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Rašiniu konkursai
Europos lietuvių jaunimas ‘kviečiamas 

dalyvauti jau net dviejuose rašinių tkon- 
kursuose. Vieną konkursą yra paskelbusi 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ir. 
„E. L.“ Nr. 13, 1978 m.), ir jame gali daly
vauti visų kraštų lietuvių jaunimas (16- 
35 m. amžiaus). Konkursą laimėjusiems 
bus paskirtos aštuonios piniginės premi
jos.

Antrajam konkursui, kuriame galės da
lyvauti 18-28 metų amžiaus jaunuoliai, 
premijas paskyrė mūsų gerbiamasis me
cenatas P. B. Varkala (žr. „E. L.“ Nr. 19, 
1978 m.). Abu konkursai yra sveikintini, 
ir mes ragintume Europos lietuvių jauni
mą dalyvauti abiejuose. Bet antrasis at
kreipia dėmesį į jau dabar aštriai jaučia
mą žurnalistų trūkumą ir siūlo teisingą 
kelią tai negerovei pašalinti. Todėl kvie
čiame Europos jaunimą tuo pasiūlymu kuo 
greičiau susidomėti.

Jaunimas, kuris turi literatūrinių ar 
žurnalistinių palinkimų, turėtų neatidėlio
damas pradėti savo sugebėjimus tobulinti. 
Joks rašytojas ar žurnalistas negimsta su 
plunksna rankoje. Dažnas nėra išėjęs spe
cialių studijų. Išmokstama bedirbant.

Todėl P. B. Varkalos paraginimas jau
nimui rašyti didesnius ar mažesnius kūri
nius yra teisingas kelias. Mes kviestume 
jaunimą pradėti rašyti „Europos Lietu
viui“ tegu ir trumpas žinutes ar reporta
žus, kol pagaliau bus prieita prie straips
nių kultūriniais ar visuomeniniais (klausi
mais, kurie galės būti pristatyti premijai.

Įsidėmėtina, kad P. B. Varkalos dviems 
premijoms (po 350 sv. sterlingų) gauti 
kandidatai turi būti gimę ir gyvenę Euro
poje ir turi atitikti bent vieną nurodytųjų 
reikalavimų:

1) parašyti ir išleisti lietuvių kalba li
teratūrinį ar politinį, mūsų tautą liečian
tį veikalą, arba

2) parašyti „Europos Lietuviui“ per 
vienerius metus bent tris straipsnius kul
tūriniais ar visuomeniniais klausimais.

Pirmoji premija bus įteikta PLJ kongre
so m>etu 1979 m. liepos mėn.. o antroji — 
1980 m. birželio mėn.

Nuoširdi padėka P. B. Varkalai už dos
nią paramą, kuri paskatins mūsų jaunimą 
nepamiršti tėvų kalbos ir garbingai tęsti 
tautinį darbą.

PASIENIO INCIDENTAS

Kinijos užs. reik, ministerija įteikė pro
testo notą Sovietų ambasadoriui Pekiinge 
dėl labai rimto pasienio incidento, įvyku
sio gegužės 9 d. prie Usuiri upės, kur so
vietų karinis dalinys, su laivais ir malūn
sparniu peržengė Kinijos sieną.

Notoje sakoma, kad Sov. Sąjungos kari
nis malūnsparnis įskrido 4 km į Kinijos 
teritoriją ir 18 laivų perkėlė per upę apie 
30 kareivių. Jie bandė apsupti ir suimti 
Kinijos gyventojus, keletą ilš jų sužeisda- 
mi.

ALDO MORO TRAGEDIJA
Išlaikiusi savo žinioje net septynias sa

vaites pagrobtąjį buvusį Italijos ministerį 
pirmininką, krikščionių demcikratų parti
jos pirmininką Aldo Moro ir pagaliau nu
žudžiusi jį, Raudonoji brigada sukėlė prieš 
save visą kraštą, nuo dešinės, kuriai pri
klausė nužudytasis, ikii pačios kairės. Juk 
Moro buvo tasai politikas, kuris valdžion 
įtraukė kairę, kai buvo ministeris pirmi
ninkas. Jo iniciatyva dabar krikščionių 
demokratų valdomoje Italijoje buvo pri
pažintas komunistų partijos svoris. Dėl to 
komunistų partijos vadas Berlingueris šia 
tragiška Moro mirties proga pasakė: „Mū
sų paskutinė pagarba tam, kuris, toks ku
pinas aukščiausios rūšies ypatybių, išliks 
atmintyje ne tik demokratinių Romos ka
talikų, bet ir visų italų ir taip pat komu
nistų“.

Raudonoji brigada reikalavo paleisti jos 
teroristus, kurių keliolika šiuo metu yra 
teisiami. Vyriausybė nesutiko, nors pats 
Moro ir jo šeima prašė patenkinti tą rei
kalavimą. Tokį nusistatymą nepasiduoti 
teroristų reikalavimams, atrodo, pripažįs
ta ir kitų kraštų spauda. Štai Britanijos 
„The Guardian“ gegužės 10 d. vedamąjį 
pradėjo šitaip:

„Visais esminiais atvejaris Italija pajėkė 
išgyventi Aldo Moro pagrobimą ir nužu
dymą ir atremti smūgį, kuri Raudonosios 
brigados aptarė kaip ‘kirtį, kuris bus pa
taikęs į pačią valstybės širdį“.

KAS NUŽUDĖ ALDO MORO?
žmogžudystė Italijoje sukrėtė visą pa

saulį. Italijos miestuose gegužės 9 d. tūks
tantinės minios dalyvavo gedulo demonst
racijose, kuriose kalbas pasakė visų poli
tinių partijų atstovai ir profesinių sąjun
gų darbuotojai, iškeldami mirusiojo Aldo 
Moro nuopelnus kraštui.

Užuojautos pareiškimus padarė Vakarų 
valstybių parlamentarai ir valstybių gal
vos. Europos parlamentas Strazburge su
stabdė posėdį ir išklausė viceprez. Luker'o 
kalbą, kurioje jis pareiškė mirusiojo šei
mai gilią užuojautą. D. Britanijos karalie
nė Elžbieta pasiuntė užuojautos telegra
mą Italijos prezidentui Leonui.

Sovietų telegramų agentūra TASS pra
nešė apile A. Moro nužudymą nepaprastai 
greit. Žinios pabaigoje dviprasmiškai buvo 
pasakyta: „Aldo Moro buvo ginkluotų eks
tremistų pagrobtas beveik prieš du mėne
siu“.

Apie tuos ginkluotus ekstremistus pla
čiau raišo italų spauda. Milano dienraštyje 
„II Giornale Nuovo“ Marcelio Staglieno, 
išanalizavęs Raudonųjų brigadų laiškus, 
prieina išvados, kad žudikų vadai buvo 
įsitikinę lėni n 1st ai. gerai išstudijavę ko
munistų literatūrą, kaip I^enino „Valstybė 
ir revoliucija“ ir Trockio „Terorizmas ir 
komunizmas“.

BREŽNEVAS BONOJE
Vokietijos federalinės respublikos prez. 

W. Scheel gegužės 4 d. suruošė iškilmingą 
banketą atvykusio prez. Brežnevo garbei. 
Tuo pat laiku, kai Brežnevas kalbėjosi su 
Vokietijos kancleriu Helmut Schmidtu, 
Bonos miesto kitame gale vyko antisovie- 
tinė demonstracija, kurioje kalbėjo rusų 
disidentas gen. P. Grigorenko. Kalbėdamas 
vokiškai, jis protestavo prieš sovietų ka
riuomenės buvimą viduryje Europos 33 
metai karui pasibaigus, ir prieš kalinimą 
ir kankinimą psichiatrinėse ligoninėse di
sidentų Sov. Sąjungoje.

Bonos policija suėmė 5 protestuotojus ir 
atėmė transparentus, kuriuose Brežnevas 
buvo pavadintas „tarptautiniu teroristu“ 
ir palygintas su Hitleriu.

KAPITALISTINIAI DARBININKAI 
PRIEŠ SOVIETINĮ IŠNAUDOJIMĄ

Sovietinė spauda ir propaganda nuolat 
rodo pritarimą streikuojantiems užsienio 
darbininkams, ypač jei jie reikalauja 40 
valandų darbo dienos. Dabar Prancūzijoje 
sovietiniai direktoriai patys turi progos sa

NUBAUDĖ TURTO GROBSTYTOJUS

Gegužės 5 d. „Tiesa“ paskelbė apie Vil
niaus teisme nagrinėtą baudžiamąją bylą, 
kurioje buvo pripažinti (kaltais devyni 
Mariamipolės (Kapsuko) gyventojai, ilš 
kurių vienas nuteistas sušaudyti.

Veikdami grupėmis ir pavieniui, tie de
vyni piliečiai pagrobė valstybinio turto už 
80 tūkst. rublių, sunaikino už 4.500 rublių 
ir „užvaldė" kitų piliečių asmeninio turto 
už 12.500 rublių.

Svarbiausias nusikaltėlis 25 metų am
žiaus P. Jaseliūnais turėjo Mariampolėje 
namą ir net du automobiliu. Dirbdamas 
putliųjų verpalų fabrike, jis vogė to fab
riko gaminius. Vienu atveju jis su drau
gais nužudė sunkvežimio šoferį, vežusį ga
minius į Rusiją. Jie prekiavo nelegaliai 
įsigytais automobiliais, vogė mašinų dalis, 
jas pardavinėjo ir t. t. Be to, P. Jaseliūnas 
neteisėtai la’ikė (šaunamąjį ginklą.

Už visus tuos nusikaltimus Sovietų teis
mas Vilniuje šių metų balandžio 11 dienos 
nuosprendžiu nuteisė P. Jaseliūną, gim. 
1952 m. aukščiausia bausme — sušaudyti. 
Turtą konfiskuoti. K. Pieteris, gim. 1946 
m., nuteistas 15 metų kalėjimo. Turtas 
konfiskuojamas. V. Brusokais, gim. 1954 
m„ nubaustas 15 metų laisvės atėmimo, 
pirmuosius penkerius metus bausmę at
likti kalėjime, likusius — sustiprinto re
žimo pataisos darbų kolonijoje. Turtas 
konfiskuojamas. P. Venclova, gim. 1950 
m., nubaustas 12 metų laisvės atėmimo, J. 
Riaulinaitis, gim. 1948 m., nubaustas 10 
metų laisvės ©temimo bausmę atliekant 
sustiprinto režimo pataisos darbų koloni
joje. Abiejų turtas konfiskuojamas. P. 
Petrulevičius, gim. 1954 m., nuteistas lais
vės atėmimu 9 metams, J. Klimas, gim. 
1954 m. — trejiems metams, abiem baus
mę atliekant sustiprinto režimo pataisos 
darbų kolonijoje. R. Ivonaitis, gim. 1958 
m., nuteistas trejiems metams laisvės at
ėmimo. Bet jis nuo laisvės atėmimo baus
mės lygtinai atleistas, privalomai įjungiant 
į diarbą paskintos bausmės laikui nuo
sprendį vykdančių organų nustatytose 
vietose. V. Ludkus, gim. 1959 m., nubaus
tas laisvės atėmimu dvejiems metams. 
Nuosprendžio nutarta nevykdyti, jeigu jis 
per trejus metus nepadarys naujo nusikal
timo. Patikėta jį perduoti Kazlų Rūdos 
bandomojo medienos dirbinių kombinato 
kolektyvui perauklėti.

Taip pat Aukščiausiasis teismas nu
sprendė konfiskuoti P. Jaseliūno K. šal- 
kevičdenės vardu, P. Venclovos ir J. Klimo 
nuosavus automobilius kaip nusikaltimo 
įrankius.

Valstybinėms įmonėms ir asmenims pri
teista atlyginti padarytą materialinę žalą.

vo kailiu išbandyti, ką reiškia streikas ir 
darbininkų reikalavimai.

Besancone, rytinėje Prancūzijoje, prieš 
porą metų sovietinės bendrovės ar kažku
rie trestai perėmė savo žinion laikrodžių 
fabriką, kurį pavadino „Slava". Darbinin
kai turėjo dirbti po 44 valandas. Jie pa
skelbė streiką, ir valandos buvo sumažin
tos. Dabar jie įteikė reikalavimą, kad sa
vaitė būtų tik 40 vai., kad atlyginimas bū
tų ne mažesnis kaip 250 svarų mėnesiui, 
atostogos — 5 savaitės, ir papildomas mė
nesio laitlyginimas kas metai. Fabrikas pi
ketuojamas. ir darbininkai reikalauja, kad 
tie dėšimt viršininku, kurie valdo fabriką, 
ateitų su jais įtartis.

Vyriausiasis direktorius jau buvo nu
skridęs į Maskvą aiškintis, ką daryti. 
Prancūzijoje, be abejo, streikuojančių dar
bininkų negalima nei suimti, nei šaudyti į 
juos iš kulkosvydžių.

KAI BATAS TINKA KOJAI...
Neseniai Stockholme posėdžiavo J. Tau

tų prekybos ir pažangos konferencija, ku
rios svarstymai ir nutarimai labai rūpėtų 
ūkiškai atsitikusiems kraštams. Daug ko 
jiems trūksta, ir jie laukia, kad turtinges
ni ir pažangesni kraštai Jungtinių Tautų 
rėmuose įsipareigotų teikti pagalbą.

Šįkart buvo svarstomas informacijos 
skleidimas. Atsilikusieji kraštai daugumas 
neturi žinių agentūrų, jie negali išlaikyti 
užsieniuose pastovių korespondentų. To
dėl du trečdaliai jų informacijos ateina iš 
JAV.

