apie J. Glemžos 
Vokietijoje vadovaujamąją „Labdaros“ 
draugiją, kuri, stengdamasi padėti išlai
kyti lietuvybę Lenkijos valdomame Suval
kų krašte, rūpinasi sudaryti sąlygas mo
kytis tenykščiams lietuviams jaunuoliams. 
Lenkams rūpi trukdyti, lenkinti. Toks 
„Labdaros" užsimojimas aktualus ir labai 
lietuviškas. J. Glemža yra įgaliojęs dr. S. 
Kuzminską rūpintis tokios šalpos telkimu 
čia, Britanijoje. Daktaras galvoja, kad 
tam tikslui surenkamieji pinigai turėtų 
eiti per DBLS centrą. Provincijoje turėtų 
būti išrinkti (įgaliotiniai, kurie rūpintųsi 
sudaryti rėmėjų grupes. Rėmėjai galėtų 
būti ir klubai.

S. Nenortas klausia, ar „Labdara" rūpi
nasi ne lietuviais moksleiviais Vokietijoje. 
Dr. S. Kuzminskui rašytame įgaliojime 
kalbama tik apie Suvalkų kraštą. V. Dar
gis remia mintį, kad pinigai eitų per 
DBLS, kuri turi revizijas. Jis papasakoja, 
kaip Stoke-on-Trente 2 nariai gavo adre
sų ir pradėjo į Suvalkų kraštą siųsti pa
dėvėtus drabužius. Dabar siuntinių pagei
daujančių adresų daugėja, vieniam (skyriui 
jau 'perdaug, per laikraštį paieškoma tal
kininkų. V. Ignaitis užgiria mintį remti 
Suvalkų lietuvius. Bet, sako, jų yra ir 
Minske, jeiguir prie anų būtų galima pri
eiti su parama... Dėl siuntinių Z. Ju
ras ir S. Kasparas išsipasakojai, kaip se
niai ir kiek daug jų išsiųsta iš Londono į 
Suvalkų kraštą.

Kaip paminėti mirusį redaktorių Juozą 
Lūžą?

Pradėjęs nusiskundimu, kad skyriui ne
buvo pranešta laiku apie J. Lūžos mirtį, V. 
Dargis galvotų, kad velionį reikėtų kaip 
nors paminėti, gal bent atitinkama lente
le Sodyboje, kur jis taip ilgai dirbo. V. 
Narbutas papasakoja, kaip jaudinosi Wol- 
verhamptone gyvenąs J. Lūžos .pusbrolis, 
kai tik per laikraštį sužinojo apie mirtį.

Z. Juras, atsakydama® dėl skundų, pa
aiškina, kad viskas perdaug staiga užgriu
vo. Net ir valdyba ne tuoj pat sužinojo 
apie mirtį. O kai susisiekta su dukterim, 
ji norėjo nenudelsti laidotuvių, nes vyras 
serga ir jai rūpi neatidėliojant grįžti na
mo.

Nauja „Europos Lietuvio“ antraštė
Dr. S. Kuzminskas yra siūlęs vietoj 

miestų herbų prie „Europos Lietuvio“ ant
raštės įdėti praplėstos, daugiau istorinės 
Lietuvos žemėlapį. Buvo dėl to tartasi, ir 
jau1 projektas paruoštas. J. Alkis paleidžia 
projekto pielšinį per suvažiavimo dalyvius 
susipažinti. Dr. S. Kuzminskas sako, kad 
buvę abejojančių, tai siuntęs Vliko sferom 
susipažinti. Paskaito gautą teigiamą atsi
liepimą. J. Vilčinskas galvoja, kad čia yra 
politinis reikalas. Vlikas turi sienų klausi
mui svarstyti komisiją, reikia laukti, kol 
bus paskelbtas oficialus nusistatymas. Be 
to, dr. S. Kuzminskas buvo prašytas para
šyti tuo klausimu straipsnį, tada būtų 
leista ir kitiems pasisakyti. Tokį žemėla
pį spausdindami, užbėgtume visiems pasi
sakymams ir nusistatymams už akių. S. 
Kasparas nebūtų linkęs laukti, nes kol 
komisijos ką nors padarys, galime jau ir 
laikraščio nebeturėti. Z. Juras nepritaria 
S. Kasparui. O dr. S. Kuzminskas buvęs 
pažadėjęs J. Lūžai duoti straipsnį tada, 
kai bus pradėtas spausdinti žemėlapis. 
Straipsnis būtų ne diskusinis, o aiškina
masis. Žemėlapis būtų propagandinis, pa
ruošimas žmonių opinijos, 'kurios ir Vlikas 
nori. V. Ignaitis palaikytų, nes žemėlapis 
ne nustato sienas, o tik rodytų, ko lietu
viai siekia. Juk lietuviai kadaise valdė ir 
Smolenską. P. Mašalaitis abejotų, ar tokie 
žemėlapiai prie laikraščio antraištės nepa
kenks bendradarbiauti su kitataučiais. S. 
Kasparas lenkų klubuose matęs žemėla
pių 'su Lenkijai priskirtu Vilnium. Dr. S. 
Kuzminskas sako: likviduokimės, jei bi
jom, kas ką pasakys. Kai jis po straips
niais pradėjęs pasirašinėti „iki pasimaty
mo Karaliaučiuje...“, kai kas pradėjo ta 
linkme galvoti, nors kai kas ir juokiasi.

