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REZOLIUCIJOS
1. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinamo Ko

miteto SEIMAS, išklausęs VLIKo Vaidy
bos, Tarybos, (kviestųjų pranešėjų ar Sei. 
ano atstovų pasisakymus, pažyma, Ikiad 
laisvės kovą reikia dar stipriau ir pavei
kiau išvystyti.

Todėl VLIKo Seimas ragina viso pa
saulio lietuvius veikliai dalyvauti savo 
gyvenamojo krašto visuomeninėje bei po
litinėje veikioje ir pačioje šalies admiinis. 
tracijoje ir tuo būdu įmanomai platesnė
je plotmėje paremti Lietuvos laisvės by
lą ir žmogaus bei tautos teisių gynybą.

2. Artėjant Madrido konferencijai, visų 
kraštų (lietuvių ir pabaltiečių apskritai 
pagrindiniai veiksniai turėtų suderinto
mis pastangomis išnaudoti progas, kad 
'Lietuvos ir Pabaltijo šalių apskritai tais, 
vės byla, o 'taip pat žmogaus ir tautų tei
sės būtų iškeltos tame tarpiau tini ame fo
rume.

3. VLIKo Seimas skatina VLTKo Vai. 
dybą ir Tarybą siekti lietuviškos visuo
menės platesnės talkos ir suderintų veiks
mų, sąlygas sudarant dažnesniads veiks
nių ir vadovybių pasitarimais.

4. Seimas prašo VLIKo Valdybą ir Ta. 
ryibą sudaryti pilnesnį ir platesnį veik
los planą, sieksiant visuotinesndo tarptau
tinėje fptotmėje ■ Lietuvos interesų atsto
vavimo ir jos bylos gynimo.

5. VLIKo Seimas savo sesijoje atkreipė 
dėmesį į būtiną reikalą išlaikyti, remti 
atr stiprinti Lietuvos Diplomatinę Tarny. 
Ibą.

Seimas įpareigoja VLIKo Valdybą vi
somis priemonėmis rūpintis Lietuvos di- 
plomiatinių pasiuntinybių ir konsulatų iš
laikymu ir kviečia lietuvių visuomenę 
šias pastangas remti.

6. VLIKo Seimas su dideliu susirūpini, 
miu žiūri i neseniai iškilusį incidentą tarp 
VLIKo Valdybos ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos ir ragina VLIKo 
ir PIJEI Valdybas imtis visų galimų prie
menių šiam nesusipratimui išlyginti.

7. Ryšium su 45 baltiečių Maskvoje iš
keltuoju reikalavimu panaikinti Moloto
vo-Ribentropo dalybų padarinius, VLIKo 
Seimas ragina VLIKo Valdybą ir Pafoal- 
tiečių Pasaulinę Santalką tą reikalavimą 
paskleisti po visą pasaulį.

8. VLIKo .Seimas atkreipė dėmesį į So
vietų Sąjungos įvykdytą Mažosios Lietu
vos genocidą ir įpareigoja VLIKo Valdy. 
bą šį niusikalstiamą-j(į faktą kelti pasaulio 
viešosios opinijos forume.

9. VLIKo Seimas pritaria VLIKo Val
dybos suderintoms pastangoms), perduo
dant Lietuvos žmonių reikalavimus vals
tybių vyriausybėms ir visuomenėms.

10. VLIKo Seimas labai nuolširdžiai dė. 
koja visiems (Baltimorės lietuviams, taip 
vaišingai priėmus VLIKo Seimą.

11. VLIKo Seimas dėkoja VLIKo Val
dybos pirmininkui dr. Kaziui Bobeliui ir 
Valdybos nariams ir Lietuvių Žmogaus 
Tesiu Komisijos pirmininkui dr. Domui 
Krivickui už kruopščius parengiamuosius 
darbus Madrido Konferencijai.

Rezoliucijų Komisija

TAUTOS FONDO KREIPIMASIS Į 
TAUTIEČIUS

Kreipiamės į jus, prašydami aukoti 
Tautos Fondui ir tuo paremti Vyriausio 
Lie-tuvos Išlaisvinimo Komiteto darbus, o 
ypač Vakarų informavimą apie padėtį 
Lietuvoje.

ELTOS biuleteniai, VLIKo leidžiami 
šešiomis kalbomis, pasiekia Valkatų pa. 
šaulio valdžios pareigūnus, parlamenta
rus, žinių agentūras, radijo stotis ir įvai
rias tarptautines organizacijas bei lieta- 
vilšką spaudą visuose kontinentuose, Ra. 
dijo programos — 1885 valandos per me
tus — sieja okupuotą Tėvynę su Vakarų 
pasauliu ir lietuvių išeivija.

VLIKas yra išleidęs ir numato išleisti 
informacinių leidinių apie Lietuvą, tau
tos genocidą bei pagrindinių žmogaus tei
sių nesiliaujantį pažeidinėjimą.

Čia paminėjome tik dalį VLIKo darbų, 
kurie būtų neįmanomi be dosnios ir ne. 
nutrinkstančios tautiečių finansinės para
mos.

Šia proga norime atkreipti jūsų dėmesį 
į Tautos Fondo suorganizuotą LIETUVOS 
LAISVĖS IŽDĄ. Tai fondas, kuriam tau
tiečiai (aukoja dabar arba užrašo paliki
mus ar jų dalį savo testamentuose. LAIS. 
VĖS IŽDAS kaupia lėšas, kurių tik nuo
šimčiai naudojami dabarties veiklai fi
nansuoti, o kapitalas skiriamas laisvos 
nepriklausomos Lietuvos reikalams. Visos 
aukos Tautos Fondui — LIETUVOS 
LAISVĖS IŽDUI atleidžiamos nuo federa- 
liinių mokesčių. (Tax exempt, nr. 51. 
0172223). Tautos Fondo teisiniai patarė
jai mielai suteikia' informacijų testamen-

DR. A. SACHAROVAS IŠTREMTAS
Maskvoje gyvenęs žymusis sovietinis 

disidentas, Nobelio premijos laureatas, 
akademikas dr. Andrejus Sacharovas 
sausio 22 d. buvo suimtas ir išgabentas į 
Gorkio miestą. Iš jo atimti visi žymenys 
ir titulai.

Sov. Sąjungoje jis buvo tas centrinis 
asmuo, per kurį ligi šiol į Vakarus pa
tekdavo žinios apie disidentinį judėjimą, 
areštus ir teismus.

Tačiau jis ir iš Gorkio išsiuntė stiprų 
protestą dėl Afganistano okupacijos.

SIŪLOMIEJI 400 MIL. — TRUPINIAI

(Pakistaną valdąs gen. Zia sako, kad 
JAV pasiūlytieji 400 mil. dolerių paramos 
gynybai -suistūprimti tėra tik trupiniai. Jei 
Pakistanas priimtų, tai tik sukeltų Sov. 
Sąjungos priešiškumą.

Pakistanui, sako, reikia tankų, lėktu
vų, susilsielkimo priemonių, geresnių ke
lių, raketų, radaro. Už 400 mil. dolerių 
gailimą (būtų nupirkti 200 tankų ar 24 lėk. 
tavus. Reikėtų bent milijardo dolerių.

Pakistanas tari 1.000 tankų, bet 1950 
m. modelio.

Tačiau Pakistanui paramos apsigink
luoti gal duos dar Kinija

PRIEŠ MASKVOS OLIMPIADĄ

Prez. Carteris pareiškė, kiad JAV boi
kotuos Maskvos olimpiadą, jei Sov. Są. 
junga ilki vasario mėn. vidurio neati
trauks savo kariuomenės iš Afganistano.

-Britanijos ministerijų kabinetas pritarė 
JAV nusistatymui rūpintis, kad ir kiti 
kraštai nedalyvautų olimpiadoje.

SpaulĖži-anaas tarptautinis olimpiados 
komitetais, kari žaidimams -ieškotų kitos 
vietos. no? Sov. Sąjunga esanti- parazitas, kuris

PAX LITUANA
Naujų Metų proga daug kalbama apie 

pasaulio taiką, nes jos nėra. Alkanas vis 
kalba apie duoną, nes jos -trūksta. Lietu
viškajame gyvenime nuolat girdėti skun
dai, kad nėra vienybės, nėra taikos. Vie
šose kalbose dažnai reiškiami vienybės 
linkėjimai. Tai -vis ženklai, kad iš tikrų
jų lietuviškame gyvenime taika bei vie
nybė yra sudrumsta, ypač išeivijos viršū
nėse. Drumstis prasidėjo Čikagoje gana 
siauru mastu ir pradžioje ribojosi grynai 
vietiniais sluogsni-ais. Vėliau ji per eilę, 
metų pasiekė vadovaujančius -sluogsnius, o 
pastaruoju -laiku ir VLIKą. Visuomenėje, 
kuri ligi šiol vieningai rėmė šią instituci
ją, pasigirdo abejojančių ir net opozicinių 
balsų, grasinančių mažinti ar net sustab
dyti finansinę paramą. Bet tai pertoli ei
nantys balsai. VLIKas, kaip politinė insti
tucija, yra visais atžvilgiais remtina. Ji 
turi jau gana ilgą praeitį, specifinę poli
tinę paskirtį — Lietuvos laisvinimo ir 
dėlto turėtų išlikti ir tuo atveju, kai jo 
priešakyje atsistoja nevisiem patinkami 
asmenys. Būtų didelė klaida, jei tokioje 
nuotaikoje atsirastų iniciatyva, bandanti 
kenkti VLIKui. Padaryta žala -gali būti 
neatitaisoma nuotaikoms pasikeitus ir 
naujiems asmenims atėjus. VLIKo viršū
nėje atsiradę žmonės nėra amžini — vieni 
išeina, kiti ateina, bet pati institucija turi 
išlikti pastovi ir nenukrypti nuo savo pa
skirties.

VISUOMENĖ, remianti VLIKą ir kitus 
veiksnius, laukia ne tik vienybę skelbian
čių kalbų, bet ir darbų. Pirmieji naujo
sios VLIKo vadovybės žingsniai, užuot 
stiprinę išeivijos vienybę, ją susilpnino 
ir net apardė. Jos konfliktas -su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba buvo ne
lemtas žingsnis, kuris nuaidėjo visoje iš
eivijoje. Jisai sušilpnino bendradarbiavi
mo galimybę su PLB, kurios vadovybė jau 

tų sudarymo klausimais.
Aukoj-anitieji ne mažiau kaip $25,00 

gauna ELTA biuletenį ištisus metus; -au
kosiantieji $100,00 -tamipa Tautos Fondo 
nariais -su teise balsuoti -suvažiavimuose.

Jūsų auka Tautos Fondui, tiesiogiai ar
ta -per vietinį įgaliotoj, įgalins VLIKĄ 
vykdyti sav-o uždavinius ir užtikrins, kad 
lietuvių balsas bus kuo plačiausiai girdi
mas laisvajame pasaulyje ir pasieks oku
puotą Tėvynę.

Iš -anksto dėkojame už jūsų atsiliepimą 
į mūsų prašymą.

TAUTOS FONDO VALDYBA

sudarė visuomeninių reikalų komisiją, ga
na plačiai užsimojusią, ši komisija veiks, 
žinoma, visai savarankiškai, nepriklauso
mai nuo kitų veiksnių. Tiesioginė jos at
rama — Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
veikianti daugelyje kraštų. VLIKo -atra
ma — -politinės partijos bei grupės, kurios 
neįgali pasigirti nei pajėgumu, nei skai
čiumi. Pavergtos Lietuvos laisvinimas, be 
jokios abejonės, reikalauja vieningo bei 
koordinuoto darbo, kurin yr-a šaukiama 
visa laisvojo pasaulio išeivija. Dėlto VLKo 
viršūnėje stovį žmonės tari sugebėti dirb
ti su visais, ypač įsu PLB, kuri įgali būti 
didžioji laisvinimo darbo atrama. PLB 
sudarytoji visuomeninių reikalų komisi
ja galėtų kaip tik būti VLIKo pastangų 
tęsėja bei įkvėpėja, palaikanti kontaktą 
su- plačiąja visuomene ir išvedanti VLIKą 
ilš didėjančios izoliacijos. Taigi suderini
mas visai įmanomas, tik reikia noro. Jei
gu jo nebus, išgirsime visą eilę kliūčių 
bei argumentų, bandančių įrodinėti parti
zaninės veiklos pranašumą.

PRADEDANT nau-jus metus ir prisime
nant Lietuvos okupacijos keturiasdešimt
metį, reikia naujai žvelgti ir į Lietuvos 
laisvinimo veiklą. Uždavinys nepaprastai 
didelis ir sunkus, nes turime kovoti su 
stipriu ir gerai organizuotu priešu, kuris 
ranid-a kelius ir mūsų išeivijos eilėse. Ne
manykime, kad šioje Atlanto pusėje Krem
liui esame nepasiekiami. Juo toliau, juo la
biau aiškėja, kad sovietinė veikla randa 
gana lengvus kelius į nevieningas mūsų 
eiles. Jei ryžtamės kovoti už Lietuvos iš
laisvinimą, veikti prieš savo krašto paver
gėją, visų pirma turime savo pajėgas iš
rikiuoti pagal bendrą planą, sudaryti vie
ningą frontą. O tam reikia vidinės taikos. 
Visi konflikto židiniai tur išnykti, o jų 
vietą užimti „pax lituana“ — lietuviškoji 
taika. Ir tai nėra iliuzija. Su gera valia 
ji yra visai įmanoma. Tegu tik pradeda 
judėti ta linkme mūsų politinės ir kitos 
viršūnės. Kai jos pradės skatinti savuosius 
taikos linkme, tai jinai ir atsiras. Bet jei
gu tos viršūnės ir toliau neva patriotizmo 
dingstimi kurstys sankirčius, žinoma, tai
kos nebus: grupinis pseudopatriotizmas 
triumfuos, o Lietuvos laisvinimo veikla 
sėdės lydžio vėžio ir gulbės vežime. To
kia -būkle džiaugsis Lietuvos pavergėjas, 
bet liūdės pavergtieji. Tad pats laikas per
žiūrėti savo pozicijas, atsisakyti lambici- 
nių asmeniškumų, siaurų grupinių inte
resų ir vėl rikiuotis į visuotinį Lietuvos 
laisvės -kelią, (,.Tėviškės Žiburiai“)

RINKIMAI ATIDEDAMI, NES...