Sudarant tos konferencijos darbotvarkę, 
buvo daug kalbėta, kad reikia sutarti, jog 
užsienio laikraščių ir žinių agentūrų ko
respondentams leistina pasikalbėti ir su 
opozicijos žmonėmis. Kai darbotvarkė bu
vo atspausdinta, amerikiečių delegatas 
Elis Abelis pasigedo to punkto, dėl kurio 
prieš konferenciją buvo taip smarkiai 
burnos aušintos. Jam atsakyti šokosi So
vietų Sąjungos komunistų partijos centro 
komiteto narys Leonidas Zamiatinas. Jis 
pareiškė, kad nepakenčiamas dalykas bū
tų dar kalbėti apie kokią nors opoziciją, 
kai Sov. Sąjungoje ji išnyko jau 1922 m. 
„Ji yra nebent tamstos galvoje“, sakė jis. 
o jeigu dar, sako, būtų tokių atskirų as
menų. kurie „būtų priešingi mūsų visuo
menės santvarkai, tai tokie tuoj atvažiuos 
į jūsų kraštą“.

Abelis pradėjo juoktic ir atsakė:
„Aš neišvardijau jokio krašto, bet jei

gu ponias Zamiatinas jaučia, kad batas tin
ka jo kojai, tai jau jo problema“.

Po tokio pasikeitimo nuomonėmis pir
mininkas paskelbęs pertrauką — laikas, 
girdi, kavos išgerti. Ir konferencija visiš
kai nieko nenutarė.

SOVIETINIS TANKAS T-80, KURIS 
VAKARIEČIAMS KELIA RŪPESČIŲ
Sov .Sąjunga bando naują savo tanką, 

kuris NATO strategams kelia nemažų rū
pesčių.

Turėdama galvoje, kad Sov. Sąjunga 
tanlkų daugumu žymiai pralenkia vakarie
čius, NATO vadovybė savo karines pajė
gas yra aprūpinusi nauja raketų rūšimi. 
Tokias raketas gali nešioti du ar net vie
nas kariai, ir jos skirtos tankams išvesti 
iš rikiuotės. Bet šios raketos bus nekenks
mingos daužyti naujiesiems sovietiniams 
tankams T-80, kurie turės akytus šarvus, 
pagamintus iš plieno, -keramikos ir aliu- 
minijaus mišinio. Šitaip šarvuotiems nie
ko jau, sako, nepadarysi.

Vieno britų -specialisto pasakymu, vaka
riečiams jau geriau apsimokės pirkti so
vietinius tankus, o ne bandyti raketomis 
į juos šaudyti.

„ORINIAI CHULIGANAI“ SIBIRO 
MIŠKUOSE

„Literatumaja gazeta“ rašo, kad „ori
niai chuliganai“ naudojasi kariniais heli
kopteriais, automatiniais ginklais, grana
tomis ir sprogmenimis, medžiodami stir
nas, šernus, kaivarinius eršketus ir baig
dami naikinti usūrinius tigrus ir vienara
ges sniegines avis.

Dėl tokių medžioklių daugiausia esą kal
ta karininkai, miškinguose plotuose susi
siekime tarnaujantieji lakūnai ir grupės 
tyrinėtojų, kurie Sibire ieško mineralų.

Neseniai Ptrimorsko rajone, į šiaurę nuo 
Vladivostoko, buvo užtikti dar nebaigę 
medžioklės du aukšto rango karininkai, 
kurie jau buvo susikrovę į helikopterį du 
šernus, mešką ir 29 stirnas.

Su tokiais ,medžiotojais“ -turi vargo 
miškininkai, kurių pareiga yra saugoti 
miškus. Medžiotojai dažnai susišaudo su 
miškų prižiūrėtojais, ir tokios kovos jau 
pareikalavusios nemaža aukų.

Politinio darbo laukuose
Vliko atstovo Britanijai DBLS vicepirmi
ninko Zigmo Juro pranešimas, skaitytas 

DBLS suvažiavime balandžio 15 d.

Pirmiausia Vliko vardu noriu pasveikin
ti mūsų šį metinį atstovų suvažiavimą ir 
padėkoti D. Britanijos lietuviams už orga
nizuotą ir pavienių asmenų politinę veik
lą. Ta pačia proga Vliko vardu dėkoju 
Tautos Fondo rėmėjams, be kurių para

DBLS suvažiavimo dalyvių dalis. Pirmoje eilėje sėdi DBLS vicepirm. Z. Juras ir dr. 
S. Kuzminskas

mos Vlikas daugelio savo uždavinių nega
lėtų įvykdyti.

Apie patį Vilką tik noriu priminti, kad 
jį sudaro 15 organizacijų ir jis buvo įsteig
tas Lietuvoje 143 metais. Per tuos ilgus 
metus jo veikla ne atslūgo, bet, priešingai, 
stiprėja, gyvėja. Štai jo seime 1977 m. 
gruodžio 3-4 dienomis buvo padaryta nau
jų ir, sakyčiau, svarbių nutarimų. Nutari
mai buvo paskelbti „Europos Lietuvyje“, 
ir aš norėčiau priminti tik du punktus, tą,

7 dienos
— Gegužės 10 d. Pragos taksistas pa

grobė Čekoslovakijos keleivinį lėktuvą, 
skridusį iš Prahos į Bmo, ir privertė pilo
tą skristi į Vak. Vokietiją. Lėktuvui nusi
leidus Frankfurto aerodrome, keturi če
kai paprašė Vokietijos valdžios įstaigų po
litinės prieglaudos.

— Sovietų valdininko Arkadijaus Šev- 
čenko, atsisakiusio grįžti iš Amerikos į 
Rusiją, žmona nusižudė Maskvoje.

— Britų princesė Margarets ir jos bu
vęs vyras lordas Snowdon paskelbė, kad 
jiedu sutarė išsiskirti: oficialiai. Per pas
taruosius du metu jiedu gyveno atskirai.

— Teroristų nužudytas Italijos politikas 
Aldo Moro gegužės 10 d. buvo palaidotas 
Turrita Tiberina kapinėse, dalyvaujant 
tik jo šeimai ir draugams. Tuo pat laiku 
Italijos vid. reik. min. F. Cossiga įteikė 
ministeriui Andreotti savo atsistatydinimo 
raštą.

— Apeliacinis teismas Paryžiuje nuta
rė, kad nėra teisėto pagrindo italui žurna
listui Antonio Bellavita išduoti Italijai, 
kaip prašo Turino teismas, kuris svarsto 
Raudonųjų brigadų bylą. Bellavita gyvena 
Prancūzijoje nuo 1975m. ir dirba spaustu
vėje.

— Prancūzijoje yra ruošiamas statybos 
įstatymas, kuriuo bus uždrausta miestuo
se statyti dangoraižius.

— Prancūzijos prezidientes Giscard 
d‘ Estaing padarė patvarkymą Jkad Parla
mentas apsvarstytų įstatymo projektą, 
kuriuo rad:o-televizijcs transliacijų teisė 
paliekama išimtiniai tik valstybei.

Italijoje esama privačių stočių, kurios 
transliuoja viešajai tvarkai pavojingą pro
pagandą.

— Tūkstančiai demonstrantų susidūrė 
su policija Irano sostinėje, Teherane, šū
kaudami priešMalstybiiniuiS piktus šūkius 
ir reikalaudami pašalinti šachą. Policija, 
skirstydama demonstrantus, naudojo aša
rines dujas ir išaudė į orą. Apie 100 žmo
nių sužeista. Demonstracijos vyko ir kito
se Irano miestuose.

— Interparlamentarilnė konferencija, ge
gužės 11d. pasibaigusi Vienoje, priėmė re
zoliuciją, kurioje pasisakyta visais klausi
mais, kuriais negalėta sutarti Belgrade. 
Parlamentarų konferencija, kurioje jokia 
valstybė negalėjo naudotis veto teise, pa
sisakė už (šeimų apjungimą, už leidimą 
vestais įvairių kraštų gyventojams ir už 
sumažinimą pasų bei kelionės dokumentų 
mokesčio, kuris šiuo metu yra nepapras
tai aukštas Sov. Sąjungoje.

— Sov. Sąjunga išleido išvykti į Ameri
ką buv. Sibiro tremtinį Aleksandrą Sko- 
pą, 'kurio žmona ir sūnus gyvena Čikagoje 
ir rūpinosi tuo reikalu per pastaruosius 30 
metų. 

kuriame deklaruojama, kad bendras ir 
aukščiausiais visų lietuvių tikslas ar tai 
okupuotoje tėvynėje ar laisvajame pasau
lyje buvo ir tebėra tas pats, pastovus be- 
kompromisinis siekimas atstatyti Nepri
klausomą Lietuvos valstybę, ir tą, kuria
me pasakyta, kad seimas pataria Vliko Ta
rybai ir Valdybai susisiekti su Lietuvos 
Diplomatine Taryba, stengiantis išsiaiš

kinti, susitarti ir imtis atitinkamų veiks

mų Lietuvos valstybiniam tęstinumui su
tvirtinti ir siekti jo pilnaties atkūrimo.

Šis pastarasis nutarimas kaip tik sukėlė 
daug kontroversijos, yra plačiai diskutuo
jamas mūsų išeivių spaudoje, apie jį rašo
ma ir „Europos Lietuvyje“.

Įsidėmėtina, kad Lietuva neprarado sa
vo suverenaus valstybingumo, nors dėl 
Sovietų okupacijos laikinai neteko nepri
klausomybės. Iki šiol nė viena Vakarų 
valstybė nepripažino Pabaltijo kraštų 
Okupacijos.

Dr. Štromo įrodinėjimai ir argumentai, 
kodėl Lietuvos suverenumą tremtyje rei
kia apipavidalinti ir kaip tai reikia atsiek
ti, gana įtikina. Jo mainymu, Lietuvos vy
riausybės sudarymas yra mūsų Diploma
tijos Šefo Stasio Lozoraičio rankose ir to
kia vyriausybė turėtų susilaukti tarptau
tinio ir visos lietuvių visuomenės krašte 
ir išeivijoje pripažinimo. Jo nuomone, 
šiandien tik S. Lozoraitis yra teisėtas Lie
tuvos valstybės galva ir tik jis vienas tu
ri konstitucinę galią sudaryti teisėtą Lie
tuvos vyriausybę.

Kiek žinome, remiantis tuo Vliko seimo 
nutarimu, jau daromi tam tikri žygiai ir 
pasitarimai.

Kalbant apie etnines grupes ir jų veik
lą, yra nuomonių, kad jų politinė veikla 
neturi efektingumo, joms trūksta metodo 
savo veiklai stiprinti, padaryti ją aitres
nę, turinčią daugiau įtakos Vakarų politi
kai. Žinau, kad tokį priekaištą nėra leng
va paneigti, ypač turint prieš akis Ameri
kos pavyzdį. Ten gyvena milijonai žmo
nių iš pavergtųjų tautų, bet vis tiek, atro
do. jų per maža, kad galėtų daryti stiprią 
įtaką Amerikos politinei linijai.

Raminti save galima tuo, kad nesvarbu, 
jei Amerikos politinė linija dažnai mums 
nėra palanki, nes juk tiek Lietuvos, tiek 
kitų pavergtųjų tautų atstatymas nepri
klausys vien tik nuo Amerikos: tai pri
klausys nuo bendrųjų ir mums tinkamų 
politinių sąlygų susidarymo.

Kai dėl Lietuvos ir jos nepriklausomy
bės atgavimo, tai tas reikalas nėra vien 
Vliko, Altos, PLB ar D. Britanijos Liet. 
Sąjungos: tai 'kiekvieno susipratusio lietu
vio reikalas. Todėl kiekvienas padorus lie
tuvis tai siekia ir prie to darbo prisideda.

(Nukelta į 4 psl.)

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 doi. 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



2 Vr <

Stosią Ylos Jurgis Matulaitis-
Svetur gyvenantieji visi lietuviai žino, 

kad stengiamasi išsirūpinti arkivyskupui 
Jurgiui Matulaičiui šventojo vainiką. Kad 
ta intencija būtų visiems dar aiškesnė, 
kartas nuo karto periodikoje pasirodo kie
no nors parašytų žinelių apie kandidatą į 
šventuosius ar informacijų apie šventumo
bylos eigą. Per eilę metų arkivyskupą pa
žinojusieji vyresnieji yna šiek tiek atsimi
nimų iapie jį pabėrę. O ištisinio veikalo 
nebuvo, iš kurio skaitytojas galėtų susipa
žinti su arkivyskupo asmeniu, jo veikla ir 
atliktaisiais darbais. K. Čibiro redaguota
sis stambus leidinys, išėjęs Lietuvoje 1933 
m., dabar, aišku, skaitytojams nepasiekia
mas.

Pasigedusieims tokio veikalo atėjo į pa
galbą Ikun. Stasys Yla, kurio stambi kny
ga (384 puslapiai) dabar pasirodė su pra
eitų metų data: Jurgis Matulaitis, asme
nybės apybraiža, šios knygos pabaigoje 
dar primenama, kad dr. Ant. Kučas ruo
šia apie arkivyskupą stambesnį biografinį 
istorinį veikalą.

Rašydamas šį veikalą, kun. S. Yla pasi
naudojo jau plačia literatūra, daugiausia 
periodikoje per daug metų išspausdintais 
straipsniais ir atsiminimais, o taip pat ir 
anuo Lietuvoje išleistu kolektyviniu rin
kiniui Jam buvo prieinami ir arkiv. J. Ma
tulaičio laiškai, užrašai, dienoraščiai, ga- 
nytojiniai laiškai, instrukcijas marijonų 
vienuolijai, jo straipsniai.

