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Auka ir degimas
i —

1944 m. vasario 16 d. išvakarėse, kada
nežinomas rytojus ir sunkūs rūpesčiai dėl
Uetuvos iaisvės gaubė visą tautą, poetas
V. Mykolaitis Putinas sukūrė eilėraštį
pavadinęs .Priešaurio regėjimų“ antrai
te.
Laiko perspektyvoje labai įdomus šis
eilėraštis. Poetas pradžioje primena iškil
mingus tėvynės laisvės minėjimus kada
„ilgėjomės garbės ir žygių, aukštabokščių
miestų, j tolimas marias plukdinome lai
vus“. Deja, „nesulaukėm užkerėtų lobių“,
nes „visi mūs turtai tapo audrų grobiu’
rūsčių dienų ir alkanų naktų“.

Klaiku pasidarė mūsų žemėje, artėjant
graudiems kūkčiojimams ir skausmo al
mamai. Tačiau Gedimino bokšto vizija
„vėl širdy sutelkė jėgą“, ir kietai susigniauzė rankos. Naujais žodžiais suaidėjo
Maironio pranašystės motyvas, kad „kry
žius gyvatą žadėjo“, kai Putinas pramatė
kančią, mirtį, kaulų pelenus, liūdinčius
kryžius. Tačiau įkvėpto poeto -akys nu
krypo į ateitį, {būsimus laikus, kada
bus išpirkta skriauda ir piktas smurtas
visiems, visiems, kas šiandien kryžių
neša.
Pakils iš pelenų žmogus naujai atkurtas
ir žengs į tą pasaulį žydintį ir gražų.
Sultingos atžalos išsprogs iš kapinynų...
Nežinia, kaip greit iš kančios, mirties
ir kaulų pelenų pakils naujai atgimęs
žmogus: šie laikai tebėra persekiojimų
kančios, o taipgi kovos dėl laisvės ir teisių
gadynė. Tačiau būdinga, kad persekioja
mieji kovotojai, kaip ir pirmieji krikš
čionys, atsišlieja į kančios ir persekioji
mų Vyrą Kristų kuris nugalėjo mirtį ir
su prof. Malachi Martin tartum sako:
„Aš mirdamas nugalėjau mintį ir ją pa
keičiau durimis į amžinąjį gyvenimą, vėl
gyvendamas tarp žmonių“.
2 ----1970 m. kun. Algirdas Macius sovietų
kone, lageryje aiškino įvairių tautybių
pasmerktiesiems: „Tikinčiu ir pavyzdin
gu lengva būti, kai gyvenama laisvėje ir
gerovėje... Visai kas kita, kai esi perse
kiojamas dėl Dievo žodžio... Tai jau Gol
gotos kelias, kuriame mūsų tikėjimas
sunkiausiai bandomas“.
1975 m. birželio 17 d. sovietų Aukšč.
Teisme Nijolė Sadūnaitė, nenustodama
ramybės ir geros nuotaikos, bylojo: „Su
džiaugsmu einu į vergiją dėl kitų laisvės
ir sutinku mirti, kad kiti gyventų. Šian
dien aš atsistoju šalia amžinosios Tiesos
— Jėzaus Kristaus ir prisimenu Jo ket.
virtąjį palaiminimą: „Palaiminti, kurie
trokšta teisybės, nes jie bus pasotinti“.
1977 m. liepos 25 d. tame pačiame teis
me Vladas Lapienis tą patį teigė: „Būti
nuteistam už savo pareigų ėjimą man ne
tik ne gėda, o garbė. Aš atsistoju šalia
amžinosios Tiesos, kuris pasakė: „Palai
minti, kurie persekiojami dėl teisybės, nes
jų yra dangaus karalystė“... Dievo reikia
labiau klausyti, negu žmonių“.
1977 m. vasarą Petras Plumpa rašė iš
kaceto: „Esame pašaukti aukai ir degi
mui naktyje ir tokiais turime pasilikti,
nes kitaip — laikinoji naktis mums po
mirties gali pavirsti amžinąja naktimi“.
Jie eina į vergiją ir kacetinį nužmogipiimą heroiškai nusiteikę, nes gc|rai nu
jaučia, joig Prisikėlęs Kristus pašventino
kraujo praliejimą bei mirtį ir dėl Jo au
kos kančia ar mirtis dėl kilnių idealų yra
šventa.

3 ——
Kristus, prisikėlęs iš numirusiųjų, tarsi
teigia, jog, norint būti pilnutiniu žrnogumu, būtina, kad asmuo būtų pašventintas
ir .gyvendamas ir mirdamas. Būtina, kad
būtume pasirengę kviečiami, bet ne ver
čiami, gera valia priimti tikėjimą, jog pri
sikėlęs Kristus beribės visatos žmonėms,
nepaisydamas jų teorijų ir pageidavimų,
lėmė amžinai gyventi.
Kai paskiras asmuo paklūsta šitam
kvietimui, jame pradeda skleistis, žydėti
ir daugintis Dievo malonės palaima. Tik
atsiliepdamas kvietimui žmogus supranta
savo paskirtį ir palenkia jai, kaip mūsų
tautos kankiniai, savo gerą valią.
Kai tai, kas buvo, kas yra ir kas turėtų

Pranešimai busimajam DBLS ir
LNB suvažiavimui
DBLS CENTRO VALDYBOS
PIRMININKO PRANEŠIMAS

Artėja 32-sis DBLS suvažiavimas, Jame nagrinėsime savo organizacijos veik
lą ir problemas. Kaip žinome, praeitais
metais savo spaudoje ir susirinkimuose
turėjome daug pasisakymų ir idėjų įvai
riais mūsų veiklos klausimais. Jų tarpe
buvo pageidavimų skelbti CV pranešimus
prieš suvažiavimą, kad visuomenė galėtų
su jais arčiau susipažinti.
Valdyba tam pritarė, ir šiame savo pra
nešime stengsiuos apibūdinti mūsų praei
tų metų veiklą ir paliesti keletą klausimų
bei sumanymų, kurie yna tiesiogiai susi
ję su ateities veiklos planavimu.
Tad koks yra šiuo metu mūsų organiza
cijos vaizdas? Norėčiau pažvelgti į praei
tį, i geruosius laikus, kai .prieš 30 metų
turėjome 78 skyrius su 3.00-0 narių, visi
buvome pilni vilčių ir noro -dirbti. Bet,
metams bėgant, dėl nuolatinės emigraci
jos narių skaičius buvo sumažėjęs iki 400
(1965-1966 metais). Bet tai nereiškia, kad
tuc-met lietuvių skaičius šiame krašte bū
tų taip drastiškai sumažėjęs. Sumažėjęs
gal buvo solidarumas, nes jautėmės stip
rūs savo kolonijose ir daugelis mūsų ne
matėme reikalo priklausyti organizacijai.
Bet šitai nuo 1970 m. narių skaičius pra
dėjo vėl kilti, ir jau praeitame suvažia
vime, šiais blogais laikais, dalyvavo 16
skyrių ir buvo atstovauta 724 nariams.
Tai reiškia, kad lietuviškas solidarumas
sustiprėjo, nes, nors lietuvių skaičius ap
skritai žymiai sumažėjęs, mūsų žmonės
mato Sąjungos, kaip -bendruomenės orga
nizacijos, reikalingumą ir grįžta -arba
naujai įstoja į jos eiles. Tai įrodo mūsų
žmonių pritarimą jos veiklai ir kad ke
lias į vienybę bus lengviausiai surastas
jos rėmuose.
Čia norėčiau kaip pavyzdį nurodyti,
palyginti, naują skyrių Maidenhead, ne
taip jau seniai įsteigtą skyrių Liet. Sody
boje, kuris apima toje apylinkėje gyve
nančius lieltuviuis ir, žinoma, praeitais
metais įsteigtąjį skyrių Škotijoj, (Bellshill
lietuvių kolonijoje.
Pastarasis įvykis 'teikia mūsų veiklai
didelę reikšmę. Su to Skyriaus įsteigimu
buvo užmegzti labai tamprūs ryšiai su
Slkotijos lietuviais. Pradėjome bendrauta
kultūrinėje, lituanistinėje ir organizacinė
je srityse. Ypač didelę reikšmę turėjo so
listės G. čapkaiuSkienės lankymasis Ško
tijoj ir Londone. Tai buvo bendrų Volkieitiljas Bendruomenės, DBLS ir PLB valdy
bų pastangų vaisius. Tikimės, kad Škoti
jos lietuvių ir Šv. Cecilijos choro 'atvyki
mais į -Londoną turės didelės reikšmės mū
sų totilmesnei veiklai plėsti. Mes turime
jungtis ir tiesti vieni kitiems ranką, nes
nėra. [p-aįslapitis, kad lietuviškos išeivijos
gyvenimais metams įbėgant sunkėja, ypač
šiame krašte, kur lietuvių skaičius nuo
lat mažėja, dirbusieji veikėjai pavargsta,
pasensta ir pasitraukia, o jaunoji k-arta,
negausi skaičiumi, nėra pakankamai stip
ri ir, neturėdama savo tėvų ar „senelių
pasiaukojimo lietuvybei, negali ar nenori
įsijungti į savo tėvų sukurtosios organi
zacijos eiles.
Be to, faktas, kad turime keletą žmo
nių, kurie įvairiais būdais stengiasi drums,
ti Sąjungos veiklą, ne kritikuodami, bet
šmeiždami organizacijos vardą ir joje
dirbančius žmones, kas sudaro klaidingą
mūsų veiklos vaizdą užsienio lietuvių
akyse ir iš dalies atbaido jaunimą nuo tė
vų sukurtosios organizacijos, nes jam totie dalykai yra svetimi ir nesuprantami,
dėl to ir buriasi į sau suprantamus būre
lius, kuriuose ir vyksta jų veikla.
Pernykščiai metai buvo didelių vilčių
ir pastangų metai, ypač ruošiant Jaunimo
Kongresą, iš kurio tikėjomės sulaukti di
delės naudos mūsų pačių jaunimui ir vi
suomenei.
Nėra abejonės, kad pats Kongreso orga.
nizavimas ir stovyklos pravedimas buvo
atliktas be priekaištų, ir čia didelė padė
ka tenka C V jaunimo reikalų vedėjui A.
Vilčinskui. O P. Mašalaičio pravestas au
kų vajus mūsų jaunimo atstovams parem
ti nustebino visus. Bet didelis klausimas,
ar mūsų jaunimas pilnai pasinaudojo šiuo
įvykiu, ar mums pavyko jį paruošti ir
įjungti į bendrus įvykius. Atrodo, kad
ne, nes, bent stovykloje, būtų galėję daly-

būti, yra apgaubiama dvasine darna, iš
tos damos ištrykšta meilė, apie kurią N.
Sadūnaitė tarsi įkvėpta kalbėjo: „Mano
širdyje dega meilė žmonėms, nes tik my
lint viskas darosi lengva. Blogį turime vi
su griežtumu smerkti, bet žmogų, net ir
klystantį, privalome mylėti. O to galima
išmokti tik Jėzaus Kristaus mokykloje,
kuris visiems yra vienintelė Tiesa, Kelias
ir Gyvenimas“.
J- Kuzmickis

vauti daugiau, ir šioje srityje lituanistinis
skyrius ateityje turės dar daug pasidar
buoti.
Šio suvažiavimo proga norėčiau kreip
tis į jaunimą ir jo vadovus, kviesdamas
naudotis mūsų organizacijos institucijo
mis, įsijungti į skyrių veiklą ir dirbti Są
jungos rėmuose, nes tik tuo būdu jie ga
lės pilnai įsijungti į lietuvišką gyvenimą
ir užtikrinti mūsų . institucijų tęstinumą.
Aišku, jie gali ir privalo steigti savo or
ganizacijas, priklausyti Pasaulio Liet.
Jaunimo Sąjungai, ir norėtųsi matyti čia,
Didžiojoj Britanijoj, Jaunimo Sąjungą,
kuri bendrai veiktų įsu DBLS ir jos sky
riais ir kitomis organizacijomis. Tai ir bū
tų mūsų jauniems vadovams uždavinys
ateičiai.
Palyginus su kitais kraštais Europoje,
mūsų lietuviškos veiklos padėtis D. Brita
nijoje yra gana ideali. Mūsų visuomenės
dauguma yra salos šiaurės ir vidurio apy
linkėse. Be Sodybos ir Liet. Namų pietuo
se, turime klubus Mančesteryje, Bradforde
ir Bellshill (Škotijoje). Tie trys daugiau-