Parlamento rinkimai Pakistane atide
dami keleriems metams, nes, kaip gen. 
Zia sako, 75 procentai gyventojų yra be
raščiai ir negali patys spręsti, kas jiems 
gera. Jiems kais nors turi itai pasakyti. 
Kraštui turi vadovauti, kas iš tikro yra 
suinteresuotas siekti pažangos.

Dėl to nesą ko prasidėti su rinkimų 
prabanga

TRŪKSTA ŠAUDMENŲ IR MAISTO

Iš Afganistano pranešama, kad į nuo
šalias krašto sritis nusiųstiems sovietų 
kairiniams daliniams pradeda trūkti 
šaudmenų, (kuro ir maisto.

Tačiau kitos žinios skelbia, kad į Kabu
lą pradeda laitskrisiti transporto lėktuvai, 
atgabendami, kas reikalinga. Taip pat 
esą pradėdami siųsti ir kariuomenės pa
stiprinimai.

KINIJA STOVĖS NUOŠALIAI

Kinijos vyriausybė nusistačiusi įffiziš. 
kai nesigrumti su Sov. Sąjunga dėl Afga
nistano, bet morališkai ir materialiai stos 
už JAV ir už tarptautinę paramą Pakis- 
t ainiui.

neįveikia išmaitinti savo gyventojų: Bri
tanija tari duoti jai žuvies, JAV grūdų, 
Europa sviesto. Ji grasina nebeduioisianti 
Europai naftos, (bet ji, sako, daugiau pri
klauso nuo mūsų, negu mes nuo jos.

HAVANOJE SUGAUDYTIEJI 
TŪKSTANČIAI

Kubos sostinėje Havanoje policija 'apie 
dešimt dienų gaudė gatvėse žmones ir su
rinko tūkstančius tokių, kurie ėjo be do. 
kumenitų ar kurių dokumentai buvo su
nešioti ar kurie buvo kada nors už ką 
nors nuteisti. Jiems apgyvendinti pratuš
tinti kalėjimai, kuriuose buvo laikomi ho
moseksualai — tie išsiųsti įdirbti į ūkius.

Gyventojai spėja, kad tas gaudymas 
susijęs su didėjančiu bruzdėjimu prieš 
Oastro. Plačiai įsMeidžiami atsišaukimai 
su tokiais šūkiais kaip: „Mes geriau tu
rėtume kruviną Batistą, negu alkaną Fi. 
delį“, ,.Fidelį, mums jau užtenka, mes jau 
žinome, kas tu toks esi“. Daug gyventojų 
stengiasi pasinaudoti potvarkiu, kuris lei- 
dži|a išskintoms šeimoms susijungti, ir 
prašosi išvažiuoti. Prie paminklų tauti- 
niiams didvyriams randama viela pritvir
tintų lagaminų su užrašais: „Mes taip pat 
išvažiuosime“.

44 LENKŲ SKUNDAS PRIEŠ VVAJDĄ

Filmų -aktoriaus ir režisieriaus vado
vaujami 44 lenkai parašė skundą partijos 
centro komitetui, reikalaudami persvars
tyti savo liberalią 'kultūros politiką. Savo 
rašte jie ypač puola išgarsėjusį filmų štai, 
tytoją Andrzejų Wa-jdą ir jo naujausią 
filmą „Marmurinis žmogus“.

Filmas ironiškai vaizduoja Stalino lai. 
kus ir užuominomis paliečia laivų statyk
lų riaušes 1970 m., kai tarėjo pasitraukti 
Gomulka. Leidimas filmą rodyti gautas, 
ir žiūrovai -užgula kino teatrus.

EUROPOS PARLAMENTAS NIEKO 
NENUTARĖ

Europos parlamentas nepajėgė nieko 
nutarti, kokių priemonių reikėtų imtis 
prieš Sov. Sąjungą dėl Afganistano.

|Elet vis dėlto kai kurie parlamentarai 
bent tarėjo progo-s. pais-akyti Sov. Sąjun
gos adresu aštrių žodžių. Jeigu rusai da. 
bar nebūsią sustabdyti, tai kur jie bus 
stabdomi: -ar prie Adrijos jūros, prie Rei-

GYVENTOJŲ JUDĖJIMAS SOV. 
SĄJUNGOJE

„Soviet News“ lapkričio 20 d. išsi
spausdino V. Perevedencevo straipsnį 
alpte gyventojų judėjimo linkmes Sov. Są
jungoje.

1970-1979 m. laikotarpiu mažiausiai pa
didėjo gyventojų Rusijoje, Ukrainoje ir 
Baltgudijoje — tik po 6 procentus. Gru. 
zijoje ir Latvijoje padaugėjo po 7 pro-c., 
Estijoje 8 proc., Lietuvoje 9 proc.

Moldavijoje padaugėjo 11, Kazachsta
ne 13 proc., Azerbaidžane 18, Kirgizijoje 
18, Turkmėnijoje 28, Uzbekistane 30 ir 
Tadžikistane 31 proc.

Straipsnio 'autorius seko, kad daugėji
mas reiškia ne gimimų gausėjimą, bet gy
ventojų judėjimą iš vienų respublikų į 
kitas. Latvijoje ir Estijoje tą padidėjimo 
procentą daugiausia ir sudarą imigrantei. 
Iš Gruzijos ir Azerbaidžano daug gyven
tojų išsikėlę kitur, vadinas, natūralus pa. 
didėjimia-s būtų buvęs didesnis, jei ne tas 
emigravimas.

Labiausiai sumiestėjusi respublika yr-a 
Estija — 70 procentų jos gyventojų dabar 
jau yra miestuose. Rusijos miestuose yra 
69 proc. gyventojų, Latvijos 68, Armėni
jos 66, Ukrainos ir Lietuvos 61 proc., Ta
džikistano 35, Kirgizijos ir Moldavijos 39, 
Turkmėnijos 48.

Fer tą devynerių metų laikotarpį Sov. 
Sąjungoje gyventojų padaugėjo 20.700.000. 
Dabar ji tari 262.400.000 gyventojų.

KNYGA APIE POPIEŽIŲ LENKIJOJE

Liepos mėn. leidykla ,,Interpress“ išlei
do Lenkijoje knygą apie popiežių Joną 
Paulių II 20.000 tiražu 35 milijonams len
kų gyventojų.

Ji pardavinėja iš po prekystalio tik pa
žįstamiems.

Toji ,,,Popiez z Polski“ knygos kaina 
esanti aukšta — 510 zlotų, o juodojoje 
rinkoje 12.000 — 15.000, kaip rašo “Drau
gas“.

KAS ATSITINKA SOVIETINIAMS 
SPORTININKAMS

Supažindinęs su V. česiūno istorija, 
„Draugas“ dar rašo:
,,“Newsweek“ žurnalas skelbia Rytų Vo. 
kieti jos sportininkės Renatos Vogei per
gyvenimus. Ji, būdama 10 metų, buvo pa
rinkta kaip -gabi plaukikė treniruotis R. 
Vokietijos valstybiniame sporto centre, 
kur ji buvo padaryta “superfrau“. Treni
ruotės vykdavo po penkias valandas kas
dien. Visu plaukikai gaudavo šalia vitarni. 
nų ir -kažkokių miltelių. Jos balsas ėmė 
storėti, pečiai platėti, muskulai ir svoris 
augti. Pagaliau 1974 m. ji tapo -pasaulio 
čempione 100 metrų krūtine plaukime. 
Kada ji atsisakė įstoti į komunistų parti
ją. jos treniravimas ir ,,milteliai“ pasi
baigė, jos sveikata pašlijo, ėmė suktis 
galva, ji dažnai netekdavo sąmonės, 
apalpdavo. Negaudama medicinos prie, 
žiūros, ji nutarė palikti savo vyrą ir pa
bėgo į Vakarų Vokietiją. Čia ji grįžo į 
normalią sveikatą. Balsas sušvelnėjo, 
pranyko muskulai, ir -grįžo buvęs mergai
tės svoris. Vyrias R. Vokietijoje buvo su- Į
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7 dienos
— Aukso kainos vis kyla ir kyla — sau. 

šio 18 d. uncija jau kainavo 835 dolerius 
(Londone per vieną savaitę pakilo 211 
dol.).

— Vokietijos kariuomenės šarvuočių 
divizijos vadas gen. mjr. (Elastiian tuoj pat 
buvo atleistais iš pareigų, kai tik pareiš
kė, kad jis nesutinka su NATO vadovy
bės nutarimu Vakarų Europą aprūpinti 
moderniomis raketomis.

— Irano šachas tvirtina-, kad jo režimą 
nuvertė naftos kompanijos, kurios norėjo 
sumažinti jos gamybą ir pakelti kainas, o 
jo geriausiais ir vienintelis draugas gen. 
Fardoostais, kuris vadovavo jo valdymo 
laikais slaptajai policijai Savakui, dabar 
vadovauja lajlatolos Chomeinio slaptajai 
policijai ir suorganizavo žudikus, kurie 
Paryžiuje nušovė jo sesers sūnų.

— Apklausinėjimu remdamasis, „Die 
Welt“ Skelbia, jog tik 28 procentai vokie
čių pasisako, kad reikia boikotuoti Mas
kvos olimpiadą.

— Kad Jungtinių Tautų visumos susi
rinkimas pasmerkė Afganistano okupaci
ją, neprasitarė nei Sov. Sąjungos radijas, 
nei spauda.

— Italijos socialistų -partija agituoja 
už -tai, kad būtų sudaryta visų partijų 
koalicinė vyriausybė, įskaitant ir komu
nistus.

— Kinija nutarė sustabdyti pasitari
mus su- Sov. Sąjunga dėl -santykių page, 
riiniimo, nes dabar netikęs laikas, kai so
vietai užėmė Afganistaną.

— Vakarų Vokietija- didina lėšas kraš
to gynybos reikalams.

— Uždrausta laikinai verstis gydytojo 
praktika daktarui -Niehopoulos, kuri-s pri
raišydavo visokių narkotikų dainininkui 
Elvis Presley ir dar devyniems kitiems 
savo pacientams.

— Japonijos saugumas areštavo atsar
gos -generolą ir du žemesnio laipsnio kari, 
ninkuis, kurie įtariami slaptų karinių ži
nių teikimu Sov. Sąjungai (-jie visi yra 
dirbę žvalgybos skyriuje).

— Prancūzijos užsienio reikalų ministe
rija pareiškė, kad nebus -paklausyta prez. 
Cairterio -raginimo nedalyvauti olimpiado
je, ir dar svarstys sankcijų (klausimą.

— Sausio 21 d. aukso kaina už -unciją 
jiau buvo pasiekusi 1.000 dol.

— Europos Ekonominės .Bendruomenės 
kraštų ūkininkų organizacijos reikalau
ja, kad būtų pakeltos kainos žemės ūkio 
gaminiams.

— Irano užsienio reikalų ministeris sa. 
ko, kad sovietų kariuomenė Afganistane 
yra -tik už keliolikos mylių nuo Irano ir 
kad (taip pat yra didelė galimybė, jog vie
tiniai komunistai gali perimti krašto val
džią.

— Jugoslavijos prez. Tito buvo nuplau
ta pradėjusi gangrenuoti kairė koja (jis 
yra 87 m. -amžiaus).

— Kaniaida liepė išsikraustyti trims Sov. 
-Sąjungos laimlbasados pareigūnams, kurie 
buvo įtarti šnipinėjimu.

imtas. Jai .tik neaišku-, ar ji galės turėti 
vaikų, gali (būti, kad jie gimtų nenorma. 
lūs.

Manoma, kad panašių istorijų galėtų 
papasakoti V-ladas Česiūnas, tačiau, .„grį
žęs į tėvynę“, jis jų nepapaisakos.“

TARPTAUTINĖS SACHAROVO GRUPĖS 
SUSIRINKIMAS WASHINGTONE

Rugsėjo pabaigoje Washing-tone įvyko 
trečioji sesija „International Sakharov 
Hearing", kurie daromi kas du metai nuo 
1975. Dalyvių buvo keli šimtai, ir liudijo 
67 asmenys, jų tarpe rūgs. 29 d. liudijo ir 
Tomas Venclova apie politinius kalinius 
Gajauską ir Petkų. A. Ginzburgas per
skaitė Orlovo žmonos laišką apie jos vyro 
padėtį Permės kone, stovykloje, kur ra
do ij-į „labai suvargusį ir suliesėjusį“. (Bu
vo liudyta ir -apie pusės milijono Krymo 
totorių likimą, kurie .buvo Stalino ištrem. 
ti į Uzbekistaną, ir jiems neleidžia .grįžti 
į savo seną tėviškę — Krymą. N. A. Scha- 
regin, praleidęs 10 metų sovietų kalėji
muose, paliudijo, kad dabar kaliniai ten 
gamin-a net keturių rūšių sporto olimpia
dos ženikliulkuis-suvenyrus su įrašu „Mos
kva Olimpiada 80“, už kuriuos sovietai 
susirinks iš turistų gerą pinigą.

Pabaltiečių pareiškimas, rusų ir -anglų 
kalbomis, VLIKo padaugintas, buvo T. 
Venclovos įteiktais ir Sacharovo tyrinėji, 
mų dalyviams.