Jau iš pat mažens ligos (kaulų džiovos) 
kankinamas, J. Matulaitis išėjo mokslus, 
aukštuosius ne tik Petrapilio dvasinėje 
akademijoje, bet ir Šveicarijos Friburge. 
Jau pasižymėjęs praktine socialine veikla, 
buvo pakviestas į Petrapilio dvasinę aka
demiją dėstyti anuomet visai naujo, ligi 
tol net carinės valdžios draudžiamo daly
ko — sociologijos. Vėliau dėjo didžiules 
pastangas atkurti Marijonų vienuolijai, 
kuria jis (rūpinosi iki savo gyvenimo pa
baigos. Nors ir (atsiprašinėjo, kad nestaty
tų jo kandidatūros, vyskupu buvo paskir
tas dar vokiečiams tebesant Vilniuje. O 
Vilniui ir po to teko vis išgyventi okupa
ciją (po okupacijos, kiekviena nauja val
džia statė vyskupui (savo reikalavimus, 
stengėsi provokuoti ne tik valdantieji, bet 
ir lenkų dvasininkai. Kad Lenkija okupavo 
Vilniaus kraštą, endekų Skundai nuolat 
pasiekdavo Varšuvą, puolimų užtekdavo 
ir laikraščiuose, ir, „Kauno agentu“ vadi
namas, jis susirūpino, kai mirė arkivysku
pas ir turėjo jo vieton būti paskirtas ki
tas. Jis žinojo, kad Lenkijos valdžia neleis 
jam Vilniuje užimti takios vietos, tai pra
šėsi atleidžiamas, o Vatikanas tada buvo 
atsiuntęs jį į Lietuvą vizitatorium tvarky-
ti bažnytinių .reikalų (vyskupijų tvarky
mas, konkordatas). Tada Lietuvoje skli- 
dusios kalbos, kad vysk. J. Matulaitis ga
lįs būti paskirtas Lietuvos arkivyskupu. 
„Bet kun. Just. Staugaitis įspėjo, kad jei
gu Šv. Tėvas tai padarytų, tai Lietuvos 
valdžia neduotų vizos į Lietuvą ir būtų

Atsiusta paminėti
Muzikos Žinios, Nr. 3-4, 1977 m. Leidžia 

Lietuvių Vargonininkų-Muzikų S-ga, JAV.
Lietuvių Dienos, Nr. 2, 1978 m. vasaris. 

Iliustruotas žurnalas lietuvių ir anglų kal
bomis. Leidžia A. F. Skyrius, Los Angeles.

Anatolijus Kairys, Trys dramos. Išleido 
„Dialogas“, 1978 m. Čikaga. Kaina 6 dol.

J. I. Kraszewski, Vitolio rauda, vertė 
Povilais Gaučys. Išleido prel. J. Karalius. 
Čikaga, 1977 m.

Ateitis, Nr. 1, 1978 m. Ateitininkų Fede
racijos leidžiamas katalikiškos-lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. Čikaga.

Lietuva, Nr. 1, 1978 m. Filatelistų drau
gijos biuletenis, Čikaga.

Laiškai 'lietuviams, Nr. 3, 1978 m. ko
vas. Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėnesinis žurnalas, Či
kaga.

J. I. Kraševškis Vitolio rauda. Vertė Po
vilas Gaučys. Su autoriaus portretu. 50 
Vinco SmakauSko medžio raižinių ir 
dviem originaliais tituliniais puslapiais. 
Išleido prel. J. Karalius, meninė priežiūra 
V. O. Virkau, kalbą žiūrėjo Pr. Razminas. 
Chicago, 1977. 286 puslapiai. Kaina nepa
žymėta. 

naujas skandalas“, raišo kun. S. Yla. Tai 
buvo 1925 m., Lietuvą tada valdė LrifkLš- 
čionys demokratai, ir skaitytojai gal tą 
sakiną skaitydami nustebs, kodėl toji val
džia būtų galėjusi neduoti J. Matulaičiui 
vizos. Nors ir trumpas paaiškinimas būtų 
padėjęs išspręsti tą užmintą keistą mįslę.

Šiaip knyga parašyta gyvai, vaizdingai. 
Nepašykštėta citatų, net dialogų. Autorius 
dažnoj vietoj plačiau nuplėšia ir tą aplin
ką, kurioje vyskupui teko dirbti, tuo pagi
lindamas ir praturtindamas patį veikalą.

Keliasdešimt paskutinių knygos pusla
pių paskinti pasverti arkiv. J. Matulaičio 
asmeniui ir jo darbams, jo veiklumui ir 
aukštam moraliniam lygiui. O patys bai
giamieji puslapiai yra lyg ir skundas dėl 
jau prieš 23 metus pradėtosios šventumo 
bylos, kuri vis užkliūvanti už stebuklų. 
Reikia dviejų stebuklų. Nuo vieno popie
žius atleidžia, bet dar reikia vieno. Nesą 
taip pat, kas ta beatifikacijos byla (atsidė
jęs rūpintųsi.

Knyga iliustruota su arkiv. J. Matulai
čio gyvenimu ir 'veikla susijusiomis foto
grafijomis.

(p. an.)

„Naujoji Viltis66
Šiomis dienomis Europą pasiekė šis po

litikos ir kultūros žurnalas, jo 10-is nume
ris, kurio redaktorius A. Laikūnas.

Pradžioje išspausdintas M. Valiukėno 
trumpas straipsnis „Penkių lietuvių pa
reiškimas“ — penkių veikėjų pastangos 
tarpininkauti tarp JAV Lietuvių Bendruo
menės Valdybos ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos, kad surastų bendrą kalbą.

Toliau V. Alanto „Paskutinieji aisčiai 
didžiojoje kryžkelėje“. Straipsnio išvada: 
politiškai Lietuvos, Latvijos ir Estijos is
torija turi susilieti į vieną .tėkmę.

K. Nausėda straipsnyje „Viltis ateina iš 
bevilčių“ rašo apie Prancūzijos naujuo
sius filosofus, kurie skelbia, kad Marksas 
nebegyvas. Verta paskaityti apie tą (tokią 
intriguojančią, savotiškai beprotišką „re
voliuciją“.

Dr. Flateris gvildena „Senosios Lietuvos 
teisės raidą“, pažymėtinas skyrius apie 
statutus.

Dr. J. Balys „Mitologijoje iš esmės“ kri
tiškai (apžvelgia kai kuriuos rašančius 
apie mitologiją.

Dr. J. Vengris supažindina su šių dienų 
nemaža problema —■ aplinkos straipsnyje 
„Žemės ūkis ir aplinka“.

K. Vėlyvis plačiau apžvelgia lietuvių 
kalbos reikalus Okupuotoje Lietuvoje tarp 
1940-70 metų.

Grožinė literatūra irgi neužmiršta. B. 
Pūkelevičiūtė savo „Vakarą Varniuose“ 
pavadino (minorine humoreska. Jos kūri
nio veikėjai: Valančius, Basanavičius ir 
Vytautas.

J. Gliaudą gvildena „R. Spalio epopėjos 
dalis“.

Dar daugiau kaip 40 puslapių skiriama 
gerai parinktiems trumpiems straipsniu
kams iš mūsų aktualijų.

R. S.

70 M. M. M. MYKOLAITYTEI- 
SLAVĖNIENEI

Balandžio 22 d. suėjo 70 m. Putino sese
riai poetei Marijai Magdalenai Mykolaity- 
tei-Slavėnienei, gyvenančiai Australijoje.

Pastaraisiais metais ji daugiausia triū
so yra įdėjusi rašydama atsiminimus .apie 
savo garsųjį brolį. Stambią tų atsiminimų 
knygą, pavadintą „Putinas mano atsimini
muose“, yra išleidęs Nidos Knygų Klubas. 
Tuos atsiminimus ji tęsia.

Irena Gansiniauskaitė

Stotiškiai
Visi maukia dar po vieną už viršininko 

širdį, slėpdami putose pašaipą, paskui vėl siur
bia į sveikatą kelio meistro žmonos, kuri 
lyg <lyg karalienė su balta karūnėle su
kasi už prekystalio, plauna bokalus ir vis 
pila, pila rudą gardų alutį... Atsuka čiau
pą, ir stora, dlviem lankai suveržta sta
tinė burbteli, žagteli, o jos plonu grakš
čiu kakleliu atšnypštusi kvapni, putota srove
lė krinta mažu kriokleliu į žvilgantį bokalą. 
Kokia palaima ta balta, šalta putelė! Kaip ji 
linksmai kutena lupas, visą gomurį, krutinę! 
Darosi šilta ir gera...

Net viršininkas tokią dieną mažiau skun
džiasi širdimi. Jis tik sėdi, klausosi lyg sapnuo
damas vyrų marmėjimo, juoko, ir visas bufe
tas jam rodosi kaip užburta vieta, iš kurios jis 
nebeišeis,nebepakils nuo stalo... Jo širdis stai
ga ima plėstis, didėti. Ji jau pilna, ji jau pilna 
vyrų bruzdesio, sudaužiamų bokalų skimbčio
jimo, kvailokų padavėjos žvilgsnių. Pilna Ka
zio širdis net išsišiepusio mėnulio, kuris lenda 
pro bufeto langą, ir net šiukšlių, nuorūkų nuo 
pritryptų bufeto grindų...

Pervažos sargas tapšnoja viršininkui per 
petį ir dėsto:

— Visi širdininkai yra bailiai. Ir jus, virši
ninke, tiesiai sakau — bailys.

Kazys žiuri į dėdžiuką, mielą, plepų našlį, 
prieš metus palaidojusį žmoną, žiuri ir jaučia, 
kad myli jį, myli paslapčiom, patyliukais, kaip
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.4 25 melus redaktorius
Sveikiname Jackų Sandą, neseniai at

šventusį savo amžiaus 85 metų sukaktį ir 
per pastaruosius 25 metus redaguojanti 
Bostono lietuvių savaitraštį „Keleivį“.

r
Nuo balandžio 18 d. „Keleivis“ spausdi

namas nauja technika (ofsetu) ir skirtin
go formato.

JOKŪBO DAGIO PARODA

Toronto Lietuvių Namų moterų būrelis 
suruošė (skulptoriaus Jokūbo Dagio kūri
nių parodą. Tai buvusi proga pagyventi su 
jo sukurtais didžiaisiais kunigaikščiais, 
senovės ir naujųjų laikų kariais, kanki
niais, istoriniais lietuvių veikėjais. Ant 
stalų buvo sudėtos skulptūros, sienose su
kabinti bareljefai. Minimos tokios temos: 
Gediminas diktuoja vienuoliui laišką, Ba
sanavičius skaito Vasario 16 aktą, knyg
nešys eina per sieną.

J. Dagys (be kita ko, (kurį laiką gyvenęs 
Britanijoje ir čia (išleistam J. Steinbecko 
romano „Tarp pelių ir vyrų“ vertimui nu
piešęs viršelį) savo skulptūras ir barelje
fus kalia ir (drožia iš (medžio.

1967 m. jis buvo išleidęs gražų savo kū
rinių albumą „Dagys Sculptures and Pain
tings“. Praeitais metais išleido skulptūrų 
fotografijomis iliustruotą savo poezijos 
rinkinį, pavadintą „Dagys (dejuoja ir dai
nuoja“. Dabar Toronte atidarant parodą 
buvo skaitoma ir jo poezija.

POEZIJOS ANTOLOGIJA ANGLŲ 
KALBA

Manyland Books leidykla leidžia lietu
vių poezijos antologiją anglų kalba.

J. Kuzmionis

Pakeleivis
Tu lizdą susukai iš žodžių 
ir žodžiais išpuošei tuščiais.
Negimęs džiaugsmas jį apleis, 
ir saulė sės nepasirodžius.

Praeis pro šalį pakeleivis 
ir pienės pūkelius nupūs.
Šiaurūs piktai užtrenks vartus — 
skraidys su lapais jautrios eilės

jų nenorėjai paskaityti, 
nes buvo žodžiai negyvi; 
atgijo viesulo glėby, 
bet jų tau niekad nepavyti.

ir visus geležinkelio žmones, myli už tiesumą, 
paprastumą, net už dygias patyčias, net už ši
tą tvirtinimą, kad jis, viršininkas — bailys.

Ranką ant širdies dėdamas, sako:
— Tikrai bijau. Bijau. Ims ir sustos. Priva

žiuos savo stotelę, ir stop...
— Neliūdėk, viršininke, ne bėda. Sustos, 

kitą variklį įstatysiu, iš garvežio... — krizena 
senis Dryžius.

Tačiau tą vakarą viskas buvo kitaip. Tą 
vakarą viršininko tylėjimas suglumino vyrus. 
Jie kantriai sekė ilgą, neramų pirštą, tebera
šantį ant stalo kažkokį žodį. Laukė, kas bus.

Drigėnas krenkšdamas atsistojo:
— Na, aš bėgsiu. Netrukdysiu... žmogus 

testamentą rašo!
— Ne testamentą. Tavo žmonytės vardą 

pirštu vedžioja, — pataisė kelio meistras.
Kazys, žiūrėdamas į duris, už kurių išnyko 

plati šoferio nugara, blyškiais pirštais pasi
glostė pliktelėjusį viršugalvį.

— Alaus visiems! — paprašė aiškiai, gar
siai. — Aš vaišinu. Galėjo pabūt Anicetas...

Tylu tylu pasidarė — nustebo vyrai. Virši
ninkas vaišina! Tai naujiena, tai įvykis!

Kazys pačiupinėjo ryškiai pulsuojančią, 
išpampusią veną ant riešo: „Kokios šlykščiai 
šaltos ir lipnios mano rankos...“

Ant visų keturių stalelių baltai pražydo 
bokalai. Susigraudinęs atsistojo dėdžiulkas:

— Aš prie šito gelžkelio diena naktis tuti
nę j u. Matau viską ir girdžiu viską. Pirma jūsų, 
Kaziuk, dirbo čia toksai vienas... Va Dryžius 
sėdi — neduos meluot... Tai aš dažnai klaus
davau jį: „Viršininkas tu ar ne?“ O jis, žinot, 
co to ja, co to moja kamizelka! Ne galvoj mes 
jam... Dažnai jam pamokslus sakydavau: „Jei

• o

Su lietuviais 
pasaulyje 

PASIŽYMĖJĘS LIETUVIS
D. Britanijos karalienė, įvertindama 

nuopelnus, apdovanojo Australijos karo 
laivyno leitenantą inž. Algį Dičiūną MBE 
ordinu — the Most Excellent Order of the 
British Empire.

Inž .Algis Dičiūnais suprojektavo karo 
laivui-naikintojui naują motorą, kuris yra 
pranašesnis už kitus tos rūšies motorus.