Pasiūlymą prie „Europos Lietuvio" (ant
raštės spausdinti tokį žemėlapį su išplės
ta Lietuvos teritorija nubalsuojama pri
imti.

Tada inž. J. Vilčinskas primena, ką jam 
dėl to yra sakęs J. Lūža. O jis sakęs, kad 
kiai toks žemėlapis 'bus pradėtas spausdin
ti, tai nebe jis redaguosiąs laikraštį. „Ką 
saike J. Lūža, tą ir aš sakau“, tokią išvadą 
pasidarė J. Vilčinskas.

Rezoliucijos

Suvažiavimui priėmus rezoliucijas (jos 
spausdinamos atskirai), posėdis baigtas 
Tautos himnu.

Suvažiavimo dalyviai vakarop po trupu
tį išsiskirstė namo.

DBLS SUVAŽIAVIMO DARBAI IR 
DIENOS

(Atkelta Iš 3 psl.)

minėjimus — geriau suvažiuoti į didesnius 
iš (kelių vietų. V. Dargis būtų už ceremo
nijas, kai 18 m. amžiaus jaunuolis priima
mas į DBLS: gal įteikti kokį adresą, gal 
DBLS kaklaraištį ir lietuvišką ženkliuką. 
D. Banaitis dar primena Vilniaus univer
siteto minėjimo klausimą, o R. Šova jam 
paaiškina, kaip vakar nusistatyta. J. Vil
činskas manytų, kad universiteto sukaktį 
reikia paminėti, bet bus jaunimo kongre
sas, kuriame gaili būti įspūdingai ir ta su
kaktis paminima. Apskritai rūpintis rei
kėtų ne tik minėjimais, 'bet ir knygų, gal 
ir plokštelių parduotuvę įsteigti Lietuvių 
Namuose. Kai dėl jaunimo stojimo į 
DBLS, galėtų būti tokiam įteikta nario 
knygelė, gal ir ženklelis. V. Ignaitis skati
na skyrius, kad kiekvienas jų pasistengtų 
nupirkti Encyclopedia Liithuanica ir įteik
ti savo miesto bibliotekai. Būtų (didelis 
paminklas. Savo Bradforde jie įteikė kny
gų ir plokštelių. Pasirodo, centrinė biblio
teka daro tos plokštelėse įgrotosios muzi
kos kopijas ir siuntinėja kitoms bibliote
koms, didėja susidomėjimas. Dr. S. Kuz
minskas grįžta į Vilniaus 'Universiteto mi
nėjimo klausimą. Jei jaunimas ruoš, tai 
gal programa reikia pasirūpinti, kviesti 
specialistus su gerom paskaitom? R. Šova 
sako, kad jaunimas turi specialistų. To
kiam įsitikinimui pritaria ir S. Kasparas, 
kuris dar primena, kad seniau skyriai iš 
centro gaudavo lietuviškų 'knygų ir pla
tindavo jas. Siūlo atgaivinti tą senąją 
praktiką.