Senatorius DOLE paminėjo šiuos Sa
charovo grupės liudijimus savo kalboje 
Senate ir su gražiu įvadu davė paskelbti 
-pilną anglišką vertimą pabaltiečių pareiš
kimo, padaryto ruigp. 23 d. Maskvoje, ku
ris ir buvo atspausdintas Congressional 
Record — Senate, Sept. 28, 1979, psi. S 
13722-23. (ELTA)
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PO PIETŲ KRYŽIUMI
AVA SAUDARGIENĖ

METŲ UŽBAIGA

Australijos lietuvių gyvenime didžiau
sias 1979 metų įvykis buvo Australijos 
lietuvių katalikų federacijos suvažiavimas 
gruodžio 28-31 dienomis Sydnejuje. Iš apy
linkių atvyko rinktieji atstovai ir daug 
svečių. Darbo posėdžiai ir įvairūs kultū
riniai parengimai buvo gausiai lankomi. 
Suvažiavimo kulminacinis punktas — iš
kilmingos mišios ir po to pietūs parapijos 
salėje, kur garbės svečių tarpe pirmavo 
Sydnejaus vyskupas ir iš JAV atkviesta 
solistė Roma Mastienė.

Gausu buvo kultūrinių parengimų: 
penktadienį jaunųjų ateitininkų vakaras 
A. Vinevičiui vadovaujant; šeštadienį li- 
teraitros ir dainos vakaras, surengtas kun.: 
P. Butkaus, koordinuojant A. DudaičiuI; 
programą sudarė kūryba Australijoje gy
venančių lietuvių, dainos, išpildytos kai
myninės Newcastle lietuvių bendruome
nės moterų trio, ir vaizdelis ,,Šventieji 
dūmai“, inscenizuotas P. Rutenio. Sekma
dienį solistės R. Mastienės koncertas di
delėje, vėsioje Lietuvių klubo salėje; pir
madienį suvažiavimas baigtas Naujųjų 
metų sutikimu parapijos salėje, šeimyni
nio pobūdžio balių organizavo A. Krami- 
lius, ateitininkų skyriaus pirmininkas, su 
nariais.

Suvažiavimo rengimo komiteto pirmi
ninkas A. Vinevičius, iš anksto viską rū
pestingai organizavęs, vadovaudamas įne
šė daug gyvumo ir sąmojo. Australijos lie
tuviams gerai pažįstamas A. Vinevičius, 
kaip spaudos platintojas turėjo būrį bend
radarbių, tarp kurių labai veikli buvo jo 
duktė I Lašaitienė, lietuvių savaitgalio 
mokyklos vedėja, ir suvažiavimo dalyvių 
maitintojos A. Skirkienė su A. Savickiene.

TAUTODAILĖS PARODA

ALK federacijos suvažiavimo metu 
Sydnejaus lietuviai turėjo du vertingus 
kultūrinius parengimus. Tai tautodailės 
paroda, suruošta E. Lašaičio, ir solistės R. 
Mastienės koncertas.

Australijos lietuvių tautodailininkų kū
rinių paroda vyko Lietuvių klube, kur 
nuolat lankosi ne vien lietuviai, bet ir 
kitataučiai. Paroda buvo gan turtinga 
eksponatais, stebino įvairumu, žavėjo tau
tinio meno lobiais, sukurtais lietuvių, gy
venančių svetingoje žemėje.

Dominavo medžio dirbiniai: kryžiai, rū
pintojėliai, koplytstulpiai, rankšluostinės. 
Tai sydneji’škių E. Lašaičio ir J. Gudai
čio ir melboumiškio V. Jeršovo darbai.

Didelės 'vertės suteikė šiai paroda syd- 
nejiškių brolių Ročių paveikslai — me
džio inkrustacijos, natūralaus medžio 
spalvomis, didelio formato, šalia to buvo 
didelis metalo dirbinių skyrius. Visi jie 
Sydnejuje gyvenančio A. Mikalausko dar
bo. Tai didelio formato kalto metalo pa
veikslai. Išsiskyrė žavi lietuvių šokėjų 
pora, kurių plastinės išraiškos neapsunki
no sunkus metalas.

Pirmą kartą parodoje savo kūrinius iš
statė jauna meno mokytoja Nijolė Bižytė. 
Keliolika jos paveikslų, nepaprasta tech
nika, simboliniu turinio išreiškimu arti
mi mūsų tautos liaudies menui, sužavė
jo žiūrovus. Skoningai įrėminti paveiks
lai, piešti specialiame popieriuje, akrili
niais dažais, priminė seną gobeleną ir ro
do menininkės talentą, kruopštumą ir 
vaizduotės lakumą.

Pirma tokia, ta tautodailės paroda su
silaukė daug lankytojų, nemažai dirbinių 

parduota, ir tautodailininkai gavo daug 
užsakymų.

ROMOS MASTIENĖS KONCERTAS
Baisūs vasaros pradžios gaisrai supo 

Sydnejų, bet tai nesutrukdė dainos mėgė
jų apsilankyti į JAV solistės R. Mastienės 
koncertą, kuriame pasigėrėta jos balsu 
ir susipažinta su dainininke.

Roma Mastienė, viena žymiųjų Ameri
kos lietuvių dainininkių, gimė Vilkavišky
je, ten pradėjo mokslą, gimnaziją baigė 
Vokietijoje, dainavimo studijas pradėjo 
Muenchene; 1949 m. išemigravusi į JAV, 
toliau studijavo Indianapoly, kur 1951 m. 
įsigijo BA diplomą. Balsą tobulino pas Jo- 
nuškaitę New Yorke ir Čikagoje pas V. 
Jakubėną ir A. Kučiūną.

Dainuoti pradėjo būdama gimnazijoje, 
ten gavo paskatinimą tobulinti balsą; dai
nininkės karjerą pradėjo Čikagoje Lyric 
operos chore, atlikdama mažesnes roles; 
debiutavo operoje Cavaleria Rusticana. 
Pirmas rečitalis įvyko 1956 m. Čikagoje, 
bet reikšmingesnis buvo antras rečitalis 
1960 m. Jaunimo centre, kur ji prisistatė 
kaip pilnai subrendusi dainininkė. Atsida-: 
rė kelias į Čikagos lietuvių operą. Debiu
tavo Fauste Siebel rolėje. Operoje išryš
kėjo jos artistiniai gabumai, gena i'šreiš- 
ka, gražūs judesiai, kuriais gėrėjosi Aus
tralijos lietuviai jos koncertų metu. Pa
milusi lietuvišką dainą, dainininkė troš
ko dainuoti tautiečiams. Po sėkmės ope
roje, po gausių koncertų lietuvių koloni
jose JAV, Kanadoje, koncertavo Venecu- 
eloje ir kitur Pietų Amerikoje. Jos kon
certai suteikė daug džiaugsmo Caraco, 
Montevideo, San Paulo, Buenos Aires lie
tuviams.

Pagaliau 1979 m. pabaigoje pakviesta 
į Australiją. Australijos lietuvių bendruo
menė, pokariniai emigrantai inteligentai, 
besistengią nepaskęsti anglicizmo jūroje, 
sutiko viešnią su meile ir jai priklausian
čių įvertinimu.

Pirmas koncertas buvo Adelaidės lietu
viams, kurie sukėlė ovacijas dainininkei. 
Solistei negaluojant, Melbourne numaty
tasis koncertas buvo atidėtas; po savaitės 
R. Mastienė dainavo Canberroje — Aust
ralijos sostinėje. Iš Canberros atvyko į 
Sydnejų, kur ją priėmė A. ir V. Saudar
gai, pas kuriuos ir kiti gastroliuojantys 
dainininkai buvo apsistoję. Pasilsėjusi 
prie Pacifiko, dainininkė prisistatė balso 
aukštumoje. Puikiai parinkti tarptautinių 
klasikų ir lietuvių kompozitorių kūriniai 
sukėlė džiaugsmingą, šventišką nuotaiką, 
gilų išgyvenimą.

Solistei akompanavo Nemira Masiuly
tė, talentingais pirštais lydėjusi kiekvie
ną niuansą, kaip tai ji darė ir kitiems dai
nininkams, dainavusiems Australijoje.

Solistė ir pianistė apdovanotos gėlėmis, 
sveikinimais ir organizatoriaus A. Vine- 
vičiaus, Federacijos pirmininko V. Laukai
čio ir sužavėtos publikos padėka.

DAINŲ ŠVENTĖS PLOKŠTELĖ
Australijos lietuvių dienų dešimtosios 

dainių šventės proga išleista nauja dainų 
plokštelė.

1960 m. buvo išleista pirmoji dainų 
plokštelė.

VIENUOLĖS AUKSINĖ SUKAKTIS
Liejže (Belgija) auksinę savo vienuoliš

ko gyvenimo sukaktį paminėjo artėj'anitii į 
90 metų amžių Stefanija Pečilaitytė.

Belgijon ji atvyko 1926 m.

Stipendijų fondas
Prieš keletą metų Aleksas ir Teodora 

Koyelaičiai-Ku j alaviniai testamentu už
rašė Kanados Lietuvių Fondui 100.000 
dol., kurių palūkanų didžioji dalis turi 
būti skiriama studentų stipendijoms, vis- 
tiek iš kokio (krašto jie būtų. Tie garbin
gi lietuviai tebėra dar 'gyvi, (bet jau kelin. 
ti metai dalimis įmoka KL Fondui po ke
letą tūkstančių, taigi jau susidarė nema
ža suma toms stipendijoms.

Stipendijoms skirstyti pagal testamen
to nuostatus KL Fondas sudarė specialią 
komisiją. Pagal tos komisijos paruoštas 
ir KL Fondo patvirtintais taisykles stipen
dijos bus mokamos pirmoj eilėj: 1) iki 
2.500 del. siekiantiems doktorato laipsnio 
iš lituanistikos, 2) iki 2.000 dol. siekiau, 
tiems magistro laipsnio iš lituanistikos, 
3) iki 1.500 dol. lituataistiką studijuojan
tiems nors ir pašaliniu dalyku, 4) taip pat 
iki 1.500 dot. neturtingų tėvų ar kraštų 
studentams, studijuojantiems ners ir ne- 
lituanistinius dalykus. Visi tekias stipen
dijas norintieji gauti asmenys prašymus 
turi paduoti A. ir T. Koyelaičių-Kujelavi- 
oių 'Stipendijų fondo komisijai iki 1980 m. 
balandžio 15 d. šiuo adresu: 1573 Bloor 
St. W. Toronto, Ont. Canada. M6J 3E1, 
pažymėdami, į Ikiutrį universitetą yna 
priimti. Daktaro, magistro laipsnio sie
kiantieji ir lituanistiką nors ir pašaliniu 
dalyku norintieji studijuoti, be to, turi 
pažymėti, kurią lituanistikos sritį yra pa
sirinkę, o studentai, pasirinkę nelituanis- 
tinius dalykus, turi pažymėti, ką stuldi. 
juos, ir pridėti Liet. (Bendruomenės apy
linkės valdybos ar kitos organizacijos pa
žymėjimą, kad jie reikalingi finansinės 
paramos, ir charakteristiką apie jų lietu
višką veiklą.

Neatsiradus tokių kandidatų, stipendi. 
jos bus mokamos lankantiems ar morin, 
tiems lankyti lietuvišką gimnaziją, stu- 
dlėnltams, parašiusiems bet kokia proga 
Universitetui kokį rašto darbą iš lituanis
tikos isiriities, lankantiems ruošiamuosius 
litiuanistikois seminarus. Šie kandidatai 
prašymus turi paduoti tai pat komisijai 
tuo pat adresu iki 1980 m. birželio 30 d. 
Studentai, parašiusieji universitetui! li- 
tuanistilnį rašto darbą, prie prašymo (sti
pendijai gauti turi pridėti to rašto (darbo 
nuorašą arba bent trumpą santrauką su 
nurodymu, kokia moksline literatūra 
naudojosi', ir profesoriaus pažymėjimą, 
kad teks rašto darbas gautas.

Visos čia išvardytos stipendijos bus mo
kamos ir (ateityje, kol bus lietuviško jau. 
nimo. Tad kviečiame universitetus baigu
sius ruošti mokslo darbus iš lituanistikos, 
'Studentus studijuoti lituanistiką nors ir 
pašaliniu dalyku arba rašyti universite
tams rašto darbus iš lituanistikos, tuo pa
garsinant universitetuose su Lietuva su
sijusią mokslinę literatūrą ir pačią Lie. 
tuvą, o tekių progų daugeliui studentų 
pasitaiko. Taip pat kviečiame jaunimą 
mokytis lietuviškai gimnazijoj ir lankyti 
lituanistinį seminarą, kurį JAV kiekvie
ną vasarą ruošia PLJS-gos centras.

Lituanistika suprantama visa, kas su
siję su lietuvių tauta ar valstybe.

Komisijos Pirmininkas

TAUTOS FONDO PADĖKA 
DR. VALIŪNUI

Tautos Fondas nuoširdžiai dėkoja dr. 
Kęstučiui J. Valiūnui, ViLIKo garbės pir. 
mininkui, už jo stambų įnašą. Savo pas
kutinių dvejų metų kadencijoje jis išlei
do $11.555,99 VLIKo reikalams vien ke
lionėse po Europą ir kitur. Visas šias iš. 
laidas dr. Valiūnas apmokėjo pats.

(ELTA)

Su lietuviais 
pasaulyje

E. VAIŠNIENĖS VALSTYBINĖS 
PAREIGOS

Jau esame rašę, kad dr. Elona Vailšnde. 
nė JAV prezidento buvo paskirta į užsie
nio kalbų ir tarptautinių studijų komisi
ją-

Paskyrimas, pirmas toks lietuviams, 
susijęs su nemenkomis pareigomis. Dr. 
E. Valšnienė 1979 m. rudenį (buvo pagrin
dinė kalbėtoja Conecticut kalbų mokyto
jų suvažiavime, New Yorke kalbų moky
tojų suvažiavime, De Pauw universitete 
ir daugybėje kitų aukštųjų mokyklų.

LITERATŪROS VAKARAI 
AUSTRALIJOJE

Europos kraštuose literatūros vakarai 
surengiami dažniausiai ypatingomis pro
gomis. Gal būt, trūksta sutinkančių skai
tyti, gal būt, ir klausytojai nepasiilgsta 
tokių dalykų.

O Australijos lEiankstowne, Sydnejuje, 
gruodžio 29 d. buvo surengtas toks vaka. 
ras, kuriame savo kūrinius skaitė Agnė 
Lukšytė, M. 'M. Slavėnienė,, Aldona Velš- 
čiūniaūtė, Juozas Mikštas, -Pranas Pusdeš- 
ri's, (Bronius Žalys ir Juozas Jūragis.