Algis gimė 1941. IV. 20 Kaune. Jo tėvai, 
karo audros blaškomi, 1949 m. (atsidūrė 
Australijoje, kartu su savo dviem sūne
liais dvynukais, ir nuolatiniam gyvenimui 
įsikūrė Adelaidėje, čia Algis baigė kata
likų pradžias mokyklą, o 1958 m. baigė St. 
Michael's College. Iš jaunų dienų abu bro
liai mėgo jūrą, plačius vandenis ir laivus, 
tad nesunku buvo jiems abiems pasirinkti 
ateities profesiją. Abu įstojo į Australijos 
Karo Laivyną ir ten tarnaudami abu stu
dijavo 5 metus Karo Laivyno Technikos 
mokykloje, kurią baigę gavo inžinieriaus 
laipsnius. Po to sekė praktika įvairiuose 
karo laivuose. Laivyno vadovybė pastebė
jo Algio nepaprastus gabumus ir siuntė jį 
į žymiausias Karo mokyklas tobulintis. 
Štai keletas iš jų, kur Algiui teko studi
juoti: Karo mokykla San Franciske, Navai 
Training School New Yorke, Royal Naval 
College Greenwich, Royal Naval College 
Manadon ir kitose (mokyklose bei kursuo
se, (kurias Algis lankė ir baigė (aukščiau
siais pažymiais.

Pažymėtina, kad inž. A. Diciūnas yna 
sukūręs lietuvišką šeimą ir yra nuolatinis 
„Europos Lietuvio“ Skaitytojas.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS KANADOJE
Į Torontą buvo suvažiavę Kanados li

tuanistinių (mokyklų mokytojai.
Iš pranešimų paaiškėjo, kad Monrealy

je mokyklą lanko 63 mokiniai, kuriuos 
moko 12 mokytojų, Hamiltono — 78 moki
niai, dirba 10 mokytojų, Londono •— 28 
mokiniai, 1 mokytojas, Toronto — 238 mo
kiniai, 26 mokytojai.

Mokyklas finansiškai šiek (tiek remia 
vyriausybė.

1.000 DOLERIŲ NETURTINGAM 
STUDENTUI, KURIS STUDIJUOS iR 

LITUANISTIKĄ
Muziko Broniaus Jonušo našlė Emilija 

savo vyro (atminimui įsteigė kasmetinę 
1.000 dolerių stipendiją neturtingam jau
nuoliui, kuris šalia savo pasirinktosios 
speoialybės studijuos dar ir lituanistiką.

Kandidatas turėtų būti aktyvus jaunimo 
organizacijų narys. Siūlyti tokį kandidatą 
stipendijai gali organizacijos iš 'bet kurio 
laisvojo pasaulio krašto kiekvienais me
tais iki gegužės 15 d. šiuo adresu: Bro
niaus Jonušo Stipendijų Fondas, 4006 So. 
26th Street, Omaha, Nebraska 68107, USA.

PREMIJOS UŽ KŪRINIUS TAUTINE 
TEMA

Čiurlionio galerija Čikagoje suruošė dai
lės parodą tautine tema.

500 dol. premiją už „Lietuviškas vestu
ves“ laimėjo E. Marčiulionienė, 300 dol. už 
„Jūratę ir Kastytį“ — V. švabienė, 200 
dol. už „Sodininką“ M. Stankūnienė.

M. Gramonto „Ūkininkai“ atžymėti gar
bės premija.

LIETUVIŲ KALBA ITALŲ 
STUDENTAMS

Tėvų rosmihiečių kolegijoje Domidosso- 
loje .Italijoje, studentams kun. Tąsius 
Ereminas skaito lietuvių kalbos ir kultū
ros paskaitas taaip sėkmingai, kad buvo 
pakviestas dar lietuvių kalbos dėstyti ir į 
Milano katalikų universitetą.

Lietuvių kalba yra labai reikšminga ly
ginamosios kalbotyros mokslui, dėl to ita
lų studentai susidomėję ja.
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DR. PkDAUŽVARDŽIO FONDO 
VALDYBA

Lietuvių žurnalistų sąjungos įsteigtojo 
dr. P. Daužvardžio fondo reikalams tvar
kyti išrinkta nauja valdyba Čikagoje: 
pirm. kun. A. Saulaitis, vicepinm. A. Juod
valkis, ižd. D. Vakarė, sekr. P. Indreika, 
narė jaunimo reikalams E. Sakadolskienė. 
Valdybos adresas: 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

Fondas skiria premijas jauniems radijo 
ir spaudos bendradarbiams.

K. MOTUZO FILMAI IR J. STONIO 
IŠVEŽTOSIOS PLOKŠTELĖS

„Tėviškės Žiburiuose“ buvo .paskelbta, 
kad Niujorke gyvenąs K. Motuzas turi 
daug nepriklausomybės laikais trauktų 
filmų, kurie be naudos guli rūsyje. O JAV 
LB Kultūros tarybos pirm. J. Gaila paaiš
kino, kad tie filmai yna susisukę ir būtų 
reikalinga juos perfilmuoti, jei norėtum 
rodyti, ir tai kainuotų daug tūkstančių. 
Savininkas taip pat imtų nuomą arba par
duotų už tam tikrą sumą.

K. Motuzas turi dar apie 300 Lietuvos 
radiofono plokštelių su įvairių pareigūnų 
kalbomis iš pirmosios sovietinės ir vokie
čių okupacijos laikotarpių. Jas iš Lietuvos 
išsivežė radiofone dirbęs Jonas Stonys, 
kuriam į Ameriką atvažiuoti ir įsikurti 
padėjo K. Motuzas. Po J. Stanio minties 
plokštelės paliko K. Motuzo žinioje, o jis 
nori už jas gauti 5.000 dolerių.

K. DONELAIČIO „METAI“ — VIENAS 
EUROPOS LITERATŪROS ŠEDEVRŲ

Tarptautinės kritikų sąjungos komisija 
sudarė .sąrašą Europos literatūros šedev
rų nuo senovės laikų iki 1940 m.

Šedevrų 'komisija surado 340. Tarp jų 
yra įtraukti ir K. Donelaičio „Metai“.

DAUGIAU PAGARBOS VARDUI

Šitaip per „Akiračius“ šaukiasi istori
kas Vincas Trumpa.

Pakalbėjęs, kaip tėvai suka gaivas, ieš
kodami savo vaikui vardo, kad mūsų bur
tuose ir pasakose vardui suteikiamos ne
žemiškos galios ir kad mūsų valdovai ir 
didikai ilgą laiką tik vardais ir tebuvo va
dinami, nes pavardės vėliau atsirado, jis 
rašo:

Užtat keista, kai mūsų rašiniuose ir 
spaudiniuose tie reikšmingi ir gražūs lie
tuviški vardai staiga susitraukia į vieną 
raidę, lyg pavardė galėtų viską pasakyti. 
Iš tikrųjų (kiekvieno žmogaus identitetą 
nulsako ne pavardė, bet vardas. Ir praktiš
kai šiandien, kai jau ir pas mus atsirado 
daug raSto. meno ir mokslo žmonių ir 
daug visuomenės veikėjų, tik vardo inicia
lo vartojimas gali atnešti daug painiavos 
ir nesusipratimų. Žiūrėk, pavyzdžiui, kiek 
pas mus jau yra žymių J. Marcinkevičių: 
vienas jų Jonas, kitas — Juozas, trečias — 
Justinas ir t. t. Arba koks stambus nesu
sipratimas galėtų įvykti, jei A. Gustaitį 
vienas išskaitytų Antanu, kitas — Algir
du.

„Anglosaksai ir amerikonai labai rūpes
tingai stengiasi „išslibizavati“ dažniausiai 
net du vardus. Gal 'tik prie Šekspyro ir 
Lincolno nepridės vardo. Reikėtų ir mums 
bet kokiame rašinyje ar leidinyje bent 
vieną kartą išrašyti pilną žmogaus, apie 
kurį kalbama, vardą. Lygiai taip pat būtų 
gerai, kad knygos ar straipsniai, jeigu jie 
nėra anoniminiai arba slapyvardžiai, bū
tų pasirašomi pilnu vardu ir pavarde. 
Tarpais ir mums jau .reikalingi ir antrieji 
vardai, pavyzdžiui, norint atskirti Vytau
tą Jonyną (kritiką) nuo Vytauto Jonyno 
((dailininko). Kaip ten bebūtų, vardas pas 
mus turėtų susilaukti didesnės pagarbos“.

Tik straipsnio autorius, tuir būt, primir
šo ar neišdrįso pasakyti, kad mūsų spau
doje labai dažna praktika minėti žmones 
vien pavardėmis, neprirašant net nė vie
nos vardo raidės.

gu esi stoties viršininkas, tai ko žmonių nežiū
ri?“ Nepatiko jam, oi, nepatiko...

Viršininko akys sublizgo, ir toks jaukumas 
staiga jį apėmė, toks džiaugsmas ir šiluma vei
dą išpylė, kad užsivertęs išgėrė visą bokalą 
alaus, nusišluostė putas nuo lupų, patogiau at
sirėmė kėdėje.

Pasikasęs paausį, prašneko senis Dryžius:
— Mūsų stotis — atskira karalystė. Krau

tuvės paplentėje, turgus, mokykla, malūnas 
gyvena sau, o mes sau... Ir žmonės mes kitokį, 
sakau, negu anie... Jiems kad tik važiuot va
žiuot — kur papuola! Klausiu anądien dakta
rą: „Tai kur važiuojam?“ O jis man: „Pasiva
žinėti“ Perka, matau, tris bilietus — sodina 
žmoną, dukterį ir pats ropščiasi... Sėdi šeimy
nėlė, šypsosi pro langą, dar pamojuoja man...

Kazys nelabai suprato, kur suka senis. 
Klausėsi atidžiai, stengdamasis sugauti svar
bią mintį.

— Sakau, mes, stotiškiai, visai kitokį, ne
gu miestelio...

—Kitokio sukirpimo, — nusijuokė siuvėjas.
— žinoma, kitokio. Ir sutvarkyti mus tik 

viršininkas gali. Tu, Kazy, ir tvarkyk. Kaip ga
li, kaip negali — tvarkyk. Nieko nežiūrėk. Mes 
lot visi mokam kaip ciuciai, bet, kai reikia dar
bas dirbti, tu, Kazy, kiečiau griebk, kiečiau.

— Gera kudakuoti, kai pats jau ant laktos, 
snapą po sparnu šildai, — nutraukė pensinin
ką krovikas Bronius.

Kazys sėdėjo vyrų tarpe toks išblyškęs, toks 
graržus, uniformuotas ir taip nerūpestingai at
sisagstęs melsvų šilkinių marškinių apykaklę, 
kad bufetninkė negalėjo atsižiūrėti į jį. Kelio 
meistras, pastebėjęs svajingą žmonos žvilgsnį, 
įkaito:
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Kultūros Tarybos narys, PLB ryšininkas 
prie Vliko, Laisvės komiteto narys, dau
gybės mokslinių ir kultūrinių organizaci
jų narys lar pirmininkas.

J. Puzinas savo gausiais darbais pasi
reiškė kaip plačiašakė asmenybė: kaip or
ganizatorius, mokslininkas, redaktorius, 
politikas. Mūsų mokslo ir kultūros istori
joje jis užims vieną iš pirmųjų vietų .

Kaip žmogus J. Puzinas pasižymėjo at
virumu, nuoširdumu, paprastumu ir drau
giškumu. Jis buvo su visais malonus, su 
simpatiška šypsena, tolerantingas, taktiš
kas ir kultūringas draugas ar pašnekovas.

Baigdamas drįstu Išreikšti nuoširdžią ir 
gilią užuojautą jo šeimos nariams, .arti
miesiems ir visai lietuvių tautai, nes jo 
asmenyje mūsų tauta neteko taurios, gar
bingos, darbščios asmenybės, geros šir
dies, kuri karštai plakė Lietuvai.

PROF. DR. J. PUZINO, PLAČIAŠAKĖS 
ASMENYBĖS, NETEKUS

Pavėluota žinia, pavėluotas ir šis nekro
logas. Toks jau mūsų likimas: esame iš
blaškyti ir atskirti vienas nuo antro di
džiausiais nuotoliais. Tai negalime nei ser
gančių giminių ar geriausių draugų ap
lankyti ar mirusių palydėti, ar tinkamu 
būdu ir laiku juos pagerbti. Pagarbos ir 
meilės jausmais tebūnie pagerbtas dr a. a. 
iprof. dr. Jonas Puzinas, kuris mirė š. m. 
balandžio 14 d. Čikagoje.
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Velionis buvo gimęs 1905 m. rugsėjo 18
d. Svaroniių viensėdyje, Deltuvos valsčiu
je, Ukmergės aps. Baigęs Ukmergės gim
naziją. 1925 m. jis įstojo į Kauno univer
sitetą, humanitarinių mokslų fakultetą. 
Penkeris metus jis čia studijavo lygina
mąjį kalbų mokslą, lietuvių kalbą ir pe
dagogiką. Matyt, ruošėsi būti lietuvių kal
bos mokytoju gimnazijose. Bet. trūkstant 
universitetui mokslininkų, 1930 m. švieti
mo ministerijos buvo pasiųstas studijuoti 
pnoistorės į Vokietiją, kur Heidelbergo u- 
te studijavo proiistorę, lyginamąjį kalbų 
mokslą ir klasikinę archeologiją. Po ket
vertų metų [studijas apvainikavo daktaro 
laipsniu, apgynęs disertaciją: „Vorge- 
schichtsforschung und Nationalbewusst- 
sein in Litauen“. 1934 m. rudenį jis buvo 
pakviestas Kauno u-to, hum., mokslų fa
kulteto etni'kos katedros vyr. asistentu, 
kur sparčiais šuoliais ikilo į mokslo viršū
nes. Čia jis Kaune ir Vilniuje iki 1944 m. 
buvo priv. docentas, docentas, profesorius,
e. o. profesorius, archeologijos katedros 
vedėjas, dekano pavaduotojas, dekanas, 
net kelis kartus rektoriaus pavaduotojas. 
Laimingai išgyvenęs pirmąjį bolševikme
tį, antrą kartą neberizikavo ir pasitraukė 
į Vokietiją, kur ir dirbo mokslo darbą Pa
baltijo u-te Hamburge. Jis čia ir pasižy
mėjo dideliais organizaciniais gabumais 
ir darbštumu. Jis ir čia atliko daug moks
linių pareigų, būdamas net liet, sektoriaus 
rektoriumi.