šia tarnauja D. Britanijos šiaurės lietu
viams.
Sodyba, L. (Namai 'ir Socialinis Klubas
Londone tarnauja mūsų pietuose .gyvenan
tiems tautiečiams. Beit faktas, kad vidu
rio Britanijos lietuviai tapo lyg ir pamirš
ti. Dėl to ir kilo idėja Vid. Anglijoj įsigyti
lietuviškos veiklos Centrą, kuris (tarnautų
toje apylinkėje esančiai visuomenei. Tuo
reikalu jau turėjome pasisakymų spaudo
je ir susirinkimuose, bet atrodo, kad vie
ningos nuomonės nėra, ką ir kaip daryti.
Vieni ilš mūsų mano, kad reikalas pavė
luotais, nepraktiškas ir nesusilauktų pa
ramos. Kiti, turėdami galvoje jaunąją
kartą, teigia, kad tokią vietą turėti Vid.
Anglijoj yna būtinybė, nes ja įgalėtų pasi
naudoti bent 6 lietuvių kolonijas, kaip
Derby, Nottingbamas, Coventry, Woverhamptonas, Blirmimigbamas ir Stoke-cnTrent, ir ten vyktų jų kultūrinė veikla.
Yra dar ir .trečia nuomonė, kad būtų
naudingiau įsteigti mažesnės apimties klu
bus tokiose vietovėse kaip Nottiinghlaimias
ir Bdirminghamas, kur tų vietovių ir apy
linkių visuomenė turėtų lengvesnes sąly
gas vietinei veiklai plėsti.
Aš esu tos nucmcnės, kad reikėtų
turėti lietuviškas veiklios Centrą Vi
durio Anglijoje, nes suprantu, kad tiek
Lietuvių Namai Londone, tiek Sodyba
pietuose negali pilnai pasitarnauti anų
apylinkių 'lietuviams, ypač Sodybos pakan
kamai neišnaudojame
savo kultūrinei
veiklai.
Dėl to manyčiau, kad argumentai už
tokios naujos vietos pirkimą yra stipres
ni negu prieš, ir čia šio klausimo nena
grinėsiu. Tik klausimas, kokiu būdu tokią
vietą galėtume įsigyti.
Pirmasis būdas būtų pirkti, ieškant nau.
jų mūsų visuomenėje ir organizacijose
investicijų.
Antrasis
būtų — par
duoti turimąją Sodybą, kuri, pagal dau
gelio mūsų nuomonę, lietuvybei mažai tepasitarnauja ir ne visiems prieinama. O
ją pardavus, galima būtų nupirkti pana
šią vietą Vid. Anglijoje, ir dar liktų pini
gų Liet. Namams pagerinti.
CV siūlo pirmąjį būdą ir yra atlikusi
šiek tiek pasiteiravimų ir pasitarimų, ku.
riuose dalyvavo ir Tarybos pirmininkas.
1. Manoma, kad tokie namai turėtų būti
tame rajone tarp Derby, Nottinghamo, Co
ventry ir Wolverhamptono. Namų dydis
mažesnis negu Sodyba su maždaug 30 akrų
žemės.
2. Suma — maždaug £150.000. Kai dėl
baldų ir įrengimų, tai tas priklausytų nuo
namo stovio. Manyčiau, kad reikėtų bent
£10.000.
3. Namuose turėtų būti salė, baras, skai
tykla ir kambariai pensininkams, šiek
tiek daržų, sporto aikščių, ir vieta stovyk
lauti.

PASAULYJE
J. BELOWO LIUDIJIMAS

Vokiečių spauda vis dar neužmiršta
Vlado Česiūno ir iš visų pusių pasvarsto
jo istoriją ir likimą.
Į tuos svarstymus „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ skiltyse kovo 13 d. įsijun
gė ir Jurij Below, papasakodamas gana
panašų ankstesnį atsitikimą su biologijos
profesorium dr. Aleksejum Holubu, kuris
su delegacija buvo atvažiavęs į Olandiją
ir pasiprašė politinio prieglobsčio. Jis bu
vo pagrobtas, pargabentas i Sov. Sąjun
gą, o po metų (1962 m.) Maskvoje buvo
paradytas spaudos konferencijoje. Čia jis
pasisakė, kad grįžo laisva valia, o tuos
vienerius metus, kai niekas nieko apie jį
negirdėjo, praleidęs dirbdamas „slaptą
darbą“.
J. Below 1964 m. pavasarį susitiko su
pref. Holubu Mordovijoje, Sasnovkos kon
centracijos lageryje. Už „valstybės išdavi
mą“ jis buvo nuteistas 12 metų.
1962 m. pargabentas į Maskvą, aerod
rome jis buvo sutiktas su gėlėmis. Įso
dintą į juodą „Volgą“, pavežiojo jį mies
to gatvėmis, parodė naujai pastatytus na
mus ir uždarė garsiojo Liubiankos kalėji
mo vienutėje. Teisme tokiam valstybės iš
davikui buvo reikalaujama mirties baus
mės. Byla buvo sudaryta, kol jis dar te
bebuvo Olandijoje. Vienutėje teko išsėdė
ti pusę metų. Karinis tribunolas nuteisė
mirti, bet aukščiausiosios tarybos prezi
diumas pakeitė tai į 12 metų.
O kodėl jis sutikęs eiti į tą spaudos kon
ferenciją? KGB generolas Ivanovas pasa-

4. Finansai. Kaip minėjau, valdyba nėra
pasiruošusi parduoti turimąjį turtą. Dėl
to šis klausimas yra atviras pačiam suva
žiavimui. Bendrovė, mano manymu, galė
tų skinti šiam reikalui bent £30.000. Li
kusioji suma turėtų būti sukaupta iŠ vi
suomenės investacijomis, paskolomis ar
aukomis.
Nežinodama DBLS narių ir Bendrovės
akcininkų nuomonės dėl paties tų namų
pirkimo iš principo, CV nėra sudariusi
biudžeto. Mums reikia žinoti minėtų apy
linkių lietuvių įsipareigojimą ta vieta nau
dotis ir ją remti. Turint jų paramą ir en
tuziazmą, tokie namai galėtų išsilaikyti.
Projektas nėra mažas nei lengvas. Bet
jo nauda mūsų lietuviškai veiklai būtų
labai didelė. Dėl to jis yra vertas mūsų vi
sų dėmesio, ir lauksime nuoširdžių pasi
sakymų.
Vienas dalykas aiškus, būtent, kaid mū
sų lietuviškoms kolonijoms išlaikyti Vid.
Anglijoje reikia turėti tam tikras nuosa
vas institucijas, vistiek, ar tai būtų ma
žesni klubai, ar bendras centras, kokį čia
apibūdinau.
Kaip ten būtų, bet organizacinė veikla
turi eiti į priekį. O ji remiasi skyriais ir
jų organizuojama veikla kolonijose.
Kaip ir anksčiau, valdyba stengėsi ap
lankyti kiek galima daugiau Skyrių ir ko
lonijų. Buvo padaryti net keli vizitai Skotijon organizaciniais ir lituanistiniais rei
kalais. Buvo pravesta registracija nau
jom nario kortelėms, kas dabar būtinai tu
rėti registruojant Sąjungą valdžios įstaigo
se. Tenka pastebėti, kad kai kurie Sky
riai maža dėmesio atkreipia į knygvedybą, narių registraciją ir į atsiskaitymą su
Centru. Bet apskritai paėmus, kultūrinė
ir politinė veikla vyksta įprastu tempu.
Tik dėl jaunimo, jo įjungimo į organiza
cinę veiklą ir lietuvišką auklėjimą, tai
šioje srityje turime daryti pozityvią pa
žangą, nes be to ir jokie kultūriniai cent
rai nieko geresnio neatsieks..
Labai didelį rūpestį C. Valdybai teikia
mūsų spauda. ,,Europos Lietuvis“ yra
sunki našta, ir būsime priversti svarstyti
laikraščio leidimą kas dvi savaitės, kad su
mažėtų redagavimo darbas, pašto išlaidos
ir rinkimo bei spausdinimo problemos.
Lietuviška knyga ir laikraštis niekad
mums nebus pelninga sritis. Mes sutin
kame, kad spaudą reikia finansuoti, bet
turi būti riba, per kurią jau nebegalime
peržengti. Atrodo, kad šiais metais Itą ri
bą peržengėme.
Nors Sąjungos knyga „Britanijos lietu
viai“ ir latvių laikraštis praeityje buvo su
mažinęs spaustuvės produktyvumą, vis
dėlto jaučiama, kad joje trūksta darbo
našumo.
Baigdamas noriu pareikšti, kad praeiti
metai mums atnešė gražių rezultatų ryšių
su užsienio lietuviais ir Pasaulio Liet.
Bendruomene, srityje. Bendruomenės pir.
mininko atsilankymas pas mus pašalino
daug nesusipratimų, o pasitarimas Belgi
joje suartino lietuviškas bendruomenes
Europoje. Tie ryšiai bus palaikomi ir
ateityje.
Tikiu, kad į šį suvažiavimą visi skyriai
atsiųs atstovus, ir bendromis jėgomis nu
statysime gaires ateičiai.
Iki pasimatymo

kęs: būsi sušaudytas, jei nepadėsi mums
prieš Vakarų spaudos šmeižikus. Žmogus
nenorėjo mirti.
Kai sutiko, tai buvo atgabentas ir ap.
gyvendintas atskiruose namuose prie
Maskvos ir ten porą mėnesių ruošiamas
tai konferencijai. Per tą laiką jam paaugo
nukirpti plaukai, ir maistą savo geresnį
negu kalėjime. Konferencijai į ,,Ukrainos“
viešbutį Maskvon atgabentas su stipria
sargyba. Dar buvo ir įspėtas, kad jei mė
gintų bėgti, tai bus nušautas. Konferen
cijos metu šalia sėdėjo gen. Ivanovas ir
sakinėjo, ką reikia kalbėti. Po konferen
cijos tuojau nugabentas į Liubianką, o po
dviejų mėnesių į lagerį.
IRANAS PRASIVERŽĖ PRIEŠ SOV.
SĄJUNGĄ