Scenos meistrais Paulius Rūtenis, tiesa, 
tą programą papildė scenos veikalu 
,,Šventieji dūmai“, dar prisidėjo ir New- 
castelio Zarauskų trio 1.

ALKA TURĖS TAUTOSAKOS 
KAMBARĮ

Putname, Conn., veikiąs Amerikos Lie
tuvių Kultūros Archyvas turės Tautosa
kos kambarį, kuriam įrengti žinomas mū
sų tautosalkininkas dr. Jonas lElalys paau. 
kojo 5.000 dolerių. Tai bus studijų kam
barys, įkuriame bus galima rasti ir paisi- 
naudioti literatūra apie mūsų tautosaką. 
Ten bus laikomi tautosakos rinkiniai, už
rašyti iš Amerikos lietuvių: rankraščiai, 
kaspinai, plokštelės, kasetės ir fct. Pagrin. 
dą sudarys dr. Balio rinkiniai, tačiau visi 
Amerikos lietuvių tautosakos rinkėjai gai
lės ten deponuoti savo rinkinius, o tauto
sakos (tyrinėtojai jais pasiniaiudotil Dar 
užtruks kiek laiko, kol kambarys ir rin
kiniai ten bus 'sutvarkyti ir prieinami 
naudotis. (ELTA)

Br. Kuzminskaitė

Sakiau
Sakiau, .rinksiu 
akmenėlius 
kaip tikrą brangenybę 
namelių pamatams.

Sakiau, statysiu 
namelį
tik ant Nemuno krantų, 
iš aštuonių kraštų, 
kai Nemuno dukrelė

mane lankys, 
vargas paguos, 
džiugią dainelę 
dainuos, 
kvapios pušelės 
kvepėti nenustos.

Šiandien nežinau...
Žibutės sužydės, 
konvalijos varpeliai 
suskambės.
Ar teks jas matyt, 
pasikvėpinti?

VILNIAUS UNIVERSITETO 
SUKAKTUVINIS MEDALIS

Akademinio skautų 'sąjūdžio filisterių 
skautų sąjlungcs Los Angeles skyriaus 
inici'atyva buvo išleistas Vilniaus univer
siteto 400 m. sukakčiai paminėti medalis.

Medalis nukaltas iš bronzos, iš sidabro 
ir paauksuoto sterlingo sidabro. lEironlzi. 
nio medalio diametro dydis 70 mm, o kiti 
— 44 mm. Pirmoje medalio pusėje uni
versiteto senųjų rūmų vaizdas, o antrojo
je teks, kaip ir 18 'amžiaus universiteto 
atspaudas.

To puikaus medalio autorius yria skulp
torius Vytautas Košuba, kuris, ibe kitko, 
yra sukūręs taip pat Lietuvos karalių ir 
didžiųjų kunigaikščių medalius.

Medaliai gaunami: Aldona Venckienė, 
603 14th Street, Santa Monica, Calif., 
USA.

Iniciatoriai, pardavę medalius, iš pelno 
planuoja išleisti anglų kalbia knygą apie 
Vilniaus universitetą.

„TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS“ 30 METŲ

„Tėviškės Žiburiai“ 1979 m. gruodžio 9 
d. Toronte pamaldomis, pokyliu, koncer
tu, vakariene ir dailės paroda atšventė 
savo 30 metų sukakties minėjimą.

Pagerbti to neeilinio laikraščio 'susirin. 
ko apie 500 tautiečių ir visa eilė kultūros 
darbuotojų.' Kun. dr. Pranas Gaida, da
bartinis „Tėviškės įžilburių“ vyr. redak
torius, saivo turiningoje kalboje pareiškė, 
kad laikraščiui dvasinius pagrindus pa
dėjo pirmasis to laikraščio redaktorius is. 
torijos (daktaras Adolfas Šapoka, kuris 
per 12 metų išryškino laikraščio veidą, 
nubrėžė pagrindines linijas. Šiuo meta, 
sakė, ,,Tėviškės Žiburių“ redakcijoje dir
ba du žmonės — Vytautas Kastytis-Tvar- 
dauskais ir jis pats. Taip pat prisiminė ir 
administracijos ir spaustuvės darbuoto- 
jus.

Kun,. prof. St. Yla, šiltai prisiminęs 
pirmąjį „Tėviškės Žiburių“ redaktorių dr. 
A. šapeką, sustojo ir ties dabartiniu — 
kun. dr. Pranu Gaida, laukštaičiu-ukmer- 
gišlkiu iš Bajorų kaimo, Želvos valsčiaus, 
kuris 1954 m. įsijungė į to laikraščio re
dakciją, pasiimdamas tvarkyti pirmąjį 
puslapį. (Mirus dr. A. Šapokai, jis perėmė 
redakciją.

O kaip jo redaguojamas laikraštis pa1- 
sdd’arė pirmaujančiu visame išeivijos pa
saulyje, prof. kuln. S. Yla aptarė šitaip:

„Pirmaujia jisai plačia, pasverta infor
macija ir taiklia visuomenine-kultūrine. 
tautine formacija. Pirmauja atvirumu vi
siems klausimams, net labai jautriems, ir 
saikiais sprendimais, 'išvengiančiais as
meniškų įnašų. Pirmauja ir estetine.tech- 
niikine puse — geru laužymu, antraščių 
parinkimu, raidyno 'įvairumu, medžiagos 
išdėisitymu, skyrių įpevidaliniimiu, geromis 
iliustracijomis ir puošniais padidintais 
dvilejų-trijų spalvų Šventiniais nume
riais.“

Pr. Gaida, toliau tęsia St. Yla, sukūręs 
,,Tėvišk. Žilbur.“ „Ne amerikinio tipo, 
greičiau europinio su išskirtinais reikala
vimais europinei išeivijai“ Amerikos že. 
myne.

St. Yla itaiip pat dėkingai' nulenkė galvą 
ir leidėjų kolektyvui, kuris įgalino Pr. 
Gaidą redaguoti ,,Tėviškės Žiburius“ ne
surištomis rankomis.

Iš savo pusės reikėtų pridėti, kad „Tė
viškės žiburių“ laikraščio kalba yna ge
na ir taisyklinga, ir „Europos Lietuvis“ 
linki vyr. redaktoriui dr. Pr. Gaidai ir vi. 
sam kolektyvui galimybių sėkmingai tęs. 
ti lietuviškos vizijos darbus.

Domas Bunieikis

Ežerai ir dvarai
(Žarėnų apylinkėje, Telšių aps.)

Apie 1967 m., o gal ir anksčiau 
Australijoje gyvenęs jau gero am
žiaus sulaukęs žemaitis Domas Bur. 
neikis atsiuntė į Londoną didžiulį 
(siuntinį — savo atsiminimus ir dar 
kiek kitokių užrašų su viltimi, kad 
gal visa tad čia galės būti išleista. Tie 
jo atsiminimai sudarytų laibai storą 
knygą. Jie, žinoma, dar turėtų būti 
apdoroti, jei kas ryžtųsi leisti, palie
kant tik kuo nors reikšmingus epizo
dus. O žemaičių buitį ir vėlesnius 
metus savo tarnybos caro armijoje 
autorius piešia gyvai.

D. lEUrneikis, baigęs rašyti atsimi
nimus, netrūkus mirė. Anuomet Aus. 
trafliijoje buvo su justa sudaryti lėšų 
tiems jo raštams išleisti', bet pamažu 
visikais nutilo.

Spausdinamės čia su atsiminimais 
tiesiogiai nesusijusius jo pasakoji
mus apie Žarėnų apylinkės ežerus ir 
dvarus.

Kai atėjau prie ežero, buvo jau pats 
pusiaudienis, t. y. pati suma. Tokiu metu 
visokios piktos dvasios ir kipšai išlenda 
į saulės šviesą, nies tai metas, kai dori ka
talikai bažnyčiose ar namuose meldžiasi. 
Per sumą negalima nei vėžiauti nei žu. 
vautd, nes piktosios galinčios įtraukti į 
ežero dugną. lElat alš, nors dar jaunas te
bebuvau, nelabai norėjau tai paisyti.

Pasinaudojęs dėdinos patarimu, plona 

pakrantės velėna nuo kranto nušliaužęs 
kelis metrus, peiliu praplaunu velėnoje 
langelį, nes vėžiai čia laikėsi po ja ant 
puraus dumblo. Nusistojus drumzlėms, 
ant dumblo pamačiau gulintį kažkokį juo
dą daiktą, labai panašų į apipuvusią me. 
džio šakinį. Atsargiai ranka pasiekęs, 
čiumpu, bet tas daiktas mano ranką taip 
smarkiai supurtino, kad aš, išsigandęs ne
juokais, pagalvojau, kad esu pačiupęs 
keikią piktą dvasią. Nė nepajutau, kaip 
išmečiau į (krantą. Lėkdamas oru, man 
pasirodė teks didelis ir braunus, kad 'aš 
iššokau į krantą, vos neįklimpęs į liūną. 
Tai buvo (akimirka. Ir vis tai dėl kvailo 
išgąsčio. O krante įgulėjo nepaprastai di
delis ir juodas vėžys, savo milžiniškose 
žnyplėse laikydamas instinktyviai su. 
griebtas eglės šakutes. Tokio didėlio vėžio 
dar niekada nebuvau pagavęs, net ir ne
matęs. Jis buvo toks pat didelis, kaip Va
karinės Australijos pakrantėse pagauna, 
mieji didieji jūros vėžiai. Ilgai bijojau jį 
imti į rankas, vis dar manydamas, kad 
nebūtų kokia nors piktybė.

Parnešęs namo paleidau kieme 'ant ža
lios vejos. To nepaprasto gyvio pasižiūrė
ti suėjo visi 'kiemo gyventojai, įskaitant 
du jaunus Šunis ir katę. Katė pasižiūrėjo 
iš arčiau ir 'tuojau pasitraukė, bet Suneš 
lodami artėjo prie .pabaisos“. Vėžys, pa. 
jutęs pavojų, išskėtė savo milžiniškas 
žnyples ir nejuda. Vienas šuo norėjo pa
griebti už tų žnyplių, bet vėžys pirmas 
pačiupo šuns nosies galą ir perkirpo, tar
si žirklėmis. Šunelis cypdamas spruko ša. 
lin.

Nuo to karto daugiau niekada nebevė- 
žiavau dr vėžių mėsos nebevalgiau. Ne dėl 
to, kad mane koks prietaras būtų veikęs, 
bet gal 'greičiau dėl ta, kad tas padaras 

mane tada (Smarkiai paveikė ir pasibiau- 
rėjiau jo išvaizda.

Nors ežerų, kaip matėme, šioje nepla. 
čioje apylinkėje buvo net septyni, bet pa
krančių gyventojai mažai jais ir jų tur
tais tesidomėjo. Ir laivelių anais metais 
gal po vieną ežere tebuvo, o kitame gal 
nė vieno. Ežerų savininkai žvejybai savo 
ežerus išnuomodavo Varnių žydams, pa. 
tys dirbdami jiems eiliniais 'darbininkais. 
Maino dėdei Tadui Rekašiui .priklausė ge
ria dalis Plutinalio ežero, bet nė paprasto 
vinterio jis neturėjo. Dėl ko taip? Sunku 
būtų rasti tikrą atsakymą. Gal jau mūsų 
tautos būde slipi (toks riesidomėjimais sa
vais vandenimis, net sava Baltijos jūra, 
kaip tautos gerovės ir galybės šaltiniu.

Dvarai
Kegų dvaras yra prie žarėnų-Luckės 

kelio ir priklausė Semoškai, o piaislkutinis 
šio dvaro savininkas buvo Radvillavičius. 
Nors tas ir grynakraujis lietuvis buvo, 
bet, mat, kaip bajoras, vaidino lenką. Kai 
1939 m, pro Telšius buvo vežami inter
nuoti lenkai, tai ir jis su kitais tokiais 
pat „lenkais“ pasitiko juos stoty su gėlė
mis. Vieną leitenantą net pasiėmė į dva. 
rą globoti. 'Beit globa nekaip baigėsi. Pa
stebėjęs, kad jo simpatiškasis globotinis 
suėjo į toli siekiančius meilės santykius 
su jo žmona, peršovė jį, bet ne mirtinai. 
Gydėsi, vargšas, Telšių ligoninėje. Bylos 
Radvilavičius už tai nesusilaukė, bet ge
rokai apsigydė nuo lenkiškosios ligos.

Baudžiavą painlaikinus, Semaška savo 
buvusiems baudžiauninkams piktai rė. 
kęs:,,,Ateis čėsa's, kad jūs miuna žemę na
goms arsite-“

Kereliškės dvaras, šis dvaras yra prie 
Žarėnų-Telšių vieškelio, apie tris kilo
metrus nuo Žarėnų. Senųjų žmonių pasa

kojimu, seniau čiia buvusi nemaža giria. 
Kai tą girią iškirto, žmonės 'šią vietą ėmę 
vadinti Kerynais, o kai vėliau dvarą įkū
rė, tai jį pavadino Kerelišike. Dar vėliau, 
kai dvaras pastatė ant Minijos (to kery. 
no paknalšlty) malūną, tai ir tas gavo Ke
reliškės vardą.

Priešpaskutinis savininkas buvo Tama- 
šiauekais (jį dar teko matyti ir men). Tai 
buvo itkiras žemaitis, perdaug nesipuolšęs 
lenkiškomis |plu|nksnc(mis. Kad darbinin
kai prie didžiųjų darbų, kaip mėšlavežis, 
šieno ar javų nuo laukų nuėmimas., ge. 
riau ir uoliau dirbtų, jis naudojosi pa- 
prasitia, bet reikšminga gudrybe. Jis išei
davo už dvaro sodybas prie kelio, pro kur 
darbininkai įvažiuoja, ir pasislepia krū- 
mmuose. Kai darbininkas pravažiuoja su 
vežimu, Tamašauskais iSednia į kelią ir, 
sustabdęs vežimą, sako:

— 'Matau, kad tu, brač, gerai dirbi, tai 
še, išgerk arielkos burnelę, — ir paduoda 
pripylęs stikliuką, o užkąsti pasiūlo kie
to sūrio (gabaliuką. Taip su visais jis el
giasi, 'bet darbininkas kiekvienas galvo
ja, kad tik jį vieną ponias „tepamylėjo“, 
ir dlš kailio neriasi skubėdalmi. Tik daug 
vėliau jie vienas kitam išsiplepėjo ir su. 
žinojo, kad ponias visus taip slaptai pa
myli, vis įspėdamas: ,,Tik nesakyk ki
tiems!“ Tačiau kitais mietais kartojosi tas 
pats ir su tokia pati sėkme.