Kaip mokslininkas J. Puzinas parašė 
gausybę mokslo darbų. Man čia būtų per- 
ilgia juos visus išvardinti. Kai kurie iš tų 
darbų buvo paskelbti vokiečių, anglų ir 
'kitomis kalbomis. Ypač vertingas darbas 
paskelbtas dr. A. Geručio redaguotoje 
knygoje „Lithuania 700 Years“, kuris va
dinasi „The Origins of the Lithuanian 
Nation“, šis darbas vertas atspausdinti 
atskira knyga ir platinti pasaulio politikų 
ir intelektualų sluoksniuose.

Velionis didelį įnašą įpynė į mūsų kul
tūros istoriją ir kaip Lietuvių Enciklope
dijos redaktorius. Jis čia atliko beveik 
trečdalį redakcinio darbo. Kiek čia reikė
jo rankralščių Skaityti ir taisyti! Be to, jis 
čia parašė gausybę archeologinių, istori
nių ir biografinių straipsnių.

Nepriklausomoje Lietuvoje J. Puzinas 
atliko nemaža mokslinių archeologinių ty
rinėjimų, piliakalnių, kapinynų kasinėji
mų. Didžiausias nuostolis mūsų archeolo
gijai, kad J. Puzinas nuo 1944 m. nebega
lėjo savo krašte atlikti mokslinių darbų.

Kaip mokslininkas studijų tikslais, da
rydamas mokslinius pranešimus, jis lan
kėsi Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje, Len
kijoje. Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, 
Rusijoje ir kt.

Velionis aktyviai dalyvavo visuomeni
nėje ir kultūrinėje veikloje. Net ir politi
nėje. Jis buvo aktyvus neo-lituanas, sen
joras ir filisteris, tautininkas, bendruome- 
nininkas, JAV LB Filadelfijos apl. pirm.,

Po Chicagos dangum
Netekom didelio Lietuvos sūnaus — ba

landžio 14 d. į amžinybę iškeliavo prof, 
dr. Jonas Puzinas.

Prieš mirtį dirbinėjo savo kieme, ir ten 
jį ištiko širdies priepuolis. Visiškai nesir
gęs, tik mažus Skausmus prieš tai jautęs. 
Taigi, 73 metus einančio didelio darbuo
tojo gyvenimas staiga nutrūko.

Atsisveikinimo akademija buvo Jauni
mo Centre balandžio 16 d., ir į ją susirin
ko keli šimtai lietuvių atiduoti tam patrio
tui ir mokslininkui paskutinę pagarbą ir 
atsisveikinti. Po religinių apeigų, nulydė
tas į Lietuvių Tautines kapines.

Velionio didžiuliai darbai laisvoje Lie
tuvoje, Vokietijoje ir čia, Amerikoje, ro
do, kad jis sugebėjo atlikti labai daug.

„Lietuvos Aidų“ radijo programos ruoš
tasis pokylis balandžio 9 d. praėjo kultū
ringai. Arti 200 svečių susilaukta.

Gauta sveikinimų ir nemaža aukų.
Pokylyje buvo ir meninė programa. M. 

Motekaičio akomponuojamas, Tadas Rūta 
dainavo. Al. Baronas paskaitė jumoristi
nių eilių ^kurios visiems labai patiko.

Poetas Tomas Venclova jo knygos „98 
eilėraščiai“ pristatyme pasidalijo savo iš
gyvenimais svetur, taip pat apžvelgė kny
gų leidimą šiapus ir anapus geležinės už
dangos. Sakė, kad į okupuotą Lietuvą rei
kia stengtis nuvežti čia išleidžiamų kny
gų, nes ten rašytojai ir visuomenė labai 
laukia. Džiaugėsi, kad Vakarų pasaulis jį 
kaip disidentą priėmė gerai, visa neigia
moji propaganda prieš Ameriką ir kitą 
pasaulį supliuško — jis laisvai gali čia 
kurti ir važinėti po pasaulį, kuriame tiek 
daug kultūrinių darbų. Jam rūpi pralauž
ti tylą apie pavergtąjį kraštą įvairiuose 
suvažiavimuose ir diskusijose.

Paskaitė keletą eilėraščių, kurie rodo, 
kad poetas giliai mąsto, o perkeltinė eilė
raščių prasmė reikalauja iš skaitytojo ar 
klausytojo daugiau pagalvoti, ką jis nori 
pasakyti.

Bal. Brazdžionis

NEUSTADTO PREMIJA MILOSZUI
Prie Oklahomos universiteto leidžiamo 

žurnalo „World Literature Today“ buvo 
įsteigta Neustadto vardo literatūrinė, kas 
dveji metai skiriama premija. Jos dydis 
— 10.000 dolerių.

1970 m. ją gavo italas G. Ungaretti, 1972 
m. kolumbietis G. G. Marquez, 1974 m. 
prancūzas F. Ponge, 1976 m. amerikietė E. 
Bishop, o šiais metais — JAV profesoriau
jąs lenkas Czeslaw Milosz, kilęs nuo Kė
dainių.

1955 m. „Literatūros Lankai“ yra išlei
dę jo poezijos rinkinį „Epochos sąmonin
gumo poezija“ lietuvių kalba. Vertė J. 
Kėkštas.

— Velnias čia — ne gyvenimas!.. Raugykla 
čia, o ne stotis.

— Ką kalbi, meistre? — ramiai nusistebė
jo viršininkas.

— O tą ir kalbu, kad rūgstame čia visi, nie
ko daugiau nematome, tik šitas apmusijusias 
sienas ir... traukinio užpakalį!..

— Nai, nai, nai... Ne tokiais dideliais dygs
niais, meistriuk. švelniau reikia. — Siuvėjas 
atžirkliavo prie viršininko stalo, pasistatė bo
kalą ir paleido „siuvamąją“: — Tu, Kaziuk, 
mažiau dėkis į širdį, ką tau sako. Paklausyk 
kriaučiaus. Mano irgi tokia minkšta širdis, ži
nai — tikra paduškėlė adatoms. Viskas į ją su- 
sibeda, viskas sulenda, kas skaudžiausia.

Pažiūrėjo viršininkas į Zigmą ir suprato, 
kad visiškai nepažįsta šito žmogaus, nė nenu
tuokia, kas dedasi toje siuvėjo siaurakaktėje, 
ką slepia tos mažutės, bet gilios auselės ir kokį 
čia peltakį smailas liežuvėlis varyti pradėjo.

— Kaip mano kostiumas, Zigmuli? — pa
siteiravo, neturėdamas ką sakyti.

— Bus, Kaziau. Bus šeštadieniui gatavas, 
juodutls toks, švelnus... — siuvėjas meiliai pa
glostė viršininko petį.

„Prasigėrė. Dar, ko gero, lįs bučiuotis“, — 
pagalvojo Kazys, bet siuvėjas nusišluostė 
aluotas rankeles į deginalo kelnes, pastypčio
jo blizgančiais auliniais už viršininko nugaros, 
gailiai atsiduso ir nulindo į savo kampą, lyg 
visai čia jo nebūta, nieko negirdėta ir nekalbė
ta.

Kazys pakilęs priėjo prie bufeto, atsirėmė į 
prekystalį. Vitrinos stikle tarp dailiai išdėlio
tų vyno butelių, lėkštyčių su saldainiais ir sau
sainiais išvydo liesą, pavargusį savo veidą, ir 
silpnas šleikštulys glostelėjo žmogui pašir
džiui

Prof. dr. Puzinas Laiškas iš Amerikos (2)
BEVEIK KIEKVIENAS BRANDUOLYS

JAU SKYLA...

Jeigu Europoje dar būtų daug lietuvių, 
kurie 'prenumeruoja visus svarbesniuosius, 
bent svarbiausius šiaurinės Amerikos lie
tuvių laikraščius ir turi laisvo laiko juos 
perskaityti, tai šis mano laiškas būtų ra
šomas be reikalo. Bet kažkodėl esu linkęs 
manyti, kad tokių pasiturinčių ir entuzias
tingų pensininkų bus ne per daugiausia. 
Ir kadangi tos spaudos aš dar gana daug 
gaunu ir kai kada netingiu atidžiau pa
sekti, tai mėginsiu jums labai glaustai pa
pasakoti kai kuriuos įspūdžius apie Ame
rikos lietuvių politinių srovių ir didžiųjų 
organizacijų skaldymąsi.

Bet šiame laiške dar toliau pratęsiu dar 
kai kurias įžanginio pasiaiškinimo pasta
bas.

Juk jau praėjusį kartą minėjau, kodėl 
nelabai drąsu apie tai rašyti. Mat, tuoj 
rasis protestuojančių, kad iškraipau tiesą, 
esu šališkas, piktos valios, nieko neišma
nantis. Kitaip pas mus jiau nėra. Čia ne- 
beretai regiim tikrai juokingų situacijų, 
kur nei geros valios, nei sveiko proto jau 
nebeįpasitebėsime nė krislo. Pavyzdžiui, 
nuo kokios nors didelės organizacijos ar 
ideologinės srovės ima ir atskyla maišti
ninkų ar nepatenkintųjų grupelė. Aišku, 
tų organizacijų centrų tribūnai su pasi
piktinimu ima šūkauti ir smerkti skaldy
tojus. O skaldytojai ne pėsti, jie bematant 
dar smarkiau atsišaukia: netiesa! bjaurus 
melas! ne mes skaldomi tai jūs savo nedo
rais darbais privertėt mus atsiskirti! ne 
mes ,o jūs skaldytojai! tai jūs tikrieji Vie
nybės ardytojai! Mes — mes tik kilnūs re- 
organizatoriai!..

Tokiais atvejais ramus stebėtojas iš šo
no ar koks pasiryžęs bešališku likti ver
tintojas jau niekad nepataikys. Vienai ar 
kitai pusei arba ir abiem iš karto jis bus 
„šališkas“, „melagis“, „demagogais“, o gal 
ir okupanto tarnybai pasijungęs „agen
tas“. Todėl žinau, kas ir man gresia, bet 
visvien rizikuosiu jums aprašyti didžiau
sio lietuvių išeivijos klodo dabartinį 
„struktūrinį“ stovį, kaip jį matau, kaip 
suprantu ir kaip iš tikrųjų galvoju dabar, 
jau nebe pirmi metai toliau pasitraukęs 
nuo partinės bei partizaninės veiklos ir 
šiaipjau griežtai „angažuotos ideologijos“.

Per tris dešimtmečius atidžiau sekus 
Amerikos lietuvių gyvenimą, man rodos, 
atėjo laikas, kada čia beveik kiekvienas 
jojo ideologinis ir politinis branduolys, 
kaip ir celės gyvuose organizmuose, jau 
skyla, skaidosi ir naujaip drumsčiasi — 
vienos dauginasi, kitos pradeda merdėti <ar 
jau ir mirti. Tasai skaidymasis pradėjo 
vykti taip sparčiai ir giliai, iš pat pana
gių, kad jau, matyt, ir pačius esmingiau
sius lietuvybės bei mūsų tautinės misijos 
atomus pradėsim netrukus skaldyti. Ar to 
proceso galulaukėje visiškai susisprogdin- 
sim, ar gal dar atsiras pakaitalui jaunes
nės naujos pajėgos, šiuo akimirksniu dar 
būtų sunku pranašauti. Labai norint, ga
lime tikėti ar kiek ženklų išmatyti ir ge
resnėm išeitim'. Kas gi kita bepalieka, 
kaip nors tikėti šviesesniu rytojumi? Vil
tis yra durnių paguoda, — kaip girdėjau 
patarlę kadaise gyvendamas Prancūzijo
je. Bet viltis žmogui tai balzamas, ji būti
nai reikalinga, — ir koks bebūčiau skepti
kas, aš iš jos nesijuoksiu

Paminėjus politines-ideologines lietuvių 
sroves, nežinia, nuo kurių geriau būtų 
pradėti: kairiųjų ar dešiniųjų? Mat, kai 
tos partijos tikro politinio darbo ir vaid
mens čia negali turėti, o visokios ideologi
jos reiškiasi tik negausių srovinių akty
vistų galvose, tai „kairumo“ ar „dešinu- 
mo“ charakteristikos labai išblunka. Kar
tais visai nebeaišku, ko tie žmoneliai čia 
taip barasi, kivirčijasi, tąsosi, kaitinasi,

— U-oi, — sustenėjo Kazys. — Vėl tu, šir
dele, mane šnekini.

Kelio meistras, pasigavęs šiuos žodžius, su
siraukė.

— žmona, pilk alaus visiems, Aš vaišin
siu! — mat, nejuokais išsigando, kad viršinin
kas ims merginti jo „širdelę“.

— Gerkim, vyrai, keik tilps. Paskutinis va
karas bufete, — nelauktai pranešė viršininkas.

Stovėjo prie bufeto didelis, tiesus, rimtas; 
sidabru žybčiojo antsiuvai ant jo rankogalių.

— Tai, tai, tai...
— Kaip čia?
— Kas čia dabar?
— Kazy...
Kilo šurmulys — kažkas subildėjo, kažkas 

dzingtelėjo, kažkas sušvilpė.
Viršininkas vaikiškai gužt pečiais:
— Nebebus daugiau bufeto. Ir alaus nebe

turėsimi.
— Da ko, da ko įsigeidė! — žiebė kumščiu 

stalan krovikas Bronius.
— Panaikina, vyručiai. Sako, mieste ant 

kiekvieno kampo aludė, sako, pradėsime raut 
nuo stoties lizdo.

— čia tai da... — kraipė galvą Dryžius.
— O kur aš savo Liudą dėslu? — žiojosi ir 

kelio meistras.
— Liudos vietoje televizorių pastatysime, 

bent atsižiūrėsime visi be baimės, — paguodė 
meistrą Kazys, — o vidury kambario — žalią 
biliardą.