Lituanistinė veikla
Apie ją pranešimą daro inž. Aleksand

ras Vilčinskas. Pernai buvo suorganizuo
ta skautų-jaunimo stovykla, ir ji turėjo 
vis lituanistinę programą (be kita ko, pra
nešimus joje darė T. Venclova, prof. 
Press). Lankėsi joje PLJS pirmininkė G. 
Juozapavičiūtė, ir pokalbiuose su ja priei
ta išvados, kad jaunimui reikia dažniau 
sudaryti progų susitikti. Daug kas apkal
bėta Stoke-on-Trente suruoštame semina
re, ir ten iškeltas reikalas leisti jaunimo 
biuletenį. Sudarytos jaunimo grupės. 
Manchesteriškiams pageidaujant, semina
ras suruoštas ir jų mieste, ir šįkart jis tu
rėjo apie 60 dalyvių — dvigubai tiek, kaip 
Stoke-on-Trente. Manchesteriškį seminarą 
suminėjo net ir vietinė anglų spauda 
(Eccles laikraštis). Manchesterio rajone 
esama .apie 100 lietuvių jaunuolių, kitur 
taip pat daug, 'bet reikia prie jo prieiti. 
Daugelis negauna (biuletenio, kuris siun
tinėjamas su „Europos Lietuviu“, nes tė
vai nesiprenumeruoja laikraščio. Tai jau
nuoliai ragins tėvus, kad imtų laikraStį.

Šįmet vėl bus skautų-jaunimo stovykla, 
'kuriai vadovaus Eimutis šova. Atvyks 
PLJS atstovė. Kitais metais bus jaunimo 
'kongresas Britanijoje ir Vokietijoje. Ko
misija jau seniai yna svarsčiusi klausimą, 
kad reikia paminėti Vilniaus universiteto 
sukaktį. Susirinks apie 350 jaunimo. Vis
kas daug kainuos. Iš Britanijos kongresan 
jaunimas turi išsirinkti 6 atstovus ir to
kius, (kurie moka lietuviškai.

Po to pranešimo E. Šova primena, kad 
reilkia šiemetinėn stovyklon verbuoti jau
nuolius ir finansiškai remti stovyklą. V. 
Dargi nustebino pranešimas apie didelius 
darbus, bet, gaila, nebėra laiko daug šne
kėti — artėja valanda išvažiuoti. J. Alkis 
dėl to skundo primena, kad vis tiek suva
žiavimui reikia gi ir kitus reikalus ap
svarstyti. Z. Juras saiko, kad čia gi tik pra- 
nėšimas, nieko nereikia nutarti. K. Paukš
čiui neaišku, 'kodėl kongreso metui reikia 
net dviejų (salių, vienos, brangios, koncer
tui, kitos, pigesnės, 'šokiams. Ogi todėl, sa
ko A. Vilčinskas, kad kiekviena jų pritai
kyta paskirčiai — viena su nepajudinamo
mis kėdėmis, o kita — sienos ir grindys.

R. Šova dar kantą primena tarybos siū
lymą prie įskyrių turėti po 2 asmenis jau
nimo reikalams. Jaunimo daug —■ beveik 
1.000, tik įtraukti reikia'. Jaunimui nepa
kanka tai, (kuo mes gyvename. Pasiūlymas 
priimamas.

Ar vien tik pirmininkas rinktinas?
V. Narbutas ir vėl entuziastiškai uždė

tuoju: jeigu nepakeisim įstatų, tai, sako, 
subanikrutuosim. Išrenkami, girdi, beraš
čiai avinai. Siūlo skyriuose rinkti tik pir
mininkus, kurie pasikvies kitus valdybos 
narius. J. Alkis suabejoja: gal ir iš tikro 
kai kas keistina. S. Kasparas manytų, kad 
skyrių susirinkimuose reikėtų rinkti jų 
pirmininkus, o suvažiavimuose DBLS pir
mininką, kaip jau savo metu yra buvę da
roma. P. Mašalaitis nurodo į analogiją 
valstybėse: pasirenkamas ministeris pir
mininkas, o jis jiau pats pasikviečia tinka
mus žmones. Tik DBLS atveju, jei tokios 
tvarkos ryžtumės laikytis, taryba turėtų 
būti iškelta į aukščiausius organus, taigi 
daug ką tektų pergalvoti ir keisti. Ta 'tema 
dar pa'sisakė V. Narbutas ir J. Vilčinskas, 
o dr. Kuzminskas galvotų, kad, pagal nuo
taikas sprendžiant, žmonės vis dėlto la
biau pasitiki rinktiems, o ne skirtiems. J. 
Adomonis griežtai priešingas pasirinki
mams ir skyrimams. Sako, pirmininkas 
gal pasirinks į valdybą savo žentą ar svai
nį, ir šitaip tvarkydamiesi visiškai susinai- 
kinslm.

Sąskrydis Wolverhamptone ir maži 
nukrypimai

V. Narbutas primena, kad metinį didįjį 
I są'skrydį šiais metais rugsėjo mėn. ruošia 
Wolverhamiptonas. Tur būt, tą busimąją
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