Kalbėdamas persų naujųjų metų proga,
Irano dvasinis vadas ajaibcla Chomeinis
pasmerkė Sov. Sąjungą dėl „plėšikų ir
okupantų“ įsibrovimo į Alfiganistaną, o
tai esanti taip pat grėsmė ilr Uranui.
Irano prez. Banli-Sadr pareiškė: „Mes
negalime pakęsti jūsų karinių dalinių
mūsų kaimynystėje.“ Prezidentas norė
jęs pasiųsti į Afganistaną tairpitaiuitinę ko
misiją išsiaiškinti, kelp plačiai ten reiš
kiasi okupacinės pajėgos, bet Maskva ne
sutiko jos įsileisti.
ORLOVO ŽMONA PRAŠO PADĖTI JOS
VYRUI

Volkiečių ,,Die Wie’Jt“ kovo 14 d. išsi
spausdino didelį Irinos Griovos laišką,
kuriame ji pasakoja apie Permės lagery
je sunkiai dirbantį ir baigiantį sunykti
savo vyrą, fiziką Orlovą, 1977 m. nuteis
tą 12 metų kalėti, ir prašo paisauldo
mokslinilnlkuis ir viešąją nuomonę spau
dimu į valdžią padėti jam.
Nepajėgdamas atlikti darbo normos, jis
nuolat baudžiamais. Atliekamu laiku ban
dė tobulinti savo srities išradimą, rašyti
mokslinius straipsnius, bet viskas iš jo
atimama. KGB valdininkas jam pasakęs:
„Orlovai, užmiršk, kad esi mokslininkas.
Tu iš šio lagerio jau nebeišeisi.“

7 dienos

— Krokuvoje (Lenkijoje) mintinai su
sidegino 50 m. įamžinus žmogus, palikda
mas plakatą su įrašu: ,,Už Katyną“ (ten
buvo išžudyta tūkstančiai lenkų kiariniinkų).
Havanoje (Kubos sostinėje) apšaudomi į Venezuelos ambasados sodą pro
tvoras i sunkvežimiu įsiveržė 6 kubiečiai
ir pasiprašė politinio prieglobsčio (dabar
ambasadoje esą jau 15 telkiu pabėgėlių).
— JAV prašo tarptautinį tribunolą Ha
goje nutarti, kad Iranas paleistų jos am
basados pareigūnus, grąžintų ambasados
patalpas, apmokėtų už jų remontą ir
tuos, kurie laiko įkaitus, arba pats teis
tų, arba perduotų JAV.
— Norvegijos vadinamieji medžiotojai
jau užmušė šį sezoną 20.000 mažiukų ruo
nių — tiek buvo numatyta, o Kanada nu
matė išžudyti jų 56.400, tai dar tebesidar
buoja.
— Suomijoje 4 metams kalėti nuteista
už šnipinėjimą inžinierė, o šnipinėjusi ji,
saiko, Sov. Sąjungai.
— Sardinijos banditai pagaliau po 213
dienų kalinimo paleido britų verslininko
Schild dukterį Annafoelą (pats Schiild bu
vo paleistas greit, kad suorganizuotų pi
nigų išpirkti žmonai ir dukteriai; žmona
sausio mėn. buvo išpirkta už 350.000 sv.,
o duktė buvo paleista, kai popiežius vie
šai paprašė).
— Lenkijos piliečių gynimo organizaci
jos iniciatyva buvo išplatinta apie ket
virtis milijono atsišaukimų (vien Varšu
voje apie 60.000), raginančių nebalsuoti
kovo 23 d. rinkimuose į parlamentą, o po
to porą parų policija vykdė areštus.
— Italijoje vienas gydytojais tenka 394
gyventojams, o kai baigs tie, kurie dabar
eina medicinos mokslus, tai vienas apitairnaius 215, todėl, neturintieji pakanka
mai darbo, stengiasi kurtis kituose Euro
pos Ekonominės Bendruomenės kraštuo
se.
— Buvęs Irano šachas iš Panamos per
sikėlė gyventi į Egiptą.
— .Britanijoje infliacija yra pašokusi
ilki 14 procentų.
— Komisijai, kuri Rytų Vokietijoje
1983 m. -suorganizuos platų Martyno Liu
terio gimimo 500 m. minėjimą-festivalį,
pirmininkauja pats komunistų vadas Honedkeris.
— Kliba normaliai parduoda kasmet
užsieniams apie 40.000 tonų tabako, bet
šįkart tabako laukus užpuolė kažkoks
grybais ir -sugadino visą derlių — nuosto
lis kraštui apie 100 mil. dolerių.
— Paskelbus kredito suvaržymus, JAV
kali kurie bankai jau ima už paskolas 19
procentų palūkanų.
— Popiežius nurodė vyskupams, kad
J. Alkis
miši-as galima laikyti ir lotynų kalba, ta
DBLS Pirmininkas puikiąja senosios Romios kalba;
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Tautietis George Mikeli

Su lietuviais
pasaulyje

IR JO VAIDYBINĖS 'KARJEROS APŽVALGA

Išbuvęs trejetą mėnesių Indijoje, j
Londoną grįžo aktorius George Mikeli,
dažnas Lietuvių Namų svečias. Ten jis iš
tikro ne buvo, o dirbo, nes Indijoje buvo
sukamais didelio metražo filmas ,,Jūrų
vilkai“, įkuriame vaidina daugybė filmų
pasaulio vilkų: Gregory Peek, Roger
Moore, David Niven, Trevor Howard,
Barbara Kellermann, Patrick Macnee,
Patrick Allen ir dar 24 kiti.
Reikšmingas vaidmuo tame filme teko
George Mikeli — Jurgiui Mikelaičiui, bū
tent, vokiečių laivo kapitono Roferio vaid
muo. Filme vaizduojamas istorinis antro
jo pasaulinio karo epizodas. 1942 m. pa
baigoje per vieną mėnesį Indijos vandeny
ne vokiečių povandeniniai paskandino 46
sąjungininkų laivus, iš viso apie 250.000
tonų talpos. Išsiaiškinta, kad vokiečių
žvalgybos narys Trompeta per savo agen
tus laivininkystės 'bendrovėse surenka ži
nias apie laivų judėjimą ir perduoda jas
tuomet Portugalijai priklausiusios Goa
kolonijos uoste įsitaisiusiam vokiečių pre
kiniam laivui, kuris radiju persiunčia jas,
kur reikia. Trompeta buvo likviduotas, bet
agentai — žinių rinkėjai dirbo ir toliau.
O kadangi Portugalija tada laikėsi griež
to neutralumo, tai sąjungininkams nepa
sisekė diplomatiniu spaudimu iškrapštyti
tą laivą iš Marmagoa uosto ir tuo būdu
nutildyti žinių perdavinėjimo centrą.
Kai diplomatams nepasisekė, tada 1943
m. ir sugalvota imtis veiksmo prielš tą
laivą, kuriam filme vadovauja George Mi
keli. Visas suokalbis buvo labai intriguo
jantis, o kad filmas būtų ypač patrauklus,
jame vaidina visas būrys žvaigždžių. Da
lis filmo buvo traukta Indijos sostinėje
New Dehlyje, o daugiausia Goa, kuri da
bar priklauso Indijai ir kurioje beveik
viskas anuomet atsitiko — kur stovėjo vo
kiečių laivas „Ehrefels“.
Kaip G. Mikeli filme atrodė, matome iš
čia spausdinamosios nuotraukos.
O jo
veiksmus, žinoma, bus galima pamatyti
pačiame filme, kuris, tur būt, netrukus
bus pradėtas rodyti ir D. Britanijoje ir
JAV. O šia proga žvilgterėkime, kaip iš
viso sekasi mūsų tautiečiui.
Mūsų turimoje informacijoje sakoma,
kad dabar Goa filmuojant jam teko pra
kaituoti — ten kaiištas klimatas. O nese
niai BBC televizija rodė filmą ,.Some
where Between Cambridge Bay and Yel
lowknife“, kurį gaminant jam teko kęsti
šaltį. Ten jis yra vyriausiasis veikėjas ir
už savo vaidybą susilaukė plataus pripa
žinimo. Tuoj po to filmo, kuriame jis vai
dino lakūną Hartwellj, teatre jam teko
vaidinti garsųjį anglą Disraelį veikale
portrait of a Queen“, čia jis pelnė di
džiulį pasisekimą. Vaidmenų įvairumą te
atro sicenoje rodytų vien tai, kad „Five
Finger Exercise“ veikale jam teko vaidin
ti simpatišką mokytoją Langerį, Sartrės
„Altana“ pjesėje — Franzą von Geriachą,
žmogų, kuris eina iš proto dėl puikybės,
egiptietį daktarą ,,The Millionairess“, ža
vų žudiką Bruce Lovelių ,,Love from a
Stranger“, komisionierių Ireneusizo Inedynskio ,,Farewell, Judas“.
Dabar jūs yra 44 m. amžiaus. Kaip jau
žinome, yra gimęs Tauragėje. Po karo,
kaip pabėgėlis, gyveno Oldenburge, ten
mokėsi muzikos (išmoko skambinti pia

ninu ir groti akordeonu) ir vaidybos vieti
niame teatre. Su tėvais emigravo į Aus
traliją, 'išmoko anglų kalbą, dirbo įvairius
darbus (miškų kirtėjas Victorijoje, kau
bojus gyvulių ūkyje Queensland). Mel
bourne pradėjo vaidinti mėgėjų teatruose,
paskui Brišbanėje ir Sydnejuje. Pasiseki
mo lūžis įvyko, kai Sydnejuje jis vaidino
Koestlerio ,.Darkness at Noon“: buvo pa
kviestas į Old Vic teatrą, kuris tada gas
troliavo Australijoje. Su juo vaidino Šeks
pyro veikaluose ,,The Taming of the
Shrew“, ,,Measure for Measure“ ir ,,The
Merchant of Venice“. Grįžęs iš gastrolių
į Sydlnejų, įkūrė filmų bendrovę „Pega
sus“. Norėdamas įsigyti daugiau patyri
mo, pasuko į Londoną, ir jam čia tuoj te
ko vaidinti filme ,,The one that got away“,
paskui dar keturiuose filmuose, o paskui
susilaukė reikšmingo posūkio ,,The Guns
of Navarone“ filme. Tarpais tarp filmų
vaidino televizijoje „The Joel Brant Sto
ry“ veilkale von Klages, ,,And so to Mur

Pernai birželio mėn. Amerikos „Drau
ge“ pasirodė pranešimas, kad steigiama
kažkokia „Lietuvos patriotų sąjunga“.
Jos adresas buvo nurodytas pašto dėžu
tės numeris.
Iki lapkričio 6 d. „Lietuvos patriotų
sąjunga“ išleido 6 numerius biuletenio,
pavadinto „Patriotu“. Lietuvos patriotai
Skelbia ir savo idealą: laisvė, meilė, Die
vas. Jų statute skelbiama: ,mes tikime
į mūsų patriotizmą, kuris nėra tik meilė
gimtam kraštui, praeičiai, istorijai, tra
dicijom, religijai — jis apima daugiau ir
plačiau, — tai meilė pačiam žmogui, jo
laisvei, jo teisėms, meilė visoms tautomis,
rasėms, tikyboms, meilė visiems žmo
nėmis be luomo ir kilmės skirtumų“.
Toks idealas iš tiesų nėra patriotizmas,
kaip „Sandaroje“ rašo B. Kemežaitė, o
kosmopolitizmas, noras sujungti lietuvius
į visuotinę sąjungą. B. Kemežaitė rašo,
kaid kažkokie nežinomo plauko „lietuviai“,
prisidengę lietuvių patriotų vardu, nori
ant savo meškerės sugaudyti tikruosius
lietuvių patriotus, tėvynės mylėtojus, ku
rie kovojo už nepriklausomybės atstaty
mą.