Paskutinis šio dvaro savininkais buvo 
Jankauskis. Nors ir šis krauju ir kūnu 
buvo žemaitis, (bet laikė save lenku ir 
mėgdžiojo poniškumo manieras. Kai diva- 
ras buvo išparceliuotas ir centre liko tik 
80 ha, tai 'sūnus, jau vėl spėjęs virsti že. 
mailiau', ėmė tėvą kalbinti persiorientuoti 
į kaimiečius ir .patiems dirbti žemelę, 
kaip ir kaimynai. Pavyzdžiu jam buvo du 

broliai Girdvainiai, tokie pat bajorai kaip 
ir jie, o žemę dirbę patys ir gyvenę ge
riau nei kiti 'ant kelių šimtų ha.

— Ponu gimiau, ponu ir mirsiu, — at
šovė tėvas sūnui.

Ar pavyko jiam mirti ponu? Tolimesnio 
jo likimo nežinau.

Lclų dvaras. Jis yra tarp Žarėnų ir 
Daiūkscdos, truputį į pietus. Savininkas 
buvo Undurovič ar Underovič. Vietos 
žmonės vadino jį Uniduriu, Unduris (Aint- 
duris). Tekia jo pavardė, sako, buvusi se. 
niau. Dvaras niekuo nebuvo įdomus: me
diniai trobesiai, gyvenamasis namas pa
statytas ant 'aukštokos kalvos, kaip ir 
Vembutų dvare, nemažas sodais ir žemai 
kūdra, tai ir visikas. Jau ilš tolo metėsi į 
akį, kad čia trūksta gero ūkininko, my
linčio savo žemę.

Undurovič, Vilniaus kažkuriame banke 
užstatęs savo dvarą, nusipirko nepapras. 
tai puikius kinkymus porai arklių: kiek
vienas mažiausias arklių pajudėjimas kė
lė visokių garsų .skambesius, tarsi iš toli 
girdėtum muzikos garsus. Taip įkalbėjo 
žmonės, kurie tuos kinkymus-stebuklus 
matė ir girdėjo jų „muziką“. Vieni stelbė, 
josi, kilti piktinosi, kad dvaras jau visai 
apleistais, neprižiūrimais irsta, o už 500 
rulb. jo savininkas perka arkliams papuo
šalus. Bet Undurovič, už užstatytą dvarą 
gavęs paskolą, ne tik papuošalus nusipir
kęs, bet dar iškėlęs ir nepaprastai šaunų 
pokylį. Tai ir buvo jo paskutinis švyste
lėjimas. Jo dvarą likviduoti baigė ne Lie. 
tavos žemės reforma; bet telšiškis (advo
katas Priferis, kuris juokais sakydavo 
apie tokius 'dvarininkus: „Reikia pasku
binti juos išlaisvinti iš jų rūpesčių, vis- 
tiek jie tuos dvarus pragers ar praloš“.

(Bus daugiau)
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Ginzburgas kalbina Vakarus susiprasti
IR GĖRISI DRĄSIAIS TŪKSTANČIAIS LIETUVIŲ

Praeitais metais už sovietinius Šnipus 
iškeistas — išleistas į Vakarus ir dabar 
JAV gyvenąs disidentas Aleksandras Ginz
burgas lankėsi Londone ir net turėjo pa
sikalbėjimą su Britanijos min. pirm, 
Thatcher. O ,,The Sunday Telegraph“ sau
sio 6 d. išsispausdino lordo N. Behefll pa
sikalbėjimą su juo, pavadintą „Mano įspė
jimas Vakarams“.

Pokalbį jis pradėjo technologijos tema. 
Sako, KGB mano pasikalbėjimus įrekor- 
duodavo labai tobula vokiška mašina, ku- 
kuri iš kambario langų stiklu virpėjimo 
atkuria žodžius. Tokių dalykų Sov. Są
junga nepajėgia pagaminti. Iš viso ji ne
turi technologijos, tai perka iš Britų kom
piuterius, kurie esą panaudojami ir kovos 
lėktuvams. Vakarų technologija pasinau
dota ir Afganistaną puolant. Atrodą, kad 
Vakarai nesupranta net ir tai, kodėl Sov. 
Sąjunga vis stengiasi plėstis. Tai nieko 
bendra neturį su pasauline revoliucija ar 
senoviškai suprastuoju imperializmu. Taip 
vyksta, nes sovietinė santvarka negali iš
silaikyti nesiplėsdama. Ji vis turi rodyti 
jėgą, kad galėtų išlaikyti totalitarinę sant
varką. Tuo būdu ji puldama ginasi nuo 
savo žmonių, palaiko pašflijusį pasitikėji
mą

Tačiau vis labiau stiprėja tautinis atgi
mimas, lėtas, bet neišvengiamas posūkis |į 
minties ir nepriklausomos veiklos laisvę. 
Tą vyksmą galėtų pagreitinti Rusijos po
litinis pabudimas ir Vakarų reakcija į 
sovietinės vyriausybės agresyvią politiką. 
O Vakarai galėtų padėti penkiais būdais.

Pirma, boikotuoti olimpiadą, kuri yra 
šiuo atveju ne sportas, o politika, sant
varkos reklama. Antra, Vakarų kraštų 
ambasados turėtų būti ne priedas prie 
Brežnevo įstaigos, o tikros misijos, kurios 
siekia ryšių su gyventojais. Trečia, Va
karai turėtų persvarstyti mokslo ir kultū
ros srityse. Vakariečiai juk paprastai stu
dijuoja Sov. Sąjungoje rusų literatūrą, o 
sovietiniai studentai Vakaruose fiziką ir 
elektroniką. Taip Vakarai apgaudinėjami. 
Ketvirta, turėtų būti padidintos radijo 
transliacijos į Sov. Sąjungą — Laisvės 
radijas, Amerikos Balsas, Deutsche Welle, 
BBC. Reikia, kad transliacijos pasiektų 
ir už Uralo, kad joms būtų skiriama dau
giau valandų ir transliuojama daugiau 
kalbų, ypač Pabaltijo kraštų kalbomis. 
Penkta, Vakarai turėtų liautis pardavinė
ti technologiją, kuri panaudojama pries
paudai palaikyti ir naujiems kraštams už
imti. Apskritai kiekviena prekybinė su
tartis su sovietine vyriausybe turėtų būti 
susieta su tam tikromis sąlygomis dėl vi
daus politikos Sov. Sąjungoje. Jei nesu
tiks, tada nebus prekiaujama.

Ką Sov. Sąjunga dabar puls? Ginžbur- 
gas >spėja, kad ne Europą, bet ką nors Vi
duriniuose Rytuose, Afrikoje ar dar kur. 
Jeigu jų agresyvumui nebus padarytas 
galas, jie užpuls ir Baltuosius rūmus Va
šingtone ir savo piliečiams sakys: „Jūs 
turite suprasti, kad mes turėjome pulti 
Baltuosius rūmus, norėdami apsiginti nuo 
jų.“ Ligi šiol Vakarai santykiavę su Sov. 
Sąjunga iš silpnumo ir klaidingo galvoji
mo pozicijų. Parafrazuojant Leniną, ryž
tamasi parduoti Sov. Sąjungai virvę, ku
ria jie, galimas dalykas, pakars mus.

TOMAS VENCLOVA PRIE DR. A. ŠTROMO PASKAITOS

Lietuva šiandien ir rytoj
MŪSŲ DVIEJŲ DISIDENTŲ DIALOGAS

4. PASIPRIEŠINIMO KLAUSIMAS

Aš 'buvau ne kartą Vakaruose klausiamas, net „Aki
račiai“ paklausė mane: ,,Kaip jūs žiūrite į šį klausimą: 
ar reikia veikti tiktai sistemos ribose, ar reikalingi ir 
tokie aktai, kaip susideginimai, demonstracijos, „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika“ ir t.t.?"

Niekas neturi moralinės teisės nei krikščionišku, 
nei bendru humanišku požiūriu rekomenduoti kam nors 
susideginti. Jis gali nebent pats tam ryžtis. Ir tai yra 
sudėtingas moralinis klausimas, pavyzdžiui, krikščiony
bės požiūriu. Sudėtingas, bet, manau, išsprendžiamas. 
Čia yra, be abejo, nepalyginamai didesnių už mane spe
cialistų toje srityje, moralinės teologijos srityje. Bet to 
akto kam nors rekomenduoti padaryti negalima. Tačiau 
aš esu tikras, kad mūsų tradicinis ir, gal būt šiaip jau 
sub anai ėjęs išeivijos tarpe šūkis: ,,Tas laisvės never 
tas, kas negina jos“, yra visiškai teisingas. Aš esu vie
nas iš tų kalantininkų, kurie sako, kad jei jau tas aktas 
įvyko, tai yra vienas iš tokių aktų, be kurių tauta ne
gyvena. Negalima tokio akto reikalauti, bet jeigu jis jau 
įvyko, tai reikia pasakyt...

Dr. Štromas: Tai formuoja istoriją, formuoja sąmonę.
T. Venclova: Tai formuoja istoriją, tai formuoja 

tautą, ir kas dar svarbu yra: tai pristato pasauliui tą 
tautą, jos gyvavimą, jos nusiteikimą.

Dr. Štromas: Bet vis dėlto antikalantininkai daug 
stipresni už mudu su tavim.

T. Venclova: Antikalantininkai labai stiprūs Justi
no Marcinkevičiaus, Žąlakevičiaus ir panašiuose sluoks
niuose.

Drį Štromas: Ne tiktai. Yra ir opozicijoje.
T. Venclova: Antikalantininkai ta prasme yra tie, 

kurie skelbia, kad reikia sėdėti sistemos viduje, kad kak

ta sienos nepramuš!, kad sistemą reikia kažkaip graužti 
po truputį iš vidaus, bet vis dėlto jos nemušti kakta, ka
dangi tik prasiskelsi galvą ir nieko daugiau, o galbūt 
praskelsi gaivas ir daugeliui kitų tuo savo aktu, nes sie
na ant jūsų visų užgrius. Ta nuomonė yra. Be abejo, 
galima dirbti ir sistemos ribose su trimis reikalavimais: 
1) kad tai būtų daroma ištvermingai, 2) kad tai būtų 
daroma protingai, 3) kad tai būtų daroma, nepasiduo
dant demoralizacijai. Visus tris reikalavimus kartu įgy
vendinti yra be galo sunkiu. Aš asmeniškai neįstengiau 
jų įgyvendinti, dėl to aš esu čia, o ne tenai. Yra žmonių, 
kurie įstengia juos įgyvendinti. Aš supratau, kad toliau 
man stinga ištvermės ir galbūt atsiranda pavojus demo- 
ralizuotis. Tada aš supratau, kad privalau išvažiuoti. 
Galbūt jums girdėta mano akcija 'apie išvažiavimą! Ly
giai- taip pat neištvėrė Jurašas, žilius, lygiai taip pat 
galbūt neištyėrė ir dr. Štromas.

Dr. Štromas: Manęs neištverė...
T. Venclova: Aš gerai suprantu iš vidaus, kaip ga

lima neištverti. Išvažiavusius galbūt -kaikas ir smerkia. 
Solženicinas laikosi tos linijos, kad ko jau nevaro spe
cialiai, kaip jį išvarė arba Bukovskį, tam palikti šalies 
nevalia. Išskyrus tokius atvejus, kaip jo paties, Solženi
cinas draudžia išvažiuoti. Reikia sėdėti ir dirbti vietoje. 
Jis sako, kad reikia gyventi nemeluojant, kas yra be 
galo sunku, bet vis dėlto įgyvendinama. Įgyvendinti kai 
kuriems pavykdavo per ilgus metus. Bet yra be galo 
sunku.

Dr. Štromas: Švarcas niekad nemelavo. Per daug 
metų. Per 50 metų,

T. Venclova: Ir Achmatova.
Dr. Štromas: Vieną kartą ji melavo, kai Stalinui ra

šė eilėraštį.

T. Venclova: Tas melas tavo savo sūnaus gelbėji
mo reikalui ir, manau, kad visi ją pateisino.

Dr. Štromas: Bet vistiek turėjo sumeluoti.
T. Venclova: Vienintelis atvejis.
T. Venclova: Pagal Solženiiciną, ko specialiai neva

ro, kam negresia mirties pavojus arba ilgametis kalėji
mas, tas turi sėdėti ir dirbti vietoje.

Aplamai tarybinė valdžia turi tą bruožą, kad ekono
mikos sutvarkyti ji negali. Pasiekti didelių laimėjimų 
užsienio politikoje jinai negali; kai kuriais periodais, 
atrodo, jog pasiekia, bet paskui viskas išeina, atleiskite, 
pro antrą galą jai pačiai, kaip išėjo su Kinija, Artimai
siais Rytais ir t.t. ir t.t. Nieko negali. Vienas dalykas 
jai kažkaip pavyko: jai pavyko žmones įgąsdinti ir su
kurti žmogaus tipą, kuriam labai giliai interiozuota bai
mė.

Dr. Štromas: Homo sovieticuš (sovietinis žmogus. 
Red).

T. Venclova: Ir dabar yra ta nuomonė: jeigu prie
šinsies, leisi „Kronikas“, susideginsi, demonstruosi, tai 
anksčiau ar vėliau pradės žudyti tautą ir nieko gero iš 
to nebus.