Krovikas Bronius net išraudo:
— Gal man... Gal man be alaus širdis su

džius, gal be alaus aš gyvent negaliu! O jis 
man... biliardą pastatys...

— Geležinkelio lizdą išdraskyti nori? —ke

niekinasi, vienas kitą priešu ir nenaudė
liu laiko.

Na, iŠ tikrųjų, argi ne juokas? Kodėl 
šiaip taįp susitvarkęs, net namelį įsigijęs 
ir sąskaitėlę banke atsidaręs, 'bet pagal 
buržuazinį amerikiečio standartą dar men
kai pasiturintis mūsų darbštusis dipukas, 
iš esmės vis dar beveik proletaras dabar 
čia yra, jaučiasi ar bent vaidina, pavyz
džiui, karštą „voldemarininką“, apšaukia
mas „fašistu“ ir „buržuazijos interesų gy
nėju“, —< taigi ideologiškai ir politiškai tu
rėtų tapti aiškus dešinysis. Bet čia daug 
riebiau įsitaisęs kai kuris senosios imigra
cijos „pažangietis“, taigi, sakytume, bur
žujiškai aptukęs komunistas ir „tarybi
nės“ Lietuvos garbintojas (žinoma, iš to
lo, kaip svečias iš Amerikos...) yra vadi
namas ir tiki esąs kairysis, net toliausiai 
pačioje kairėje pasislinkęs. Panašių kai
rumo ir dėšinumo paveikslų matytume ir 
kituose mūsų politiškai ideologiniuose su- 
sigrupavimuose.

Atrodo, kad mes čia dabar sudarome 
„partijas“ ir išpažįstame įvairias ideologi
jas visai kiltais pagrindais negu normaliai 
derėtų politinio gyvenimo praktikoje — ir 
jau visiškai ne taip, kaip aiškina tradici
nė marksizmo-leninizmo teorija. Ko be
verta ta teorija, jei štai lietuvis proleta
rais (ir ne dėl tamsumo ar kvailumo) gina 
kaip ir ,kapitalistų interesus“, kalba „fa
šistiškai“, yra nacionalistas, Skelbia kovą 
komunizmui ir Sovietų Sąjungai, reika
lauja Lietuvai laisvės? Ir kuo remiasi Le
nino dialektinio materializmo tezės,kai 
pagal savo ekonominę padėtį buržujus ir 
kapitalistas, netgi kitų proletarų išnaudo
tojais, laiko save „pažangiu“, komunistu, 
apsiputojęs .gina „tarybų“ Lietuvos laimę 
ir miaškvinę okupaciją, įkartais net išdre
ba vieną kitą šimtinę paremti komunisti- 
niem Bimbos ir Jakubkos redaguojamiem 
laikraščiam?

Apie kitas painiavas — sekančiame laiš
ke.

Bronys Raila

SIŪLO VENGTI DRUSKOS
Stengdamiesi kasdien 'suvartoti ko ma

žiausiai druskos, galėtume išvengti aukšto 
kraujo spaudimo. Šitokios išvados yra pri
ėję keli Pasaulinės sveikatos organizaci
jos kraujo spaudimo komiteto specialistai.

Vakarų kraštuose vidutiniškai kasdien 
kiekvienas žmogus sunaudoja tarp 10 ir 
15 gramų druskos. Jei tas kiekis būtų per 
pusę sumažintas, tai jaiu reikštų posūkį 
gera linkme. Bet tas mažinimas ne visiš
kai priklauso nuo vartotojų, nes maisto 
pramonė taip pat naudoja druską. Vadi
nas, ta pramonė turėtų būti palenkta pri
sidėti prie gyventojų sveikatingumo.

Gydytojai prišipažįsta, kad jie nežino 
tikrųjų aukšto kraujo spaudimo priežas
čių, o jei kalba apie druskos poveikį, tai 
remdamiesi tyrimais. Ištyrę grupes žmo
nių, kurių vienos maža tevartoja druskos, 
o kitos daug, jie mato, koks didelis būna 
skirtumas tarp jų kraujo spaudimo.

Kad druska labai padeda išsirutulioti 
kraujo spaudimui, jau seniai 'spėjo gydy
tojai. Takios rūšies ligoniams pirmiausia 
patardavo mažinti ją, taip pat, žinoma, 
riebu'liamls-storuliamis sakydavo, kad nu
mestų šiek tiek savo lašinių.

Pasirodo, dabar nežmoniškus kiekius 
druskos suvartoja japonai — du tris kar
tus tiek, kiek vakarų Europos gyventojai.

MIRĖ JUSTAS RUGIENIS
Lietuvoje mirė senas, dar pogrindinės 

komunistų partijos narys, kuris 1957-1973 
m. dirbo vaidinamuoju religijos reikalų 
įgaliotiniu ir tose pareigose ypač išgarsė
jo atšiauriu elgesiu su katalikais.

lio meistras stengėsi ramiai apgalvoti naujie
ną, bet alaus putelė jau ėmė viršų. — Draskyk, 
viršininkas, dra-askyk! Bet atmink, kad ir ašei 
ne tik bėgiams knebinėti... Aš gi tave kaip nu
luptą matau! Akis nukabinai, stovi už širdies 
susiėmęs, o musų širdys? Aniceto širdis tau 
grybo vietoj?..

Kazys staigiai ėmė dusti. Jautė patinusias 
kojas, pasunkėjusias rankas, ir toks silpnumas 
jį nutvilkė, kad žodžio nebegalėjo ištarti. Al
savo dažnai ir giliai...

— Gal man čia ramu vakarais pasėdėti! 
Gal man visas dienos nuovargis čia nuo spran
do nukrenta... — skeryčiojosi Bronius. — Nei
siu iš bufeto niekur. Sėdėsiu. Ir pašvilk!

— Nieko negaliu padaryt, — iškošė pro 
dantis viršininkas, antrąkart šiandien taip blo
gai pasijutęs, — griežtas nutarimas, iš mieste
lio...

— Gali, viršininkas, viską gali padaryti, — 
piktai dėbtelėjo meistras, — nesakyk, kad ne
gali, sakyk — nenori.

—ša, vyriukai, ša! — ramino siuvėjas.
„Tal-lat, tala-lat, tal-lat... “— išgirdo Ka

zys pažįstamą dundesį širdyje, šaltas, glitus 
prakaitas išpylė odą; juodas, ilgas traukinys 
ėmė šmėkščioti akyse žaibiškai praskriejan
čiais vagonais... Talat, tal-lat, ta-la-lat... Su
mirgėjo raudona ugnelė paskutinio vagono ga
le...

Praėjo... Kazys atsikvėpė ir žengė durų 
link.

— Negera man, vyručiai. Rytoj pakalbė
sim...

— Bėgi? — sustabdė meistras. — Sakau aš 
jums... Nebūtų boba!

(Bus daugiau)

LIETUVOJE
AR TIKRAI VILNIUS 1522 M. BUVO 

TSRS TERITORIJOJE?
Rašydamas poligrafijos tema „Literatū

roje ir mene“, V. Užtupas, be kita ko, tei
kėsi straipsnyje pavartoti ir tokį sakinį:

„Prieš porą metų Vilniuje, Gorkio .gat
vėje, prie namo Nr. 45. buvo prikalta pa
minklinė lenta, bylojanti, kad Vilniaus 
mieste 1522 m. įkurta spaustuvė — pirmo
ji TSRS teritorijoje (jos įkūrėjui Pranciš
kui' Skorinai pastatytas paminklas)“.

Tačiau tais metais juk nebuvo jokios 
TSRS. -

UŽ PASIDARBAVIMĄ — RAUDONOJI 
VĖLIAVA

Kauno Politechnikos institutas jau esąs 
išleidęs 32.000 specialistų.

Be to, jo personalas vykdo tyrimų dar
bą. Vien tik per 1977 m. buvo gamybai, 
kaip sakoma, įdiegtos 183 mokslininkų pa
siūlytos rekomendacijos, kurių „metinis 
ekonominis efektas viršija 13 milijonų 
rublių“.

Už nuopelnus institutui iškilmingai 
įteikta pereinamoji raudonoji vėliava.

MUZIEJUS VIEKŠNIŲ MOKYKLOJE
„Tiesoje“ išspausdintame pranešime 

apie vieną vidurinę kaimo profesinę mo
kyklą rašoma:

„Pačios mokyklos įsipareigojimuose 
greta kitų klausimų buvo ir toks — kon
centruoti ir tinkamai susisteminti visą 
medžiagą karinio patriotinio auklėjimo 
klausimais, įrengti revoliucinės, kovinės ir 
darbo šlovės muziejų.

„Ir štai muziejus kovo 30 dieną atidary
tas. Čia sukaupta medžiaga apie 1918-1919 
metų revoliucinius įvykius Lietuvoje ir 
apie Viekšnių revoliucinio komiteto veik
lą. Kovinės šlovės skyriuje daug daiktinių 
eksponatų ir fotodokumentų apie Tarybų 
Sąjungos Didvyrius N. Minajevą ir P. Šd- 
lovą, kurie žuvo vaduodami Viekšnius, 
apie frontininkus, kurie dabar įgyvena 
Viekšniuose ir dirba mokykloje bei jos 
mokomajame ūkyje“.

PADIEVYTIS DŽIAUGIASI ANČIUKAIS

Padievyčio (Šilalės aps.) žuvininkystės 
ūkyje, kaip rašoma „Valstiečių laikrašty
je“, jau išperinta 50 tūkstančių ančiukų.

O iki metų pabaigos planuojama jų iš
auginti iki pusės milijono. Daugiau kaip 
trečdalis būsiąs parduotas kitiems žuvi
ninkystės ūkiams, o du trečdaliai padidin
sią antienos gamybą.

JURUI POŽĖLAI LENINO PREMIJA
Lietuvos mokslų akademijos viceprezi

dentui, puslaidininkių fizikos instituto di
rektoriui Jurui Požėlai paskirta Lenino 
premija.

Tai esąs pirmasis Lietuvoje mokslinin
kas, kuris gavo tokią premiją.

Premiją jis gavo kartu su kiltais Sov. 
Sąjungos mokslininkais, kurie atrado ir 
pritaikė naują elektromagnetinių bangų 
generavimo būdą.

LAIMONO NOREIKOS SEPTYNI 
POEZIJOS VAKARAI

Aktorius L. Noreika Šakių aps. suruošė 
septynis poezijos vakarus — skaitė Vincą 
Kudirką, Petrą Arminą-Trupinėlį, Praną 
Vaičaitį, Just. Marcinkevičių, V. Mykolai
tį-Putiną, Sal. Nėrį, Adomą Mickevičių ir 
Mare. Martinaitį.

PENSIJŲ RUBLIAI
„Tiesoje“, be kita ko, rašoma:
„Mūsų respublikoje socialinio aprūpini

mo ir įsocialinio.draudimo reikalams Šie
met vien tik per socialinio aprūpinimo 
įstaigas iš visų finansavimo šaltinių nu
matoma išleisti 268 milijonus rublių. Pen
sijas ir pašalpas gauna daugiau kaip 647 
tūkstančiai žmonių, arba kas penktas gy
ventojas. Visoms šeimoms išleisti vaikus į 
savarankišką gyvenimą padėjo ir padeda 
valstybė“.

SMUIKININKO KONCERTAI 
UKRAINOJE

Smuikininkas prof. Eugenijus Paulaus
kas koncertavo Ukrainoje — Odesoje, Ki- 
rovograde. Červoncuose ir Ivano Fran- 
kovske.

CIRKININKŲ SĄSKRYDIS

I Šakius buvo suvažiavę Lietuvos savi
veiklinių cirkų grupės ir dvi dienas rodė 
savo sugebėjimus.

Dalyvavo Krekenavos, Klaipėdos žvejų 
klubo, celiuliozės-kartono gamyklos, Aly
taus mašinų gamyklos, Telšių, Radviliškio, 
Šakių ir Kudirkos Naumiesčio, Vilniaus 
geležinkelininkų kultūros rūmų ir Šiaulių 
cirkai.

KANDIDATAI RESPUBLIKINĖMS 
PREMIJOMS

Lietuvos respublikinėms literatūros ir 
meno premijoms gauti šiais metais prista
tyti: literatūros — J. Aputis, J. Vaičiūnai
tė, V. Palčinskaitė, A. Pocius, muzikos —
J. Juozapaitis, teatro meno ir kinemato
grafijos — J. Malinauskaitė, V. Paukštė, 
V. Bartusevičius, S. Sverdiolas, dailės —
K. Patamsis, A. Stoškus.
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AUKOS

Europos
Lietuvių Kronika

mirusias motinas. Kun. kapelionas pa
moksle iškėlė kunigišką lietuvės motinos 
misiją. Tęsdama Dievo kūrybos planus, ji 
gimdo, auklėja vaikus, savo meile išrišda- 
ma pirmuosius jų nusikaltimus ir lauikodia- 
miaisi už įjuos ant meilės kryžiaus.

Gražu, kad mokama pagerbti motinas 
ir dėl jų nesigailima nei laiko, nei triūso.

j. k.

MANCHESTERIS

(Atkelta iš 1 psl.)

POLITINIO DARBO LAUKUOSE

ninkai, kurie nori padėti Lietuvos jauni
mui susipažinti su tuo, kas yra tiesa, do
ra, laisvė.

Spaudos reikalams aukojo:
J. Maslauskas — 1.00 sv., A. 

tas — 3.50 sv., S. Starka — 1.50
Ačiū.

Gliauber- 
sv.

Motinas jaunimėlis apdovanojo gėlių 
puokštėmis. Po to A. Kučimskienė pakvie
tė svečią E. Šovą paskaitai. Po paskaitos 
E. Šova parodė filmą. Minėjimas baigtais 
Tautos himnu. Po to šokta dar ir žaista.