Toji „Lietuvių patriotų sąjunga“ ne
pripažįstanti lietuviškojo ir kitų tautų
šovinizmo ir ultra nacionalizmo“. B.
Kemežaitė sako, kad tokių dalykų nepri
pažįsta ir Lietuvos komunistai, kurie sie
kia internacionalo-federacijos.
„Lietuvių patriotų sąjunga" nori ap
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der“ — baroną von Gagerną, filmavosi
italų filmuose, Jungtinių Tautų statytame
„The Millionairess“, Izraelio „Sabina and
her Men“, reikšmingą vaidmenį atliko
„The double Man“ filme. Teatre vaidino
„Love from a Stranger“.
Su Burt Lancaster, Alain Delon ir Paul
Scofield teko vaidinti televizijai skintame
filme ,,Scorpio“, su Julie Andrews ir
Omar Sharif — ,,The Tamarind Seed“.

Su daug kuo jam teko vaidinti ir dauge
lyje kraštų filmuotis (Australijoje, Egipte, Graikijoje, Austrijoje, Prancūzijoje,
Izraelyje, Belgijoje ir kitur, o dabar In
dijoje). Prieš „Jūros vilkus“ dalyvavo
amerikiečių statytoje serijoje televizijai
„Sherlock Holmes“, Jurgtį Vitą vaidino
britų serijoje „The secret Army“, filme
,,A Man called Intrepid“, kuris kol kais
dar nepaleistas į apyvartą.
Be 'kita ko, G. Mikeli turi parašęs fil
mams keletą skriptų. Mėgsta žaisti šach
matais — priklauso BBC šachmatų klubui
ir, kaip geriausias klubo žaidėjas, yra
laimėjęs sidabrinę taurę ir statulėlę. Do
misi kinų senienomis. Moka vokiečių, lie
tuvių, anglų, italų ir šiek tiek rusų kalbos.

jungti visus lietuvius, jaunus ir senus,
gyvenančius pavergtoje tėvynėje ir užsie
nio politinėse organizacijose, nežiūrint
koikiai krypčiai jie priklausytų.
Biuletenyje rašoma, kad „Lietuvos pat
riotų sąjunga“ gimė Lietuvoje 1970 m., o
iš ten persimetė į Angliją, Kanadą, Vo
kietiją — ten buvę įkurti skyriai.
Tai reikštų, kad ji 10 metų dirbo Lie
tuvos pogrindyje, bet nei išeiviai, nei
Lietuvos pogrindis apie ją nieko nežinojo.
„Lietuvos patriotų“ biuletenyje aiškiai
pasisakoma už draugystę su lenkais, ieš
kodami lietuvių patriotų, jie pasiskelbė
ir lenkų laikraštyje ,,Związkoviec“, jog
„Lietuvių patriotų sąjunga“ darys viską,
kad galutiniai išsprendus Lietuvos-Lenki
jos sienų klausimą. Kaip rašoma biulete
nyje, Lietuvos patriotų idėjomis yra su
sižavėjusių lenlkų.
B. Kemežaitė samprotauja, kad tą
„Lietuvos patriotų sąjungą“ sudaro iš
Lietuvos emigravę kitataučiai, Lietuvos
lenkai ir lenlkų simpatikai.
VINCUI RASTENIUI 75 METAI

JAV gyvenančiam vienam veikliausių
žurnalistų (retkarčiais parašančiam ir
„Europos Lietuvio“) ir visuomenininkui,
Vincui) iRasteniiui, suėjo 75 metai amžiaus.
Lietuvoje jis yra redagavęs „Lietuvos
Aidą“ ir „Vakarus“ JAV buvo perėmęs
leidimą ir redagavęs „Dirvą“.
Kaip visuomenininkas yra buvęs Lietu
voje Tautininkų Sąjungos generalinių
sekretorium, svetur ALTS vicepirminlin.
ku, Lietuvių žurnalistų sąjungos pirm.,
Lietuvių tautinio sąjūdžio pirm., dirbęs
Laisvosios Europos komiteto spaudos ir
organizacijų skyriuje ir kitur.
1940 m. bolševikų (kalintas Vilniuje ir
Maskvoje.
IŠEIVIJOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

„Sandaroje“ (Čikaga) rašoma, kad
prieš 25 metus įsteigtoji Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinė turi daugiau kaip 900
narių, savo namus, chorą, tautinių šokių
grupę, orkestrą, meno būrelį ir bibliote
ką. Lietuvybės reikalams šauliai esą pa
aukoję 30.000 dolerių.
PIANISTĖS V. INKRATAITĖS KELIAS

Australijos lietuvaitė Virginija Inkrateitė sausio 26 d. Beethoveno festivalyje
Sydnejuje atliko pianino solo partiją su

Sydmejaus simfoniniu orkestru.
1973 m. ji baigė Sydnejaius konserva
toriją kaip geriausia tos laidos pianistė.
Dalyvauja ji ir lietuviškuose renginiuo
se.
DVI MENINĖS GRUPĖS IŠ PIETŲ
AMERIKOS

Į JAV koncertuoti atvyko dvi lietuvių
jaunimo grupės iš Pietų Amerikos.
Tai A. Stanevičiaus vadovaujama Uriagvaj'aus lietuvių tautinių šokių grupė
„Ąžuolynas“ lir dr. J. Simaniausko vado
vaujamas Argentinos lietuvių dainininkų
vienetas „Žibutės“.
A. MORKŪNAS ARGENTINOJE
PIRMASIS

Argentinos spauda plačiai rašo apie ga
bų plaukiką Aleksandrą Morkūną, kuris
nuplaukė 200 m krūtine per 2,33.32 minu
tes.
Svėj>ama, kad jis atstovaus Argentinai
Maskvos olimpiadai.
SEPTINTOJI BALTŲ STUDIJŲ
KONFERENCIJA

Association for the Advancement of
Baltic Studies rengiamoji septintoji kon
ferencija šįkart vyks Vašingtono George
town universitete birželio 5-8 dienomis.
Į ją suvažiuos keletas šimtų mokslinin
kų iš JAV, Kanados, Australijos, D. Bri
tanijos, Švedijos, Suomijos, Vakarų Vo
kietijos, Prancūzijos, Izraelio ir kitur.
Daugiau kaip 100 mokslininkų skaitys
pranešimus.
Ta organizacija buvo įsteigta 1968 m.
pirmosios konferencijos metu Marylando
universitete. Dabar ji jau turi daugiau
kaip 900 narių ir pasidarė pats didžiau
siais veiksnys pasaulyje baltiškoms stu
dijoms plėsti. Ji ne tik organizuoja kon
ferencijas, bet taip pat leidžia žurnalą ir
kitokių leidinių.
Konferencijos rengiamos kas dveji me
tai. Antroji (1970 m.) buvo San Jose
valstybiniame universitete, trečioji (1972
m.) Toronto uiniv., ketvirtoji (1974 m.)
Illinois umiv., penktoji (1976 m.) Colum
bia unii'v., šeštoji (1978 m.) vėl Toronto
umiv. Mįažesnio masto specialistų konfe
rencijos buvo Ohio, Wisconsino ir Stan
ford© universditetucse, o viena — Maiburgo universiteto Herderio institute Vokie
tijoje.

Velykų šventės
Vladas šlaitas

Ukmergė Vasaros Naktį
Ji pasikeisdavo. Nakties metu
jinai man būdavo nakties gražuolė.
Jos visos gatvės bėgdavo tolyn
į šviesią vasaros nakties kelionę.

Jos paslaptingi vasaros plaukai
mane užbardavo kaip gluosnių nuolankumas.
Ir 'tykiai tykiai įplaukdavo dangum
skaistusis vasaros nakties mėnulis.
Domas (Bumeikis

Žemaičio atsiminimai
Senųjų rūmų vaiduoklis. Pastačius
Vembutų dvaro naujuosius rūmus, senie
ji tebestovėjo kalno papėdėje, ant kurio
viršūnės -puikavosi naujieji. Jie stovėjo
prie tokio pat senelio sodo. Ir rūmai ir so
das buvo palikti jų pačių likimui. Sena
jame rūme niekas nebegyveno, tik kckį
svečią apnakvindydavo, kai jau naujame
nebetilpdavo. Kaip paprastai tokie seni
trobesiai, ypač dvarų rūmai, greitai pasi
darydavo paslaptingi ir apipinti nebūtais
pasakojimais.
Ir Vembutų dvaro senasis rūmas buvo
pasidaręs vaiduoklių buveine. Žmonės sa
kėsi girdėję
Skambinant
arbatiniais
šaukšteliais į -stiklines, atseit, senųjų po
nų Gadiunų dvasios susirinkę gerdavo ar
batą. Ir dėl to vakare, ypač naktį, į tą se
nelį rūmą niekas -nenorėjo savo noru eiti.
Vieną kartą kažkuria proga pas Jonavičius buvo suvažiavę daug svečių. Dau
gumas tų 'svečių buvo -apylinkės bajorai
žemaičiai. /Buvo ir Biržuvėnų dvaro savi
ninkas didponis Gurskis, viengungis kup
relis. Jis atsivežė ir savo svečią, jauną
varšuviškį lenką. Prieš šitą dabitą mūsų
bajorėliai visai nublanko, nes negalėjo
jam prilygti nei kalba, nei drabužiu. Tad
ir sėdėjo pritilę, besdklausylami to dabi
tos plepalų. Bet tai truko tik ligi vakarie
nės. Bevalgant vakarienę, išgėrus po ke
lis stiklelius vyšninės, vynai pasidarė
drąsesni ir jų kalbos gyvesnės ir drąses
nės, mažai bepaisančios puošeivos. Kaž
kuris svečias kiek garsiau užveda kalbą
apie vaiduoklius.
— To glupstivo, panovie! — nukirto
varlšuvieti-s vaiduoklininką, kartu pa
reikšdamas nusistebėjimą, kaip dar galį
atsirasti šviesesnių žmonių tarpe tikinčių
tokiais niekais.
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— Jūsų mylista, nors ir sakotės netikįs
tokiais niekais, bet abejoju, ar norėtumė
te eiti dabar į šio dvaro senuosius rūmus,
— atsikirto vaiduoktintokas, puošeivos
užgautas.
Varšuviečiui tai buvo jiau perdaug. Jis
pasijuto, lyg kas staiga būtų papylęs ža
rijų -po sėdimąja. Tad nieko kita neliko,
kaip eiti į rūmus ir tuo įrodyti tiems tam
siems žmudzinam's, kad jis jokių vaiduok
lių- nebijo. Tuojau pat jis pareikalavo
rakto ir nurodyti, ką jis iš ten turįs par
nešti kaip įrodymą. Nieko nepadėjo ir
moterų atkalbinėjimai atsisakyti žygio.
Net ir pono Gurskio išvedžiojimai, kad
tokiais, kaip šis, atvejais žmogus yra vei
kdamas tam tikro jausmo, kuris yna pa
našus į baimę, drąsuolio nesulaikė, tik
dar labiau jį padilgino.
Varšuviškiui išėjus, vyrai susižvalgė,
tarsi sąmokslininkai. Vaiduokiininkas pa
sijuto nejaukiai, O kas, jei tas pramušt
galvis lenkas parneš tą žvakidę ir visų
akivaizdoje pastatys ant stalo?! Tada
nors įbėk iš1 svečių.
Neilgai laukė. Drąsuolis, purvinas ir su
mėlyne kaktoje, virste įvirto į' kambarį
ir, vos kvapą’ atgaudamas, krito į kėdę,
įkyriau klausinėjamas, kaip ir kas ten jį
nutiko, atsakė trumpai: „Do djablo žmudzinov“ ir tuojau paprašė Gursikį vežti jį
į Biržuvėnus. Glinskiui su savo svečiu iš
važiavus, vyrai sutarė eiti patikrinti, kas
ten įvyko. Atėję prie rūmų, duris rado at
daras. Raktas -buvo duryse. Jokių žymių,
kad kas tą poną ibūtų čia užpuolęs. Pa
slaptis paaiškėjo tik prie to kambario du
rų, iš kurio turėjo parnešti žvakidę. Tarp
dury ant grindų gulėjo pečgaikštis, o prie
šais duris stovėjo kėdė nugarėle į duris.
Pečgaikštis tavęs pastatytas prie kėdės