Esu tikras, kad dabartinėje tarptautinėje padėtyje 
tautos tikrai nežudys, o priešingai, gali jai duoti kai ku
rių nuolaidų ryšium su tuo.

Labai akivaizdus ir įdomus reiškinys, jeigu galima 
tokiu tragišku atveju kalbėti apie įdomumą, labai pa
mokantis dalykas yra tas, kad Kalantos demonstracijos 
apsiėjo be kraujo praliejimo. Valdžia be galo vengė pra
lieti kraują. Stengėsi visais būdais numalšinti, kaip ga
lima taikingiau. Nona ir buvo įšaukta kariuomenė, bet 
žuvusių nebuvo. Valdžia, kaip niekuomet, kreipėsi į gy
ventojus per televiziją, prašydama aprimti. Jeigu ta vi
dinė Tarybų Sąjungos padėtis esmingai pasikeistų, kas 
yra mažai tikėtina, ir vėl ateitų Stalino laikai, ir vėl 
pradėtų žudyti, tai būtų neišprovokuota disidentų, o 'bū
tų tam tikra vidinė valdžios plėtotės išdava, kada ne
padėtų net ir ramiausia laikysena.

(Bus daugiau)

Papasakojęs apie savo tardymus, teis
mą ir kalinimus ir su tuo susijusias KGB 
provokacijas, Ginzburgas dar supažindi
no ir su Solženicyno šalpos fondo veikla. 
Iš jo šelpiami administraciniu būdil iš
tremtieji ir kalinių šeimos. Jo lėšas suda
ro Solženicyno paskirtasis honoraras už 
,.Gulago salyną“ ir aukos. Dabar vis dau
giau Sov. Sąjungos gyventojų išdrįsta au
koti.

Kalbėdamas apie disidentinę dvasią, 
jis ir šitaip pasakė:

„,O žiūrėkite, kas praeitą ,rugpiūtį atsi
tiko Lietuvoje. Buvo 40 m. sukaktis Molo
tovo-Ribentropo susitarimo, pagal kurį 
Pabaltijo valstybės atsidūrė sovietinėje 
valdžioje. 40 ar 50 lietuvių 'grupė dėl to 
pasiuntė laišką Jungtinėms Tautoms, pas
kui jis buvo paleistas į apyvartą, ir po 
trumpo laiko jis turėjo jau 35.000 parašų. 
Nuostabu, kai pagalvoji, kad bet kuris jų 
gali netekti darbo vien už laiško siuntinė
jimą. Bet jie jau nebesirūpina tuo.“

Taigi, sako, ne viskas dar prarasta. 
Pasipriešinimas vyksta. Bėda tik, kad 
kraštas didelis ir labai ligotas. Vyrauja 
masinis alkoholizmas, visiškas nenoras 
dirbti — savotiškas totalitarizmo ulceris.

ORDINAS A. STASKEVIČIŪTEI
KremliialUs įsaku solistei Aleksandrai 

Stalškevičlūitei buvo suteiktas „Tautų 
draugystės ordinas“ už propagavimą mu. 
zikos meno ir jos 80 metų amžiaus proga.

Prieš karą Stačkevičiūtė dainavo Kau
no Valsit. operos teatre. iScv. Sąjungai už
ėmus Lietuvą, 1940 m. ji buvo liaudies 
seimo delegatė.

BALETAS „BALTARAGIO MALŪNAS“
Pereitą vasarą kai kurie Anglijos lietu

viai matė Lietuvoje pagamintą filmą pa
gal K. Borutos „Baltanagio malūną“, o 
dabar filmo muzikos autorius-kompozito. 
rius V. Ganelina's sukūrė ta tema ir bale
tą, kurio premjera įvyko Vilniuje gruo
džio mėn.

J. ČIURLIONYTEI GARBĖS VARDAS
Lietuvos Aukšffiausdos tarybos įprezi- 

diumas muzikologei Jadvygai Čiurfliony. 
tei suteikė nusipelniusios mokslo veikėjos 
garbės vardą.

J. Čiurlionytė yra diailinimko-muziko M. 
K. Čiurlionio sesuo. Be kita ko, ji yra pa
rašiusi atsiminimų knygą .apie įsiavo įbrolį.

LIETUVOS SPORTININKĖS
Sov. Sąjungos lengvosios atletikos fede. 

racija paskelbė duomenis po 10 geriausių 
sportininkių iš įvairių sporto šakų. Tarp 
jų yra ir 5 Lietuvos lengvaatletės: 100 m 
bėgimo varžybose kaunietė M. Butkienė, 
šuolio į tolį M. Butkienė ir V. Bardiaus- 
kieniė (pasaulio rekordas 1978 m.), rutu
lio stūmimo — vilnietė B. Kerišulienė ir 
kaunietė R. Muzikevičienė, 400 m bėgimo 
A. Kasteckaja iš Vilniaus.

Tos lietuvės moterys gal bus kandida
tės į olimpiadą Maskvoje.

Lietuvos ,,Sporto“ laikraščio skaityto
jai išsirinko plaukikę L. Kačiušytę (pa. 
šaulio rekordas 200 m krūtine 1979 m.) 
geriausia sportininke Nr. 1 1979 m.

Stiaitytoju laukiai
NORĖTUME SMULKESNIŲ INFORMA

CIJŲ APIE ŽADAMUOSIUS PIRKTI 
NAMUS, O TAIP PAT KAD APYSKAI

TOS BŪTŲ PASKELBTOS PRIEŠ 
SUVAŽIAVIMĄ

Praėjusių metų „E.L.“ paskutiniame 
numeryje buvo įdomu paskaityti DBLS 
pirmininko atsišaukimą į šio krašto lie
tuvius, kviečiant pasisakyti, „kokios pa
ramos ir entuziazmo būtų galima tikėtis 
iš visuomenės“ dėl namų pirkimo vidurio 
Anglijos lietuvių veiklos reikalams. J. 
Alkis sako, jog tuo reikalu jie turėjo daug 
diskusijų, atliko įvairių pasiteiravimų 
ir C.V-ba priėjo nuomonės, kad tokia įstai
ga būtų naudinga mūsų veiklai. Jis taipogi 
sako, kad „šiuo metu vienintelis būdas to
kiai vietai įsigyti būtų ieškant investacijų 
iš suinteresuotų šiuo projektu tautiečių.“ 
Deja, tas atsišaukimas yra labai trum
pas, be jokių konkrečių informacijų, ir 
todėl abejoju, ar jis sukels mūsų tarpe 
laukto entuziazmo. Tas klausimas yra gal 
svarbus, aktualus ir jau eilę metų įvairio
mis progomis buvo svarstytas. Paskutiniu 
laiku tuo klausimu plačiau pasisakė E. 
Šova, paremdamas tą idėją, po to savo 
straipsnyje „Kritiški pasisakymai“ labai 
ūkiškai tą klausimą įvertino H. Vainei
kis, o DBLS Taryba tą reikalą parėmė 
savo posėdyje praėjusių metų 'spalio mė
nesį. Aš neabejoju, kad ir kiti šio krašto 
lietuviai yra susirūpinę, kaip pagyvinti 
mūsų veiklą, ir, kaip ir visados, yra pa
siruošę tokį reikalą paremti. Tačiau kiek
vienas mūsų norėtų iš anksto žinoti, kaip 
ir kokiu būdu jo finansinė parama bus 
panaudota ir kokių pozityvių rezultatų 
mūsų lietuviškam veikimui būtų galima 
tikėtis. Todėl manau, kad prieš apsispręs
damas, „kokios paramos ir entuziazmo“ 
galėtų parodyti, jis norėtų žinoti bent pa
čius svarbiausius pagrindus, kuriais C.V. 
padarė savo sprendimą. Todėl J. Alkis 
turėtų su mumis pasidalyti ta informaci
ja ir faktais ir paskelbti C.V. planus, kaip 
jie galvoja tą projektą įvykdyti. Manau, 
kad pirmiausia mes turėtume žinoti bent 
sekančius faktus:

1. Kokioje vietoje manoma tuos namus 
įsigyti ir koks būtų tų namų dydis ir že
mės plotas?

2. Už kokią sumą būtų galima tokius 
namus nupirkti ir kiek pinigų reikėtų tų 
namų įruošimui (baldai, kilimai, virtu
vės įrengimai ir t.t.

3. Kaip tie narnai numatoma panaudo
ti? Ar ten bus salė, baras, skaitykla, pen
sininkams bendrabutis ir pan?

4. Kaip faktiškai planuojama tų namų 
pirkimą finansuoti? Kiek galima tikėtis 
iš L.N. B-vės resursų ir kiek reikėtų tikė
tis iš visuomenės?

• 5. Ar iš visuomenės gautieji pinigai bū
tų aukos, paskolos, ar L N. B-vės naujos 
akcijos? Jeigu paskolos, tai kokias palū
kanas skolintojams galėtų mokėti?

6. Ar yra numatytas tų namų provizo
rinis biudžetas? Ar, C.V. manymu, tokie 
namai galėtų finansiškai išsilaikyti?

7. Ar C.V. galvoja, kad nebus sunku
mų surasti tinkamą tų namų administrato
rių- vedėją?

Tai yra bent pagrindiniai klausimai, į 

kuriuos C.V. turėtų atsakyti ir visuomenę 
painformuoti. Turėdamas tokias informa
cijas, kiekvienas mūsų galėtų rimčiau pa
galvoti, ar verta tą projektą konkrečiai 
paremti.

Ryšium su mūsų centro organų veikla 
tame pat E.L. numeryje buvo patalpintas 
labai įdomus ir aktualus M. B-nės laiš
kas. Jame visiškai teisingai buvo argu
mentuota ir pasiūlyta, kiad DBLS organų 
ir L.N. B-vės pranešimai būtų paskelbti 
pakankamu laiku prieš metinius suvažia
vimus, idant DBLS nariai bei b-vės akci
ninkai turėtų pakankamai laiko juos pa
studijuoti, pasvarstyti skyrių posėdžiuose 
ar per spaudą. Taip daroma daugelyje bri
tų organizacijų ar akcinių bendrovių. Ta
da suvažiavimai būtų daugiau produktln- 
gi ir liktų daugiau laiko pozityvioms dis
kusijoms. O pagal dabartinę tvarką, 
klausantis tų, dažnai trafaretinių, prane
šimų, kai kuriems atstovams būna labai 
nuobodu ar brangaus laiko gaišinimas, to
dėl kai kurie jų pasirenka barą vietoj po
sėdžių salės. Tuo reikalu jau praėjusių 
metų kovo mėn. (,,E.L. Nr. 13) buvo rašy
ta.

Mūsų centro organai, kurių darbą mes 
labai vertiname, neturėtų bijoti atvirų ir 
nuoširdžių pasisakymų dėl jų veikimo. 
Gal šia proga vėl vertėtų pacituoti aus
traliečių ,,Mūsų Pastogėje“ išspausdinto 
straipsnio ištrauką, kuri, mano manymu, 
mums visiems yra įsidėmėtina:

,,Kaip kiekvienas žinome, nieko mū
sų gyvenime ir darbuose nėra tobulo 
ir be šešėlių. Todėl šalia pozityvios 
veiklos neišvengiamai būtinas ir jos 
atitinkamas įvertinimas. O čia ypač 
privalu atvirumas ir pačiam vertin
tojui, kad jis būtų galimai bešališ
kas, kad, kalbėdamas apie gerąsias 
puses, nenutylėtų ir 'šešėlių arba nei
giamybių, lygiai svarbu ir priėmėjui, 
Kam tas vertinimas taikomas ar nu

kreiptas, kad jis atvirai ir su dėkin
gumu priimtų ne vien tik pagyrimus, 
bet nurodytas klaidas 'bei trūkumus.

Tokiu keliu einant įmanoma ir bet 
kokia pažanga, ir yra neginčijamas 
progreso variklis.“

Aš tikiuos, kad ateinančiame suvažia
vime šitokiais principais vadovausis tiek 
centro organai, tiek suvažiavimo dalyviai. 
Tokiu principu vadovausis visi tie, kurie 
skaitys ir vertins mūsų organų atsišauki
mus, pranešimus ar praėjusių metų dar
bų apyskaitą, kurių paskelbimo mes lau
kiame bent porą mėnesių prieš metinį su
važiavimą. P. B. Varkala

IR VĖL NAUJAS VERTIMAS
J. Avyžiaus romanas „Sodybų tuštėji

mo metais“, kuriame vaizduojama vokie
čių okupacija Lietuvoje, pasirodo, Sov. 
Sąjungoje ir jos satelitiniuose kraštuose 
yra labai populiarus, neis toji knyga susi
laukė apie 20 .vertimų. Neseniai ji buvo 
išversta ir i lenkų kalbą ir išleista 30.320 
egzempliorių tiražu.

Petrai, sukapok šitam pirkėjui galvą.
(Mėsos parduotuvėje)
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ST. ŠIMKAUS PAGERBIMAS

Kaune, lEUtiininkų gatvės 45 numeryje, 
atidarytas kompozitoriaus Stasio Šimkaus 
memorialinis muziejus su įrašu: Čia gy
veno ir kūrė kompozitorius Stasys Šim
kus 1927.1943.

Muziejuje sutelkta jo kūrybos apžval
ga ir išryškiniti svarbiausieji laikotarpiai, 
kaip rašo „Tiesa“.

St. Šimkus (1887-1943) yra laikomas 
vienu garsiausių Lietuvos kompozitorių, 
dirigentų, daugybės lietuviškų dainų 
kompoiniuotojų, muzikos propaguotojų. Jo 
opera „Pagirėn'ai“ buvo pastatyta vokie
čių okupacijos metais.

„Tiesoje“ raižoma, kad jis daug padėjo 
organizuoti respublikines dainų šventes. 
Be kita ko, rašoma:

„Ekspozicijoje matome šio masinio ren
ginio Vilniuje 1950 m. nuotrauką. Greta
S. Šimkaus — Šventės dirigentai profeso. 
riiai J. Karosas, B. Dvarionas, K. Kavec- 
kas, kilti, kai kurie jų — buvę kompozito
riaus mokiniai.“

Kaip čia reikėtų žiūrėti į 1950 m. St. 
Šimkaus nuotrauką, jei jis mirė 1943 m.?