J. Vilimas

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

LONDONAS

IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Sekmadienį, -gegužės 28 d., Londono 
tobusas išvažiuoja nuo lietuvių bažnyčios, 
21 The Oval, E2, 8.30 vai. ryto, o nuo Lie
tuvių Namų — 9 vai. ryto. IŠ abiejų vietų 
bus išvažiuojama punktualiai — pasivėla
vusiųjų nebus laukiama.

Dar yra šiek tiek likusių -tuščių vietų 
autobuse, norintieji prašomi tuojau užsi
rašyti ir apsimokėti Lietuvių klebonijoje, 
Lietuvių Namuose arba pas I. Dailidę ir S. 
Kasparą.

au-

SUSITIKSIME SU LANDSBERGIAIS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Po šiokios tokios pertraukos į Londoną 
atvažiuoja rašytojas Algirdas Landsber
gis ir jo žmona Janina.

Palaikydami landsbergišką tradiciją, jie 
birželio 10 d. šeštadienį, 18 vai., bus Lie
tuvių Namuose ir suvaidins porą ištrau
kų iš samizdatinės. Lietuvoje parašytos 
dramas, o taip part., tur būt, ir iš Algirdo 
Landsbergio naujausio kūrinio „Šventasis 
narvas“.

Kviečiami atsilankyti tradiciniai Lands
bergių 'literatūrinių vakarų dalyviai, o 
taip palt ir tie, kurie tokių įdomybių dar 
nėra matę ir girdėję.

MIRĖ A. VELIČKA

Gegužės 11 d. Rytų Londone savo na
muose staiga mirė Albinas Velička, gimęs 
1914 m. Maniampolėje. Lietuvoje buvo ži
nomas kaip .boksininkas.

Laidotuvės ketvirtadienį, gegužės 18 d., 
10 vail. ryto iš liet, bažnyčios.

PO LIETAUS IR VĖJO, 
PAVASARIO BALIUS SMAGIAI PRAĖJO

EKSKURSIJA Į SODYBĄ

Gegužės 28 d. DBLS 
Stroudo skyrius rengia 
vių Sodybą.

Iš Gloucesterio nuo 
autobusas išeina 8 vai.
nuo miesto centro 8.30 vai. 
nesivėluoti.

Gloucesterio- 
ekskursiją į Lietu-

ukraiiniečių klubo 
ryto, o tiš Stroudo 

Tad prašom

Skyriaus valdyba

PADĖKA

DBLS Gloiuoesterio-Stroudo skyrusius 
nariai ir 'svečiai didžiai dėkoja E. šovai, 
Šovienei ir 'šeimai už atsilankymą į moti
nos dienos minėjimą, už paskaitą ir filmą.

Skyriaus valdyba

Į WOLVERHAMPTONAS
SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad gegužės 20 d.. 6.30 vai. 
p. p. pas ponus Markevičius įšaukiame ben
drą skyriaus susirinkimą.

Šis susirinkimas mums visiems yra la
bai svarbus, todėl visus Wolverhamptono 
lietuvius prašome būtinai dalyvauti.

BIRMINGHAM AS
IŠVYKA SODYBON

Per pavasarinį „Bank Holiday“ gegužės 
28 d. rengiama išvyka Lietuvių Sodybom

Autobusais išvažiuoja 7 vai. ryto nuo 
Grand Hotel, Colmore Row, miesto centre. 
Kaina 3 sv. Prašome užsirašyti skyriaus 
valdyboje. Telef. 328 2138.

bradfordas
R. KALANTOS MINĖJIMAS

Lietaus ir šalto vėjo priblokšti londoniš- 
kiai, matyt, vis dar nedrįso palikti savo 
namų tą praėjusį, staiga atšilusį, gegužės 
6 dienos šeštadienį. O proga buvo tikrai 
gera: „Dainavos“ Pavasario balius! Proga 
■prasivėdinti, susitikti, pasižmonėti, o kar
tu atlikti ir naudingą darbą — paremti 
dainaviečių veiklą, kurios nauda visiems 
žinoma.

Priimti savo mieluosius svečius, dain-a- 
vietės pasiruošė labai kruopščiai. Salė, J. 
Tamošiūnienės gėlėm išpuošta, tuoj at
kreipė visų dėmesį. Lietuviškųjų patieka
lų bufetas, RuiseCkų prityrusiose rankose, 
šį kartą savo garuojančiais cepelinais, ba
landėliais ir kitokiais skanėstais gundė vi
sus. Švelni „Grenados“ kapela jungė visus 
linksmojoj nuotaikoj. Jau ilš praeities gar
si dainaviečių loterija, vėl pabėrė krūvą 
fantų. Nuolatinio „Dainavos“ rėmėjo B. 
Butrimo milžiniškas tortas-širdis pirmoje 
vietoje, o toliau jau begalės dar neatkor- 
kuotų bonkelių ir kitokių dalykų.

Loterijai pravesti pakviestas DBLS pir
mininkas, o laiminguosius bilietus iš
traukti — lietuvis aktorius George Mikeli.

Malonią staigmeną padarė E. Šovos 
akordeonų kvintetas (Adelė, Anita, Ma
rytė, Eimutis ir Gintas), darniai pagroję 
mūsų liaudies melodijų, o pabaigai, pasi
kvietę talkon visur tinkantį Jurą, bandė 
paimti ir dainos posmelį, įtraukiant ir vi
sus dalyvius.

Iš viso atsilankė gražus pusšimtis nuo
latinių „Dainavos“ rėmėjų. Ir tikrai neap
vylė! Vieni tik apie pirmą nakties pajudė
jo namų link, kiti tik su gaideliais užbai
gė.

Dainavietės nuoširdžiai dėkoja visiems 
atsilankiusiems, programos išpildytoj ams, 
lcterijos mecenatams ir tiems, kurie nega
lėdami .asmeniškai atvykti, prisiuntė pini
ginių aukų. Ypatinga padėka dviems Ry
tų Londono pensininkams, kurie. įvertin
dami Sambūrio veiklą, paaukojo du sva
rus, linkėdami sėkmės ateities darbuose.

V. K.

Gegužės 21 d., 4 vai, p. p. „Vyčio“ klubo 
salėje renl'gamas

ROMO KALANTOS MINĖJIMAS.
Programoje kun. J. Kuzmickio paskaita, 

deklamacijos ir 'šiam minėjimui pritaiky
ta muzika.

Visus kviečiame gausiai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Gegužės 6 d. M. L. S. Tėvų k-tas suren
gė M. L. S. klube Motinos dienos minėji
mą, į kurį prisirinko pilna salė žmonių. 
Tą dieną klube buvo daugiau nei 100 žmo
nių.

Minėjimo centre buvo Motina Lietuva, 
kurią simbolizavo salės pakraštyje stovin
ti gėlėtomis šakomis papuošta ir tautine 
juosta perjuosta kėdė. O minėjime dalyva
vusias motinas skautės apdovanojo atitin
kama 'atvirute dir gėle.

Minėjimą altidarė ir pravedė Sk. Tėvų 
'k-to pirm. V. Kupstys.

Paskaitą skaitė dr. A. Štromas. Pradžio
je pažymėjo lietuvės motinos svarbą augi
nant ir auklėjant naujas kantas nepalan
kiose okupacijos ir tremties sąlygose bei 
'sunkumus, 'kuriuos ji turi nugalėti.

Vėliau 'buvo pažvelgta į Lietuvos nepri
klausomybę iš tarpt autinės teisinės pusės, 
pagal kurią jokia valstybė negali pripažin
ti Lietuvos inkorporavimo į Soviet t j Są
jungą teisėtu aktu, nes ji yra visų valsty
bių juridiniai pripažinta. Šiame reikale 
mes esame geresnėje padėtyje nei ukrai
niečiai ir kitos tautos, kurios nepriklauso
mo gyvenimo neturėjo. Lietuvos laisvės 
bylai laimėti yra galimybės, įtik reikia 
laukti patogaus momento, nes Sov. Sąjun
ga yna dirbtinė, 'todėl ilgai išsilaikyti ne
galės. Mūsų visų pareiga yra visais įma
nomas būdais ir priemonėmis siekti Lie
tuvos atstatymo. Mes užsienyje turime 
tam palankias sąlygas, o Lietuvoje 'gyve
nantieji to neturi. Taip pat buvo prisimin
tas reikalas turėti užsienyje vyriausybę, 
'kuri čia pasiruoštų atgautos Lietuvos lai
kinam valdymui, iki bus išrinkta teisėta 
'krašto vyriausybė.

Meninę programą atliko vietos ir apy
linkės iskauitai-ės. P. Viržintui pniltairiilant 
akordeonu, jie padainavo eilę progai pri
taikytų dainų ir padeklamavo eilėraščių. 
Programą paruošė I. Gerdžiūnienė. Po 
programos visi sugiedojo Marija, Marija 
ir Tautos himną. Vėliau įvyko bendras pa- 
sižmonėjiimias.

Minėjimo eigą įrekordavo ir nufotogra
favo L. F. R. vieneto darbuotojai.

A. P-kis

Religinė veikla
1977 metai buvo paskelbti sąžinės kali

nių metais. Daugiausia šia linkme pasi
darbavo Amnešty International, kurio 
svarbiausias tikslas buvo dėti pastangas 
sumažinti politinių kalinių skaičių ir su
stabdyti nekaltų žmonių areštus.

Deja, tos pastangos nedavė patenkina
mų vaisių. Apie 300 vien Lietuvos jauni
mo buvo ištremta, diar vis Lietuvon negrį
žo Nijolė Sadūnaitė, atestuotas dar vienas 
Helsinkio susitarimų vykdymo stebėtojas 
— Viktoras Petkus.

Norėčiau priminti, kad per paskutinius 
3 metus kiekvienu atveju, kada tik kur 
nors būdavo protestuojama ar keliamas 
aikštėn religinis persekiojimas Sov. Są
jungoje ir Lietuvoje, visada ir visur buvo 
minima Nijolė Sadūnaitė. Tokiom progom 
būdavo minima Lietuva ir dabartinė jos 
padėtis. Vadinas, kankinė Nijolė Sadūnai- 
tė pateko į vieną garbingiausių vietų to
kių žmonių, kurie garsina Lietuvą. Ji ta
po lyg ir klasikinis pavyzdys nekalto žmo
gaus persekiojimo. Prieš Velykas BBC te
levizijos religinių programų serijoje vie
na programa taip pat buvo apie Nijolę Sa- 
dūnaitę — įspūdingai paminėta jos pačios 
istorija, Lietuvos istorija, dabartinė mū
sų krašto padėtis, religijos persekiojimas 
Lietuvoje, Lietuvos Katalikų bažnyčios 
kronika ir kita. Didelė padėka už informa
cijas tai programai priklauso Keston Col
lege, religijos ir komunizmo studijų cent
rui, veikiančiam nuo 1975. Noriu padėko
ti ir lietuviui, 'kuris talkininkauja Keston 
College, ypač įdėdamas daug darbo vers
damas Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroni
ką į anglų kalbą.

Be kita ko, dar esama planų suruošti di
desnę programą apie Lietuvą ir religinį 
persekiojimą joje. Religinė šio krašto 
spauda taip pat skiria daugiau vietos Lie
tuvos religinio gyvenimo problemoms ne
gu kitų pavergtųjų tautų, šioje srityje ak
tyviai reiškiasi mūsų valdybos narys S. 
Kasparas.

Tiesa, Keston College jau paruošė ir ati
davė spausdinti knygą, 'kuri vaidinasi 
„Land of Crosses“ ir kurioje rašoma apie 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas
1978 m. liepos 1-4 d. d. Toronte, Kana

doje, posėdžiaus PLB seimas, kuriame da
lyvaus atstovai iš 15 kraštų. DBLS žada 
turėti ten taip pat 3 savo atstovus.

Svarbiausi klausimai, kurie ten bus 
svarstomi, tai lituanistinis švietimas ir 
auklėjimas, kultūrinė veikla ir .kultūriniai 
ryšiai taip išeivijos lietuvių, Lietuvos rei
kalai ir jos laisvinimo darbas, išeivijos 
jaunimo reikalai. Prašyčiau .atstovus apie 
tai pagalvoti, ir tais klausimais bus gali
ma pasisakyti rytoj, 'svarstant lituanisti
nius ir kultūrinės veiklos klausimus.

Tiesa, seime dalyvaus ir jaunimo atsto
vai i'š 12 kraštų, todėl jaunimo įtaka bus 
stipri.

ir

PAGERBTOS MOTINOS

Bendradarbiavimas su kraštu

GLOUCESTERIS

Judrūs Bradfordo ir 'apylinkių lietuviai, 
vadovaujant Vyčio klubo ir DBLS sky
riaus valdyboms, gegužės 6 d. gausiai su
sirinko nuosavoje salėje pagerbti gyvas ir 
mirusias motinais.

Pagerbimo vakarą trumpa/ kalba atida
rė A. Bučys ir paskaitai pakvietė kaimy
nystėje gyvenantį kun. Adonį Putcę. Pre
legentas, parafrazuodamas J. Baltrušaičio 
„Apynėlio“ eilėraštį, įdomiai iškėlė tėvo 
ir motinos gerbimo įsakymą, kai mes, su
tverti ipagal Dievo atvaizdą, esame Jo vai
kai: atsakingi už savo veiksmus ir spindu
liuoją meile, nes kur viešpatauja meilė, 
ten yra dangus. Reikia ryškinti motinos 
autoritetą, pagerbiant ją gerais darbais.

Po paskaitos R. Adomonis motinas, pa
lyginti gražiai susirinkusias, apdovanojo 
gėlėmis. Meninėje dalyje A. Bučys paskai
tė kelis eilėraščius: buvęs šventovėje po 
atviru dangumi, o žvaigždės žiūrėjo kiaip 
mamos akys. J. Kuzmickis padeklamavo 
apie motiną, išėjusią anapus, kai begali
nis Įauksinąs švelniais sapnų sparnais per 
vandenynus įnešė, ir paskaitė R. Tagorės 
„Pilnėjančio mėnulio“ ištrauką. Staigme
ną sukėlė M. Murauskienė, solo padaina
vusi „Tu — .mano motinėle“ dainą. Pabai
goje ilš juostelės suskambėjo V. Galbuo- 
gytės pažįstamas balsas 'apie motiną ir 
našlaitėlę, apie mergaitę ir jaunimėlį. Po 
trumpo, bet įdomaus pagerbimo susirin
kusios motinos ir moterys buvo pavaišin
tos Z. VoicekauSkienės ir dukros Romos 
parengta vakariene.