atramos kumpuoju galu į viršų. Svečias,
patamsiais žengdamas į kambarį, matyt,
užmynė kumpąjį galą, ir tais šoktelėjęs
smogė drąsuoliui kotu į kaktą. įSuSilaukęs
tokio smūgio, varšuviškis nė nemėgino
pasitikrinti, įkas tai padarė, bet, baimės
pagautas, atsigrįžęs bėgo į rūmus, nė ke
lio nebeieškodamas tiesiai stačiu ir pur
vinu šlaitu.
— Netikėlis vaiduokliais! — drėbė vai
duokiininkas, patenkintas tokia pabaiga.
Šitą nuotykėlį mumis paipasaikojo Joniavtiičių kambarinė Koste Tauitkutė.
Užkapio sodyba. Ji droviai glaudėsi prie
siauro ir dulkėto keliuko iš Jomantų kai
mo į Viešvėnus.. Tas kelias, klek pavingi-avęs ir lanku apibėgęs Gondrinės pel
kės galą, prie sodybos šulinio šoktelėjo į
kalną ir, viršukalnėje staiga pasukęs i
.'kairę pro pat sesers rūtų darželį, nusitie
sė siauru pilku kaspinu pro Pakaruoklio
pušį į V-ainavičiaus daubą, čia, peršokęs
per bevardį upelį ir pakilęs į kalną, įsi
jungė iį Vamių-Telšių vieškelį. Tuo keliu
mūsų sodybos gyventojai eidavo melstis
į , Viešvėnus, važiuodavo į štabus į Tel
šius, veždavo naujagimius krikštyti ir ly
dėdavo į kapines mirusius savo šeimos
narius.

Apylinkės buvo kalvotos ir pelkėtas.
Tarp kalvų buvo net keturi piliakalniai—
palalės: Kaplyčkalnis, Šaltinlkalnis, Bl-iūdalis ir Siderių pilalė. Artimiausios nuo
mūsų sodybos pelkės buvo Gandrinė, Eglynalis ir Grįžpelkė.
Nors Užkapio sodyba buvo skurdi ir
ją itepuošė vienas vienintelis medis —
gluosnis, sesers Veros pasodintas prie
jos rūtų darželio kampo, bet ji buvo ma
no įgimtoji sodyba ir joje išgyvenau pa
čią gražiausią ir laimingiausią savo gy
venimo dalį.
Po išsišakojusiu gluosniu tėvas buvo
padaręs suolą. Šiltais ir ramiais vasaros

Velykos yra religinė (krikščionių šven
tė, primenanti Kristaus prisikėlimą ir
mirties nugalėjimą, šios 'šventės visuomet
prasideda sekmadieniį po pirmosios mė
nulio pilnaties, dienai susilyginus su nak
timi. Su šia švente yra susijusios ir kitos
pavasario religinės šventės, todėl sunku
nustatyti nuolatinę datą.
Kristaus kančiai ir mirčiai prisiminti
prielš Velkas būna 7 savaičių pasninkas.
Tai buvo susilaikymas nuo mėsos, pieno
ir kitokio riebaus maisto. Pelenų dienos
rytą šeimininkės stropiai išvalydavo vi
sus indus, o vyrai eidavo į karinamą dan
tų plauti. Gavėnios metu naudodavo sė
menų ir (kitokių sėklų aliejų, sutrintų
aguonų ir kanapių skystį. Kaimo mote.

šeštadienių vakarais sodybos gyventojai,
susėdę ant to suolo, aptarinėdavo dienos
įvykius ir -dalydavosi naujienomis.
Sodyboje buvo tik du trobesiai: gyvena
masis namas, Skirtas trims kumečių —
lažininkų šeimoms, ir kitas ilgas ilgas pa
statas, kuriame sodybos gyventojai turė
jo tvartus daržines ir kluoną.
Tada čia gyveno tik dvi šeimos: mano
tėvai ir Gendvilo šeima. Kiekviena šeima
turėjo tik po vieną nedidelį (gal apie 30
kv. m. ploto) kambarį ir po kamarą, ku
ri atstojo klėtį. Tokiame kambary buvo
visos šeimas, kokia gausi ji bebūtų, mie
gamasis, valgykla, virtuvė sau ir kiau
lėms, darbo kambarys ir visokiems in
dams bei darbo įrankiams susidėti vieta.
Čia pat buvo laikomos valgyti skirtos bul.
bės, batviniai, raugintų kopūstų statinė
ir dar daugybė kitų dalykų. O žiemą,
speigams užgriuvus, čia apgyvendindavo
ir vištas.
Mano tėvas tada valdė dviejų kumečių
žemes (maždaug 20-24 ha). Tad mes tu
rėjome du kambarius — trobas ir dvi ka
maras. Vieną kamarą brolis Pranas iš
grindė obliuotomis lentomis, pastatė joje
gerą krosnį su geležinėmis durelėmis ir
„Juškomis“, kad šiluma geriau išsilaikytų.
Sienas ištinkavo ir išbaltino. Langus ir
troboje ir čia sudėjo didelius ir atidaro
mus. Iš negrįstos ir belangės kamaros pa
darė šviesų ir padorų kambarį — alkie
rių.
Vietoje kamaros tėvas su broliu prie
trobos galo pastatė bent du kartus už ją
didesnę klėtelę. Taigi mūsų gyvenamosios
patalpos pasidarė patogios ir kultūringos.
O jei dar pridėti, kad mūsų trobos sieno
je kabojo didelis sieninis laikrodis, tėvo
paveldėtas iš savo tėvų, su didelėm rau
donom rožėm rodyklinėje lentoje, tai at
rodytų, kad mano tėvas buvo ne kumetis,
bet visai padorus ūkininkas,
(tas daugiau)

j

rys pagamindavo kanapinės, cibuiinės,
aguondnės, avižinės košės ir kitokių pas
ninko valgių. O žydai iš miesto atvežda
vo silikų mirkalo. Klebonai įsakydavo są
žiningai pasninkauti ir nedaryti jokių pa
silinksminimų. Bet vėliau visi pasninkai
pradėjo lengvėti ir pagaliau beveik visiš
kai pranyko.
Verbų sekmadienį prasideda kančios
savaitė, kuri baigiasi ankstyvą Velykų
rytą garbingu Kristaus prisikėlimu. Tuo
met bažnyčia -užžiebia didžiulę žvakę, kuri reiškia didįjį pergalės žibintą. Lietu
voje prisikėlimo ceremonijos prasidėdavo
ankstyvą -rytą kartu su saulės tekėjimu.
Skambėdavo velykinės giesmės ir bažny
čių varpai, kurių aidas banguodavo apy
linkėse.
Lietuvoje Velykos sutapdavo su seno
vės lietuvių pavasario švente, todėl jose
buvo užsilikusių 'senojo (tikėjimo papro.
čių. Dar ir mūsų laikais pagal Velykas
spėliodavo, kada ir kaip reikia pradėti
pavasario darbus, šeštadienį parsineSdavo i'š bažnyčios šventintos ugnies ir van
dens. Tuomet šeimininkė atkurdavo nau
ją ugnį, o šeimininkas vandeniu apšlaks
tydavo namus, gyvulius ir paruoštą sė
ti vasarojaus sėklą. Būdavo tikima tuo
padidinta 'sėklos daigumą ir apsaugoti
nuo nelaimių namus ir gyvulius. Šventės
prasidėdavo latsagavėjimo pusryčiais ir
velykinių margučių daužymu. Po pusry
čių margučius ritindavo aikštelėse, velykaudavo, laliuod'avo ir kiaušiniaiuldiavio.
O kad Ibūtų geras derlius, tai laistydlavosi vandeniu ir supdavosi sūpuoklėmis.
Velykas pilnai šventėme ir Lietuvos
kariuomenėje. Prieš 'Velykas tekdavo
pasninkauti tik dvi dienas. Tai Pelenų
dienia ir Didysis penktadienis. Tomis die
nomis virdavo sriubą su sėmenų aliejumi
ir duodavo sūdytų .silkių. Pirmąsias Ve
lykiais kariuomenėje aitišvenčiaiu 1930 ttn.
Tais metais Velykų priedams tavo dkirta
6,21 lt. Už tą sumą gaudavome kiaušinių
ir dvi dienas pagerintą maistą. Tie metai
buvo oficialiai paskelbti Vytauto Didžio
jo metais, ir šventėms sulaukėme netikė
tas staigmenos. Kiekvienas, rūkantis ar
nerūkantis, gavome po 47 pakelius papi
rosų (1 pakelis 10 št. papirosų) ir pusę
pakelio tabako. Kiek tuomet papirosų ga
vo tarnaujantys rikiuotės pulkuose, tai
nežinau. Bet mums, II-os karo apygardos
štabo komandai, tai nepagailėjo. Kad do
vanai 'gavo, tai visi beveik be sustojimo
ir godžiai rūkė. Buvo pilna dūmų karei
vinėse ir rajone, o raštinėse, jeigu aukš
tyn išmestam kirvį, tai pasikabintų ore.
Tai buvo Velykų maloniumėlis.
Velykų ryto varpams Skambant, links
ma žemėj ir danguje, visa gamta gieda
Aleliuja.
V. Vytenietls
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Stiaitytoju taigai