Apie St. Šimkų gražų pluoštą atsimini
mų yra pateikęs poetas Stasys Santvaras 
„Dešimtai pradalgei“, kuri žada netrukus 
pasirodyti.

KĖLIMASIS Į GYVENVIETES

Lietuvoje, kaip „Tiesa“ rašo, numato
ma iki 1990 metų galutiniai užbaigti vien, 
kiemių perkėlimą į gyvenvietes.

Tokių kolektyvinių miiestelių-ūkių Lie
tuvoje esama jau 40, ir, kaip rašoma, kas
met po keliolika šeimų perkeliama į nau
jas 'gyvenvietes. Kurie nori statytis nuo- 
savus namus ir ūkinius pastatus gyven
vietėse, jiems suteikiamos lengvatos: su
mokome už senąją sodybą ir teikiama 
kreditas 20 metų, o pusę kredito sumos 
padengia valstybė ar kolūkis. Naujoji na
mų statyba yra pavesta vykdyti kol
ūkiams ir tarybiniams ūkiams.

KAD NEBŪTŲ NAIKINAMOS EGLUTĖS

Valstybinės gamtos apsiaugęs inepekto. 
rė B. Marcinkevičienė „Tiesoje“ pasako
ja, kald Lietuvoje miškai užima daugiau 
kaip ketvirtadalį visos teritorijos, bet 'at
žalynų esama per mažai. O dar mažiau 
— eglynų, nes prie miesto ar gyvenvie
čių, kiek besodintum eglaičių, visos jos 
iškertamos. O žalos pridaroma daug. Sa
ko, yra tokių, kad „ima kirvį ir tykina į 
parką, skverą, net po langais eglutės nu. 
kirsti.“

Kad nebūtų diaroma žalos miškams, pa 
tariama gyventojams vietoje eglutės 
puošti' namus jų puokšte ar šaka. Taip 
pat esančios gražios tradicijos mokyklose 
prieš Naujuosius metus eglutes puošti 
miške, o kartu paruošti paukščiams ir 
žvėrims „stalą“ vaišių. Gruodžio mėn. 
Vilniuje buvo suruošta net paroda, kaip 
pasidaryti naujametinę eglutės puokštę iŠ 
įvairiausių medžiagų, į kurią suvažiavę 
pasižiūrėti latviai ir 'baltarusiai.

NAUJAS P. GALAUNĖS DARBAS

Vieniais didžiųjų Lietuvos menotyrinin
kų, Čiurlionio galerijos kūrėjas ir direk
torius prof. Paulius Galaunė, 'gyvenantis 
Kaune, parašė menotyros studiją „Vii. 
niaus universitetas — litografijos Lietu-, 
voje pradininkas“, kurią numatoma iš
leisti 1980 m.

„Drauge“ rašoma, kad sausio 25 d. pro. 
fesoriui sueina 90 metų amžiaus, o prieš 
metus jis buvo susirgęs plaučių uždegi, 
mu ir širdies negalavimais. Nors ir nesu- 
stiprėjęs kaip reikiant, profesorius ir to
liau rašo.

KAUNO SENAMIESTIS VIEN TIK 
PĖSTIEMS

,.Soviet Weekly“ rašo, kad Kauno se
nasis centras paverstas vien tik pėsčiųjų 
zona. Visas trafikas nukreiptas i naujus 
aplinkinius kelius.

Tai esą padaryta norint apsaugoti senus 
pastatus, kad jie nebūtų drebinami.

NAUJA LIETUVIŲ LITERATŪROS 
ISTORIJA

Prieš keliolika metų Lietuvoje buvo pen
kiomis knygomis išleista vadinamoji aka
deminė „Lietuvių literatūros istorija“.

Dabar leidžiama nauja dviejų tomų 
trumpesnė „Lietuvių literatūros istorije“, 
kurios pasirodė jau pirmasis tomas, pa
ruoštas dešimties specialistų.

PREMIJA UŽ PORTRETUS

Lietuvos kultūros ministerija paskyrė 
premiją dailininkui V. Karatajui už kal
bininkų K. Būgos ir J. Balkevičiaus, aka
demiko D. Budrio ir prof. B. Sudavičiaus 
portretus.

„ŠLUOTOS AUKSINĖS MINTYS

Alkoholikai — tai yna tie, kurie varto
ja alkoholį bet kuriuo paros metu, taip 
pat nuitraiukdami miego bei poilsio valan
das.

(Iš mediko paskaitos)
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Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

E. Tamašauskas — 5 sv.
Nuolširdžiaii dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Spaudai paremti aukojo 6 sv. E. Ger

manavičius, po 5 sv. A. Miliūnas, J. Nau
jokas ir V. M. Žemaičiai, 3 sv. J. Struims- 
ki!s, po 2 sv. B. Urbanavičius ir M. Beren- 
Ifenė, 1 sv. S. Gaibrilaiitis, 10 dci. K. Ro- 
žatnislkas, po 13 vokiškų markių lEl Mag- 
diuiSauskas ir K. Bendoraiitis, po 3 markes 
J. Valiūnais, M. Miniauskals ir A. Turla, 
po 2 menkes J. Vitkus ir A. Dresleras.

NAUJI PRENUMERATORIAI
,,Europos Lietuvį“ naujai užsisakė Ona 

Vilimienė, V. Juozapattis, A. Wilen- 
tschuk, A. Juozėnas, J. V. Rutkauskas, A. 
Sergejus ir Jadvyga 'Beker, paskutinieji 
trys iš Vokietijos.

DBLS SKYRIAMS
Visi LŲLS skyrių pirmininkai prašomi 

.pranešti Centro Vaidybos sekretoriui 
Aleksui Vilčinskui saivo vaidybos narių 
pavardes ir adresus.

Taip pait primename, kad, prasidėjus 
■niaiujiemls metams, visi mariai privalo su
mokėti solidarumo mokestį. £1 mokes
čius renka skyrių iždininkai.

DBLS CV

LAIŠKAS PETRUI KEPEŽINSKUI

-DBLS centre (2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT) yra Franz Petereit at
siųstas iš Vokietijos laiškas Petrui Kepe- 
žinskui, kuris esąs gyvenęs Londone.

Londonas
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS 

šeštadienį, vasario 16 d., 6.30 vai. va
karo, Sporto ir Socialinio klubo salėje 
(345A Victoria Park Rd'., London E9) 
rengiamas Lietuvos 'nepriklausomybės — 
Valsanio 16d. minėjimas su menine pro
grama.

Paskaita — Lietuvos Atstovo Vinco Ba
iloko. Dainuos Londono choras ir Lando, 
no vyrų oktetas, vadovaujami Justo čer- 
ndo. Šoks Londono tautinių šokių grupė

,(Lietuva“, vadovaujama V. Jurienės ir 
P. Senkuvienės. Pirmą kartą pasirodys 
tautinių šokių grupė ,,Žaibas“, vadovau
jamais Aldonos Pukštytės. Taip pat turė
sime viešnią iš Kanados — pirmą kartą 
pas mus pasirodys Londone solistė Gana 
ČAPKAUSKIENĖ, kuri yna išgarsėjusi 
lietuviškos dainos ir savo balso žavesiu 
Kanados, J. A. Valstybių, Australijos lie. 
tuvdškose kolonijose.

Visi Londono ir apylinkių lietuviai ma
loniai kviečiami dalyvauti. Veiks bufetas 
su maistu. Įėjimas — laisva auka.

Vasario 16 d. rengimo komitetas

EKSKURSIJA Į AMERIKĄ

Tautinių šokių grupė ,,Lietuva“ birže, 
lio mėnesio gale vyksta į Čikagą — į Piau 
šaulio Lietuvių Tautinių Šokių Šventę.

Jei kas norėtų prisijungti ir vykti kar
tu į Jungtines Amerikos Valstybes pra-

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

šome ilki saiuisio mėn. galio pranešti: F. 
Senkuvienė arba V. Jurienė, 11 Lanldbn 
Lane, iBromley, Keirut, BRI 4HB., arba 
skambinti 01-460-2592.

VYTAUTO SMETONOS KONCERTAS 
IR PASKAITA

Sausio 16 d., trečiadienį, .geroje akusti
nėje salėje, Wigmor Hall, Londone debiu. 
tavo svečias iš Amerikos — pianistas Vy
tautas Smetona.

Aulk'štas, lieknas ir šviesiaplaukis pia
nistas su įsijautimu, jaunatvišku entu
ziazmu ir tobula technika paskambino 
Beethoveno, Samuel Barber sonatas ir 
Šopeno polonezus-fantazijas 'ir baladę.

Pasiklausyti šio rečitalio, be įkiltų, buvo 
suėjęs ir didėlis būrys Londono lietuvių. 
Programai pasibaigus, klausytojai jo ne
paleido — 'Smarkiomis katutėmis prašė 
Vėl ir vėl eiti prie pianino. Ir jis turėjo 
paklusti publikos reikalavimams ir prie
do paskambino keletą kūrinių.

Lietuviai stebėjosi jo technika ir kūri
nių išpildymu, kurie paliko stiprų įspūdį.

O sausio 19 d., šeštadienį, būriui į Lie
tuvių Namus susirinkusių lietuvių Vytau
tas Smetona kalbėjo apie demoralizuotą 
laisvąjį pasaulį, kuris vienais atvejais 
tyčia, per atsidėjusius agentus, o kiltais 
nesąmoningai remia Sov. Sąjungą: stip. 
rina ją, o ji, visu tuo pasinaudodama, už- 
iminėja naujus kraštus. Dar ir ta preky
ba Vakarams visada būna nuostolinga, 
nes už gaminius ji neapmoka, prekybos 
balansas Vakarams būna nuostolingas.

Paskaitininkas įsitikinęs, kadi visokios 
nuolaidos daromos ir parama teikiama 
daugiau sąmoningai, tokių viršūnėse sė
dinčių, kurie galvoja, kad atėjo laikas vi
siems kraštams gal ir apsijungti.

Lietuviškoje bendruomenėje taip plat 
pastebimas didžiulis pasikeitimas. Net 
tokie žmonės, kurie pirmaisiais metais 
atvažiavę lį Ameriką demonstravo prieš 
Sov. Sąjungą ir degino jos vėliavą, šian
dien jau bičiuliaujasi su sovietiniais pa
reigūnais ir jokio pasipriešinimo nebero
do ar nors 'pasyviai laikosi.

Po paskaitos prelegentas dar atsakinė
jo į jam pateiktuosius klausimus.

Kaip paskaitininkas V. Smetona stebi
no ypiač tuo, kad jam mintys plaukia ko 
greičiausiai ir be jokio rašto.

UŽGAVĖNIŲ DEŠRŲ IR KOPŪSTŲ 
VAKARAS SPORTO IR SOCIALINIAME

KLUBE
Vasario 9 d. (šeštadienio vakare) Lon

dono Sporto ir socialinis klubas rengia
Užgavėnių dešrų ir kopūstų vakarą.
Visi londbniečiai yra laukiami atsilan. 

toalnit. Pradžia 7.30 vai. vakaro.

NAUJA SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO SEKRETORĖ

Londono Sporto ir Socialinis 'klubas su
teikė lygias teises moterims: sausio 12 d. 
klubo sekretorės pareigas perėmė prieš
kario emigracijos lietuvaitė Marija Kali- 
naudkalite-Hoye. Jai talkins jos sesuo 
Komatalncija Kalinauskaitė-Edienė. Jos 
ryžtasi klubą padaryti jaukesniu — dau
giau prisitaikyti prie lankytojų pageida
vimų.

Klubo vadovybė ir nariai dėkingi bu
vusiam sekretoriui Vytautui Masteilkai ir 
jo pagalbininkei Marytei Masteikienei.

S. K.

ROŽINIO VAINIKAS LIETUVAI
Christian Community Centre, vado, 

vaujaimiais Dubline gyvenančio advokato 
T. C. Gerard O'Maholny, pradėjo rožinio 
vainiko Lietuvai akciją 1979 m. gruodžio 
22 d. Akcija tęsis 'iki vasario 16 dienos.

Norima, kad žmonės pasiaukotų sukal
bėti milijoną rožinio iki Lietuvos nepri
klausomybės dienos — Vasario 16-tosios, 
kai tas rožinio vainikas iš Dublino bus 
perduotas eterio bangomis Lietuvai.

Yna specialūs pasižadėjimo blankiai, jei 
kas iš lietuvių norėtų dalyvauti tame vai
nike ar paraginti kitus. Blankai gaunami 
šiuo adresu: S. KASPARAS, 21 The Ovai, 
Hackney Road, London E2.

Kviečiame visus lietuvius jungtis.
S. Kasparas

Bradfordas
MIRĖ KAZYS ZDRAMYS

Po ilgos ir sunkios ligos sausio 9 d. li
goninėje mirė Kazys Zdramys, aprūpin
tas pask. Sakramentais. Gimė 1907 m. 

birželto 28 d. Alsėdžiuose mažažemio ūki. 
ninko šeimoje. Nors buvo vienturtis sū
nus, nuo mažens turėjo pratintis prie 
sunkaus gyvenimo. Truputį pasimokęs, 
dirbo tėvų ūkelyje ir uždarbiavo, rašti
ninkaudamas urėdo raštinėje, o pretar. 
piiais darbuodamasis dvare ar pas ūkinin
kus. Vedęs, susilaukė dviejų dukterų ir 
sūnaus. Laisvu laiku skaitė knygas bei 
laikraščius, vertindamas apsišvietimą, o 
taipgi tautinį susipratimą.

Karo metu nublokštas į Vokietiją, il
gesnį laiką gyveno Grevene, siųsdamas 
dukterį Vandą į ,,žibinto“ prekybos mo. 
kyklą. Emigravęs į Angliją, įsikūrė Brad- 
forde 'nuosavame namelyje. Visą laiką 
dirbo tekstilėje.