Sekmadienį Sv. Onos bažnyčios altorius 
Skendėjo Puleiklų šeimos atneštomis 
lėmiis. Dvi šv. Rašto ištraukas 
paškiai'tė A. Kadžionis. Aidint 
ir „Avė Maria“, visi prisiminė

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

M. L. K. Koordinacinis Komitetas birže
lio 17 d. rengia išvežtųjų minėjimą. Visos 
organizacijos ir žmonės 4 vai. p .p. renka- 
siMostono kapinėse, i'š kurių bus einama 
prie lietuvių paminklinio kryžiaus, ir ten 
visų Manchesterio liet, organizacijų ir vi
suomenės vardu bus padėtas bendras vai
nikas ir kalbamos mlaldos.

Po minėjimo visi vyksta į M. L. S. klu
bą, kur minėj imas bus tęsiamas.

Visus kviečiame atsilankyti.
M. L. K. Koordinacinis Komitetas

Bendradarbiavimas su kraštu -dar vis 
tebėra neišspręsta problema. Ji gal nejau
čiama čia, Anglijoje, bet kituose kraštuo
se nuomonės dėl to yra pasidalijusios. Aiš
ku, kiekviena pusė iki tam tikro taško yra 
teisinga, ir pasiekti išim'intingiausio susi
tarimo nebus lengva.

šis klausimas bus truputį paliestas Ben
drovės suvažiavime. Siūlyčiau atstovams 
iš anksto apie tai pagalvoti. Taip pat šis 
klausimas vienaip atrodo mums, o kitaip 
jaunimui, kuris yra gimęs ir užaugęs 
tremtyje. Kai .kurie jų jaučiasi lyg m'isi-

Didžiosios Britanijos lietuvių veikla
Lietuviai D. Britanijoje savo organizuo

tumu ir sugyvenimu (su labai mažyte iš
imtimi) yra pavyzdys ne tik kitoms lietu
vių kolonijoms laisvame pasaulyje, bet 
kitoms tautybėms. Proporcingai žiūrint 
mūsų mažą skaičių, mes čia padarėme 
padarome laibai daug įvairiose srityse.

Lietuviai visur yra vertinami kaip sąži
ningi darbininkai, punktualūs ir visiškai 
atliek antie ji gyvenamojo krašto piliečių 
pareigas.

Vertindamas mūsų atliekamąjį darbą, 
sakyčiau, kad jis yra patenkinamas, o da
bar viltis dedame į jaunąją kartą. Jaunie
ji, aišku, norom nenorom turės įsijungti 
į gyvenamojo krašto kultūrą ir politiką, 
bet tikėkime, kad dauguma išliks gerais 
lietuviais ir stipriais patriotais.

Politinė veikla nei prasideda, nei baigia
si kurioje nors vienoje organizacijoje, ku
ri sugeba išlaikyti veiklą tam tikruose rė
muose. Tam tikrų gerų rezultatų kartais 
gali pasiekti ir vienas žmogus, jei jis turi 
tinkamus ryšius ir sąlygas, gal net dau
giau, negu kai kurios organizacijos.

čia, D. Britanijoje, mes veikiame savo 
iniciatyva, prisilaikydami bendros lietuvių 
veiklos linijos, bet vis tiek turime ir savo 
atskiras nuomones tam tikrais klausimais.

Siūlyčiau pasisakyti dar vienu klausi
mu. kuris dar nebuvo mūsų diskutuojai- 
mas, būtent, minint Vasario 16-tąją. reikė
tų minėti ir Lietuvos valstybingumo tra
diciją — Mindaugo vainikavimą, ir tai su
darytų didesnį ir stipresnį įspūdį. Mūsų 
nepriklausomybės laikotarpis buvo vos 22 
metai. Turėdami prieš akis Mindaugo vai
nikavimą, jau susiduriame su daugiau 
kaip 700 m. valstybine tradicija.

Suminėsiu ir vieną kontraversinį klau
simą: su įkuria krašto partija mums čia, 
Britanijoje, reikėtų arčiau bendradarbiau
ti? Yra nuomonių, kad konservatorių par
tija mums palankesnė. Žinau, kad ne visi 
su tuo sutiksime, bet norėčiau pabrėžti, 
kad 'bendra pavergtųjų tautų linija yra 
bendrauti su visomis svarbesnėmis parti
jomis.

MAIDENHEAD

JAUKUS POBŪVIS

LIET. SODYBA

PAVASARIO TRADICINIS LIETUVIŲ 
SĄSKRYDIS

Šiais metais jis vyksta sekmadienį, ge
gužės 28 d., Lietuvių Sodyboje.

Visi lietuviai kviečiami aplankyti savo 
lietuvišką Sodybą, pasidžiaugti pavasario 
žiedais pasipuošusia gamta.

Sąskrydis prasidės Išėštad'ienį, gegužės 
27d., su susipažinimo šokiais vakare.
Sekmadienį, gegužės 28 d., bus sąskry

džio pamaldos. Meninę programą atliks 
Londono tautinių šokių grupės „Lietuva“ 
jauniai ir vyresnieji. Be to, šiais metais 
dalyvaus Londono latvių tautinių 'šokių 
grupė pirmą kartą Lietuvių Sodyboje.

Bus dar jaunimo sporto varžybos.
Smulkesnė programos eiga ir laikas bus 

praneštas sekančiame „Europos Lietuvio“ 
numeryje.

Kas norėtų gauti nakvynę, prašomi 
kreiptis į Sodybos vedėjus.

Bus palapinės. Kas norės jomis pasi
naudoti, prašomi neužmiršti pasiimti mie
gamuosius maišus airba vilnones 
dės.

Ta pačia proga,

Balandžio 30 d. Maidenhead skyrius 
'suėjo gražioje Marlow vietovėje pas ponus 
Šovus. Nariai užėmė net du kambarius. 
Ten apsvarstė savo veiklos akiračius ir 
panagrinėję DBLS 1978 m. atstovų suva
žiavimo rezoliucijas. Žiūrint į ateitį, sky
rius sekančiame atstovų suvažiavime žada 
siūlyti pilnateisių narių amžiaus minimu
mą sumažinti iki 16 m.
'suprasdama jaunimo ir skautų stovyklos 
vertę, nariai šiai stovyklai paremti suau
kojo 28 svarus. Pavasario šventę, gegužės 
28 d., Skyrius žada praleisti Lietuvių So
dyboje. Jau dabar organizuojamos maši
nos surinkti nemotorizuotus skyriaus na
rius. Tikimės Sodyboje sutikti daug lietu
vių ir atnaujinti senas pažintis.

Po susirinkimo ponia EI. Šovienė visus 
skaniai pavaišino užkandžiais ar kavute.

VOKIETIJA

antiklo-

gė- 
išraiškiai 
giesmėms 
gyvais ir

PRANCŪZIJA
MOTINOS DIENA

Prancūzijos Lietuvių Jaunimo 
rengia Motinos Dienos minėjimą

Grupė 
gegužės

KVIEČIASI LIETUVOS RAŠYTOJUS
Bal’tiečių krikščionų sąjunga liepos 25 

d. — rugpūčio 14 d. Voketijoje, Badgodes- 
bergcĮ-Anniaiberge, organizuoja 'literatūros 
dienias, kurių metu būsiąs aptartas J. 
Marcinkevičiaus Lietuvoje išleistas roma
nas ..Bučiuoju Žalį“.

I tas dienas pakviesti Lietuvos rašyto
jai Jonas Mačiukevičius ir Vytautas Bub
nys.

Organizatorius yra kun. J. Urdzė.

PREMIJOS LIETUVIŠKOMS RADIJO 
VALANDĖLĖMS

Bėgamieji dabarties bruožai
Baigdamas norėčiau paminėti, kad ben

droji pavergtųjų tautų veikla gal stipriau
siai šiuo metu vyksta per Europos tautų 
ryšių palaikymo tarybą. Ji organizuoja se
minarus, paskaitas, susitikimus su Britų 
spauda iir su įvairių tautų disidentais. 
Nuolat bandoma ką nors daryti, ryškinti 
kiekvienos rytų ir vidurio Europos tautų 
vargus ir problemas. Posėdžiaujama kas 3 
savaitės, kartais ir dažniau. Neseniai turė
jome seminarą su VI. Bukovskiu, gana 
sėkmingą, dalyvavo daug mums naudingų 
spaudos, užsienio reikalų ministerijos ir 
kitokių žmonių.

Balandžio 5 d. turėjome gausų vien tik 
kviestinių atstovų susitikimą su Solženi
cyno žmona, kuri buvo sustojusi Londone. 
Ji bando suorganizuoti fondą, kurio lėšo
mis remiamos į sunkumus patekusios di
sidentų šeimos. Tokių šeimų yra daugiau 
kaip 1.300.

Dabar vyksta diskusijos su vadovaujan
čiais rusų disidentais — VI. Bukovskiu, 
Maximovu — dėl bendros deklaracijos, ku
rioje jie, rusai, pareiškia, kad, pasikeitus 
padėčiai Sov. Sąjungoje, visos tautos turės 
visišką teisę laisvai apsispręsti ir, jei no
rės, išstoti iš Sov. Sąjungos. Galvojimas, 
kad rusai yra imperialistai, turės būti su
griautas. Kaip žinote, rusų disidentų vis 
daugėja, ir jie turi galimybių susitikta su 
įtakingais žmonėmis, ir su jų nuomone 
skaitomasi. Bet rusų disidentai rodo dide
lį norą bendrauti su visomis pavergtomis 
tautomis.

Dar viena gana aktyvi organizacija — 
tai centro Europos federaiistai, kurie šiuo 
metu buriasi ir daro žygių atgaivinti Lais
vės komitetą. Toje organizacijoje lietu
viams 'atstovauja daugiausia K. Tamošiū
nas.

E. L. G. iniciatyva numatoma suruošti
PAVYKĘS MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Balandžio 29 d. Royal Hotel patalpose 
DBLS Gloucesterio-Stroudo skyrius suren
gė motinos dienos minėjimą. Pilnai salei 
prisirinkus, skyriaus pirmininkė A. Ku- 
činskienė 'tarė žodį ir pakvietė pagerbti 
gyvas ir mirusias motinas, sustojant ir su- 
giedant posmą Marija, Marija giesmės. Po 
to pasirodė jaunimėlis, M. Gelvinauokde- 
nės vadovaujamas. J. Kukštui akordeonu 
grojant, tas jaunimėlis pašoko penkis šo
kius ir susilaukė katučių.

M. Karmelavičiūtė pakvietė visus at
vykti birželio 24 d. į ukrainiečių klubą — 
bus vardinių minėjimas, kurį rengs jauni
mo ratelis.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — gegužės 21 d., 11.15 

vai., Liet, židinyje.
DERBYJE —■ gegužės 21 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — gegužės 2 5d„ Dievo 

Kūno ir Kraujo šventėje, 18 vai., Liet. 
Židinyje.

BRADFORDE — gegužės 21 d., 12.30 vai.: 
šv. Mišios už a. a. Romą Kalantą ir 
kitus tautos kankinius.

ROCHDALE — gegužės 21 d., 11.30 vai.
MANCHESTERIS — gegužės 28 d„ 12.30 

vai., St Chad's bažn.

21 d. Minėjimas vykis L' Ecolė Massilon, 2 
bis Quay des Celestins, Paryžiuje. Iškil
mės prasidės 12 vai. šv. mišiomis, 13 vai. 
bus vaišės ir 1 vai. prasidės linksmoji da
lis. Norintieji dalyvauti, prašomi paskam
binti iš anksto kun. Petrošiui (278-6585) 
ar p. Klimienei (734-5666).

AMERIKOJE APIE B. GAJAUSKĄ
Dr. Martin Abend, žinių komentatorius, 

gegužės 3 dieną 10 vai. vakaro, New Yor- 
ko laiku, per WNEW-TV 5 kanalą, kalbė
jo apie nekaltai nuteistą Balį Gajauską ir 
supažindino klausytojus su okupuotos 
Lietuvos problemomis. Dr. M. Abend kal
bėjo prie Lietuvos žemėlapo.

Kun. J. Prunskis yra parūpinęs ketu
rias premijas po 250 dolerių lietuviškomis 
radijo valandėlėms laisvajame pasaulyje.

Varžyboms tinkamos programos: patrio
tinė .religinė, meninė ar gerai pravestas 
pas ik aibė jdm a s.

ŠEŠI NAMELIAI PENSININKAMS

Australijos Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos rūpesčiu to 
miesto Engadine rajone jau pastatyti 6 na
meliai po 2 butus lietuviams pensinin
kams.

Dar numatyta pastatyti 5 butus.
Butai ten gyvenantiems asmenims pri

klauso iki jų gyvos galvos.

didžiuli mitingą įvertinti Belgrado konfe
rencijos rezultatams. Tariamasi dėl to su 
Britų organizacijomis ir pavieniais 'asme
nimis. kurie domisi žmogaus teisių klausi
mu.

Už aktyvų dėjimąsi Britanijoje į politi
nę veiklą norėčiau paminėti J. Vilčinską, 
kuris ir pats dalyvauja ir prireikus ki
tiems padeda, dr. S. Kuzminskui už jo po
litinius straipsnius ir kitą veiklą A. 
Pranskūnui , dr. A. Štromui ir kitiems. 
Skyrių veikėjų nedrįstu pradėti minėti, 
nes galiu kai ką praleisti’, bet centro val
dybos vardu dėkoju čia visiems, kurie at
lieka mūsų jėgoms įmanomus tiek politi
nės srities, tiek lietuvybės išlaikymo dar
bus.
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