LAIŠKAS IŠ

AUKOTOJAI YRA JAUTRŪS

NOTTINGHAMO
Tairp kilta 'ko.
Šiuo metu labai populiarus juokas So
vietų Sąjungoje yra šitoksai:
Keltas skirtumas yra tarp kapitalizmo
ir (komunizmo?
Kapitalistinėje santvarkoje žmogus iš
naudoja žmogų, o komunistinėje — at
virkščiai!
Tiek dėl komunizmo. O dabar dėl mū
sų pačių gyvenamojo amžiaus, dėl tingiai
dirbančio, bet uoliai pinigą garbinančio
žmogaus.
'Kas atsitiktų, jeigu 'angelas nusileistų
žemėn? žmonės nesiklauptų ir nesimels
tų nusižeminę Dievo siųstojo akivaizdo
je, oi, ne, oi, ne, bet išpešiotų plunksnas
iš jo sparnelių ir pardavinėtų jas iš var
žytinių (pagal Liudo Dovydėno „Varnėnų
Kondominijum“).
KOI tu, mielas skaitytojau, juokiesi, aš
paišysiu toliau, ne juokaudamasis, bet rim
tai, nes gyvenamasai laikais šposų beveik
negamina.
Savo paskutinį laišką š. m. kovo 10
d. .užbaigiau maždaug šia prasme: ,,Pas
kutinysis D. įBritanijos užsienio reikalų
mlinfeiterio ,Išradimas“ — neutralizuoti
Afganistaną su tarptautinėmis garantijo
mis — ar Kremliui tik nebus tiek pat
juokingais, (ka!(p^ Carterio ujltimatumias
Sovietų vyriausybei atitraukti visą (ka
riuomenę iš Afganistano ilki vasario 14
dienos, nes kitaip J. A. Valstybių isportiriinkai nedalyvaus Maskvos olimpiadoje.“
Galiu pasigirti, spėjau neblogai. Kiek
nusikvatojęs, Kremlius davė tolesnį įsa
kymą Afganistano valdžiai atskirti Afga
nistaną nuo Pakistano 25 kilometrų plo
čio mirties zona, t. y. tokia, kokia Skiria
Čekoslovakiją arba rytų Vokietiją nuo
Vakarų. Greičiau šiam sumanymui įvyk
dyti šioje minties zonoje likę maištaujan
tys gyventojai paraližuojami dujomis ar
ba sudeginami iš oro barstomais kamuo
lėliais, kurie, bet ką palietę, tuojau su
liepsnoja (taip praneša užsienio kores
pondentai). Ši mirties zona pirmoje eilė
je ruošiama tam, kad galima būtų atskir
ti daugiau kaip 400.000 Pakistane esančių
afganistaniečių — ‘sukilėlių, neva apmo
komų ir 'ginkluojamų kovai su Afganista
ną okupuojančia rusų armija. Ar tikrai
taip ir yra, t. y. ar tikrai 400.000 afganis
taniečių Pakistano pusėje jau mankština
mi ir ruošiami karui su rusais, dar neaiš
ku.
Tik žinoma, kad prezidento Carterio
vyriausiais saugumo patarėjas Zbig BžezinSki ibene pirmas atskubėjo į Pakistano
sostinę Islamabadą ir pasiūlė 400 mil. do
lerių dbvanų /afgainistaniečiamis 'apgink
luoti ir kariškai paruošti. (Bet Palkiistano
diktatorius geru M. Zia su panieka atstū
mė šią pinigų krūvą, pavadindamas 400
mil. dolerių „riešutų sauja“. Taigi, pasi
kalbėjimas gen. M. Zia su Zbig Bžezilniskiu buvo labai trumpas. Zbig Bžezinskis,
nieko nepešęs, nelauktai greit atskubėjo
namo.
***

Stafotelkime truputį ties Pakistanu. Pa
kistanas turi apie 50 mil. gyventojų, jis
turi gana ilgas sienas su Indija, Kinija,
Sov. Sąjunga (buv. Afganistanu), o va
karų dalis remiasi į Persijos įlaniką (pa
saulinį žibalo transporto kelią). Kraštas
labai neturtingas, gyventojai suskilę į
tarp savęs kovojančios tauteles; politiš
kai valstybė yra be pastovios santvarkos;
dabartinis diktatorius gen. M. Zia neturi
“daugumos pritarimo ir laikosi tik kariuo
menės remiamas. Ilki Afganistaną ‘už
imant vienintelė ištikima ir labai įtakin
ga sąjungininkė buvo Kinija, nes abu, ir
Pakistanas ir Kinija, turėjo vieną ir tą
patį priešą — Indiją.
Sovietų Sąjungai užėmus Afganistaną,
Pakistanui savo santykius su kaimynais,
žinoma, tenka kiek peržiūrėti ir pakeis
ti. (Bet argi ilki tekio laipsnio, kad reikėtų
šauktis pagalbos iš J. A. Valstybių iš už
daugiau .kaip 5.000 mylių tolumo? žino
ma, dar ne. Pakistanas taip pat gerai ži
no, kad' Kinija, ners ir ištikima jo sąjun
gininkė, Vite dar nėra pakankamai pajėgi
padėti kokio nors rimto susikirtimo su
Sovietais atveju. Tad išvada aiški —
trumpam ar ilgam, Pakistanui teks pasi
rinkti labai švelnų .santykiavimo būdą
su Sovietų Sąjunga. Tad suprantamas
gen. M. Zia atsakymais vieniam užsienio
korespondentui: ,Ką aš galiu nupirkti už
J. A. Valstybių siūlomus 400 mil. dole
rių? Tik Kremliaus rūstybę! Tai man ma
žiausiai reikalinga.“ Yra jau gandų, kad
gen. M. Zia. ruošiasi vykti į Maskvą.

Taigi, J. A. Valstybėmis ir čia, kaip ir
kitur, nepasisekė ir gal vis dar ir toliau
nesiseks. Jau penkeri metai praėjo, o
prezidentas J. Oarteriis vis dlar nesugebė
jo J. A. Valstybių Vietnamo džiunglėse
prarasto vardo ir pasaulio pagarbos at
statyti. Priešingai. Carterio vedamosios
politikos neaiškumas, dažnai pasikartoją
svyravimai svarbių klausimų sprendi
muose sukėlė ne tik nusivylimą, bet ir
nepasitenkinimą, artimą įvairiems įtari
mams, Vakafų Europosi vadovaujančių
politikų tarpe, kaip antai: Vak. Vokieti

jos ministerio pirmininko ir Prancūzijos
prezidento.

S

Štai keli pavyzdžiai.
Paskelbęs laisvo žmogaus teisių Inuioslt'atą pagrindiniu savo busimosios užsie
nio politikos, Carteris tuojau pradėjo da
ryti išimtas lįvairiladis J. A. Valstybėms
naudingais atvejais ir tuo pats savo nuo.
statą sukompromiiltavo. Ilgai. įtikinėjo
NATO valstybes, kad būtina priimti nau
jai išrautą neutrono bombą, bet kai visi
pagaliau įsuitiko, Sovietams pagrasinus,
Carteris sustabdė .jos 'gamybą.
Kai buvo įsužinota, kad rusai įkurdino
savo kariuomenę Kuboje, Carteris grasi
nančiai šaukdamas protestavo, bet, ka
dangi nusąli nekreipė į tai jiokio dėmesio,
kiek vėliau pats pareiškė; nėra jokio pa
grindo kokiam nors rimtam nesusiprati
mui.
Riaušėms Irane jau gerokai įpusėjus,
Carterfe rado būtina garsiai pareikšti,
kad jis Irano šachui, didžtos tautos di
džiajam vadui, viisuoimet buvo ištikimas
ir jo neapleis, bet tik -savaitei praėjus,
J. A. Valstybių karo laivai, pasiųsti ša
chui paremti, dar šachui tebesant soste,
staiga buvo ‘atšaukti.
Tad ar nuostabu, kad, rusams etapa
vus lAfgainiistaną, Carterio staigus visos
eilės boikoto priemonių prieš Sovietų Są
jungą paskelbimas nesukėlė reikiamo
pritarimo nei Vakarų Europos, nei ara
bų valstybių tarpe? Veikiau sukėlė at

sargumą ir net nepasitikėjimą.
♦ **

Skubiai susidarė savo rūšies! opozici
nis politinis sąmokslas t-arp Vakarų Vo
kietijos ir Prancūzijos prieš J. A. Vals
tybes. Nė vieniai šių dviejų valstybių ne
pasisakė nei už, nei prieš Carterio pa
skelbtųjų boikoto priemonių vykdymą
(priešingai D. Britanijos min. pirminin
kei). Kiek palaukus, politiniam karščiui
kiek atslūgus, Vak. Vokietijos min. pir
mininkas išvyko į Vašingtoną, o Prancū
zijos prezidentas į arabų kraštus prie
Pensijos įlankos.. Tuo laikotarpiu; taip pat
jiau paaiškėjo, kad žymi dalis Carterio
paskelbtųjų boikoto priemonių vistiek
neįvykdomos. Pvz., Argentina turi paruo
šusi 17 mil. tonų 'kviečių išvežti .į Sovietų
Sąjungą.
Vak. Vokietijos min. .pirmininko kelio
nės į Vašingtoną svarbiausias tikslas bu
vo išaiškinti J. A. Vyriausybei, kad Vo
kietijos vyriausybė tiek pat smerkia ‘Ru
sijos įsiveržimą į Afganistaną, bet, So
vietų kariuomenei esant prie pat Vak.
Vokietijos sienos, Vak. Vokietijos vyriau
sybė negali reikštis tokiais pat 'aštriais
protestiais prieš Sovietus, kaip tai daro
J. A. Valstybės, būdamos kitoje vandeny
no pusėje ir už daugiau kaip 4.000 kilo
metrų. Bet taris neatsargus V. Vokietijos
persistengimas galėtų turėti žalingų pa
sekmių NATO ir visai vakarų Europai, o
tuo pačiu ir J.A. Valstybėms. Po gana
ilgų aiškinimusi Vak. Vokietijos min.
pirmininkas, sėkmingai apgynęs oavo pa
žiūras, grįžo iš Vašingtono.
Tuo pačiu metu Prancūzijos preziden
tas, lankydamas arab j valstybes (mažas
ir didesnes) Persų įlankos pakraščiuose,
-giedojo kitokią -giesmę, žiniomia, su Vak.
Vokietijos min. pirmininku iš anksto su
tartą. Kadangi nei Prancūzija, nei Vokie
tija savo žibalo neturi, -tai Prancūzijos
prezidentas sėkmingai sudarinėjo žibalo
užlpfafcimo Isutautllii'., parduodamas jžlydus)
Palestinos arabams!