Velionis buvo ramaus, draugiško bū
do žmogus, darbštus, gerai apsiskaitęs. 
Vertino ir palaikė tautinę veiklą, rėmė 
spaudą. Buvo susipratęs katalikas, uoliai 
dalyvavo lietuviškose pamaldose. Jo kuk
lūs namai buvo atviri visiems, mėgo pa. 
sikalbėti apie Lietuvą, jos kančias ir ne
žinomą ateitį.

Sausio 15 d. išv. Onos bažnyčioje gau
siai susirinko 'draugai ir pažįstami su juo 
atsisveikinti. Paaukojęs gedulingų Mišių 
auką ir sugiedojęs ,,Libera me", kun. J. 
Kuzmickas iškėlė taurų velionio būdą: ki
lęs ir augęs nepasiturinčioje šeimoje, liko 
ligi mirties ištikimas Tėvynei Lietuvai ir 
Dievui. Kapinėse po laidojimo apeigų su 
velioniu trumpa įkalba atsisveikino sava. 
naris kūrėjas J. Reinys, uždėjęs ant nau
jo kapo gyvų gėlių puokštę.

Vėliau Vyties klube velionio slaugy
toja ir talkininkė -Marija surengė priėmi
mą. Apie -a. a. Kazio šviesų asmenį min. 
timis pasidalijo kun. kapelionas, senas 
pažįstamas Z. Gelvinauskas, J. Adomo
nis ir A. Buičys, prisiminęs ir neseniai 
mirusį a. a. Juozą Staniškį: valdžios įstai
goms nuitęsus jo laidotuves ir laiku ne. 
pnanelšus, buvo palaidotas niekam apie 
tai nežinant. Sočius patiekalus paruošė 
gera mūsų šeimininkė T. Groblienė.

Amžiną atilsį Kazio vėlei tesuteikia 
Aukščiausiasis!

J K.

Maidenhead
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DELS Maidenhead skyriaus metinis 
susirinkimas šaukiamais sekmadienį, va. 
sarto 10 d., 3 vai. ipo pietų Ray's Sočiai 
Club, Blackamoiore Line, Maidenhead.

Bus svarstomi įvairūs skyriaus reikalai 
ir renkama nauja vaidyba.

Skyriaus nariai prašomi -kuo gausiau 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Noltinghamas
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Vasario 16 d., 6.30 vai., ukrainiečių klu
bo salėje (30 Bentinck Rd.), rengiamas 
platesnio masto Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas.

(Programoje: sveikinimai ir dr. St. Kuz. 
milnislko paskaita.

Meninė dalis bus įvairi ir įdomi. Ją at
liks vietinis „Gintaras“, kurio šiuo metu 
pasipildė gretos naujais veidais. Jis stip
riai ruošiasi programai.

Programai pasibaigus, prie geros mu. 
ziikos bus šokiai iki vidurnakčio. Bus ir 
alaus su puta1.

Kviečiame visus vietos lietuvius su 
draugais ir iš tolimų 'apylinkių gausiai 
atsilankyti.

Vasario 17 d., 11.15 vai., sekmadienį, 
Lietuvių Židinyje užprašytos mišios už 
Lietuvą.

Minėjimo pelnas 'skiriamas Tautos 
Fondui.

Skyriaus valdyba

Manchesteris
N. METŲ SUTIKIMAS

LK1VS ,,Ramovės“ Mančesterio skyrius 
surengė lietuvių klube N. Metų sutikimą, 
į kurį atsilankė daug žmonių.

Sutikimą atidarė ir pravedė namovėnų 
sikyr. pirm. K. Murauskas.

1980 metai sutikti -su geriausiais linkė
jimais vieni kitiems ir saldžiais pasibu
čiavimais, ypač su moterimis... Pradžioje 
žmonės vaišinosi savo atsinielštaiis užkan
džiais, vėliau pavaišino klubas.

Ta ipa'čia proga ramevėnų skyr. v-ba 
nuoširdžiai sveikina visus savo narius bei 
jų šėlimas ir linki sėkmingų ir laimingų 
1980-ltųjų.

Centro Valdybos Kalėdų ir N. Metų 
sveikinimas -atėjo penkiom dienom pavė
lavęs, nes užsigulėjo pašte. Jos sveikini, 
mus ir įgeriausiiuis šventinius linkėjimus 
Skyr. v-ba perduoda dabar.

NAUJA KLUBO VALDYBA

Mainchesterio Liet. Soc. Iklubaisl tulrėjo 
sausio 13 d. savo patalpose visuotinį na
rių susirinkimą, kuriame aptarė einamuo
sius reikalus ir išrinko naują valdybą 
1980 metams.

Naują valdybą sudaro: pirmininkas — 
A. Jaloveckas, vicepiirm. — A. Popelis, 
sekretorius — J. Verbickas, iždininkas — 
D. Jelinslkais, valdybos nariai: H. Stilus, 
J. Būtėnais, J. Duoba, D. įSvoikinias, V. 
Šiaučiulis ir P. žemeliauskas. Kandida. 
tai: M. VigelEkis ir J. Mil akrais. Revizi
jos komisijai: V. 'Bernatavičius, V. Pau- 

iauekas ir J. Podvoiskiis, kandidatas — 
H. Vainys.

Visi naujai valdybai linkime sėkmės.
A. P.kls

KALĖDŲ EGLUTĖ

M. L. Tėvų k-tas sausio 5 d. surengė 
• kalėdinę eglutę lietuvių klubo narių vai. 
tems, kurių buvo 36.

Kalėdų Senelis (V. Bernatavičius) vi
siems įteikė dovanėles. Po to vaikams bu
vo arbatėlė, kurią paruošė M. Bemiaitavi- 
čienė ir F. Siilienė. Eglutės išlaidas pa
dengė klubas.

Valkai buvo patenkinti ir tiki, kad Se. 
nelis juos aplankys ir per ateinančias Ka
lėdas.

Liet. Sodyba
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Sodybos Skyrius vasario 16 d., 
18 vai., šaukia visuotinį metinį susirinki, 
mą paminėti Lietuvos nepriklausomybės 
šventei, aptarti įvairiems reikalams ir 
perrinkti valdybai.

Paskaita: M. Bajorino.
Kviečiame narius ir svečius -gausiai da

lyvauti.
Skyriaus valdyba

ŠVENTIŠKOS DIENOS

Be daugybės įvairių balių bei bendrų 
pobūvių, gruodžio mėnesį Sodyboje įvyko 
nemaža ir 'lietuviškų parengimų.

Pirmąją šio mėnesio dieną Sodybos šei
mininkas Justinas Snabaitis atšventė sa
vo 50-tąjį gimtadienį, o Vaclovas žukas- 
Žukauskas — pasitraukimą į pensiją.

Justinas gimė Suvalkijoje. Pasitraukęs 
į Vakarus, vargo Vokietijoje ir Danijoje. 
Atvykęs į Angliją, Mančesteryje sukūrė 
gražią lietuvišką Seimą su Bernadeta Na
vickaite. Augina du švariai lietuviškai 
įkalbančius vaikus, šiuo metu su žmona 
jau ilgą laiką prižiūri Sodybą.

Vaclovas gimė Kaune 1914. XII. 1. Tai
gi šventė ne tik pabaigtuves ilgamečio 
darbo, Ibet ir gimtadienį. Lietuvoje tarna
vo D. L. K. Vytauto 9-teme pulke. Eiaigęs

Justinas Snabaitis

mokomąją kuopą, buvo pakeltas į puska
rininkius. Okupavus Lietuvą, pasitraukė 
iš kariuomenės. Į Angliją, kaip ir dauge
lis mūsų pabėgėlių, atvyko 1947 m. Čia 
dirbo baldų pramonėje.

Pobūvį puošė gausus svečių skaičius ir 
turtingas stalas. Ypač užsieniečiams dide
lį įspūdį padarė šeimininkių paruošti lie
tuviški patiekalai ir Vaclovo sūnaus Vik. 
toro įgaistrohominė kūryba.

•Sveikinimo žodyje kun. A. Geryba 
trumpai priminė jubiliatų gyvenimo isto
riją, padėkojo Aukščiausiam už jiems su
teiktų metų ir malonių dovaną ir palinkė
jo tolimesnės palaimos jų bei jų šeimų 
gyvenime.

Daugiau visuomeninto pobūdžio šventė 
įvyko gruodžio 15 d., kad Sodybos -skyrius 
paminėjo D. L. K. Vytauto-Aleksandro 
vardadienį ir pagerbė Lietuvos karius. 
Paskaitoje kun. A. Geryba nupiešė 
mūsų didžiojo valdovo asmenybės bruo

žus, jo tarptautinę ir vidaus politinę 
veiklą, plačiai nešančią įteką Europos 
gyvenime. Pagarbiai prisiminė Lietuvos 
genijų ir tuos, kurie kardu, žodžiu ir 
knyga gynė Lietuvos laisvę ir žadino mū
sų tautą. Nereikia milijoninių minių įgy
vendinti idealui — užtenka miažo, pasiau
kojusio, vieningo branduolio, kuris, teip 
garstyčios grūdas, gali užaugti į dangaus 
paukščiams prieglobstį duodantį medį.

Sekančią dieną gausus tautiečių būrys 
šv. Mišių aukos metu meldėsi už Lietuvą 
ir jos vaikus. Dviejų dienų minėjimą už
baigė Tautos Himnu.

Su ilgesiu ir susikaupimu prisimename 
kūčias, švęstas Lietuvoje — girgždantį 
sniegą, kuklią eglutę, prakartėlę ir ypač 
šventa ramybe dvelkiančią Kalėdų dva- 
šią. Tie prisiminimai atbunda ir sveti
mame krašte. Turime būti dėkingi, kad' 
Sodyboje kiekvienais metais galime, kiek 
aplinkybės leidžia, mintimis grįžti į Tė
vynę ir pasidžiaugti lietuviškomis kūčio- 
mis. Šie metai nesiskyrė nuo kitų. Šven
tas vakaras praėjo santūriai, šalt-ai, bro. 
liškos meilės dvasioje. Sodybos, senelių 
nepamiršo ir kiti. Juos gražiai pasveikino 
ir apdovanojo mielos dain avietės ir veik
lus Bradifordo Vyties klubas. Jiems nuo
širdus 'ačiū!

Kristaus gimimą pasveikinome Berne
lių Mišiomis.

Pasibaigė 1979-tieji. Su viltimi žvel. 
giame į miglotus 1980-tuosius ir tiki
mės, kad jų pabaigoje dar gyvuos lietu
vybė Anglijoje, dar galėsime laitsigaivinti 
lietuviška šiluma, pasidžiaugti mūsų or. 
ganizaicijų nesavanaudiškai vieninga 
veiklia ir jos turtingais vaisiais.

A. G.

Škotija
G. ČAPKAUSKIENĖ ŠKOTIJOJE

Dainininkė solistė G. Čapk.ausk'ienė tu
rės du koncertus Škotijoje.

Vasario 10 d. ji dainuos Vasario 16 mi
nėjime, o vasario 13 d. parodos atidary. 
mo koncerte.

Vokietija
MIRĖ DIPL. INŽ. ČESLOVAS 

JALINSKAS
Sausio 9 d. Muenchene mirė diplomuo

tas inžinierius Česlovas Jalinskas, gimęs 
1904 m. vasario 13 d. Rusijoje, Rževo 
mieste. 1922 m. įgrįžęs į Lietuvą, 1926 m. 
išlaikęs eksternu 'abitūros egzaminus, 
įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto 
te:|hnol;(J:jlosi 'I|akuūteltą1.l SltudiljluodiamaS 
uždarbiavo geležinkelių valdyboje. 1944 
m. pradžioje apgynė diplomuoto inžinie
riaus darbą. Jau liepos mėnesį teko 
trauktis į Vakarus.

Buvo emigravęs į JAV, o 1966 metais 
išvykęs metams į Braziliją, bet 1967 m. 
grįžo į Vokietiją, gyveno Osnabruecke, 
vėliau 'atsikėlė į Muemcheną.

GRIPAS PASISUKO LIETUVOJE
„Valstiečių laikrašty jie“ rašomai, Ikpd 

Lietuvoje jau pasisuko gripas.

SKANI DUONA

Britų „The Sunday Times“ pataria sa
vo Skaitytojams valgyti tik grynų kviečių 
duoną, kurių vardai yra tokie: Whole- 
weaith Bloomers, Wholemeal tin, Cottage 
loaf, Granery. Hovis duonai trūksta sėle
nų. Patariama kartais užsiskaniauti ir 
Rye bloomer, jeigu ji kepta iš nesijotų 
miltų.

Pranešame pažįstamiems ir draugams 
liūdną žinią, kad praeitų metų pabaigoje, 
sulaukusi 92 m. amžiaus, Prancūzijoje 
mrė mūsų mylima uošvė, senelė ir prose
nelė

ELENA JANKAUSKIENĖ, 
giin. Jurgelionytė, po karo Londone miru
sio a.a. Jurgio Jankausko našlė.

Velionė palaidota Paryžiaus Batignolles 
kapinėse —Masiulių šeimos rūsyje šalia 
jos dukrelės a.a. Angeliutės.

Ilsėkis ramybėje — visada esate mūsų 
mintyse ir širdyse!

Žentas: Jonas Masiulis.
Anūkai: Silvija, Nendrė, Petras ir 

Narimantas.
Proanūkai: Bernadėtė, Tiesa, Lukas, 

Teodoras ir Algis.
J.M.
Queen's Mews 9
London W2

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — vasario 3 d., 11.15 
vai., Židinyje.

LEAMINGTON SPA — vasario 3 d., 14 
vai., šv. Petro bažnyčioje.

COVENTRYJE — vasario 3 d., 16 vai., šv.
Elzbietos bažn.
NOTTINGHAME — vasario 10 d., 11.15 

vai., Židinyje.
KETTERINGE — vasario 10 d., 14 vai., 

šv. Edvarde.
BRADFORDE — vasario 3 d., 12.30 vai.
ECOLES — vasario 10 d., 12.15 vai. (per 

klaidą buvo paskelbta, kad nebus).
MANCHESTERYJE — vasario 24 d., 12.30 

vai.
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