O reikalas štai koks. Pagal sutartį,
prieš metus ar daugiau sudarytą tairp
Egipto ir Izraelio, š. m. gegužės mėn. ara‘baim|S-palestiniieč/ian-|s, gyvlenanltiemsi Je
ruzalėje ir apylinkėse, o taip pat Gaza
apskrityje, turi būti suteikta autonomija.
Žodis ,,autonomija“ neturi griežtai api
brėžto turinio — gali būti, sakysime,
valsčiaus savivalda ir įgali būti valstybės,
kald ir nepiilnateiisė, valdymosi forma.
Kokia ta palestiniečių autonomija Izra
elyje turėtų būti, Egiptas su Izraeliu stai
ga pradėjo nesutarti.
Egiptas sutarties vykdymo pradžioj ro
dė Izraeliui didelį nuolaidumą palesti
niečių klausimu. Dabar gi, gavęs sau iš
Izraelio viską, kas sutartyje buvo numa
tyta (laisvą Suezo kanalą, visą Sinajaus
dykuma, žibalo šaltinius ir Alariš mies
tą), Egiptas staiga pasišiaušė, reikalauda
mas palestiniečiams beveik nepriklauso
mos valstybės. Tuo pačiu metu ir Vak.
Europos valstybės, -arabų grasinamos,
kad įbuls joms -sumažintas žibalo tiekimas,
taip pat pradėjo nedviprasmiškai lankti
paleptinliedių pusėn. Nlet Austrijos man.
pirmininkas Kreisky, nors pats būdamas
žydas, priėmė palestiniečių delegaciją ir
leido įsteigti oficialią 'atstovybę Vieno
je! Istorijoje negirdėtas įvykis — žydas
prieš žydą.
štai Prancūzijos prezidento lankymosi
arabų valstybėse šiuo metu vadovaujanti
mintis ir politinė strategija.
Izraeliui 'dairosi riesta. Naujas konflik
tas bręsta. Cairteriuii -artėja sunki apsi
sprendimo valanda.
Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

P. Pcpika, DBiLKB Centro Valdybos
Pirmininkas, aiškina PLJK Pagalbiniam
Komitetui, kad lietuviškose organizacijo
se ir visuomenėje piniginis klausimas yra
labai jautrus (E. L. Nr. 11).
Ačiū už priminimą — sviestu košės ne
pagadinsi; bet mūsų komitetas tai gerai
supranta ir vykdo. Aiš dar pridėčiau, kad
aukotojo intencija, kaip ir -mirusio testa
mentas, turi būti labai sąžiningai įvykdy
tas.
Iš savo pusės aš dar norėčiau P. Pcpifcai primiimta, kad atsakingas aukų rinkė
jais yra dar jautresnis, kai jis įtariamas
nesąžiningumu. Jeigu žmogus) piaiaukojtej,
kad ir nemažą sumelę, bet ji „dingsta“,
tai jis patiekia švarus — įjo sąžinė rami.
Bet jei sąžiningas rinkėjas apkaltinamas,
tai jo kančia nepalyginiamali sunkesnė,
negu aukotojo.
O iš tamstos, p. pirmininke, straips
niuko — ,,apyskaita tamsi, neaiški ir ne
teisinga“ — kvepia kriminalu, kad yra
kažkas nubyrėję. Aš netikiu, p. iPopika,
kad jūs taip galvojate. Antraip aš prašy
čiau įrodymų, kad nors vienas svarais yra
nubyrėjęs. Neįrodžius (taip ir būtų) rei
kėtų aiškintis institucijose, kurios pagal
šio krašto ‘įstatymus tam reikalui yna su
kurtas.
PLJ Pagalbinio Komiteto daubas yra
baigtas (kartoju). Likusiems pinigams
prižiūrėti ynai įsteigta patikėtinių institu
cija, kuri, santykiaudama su įsteigiamąja
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga Ang
lijoje, prižiūrės, kad aukotojų pinigai
būtų sunaudoti tam, kam 'jfe buvo suau
koti. Taigi šiuo 'atveju darbas dar nėra
baigtas. Atidžiau reikia Skaityti ,,E. Lie
tuvį“ ir suprasti.
Apyskaita yna labai aiški ir teisinga,
nėra ką joje 'keisti. Joje negali būti auko
tojų nei išaukštintų, nei nužemintų. Vi
sos -suaukotosios įsum-os įskaitant ir jūsų
prisiųstąją, į ją įeinla išrašyti pakvitavi
mai, įtraukta į knygas, savo laiku pa
skelbta „E. Lietuvyje“, pinigai įnešti į
■banką, ir už juos auga nuošimčiai. Kai
kas nors keisis (didės ar mažės), bus ži
noma aukotojams ir visiems.
Pastabose prie apyskaitos dar -antru

kartu P. Poipikai rūpima suma (167,16
sv.) įeina į bendrą nci'Jtanghamiečių suau
kotąją -sumą (693,00 sv.). Mes turėjome
piaisirinikta kriterijų, taurios didesnės su,
mcis kartotinos (-galėjome ir visai nekar
toti). Pažymėjome tik tas, tarias buvo
aukotos iš savos kišenės arba iš organi
zacijos iždo, bet ne vienokiu ar kitokiu
būdlu surinktas, nes kitaip susidiairytų
per ilga eilė. Pavyzdžiui, DBL Sąjungos
C. Valdyba iš jos kongreso reikalams su
ruoštųjų koncertų komitetui perdavė
404,70 sv., bet tad nebuvo kartojama pa
stabose prie apyskaitos, kaip ir daugelis
kitų surinktųjų aukų.
P. Mašalaitis

AIŠKU IR TRUPUTĮ NEAIŠKU

Ačiū P. Mašalaičiui už platų paališkinlimą (E. L. Nr. 11) -apie PLJK Pagalbi
nio Komiteto darbą ir pasiekimus. Gal
per greitai prašiau paaiškinimo, nes
E. L. Nr. 9 pasikalbtoji apyskaita gerai
parodo: matyti, kiek gauta ir išleilslta.
Nuoširdžiai dėkoju visiems tiems, kurie
aukomis parėmė Kongresą, taip pat Pa
galbinio Komiteto nariams, be kurių dar
bo daug ko nebūtų buvę. Nebūtų buvę nei
koncertų, nei šeinių. Jie tvarkingai -vaide
didelių sumų sąskaitas ir suvedė iki pas
kutinio peno.
Bet štai kas nelabai aišku. Apmokėjus
visas išlaidas, liko £1.569,70, tai yra,
darbais bali'gitas su pelnu. Dabar prasidė
jo tas „keistas įvykis“ — pelno daliji
mas.
Mas gerai žinome, kad šokių grupė
„Lietuva“ jau seniai ruošiasi dalyvauti
šokių šventėje Čikagoje. Jie repetuoja,
kartas nuo karto pasirodo, šiek -tiek užsi
dirba ir stengiasi, kad įgalėtų šokti Ame
rikoje, Prieš metus ji gavo paramos iš
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės. Nuva
žiavę stengsis garbingai ‘atstovauti Brita
nijai. Jie tikrai laimingi, ir linkiu jiems
daug sėkmės!
Grupės atstovas dalyvavo paskutinia
me Pagalbinio Komiteto posėdyje ir pa
prašė paramos padengti kelionės išlai
doms. P. K. narių kadencija pasibaigė,
bet jie vistiek, matyt, paskyrė £300.
Man neaišku, ar jie turėjo tokią teisę.
Prof. R. Šilbajoris

Naujieji romanai Lietuvoje
ŽVILGSNIS Į PROZOS DEŠIMTMETĮ LIETUVOJ: 1968-1978

Ar čia ne patikėtinių būtų buvęs darbais?
Pagaliau kaip galvota tuos likučius „dis
ponuoti“?
Aš nepavydžiu tai grupei, ir man ne
gaila tų £300, bet visi turi teisę žinoti,
kaip tie pinigai tvarkomi. Mano manymu,
reikėjo palaukti, kol apyskaita 'bus pa
skelbta, ir duoti patikėtiniams pasireikš
ta, kam kiek duoti. Tada visiems būtų aiš
kiau.
Jonas Podvoiskis

SVEIKINIMAI SU GRAŽIA DOVANA

,Europos Lietuvį“, sulaukusį garbingo
numerio — 1500, sveikinu kaip sukaktu
vininką nuoširdžiausiai, linikėdlamas ne
pavargti po nelengva leidybos našta, bet
vis versti sėkmingai ir kūrybingai, kad
■ir nelengvą, vagą.
Kaip paprastai, bet kokių jubiliejų ar
sukakčių prcga;, yra nuislistovėljlus'i Isena,
bet graži mada — apdovanojimas. Taigi
ir aš šia proga apdovanoju „Europos Lie
tuvį“ DM 100 (šimtu), kad laimingai ir
‘sėkmingai dkintųsi kelią į 2-jų tūkstančių
numerį.
Reiškiu didžią pagarbą
J. Pyragas
„AUKSINIS“ GYVENIMAS

Sakoma, kad genys margas, o žmonių
gyvenimas dar margestnis.
Ne visi ir mes vienodai gyvename, ypač
sulaukę senesnio amžiaus ir vienišesni.
Gal vieniems geriau, kitiems 'liūdniau. O
būna ir tokių, kurie gyvena vieniši, bet
sakosi, kad jų gyvenimas yra „auksinis“.
Rodos, kiekvienas norėtume turėti „auk
sinį“ gyvenimą. Gaila, kad jo nėra. Jei
laisvi gyventume savoj tėvynėj, tuomet
būtų pagrindo .pasidžiaugti tokiu gyveni
mu, ibet ne išeivijoje.
Ir aiš patsai norėčiau pagyventi tokiu
gyvenimu, nors jau esu sulaukęs 84 me
tus. Norėčiau, nes lygi šiol tekio neturėjau.
O gal ir klystu, gal ir gyvenu tokiu gy
venimu, tik jo nesuprantu.
J. Liobė

ifilUVWE
SEPTYNIOLIKAMETĖS LINOS
KAČIUŠYTĖS ŠIOKIADIENIAI

Pasaulio plaukimo čempionė (200 met
rų per 2 min. 28.36) Lina Kačiušytė sau
sio 1 d. atšventė 17 m. amžiaus sukaktį.
Ji mokosi Vilniaus vidurinės mokyk
los X klasėje ir skundžiasi, , kad labai
sunku suderinti mokslą ir treniruotes,
kurių kasdien būna po dvi, o kartais ir
po tris. Laisvalaikio nebelieka.
■Mėgstanti lengvąją muziką, poeziją ir
nuotykių knygas.
Ji yra rimta kandidatė į olimpiados
aukso medalį.

tį duodanti jėga“ („šiuolaikinės kritikos
problemos“, 1975, p. 102). Jam pritaria
Ričardas Pakalniškis: „komunistinis idė
jiškumas (kurio svarbiausias aspektas —
partiškumas) ne sustingusi dogma, bei to
Alfonso Bieliaulsko savo laiku plačiai bulinamas veikimo principas“ (ten pat,
nuskambėjęs „Kauno romanas“ taip pat psl. 286). Užtat, anot Areštais, „socialisti
pasineria į daugialypį sąmonės srautą, te nis realizmas yra ‘atviras“ metodas (pa RUMŠIŠKIŲ LIAUDIES ANSAMBLIO
KONCERTAI
kantį pro sovietinių biurokratų gyveni sinaudoja įvairių meno tradicijų teikia
mą, išjudinantį įvairias jo praeities ir da momis galimybėmis) ir nepripažįsta jo
Rumšiškės liaudies muzikos ir teatro
barties drumzles, iš kiurių iškyla, pagal kių ribų formos ir stiliaus įvairumui. Bet grupė visą vasario mėnesį koncertavo
Vyto Areštas išsireiškimą, problema, vis dėlto socialistinis realizmas nėra me Plungės iriajono Rietavo, Varduvos, Žlibi
,,kaip derinti istorinį būtinumą ir žmo nas ‘be krantų“, nes formų ir stilių be nų ir Platelių žemės ūkio darbininkėms
giškas vertybes“. Bieliauskui rūpi ne tik kraštybė — sąlygiška, determinuojama — talūkiiečiams.
pojūčių, bet 'ir sąžinės tilkrovė, tari, pa kitų kūrybinio metodo kriterijų, iš ku
Jie pateikė žiūrovamis-klauisytojiams 19
sirodo, ingli skiriasi nuo to, kas pirmuoju rių svarbiausias — 'būtinumas pripažinti ai. pabaigos ir 20 a. pradžios liaudies dai
lietuvių prozos periodu „klasine sąžine“ realybės objektų dėsningumą“ (ten pat, nų, šokių, žaidimų ir papročių.
vadinosi. Užtat Bieliausko knyga lyg ir psl. 56, ‘autoriaus pabraukta). Kiltoje vie
politiškai ^pavojingesnė“, nes ten palie toje Areška pasisako dar aiškiau: „Tary
ORDINAS JUST. MARCINKEVIČIUI
čiamos valstybės pareigūnų elgesio pro binių rašytojų sąjungos įstatuose sufor
blemos, užsimenami konclageniai, čekis muluotas tvirtinimas, kad socialistinis
■Sov. Sąjungos aukščiausios tarybos
tai, pra'sklaidomi „socialistinio rojaus“ realizmas kūrėjui, suteikdamas iniciaty prezidiumas Tautų draugystės ordinu ap
moraliniai puvėsiai. Tariamoji vienalytė vą turinio ir formos srityje, vis dėlto ne dovanojo lietuvių rašytoją Justiną Mar
tilkrovė apšviečiama iš įvairių išeities leidžia savaliauti pagal subjektyvisti cinkevičių jo 50 m. amžiaus sukakties
taškų, ir pasidaro laišku, kad tiesa nėra nius siekimus ar individualistines preten proga.
zijas — jis reikalauja pripažinti tikrovę,
tik viena ir kad ji nėra paprasta.
J. Marcinkevičius yra vienas talentin
Savotiškas „išsigelbėjimas“ nuo dau istorijos objektyvumą, istorijos tiesą, ku gųjų pokario metais pasireiškusių rašy
gialypės tiesos pavojų komunistinėje vi- rią sąlygoja ne atskiro rašytojo pozicija, tojų, pelniusių sau vardą eilėraščiais,
suiomenėjte ir Jiterritūrojie
randamas o visuomeniniai siekimai“ (ten pat, psl. poemomis, proza ir dramomis. Ypač iš
marksistinėj dialektikoj: „dialektinis tu 46). Kadangi „istorijos tiesa“ ir yra tas garsėjusi yra jo drama-poema „Mindau
rinio ir formos santykiavimas“. Pastovus bolševikų atsineštasis visuotinės „tiesos“ gas“, 'Statoma ir nelietuvių teatruose. Ki
idėjinis turinys ir naujos formos gali sa modelis, tai išeina taip, kad Areštas „li tos žymesnės dramos — „Katedra“,
vitarpio santykiuose apspręsti naują vi berališki“ tvirtinimai eventualiai sugrįž „Mažvydas“.
suotinto bolševikiško tiesos modelio išsi ta į Stalino kietos galvos suakmenėjusius
vystymo stadiją. Tai reiškia, kad ši vi principus. Beje, kiti kritikai dar prideda,
PASITARIMAS ŠUNININKYSTĖS
suotinė tiesos struktūra nelaikoma statiš kad, girdi, rūstus kovų metas praėjo, so
KLAUSIMAIS
ka: ‘ji gali- keistis, gali asimiliuota ir cializmas krašte subrendo, gyvenimas pa
transformuoti naujus į ją ateinančius sidarė turtingas ir taikus, taigi galime pa
Baltarusijos ir Kaliningrado medžiok
elementus ir vistiek esmėje pasilikti sa žvelgti ir į žmogaus vidų, ir kad užtat so linių šunų specialistai lankėsi Jovariškių
vimi. Visas klausimas tais, kokia bus šių cialistinis realizmas įgyja formų įvairu medžioklinių šunų veislyne netoli Trakų.
naujų elementų funkcija: ar jie tarnaus mą, dėmesį individui, ir t. t. Bet visuoti
„Valstiečių laikraštis“ rašo, taad buvo
„didžiiajiai komunizmo tiesai“, ar jai nis modelis tebegalioja — jis įrašytas į įs tartasi šunininkystės klaustasis.
kenks. Stalino laikais šis klausimas at- tatus; tiesos pažinimo keliai gali keistis,
puldavo — kas nauja, tai ir kenkia, o Si bet tiesa yra tik viena, dr partija ją žino.
Paskutiniame sovietų Lietuvos prozos NAUJI RANKINUKAI IR PIRŠTINĖS
biras platus. Dabar gi kritikai kaip nors
turi stengtis išvystyti argumentą, kad dešimtmetyje kaip tik ir sprendžiamas
Pavasario sezonui skirti rankinukai ir
šios dar nebūtos „modernizmo“ apraiškos klausimas, ar i'š viso gali menininkas, kū
minkštos odos pirštinės jau pardavinėja
lietuvių prozoje vistiek ‘galų gale yra tik rėjas priimti šią katalikų primetamą po
ma 'Lietuvos parduotuvėse. Pirkėjams
naujas socialistinio realizmo įsikūniji ziciją ir vistiek likti savimi. Yra rašytojų
pageidaujant, rinkai pateikta didesnis
mas. Visa eilė kritikų: Prėskiems, Bražė grupė, kuri šiuo metu iškilo į pirmaujan
spalvų pasirinkimas.
nas, Bučys, Areška, Pakalniškis ir kiti, čias eiles, tapo kaip ir lietuvių prodos kla
Tuos dalytas gamina Vilniaus ir Plun
sutartiniai tvirtina,
kad socialistinio sikais, Šalia Mykoo Slučkio ir Alfonso
gės fabrikai.
realizmo sąvoka ir principai labai gražiai Bieliausko galima prie jų priskaityti Jo
savyje sutalpina „modernizmą“: sąmo ną Avyžių, ypač pasižymėjusį romanais
D. JONES VILNIUJE
nės srautą, egzistencializmo elementus, ,Kaimais kryžkelėje“ (1964) ir „Sodybų
susikaupimą ties individo vidujiniais per tuštėjimo metais“ (1970), ir Vytautą
Vilniuje kovo mėn. koncertavo Aniglfijos
gyvenimais, sąlyginę, metaforinę kalbą, ■Bubnį su romanais ,,Alkana žemė“ (1971) nacionalinės operos solistė Dela Jones,
išreiškiančią ir sąlyginę tikrovę, „anti- ir „Po vasaros dangum“ (1973). Jie visi akompanuojama pianisto S. Rowse.
romaną“, ir 1.1. Teorinius tokio požiūrio savotiškai įdomūs tuo, kad sugeba tarti
Be klasilMnijų ir britų liaudies kūninių,
pagrindus deda Vytautas Kubilius, saky kažkas panašaus literatūrą ir tuo pat solistė padainavo ir rusiškai dainų iš M.
damas, kad dabar „marksistinė metodo metu kažką panašaus į socialistinį realiz Muiscrgsfcio ciklo „Vaikų kambarys“. Bet
logija tampa nežinomybės pažinimo įran mą, daugiau ar mažiau išsitenkantį rašy- tų dainų interpretavime ‘buvęs jaučiamas
kiu, o ne apriorinio žinojimo demonstra I tojų sąjungos įstatuose.
kūrinio neatitinkąs saldumas, kaip rašo
vimu; tai inlteiektu alinei energijai kryp I
(Bus daugiau)
„Literatūra ir menas“.
(Paskaita, skaityta Europos Lietuviškųjų
Studijų Savaitėje, kuri vyko 1979 m.
liepos 20-27 d. d. Louvain — la Neuve,
Belgijoje)
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Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

ryte prieš prisikėlimo pamalidlas išpažin
A. Paukštys — 5 sv., A. Gofmaoas — čių klausys kum. A. Geryba.
Did. penktadienis yra pasninko diena.
2.50 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

LONDONO ,,DAINAVOS“ SAMBŪRIO
1980 M. BUSIMIEJI PARENGIMAI

Pavasario balius — gegužės 10 d.
AUKOS SPAUDAI PAREMTI
Rudens balius — spalio 18 d.
Spaudai paremia aukojo 6,25 sv. D. JeKalėdinis bavarais — lapkričio 29-30
linSkas, po 5 sv. VI. Andrijauskas, M. d. d.
Gliauberlas, R. Sinius ir S. Jezerskis, po
Valdyba
3 sv. A. Aidukas ir B. Mikulskis, 2 sv. J.
Eringis, 1,50 sv. J. Pakalnis, 1 sv. R. Ka
KAS GALĖTŲ DUOTI NAKVYNĘ
ralius, 0,50 sv. V. Bemblauiskas.
VIEŠNIAI AR SVEČIUI

Londonas
ŠV. KAZIMIERO KLUBO
SUSIRINKIMAS

Pagal tradiciją šv. Kazimiero (klubo na
rių metinis susirinkimas vyksta, kai pa
rapija švenčia savo globėjo šventę. Šiais
metais ji buvo švenčiama kovo 9 d. Klubo
susirinkimas vyko tuojau po pamaldų pa.
rapijos svetainėje.
Susirinkimą atidarė laikinai einąs (klu
bo valdybos pareigas Juozas šemeta. Su
sirinkimo pirmininku išrinktas S. Kaspa
ras, sekretorium Viktoras šalčiūoais. 1979
m. susirinkimo protokolą perskaitė Pet
ras (Mašalaitos. Valdybos pirm. J. šemeta
■supažindino su (klubo veikla, o (taip pat
padarė finansinį pranešimą. 1979 m. va
sario 1 d. — 1980 m. sausio 31 d. klubas
(turėjo 7.573 svarus paj'amų ir 6.855 sv. iš
laidų. 1980 m. sausio 31 d. prekių turėjo
už 1.603 sv., banke investuotų pinigų
4.336 sv. ir klubo kasoje 67 sv. Baro (tar
nautojams išmokėta 760 svarų, parapijai
nuomos 600 sv., IV PLJK kongresą parė
mė 300 sv., šią vasarą į Čikagą vykstan
čiai šokių grupei ,,Lietuva“ 300 sv., Romo
Kinkos vadovaujamai Londono šeštadie
ninei mokyklai 100 sv., smulkesnėmis su
momis šilam ir tam reikalui paremti iš
leista 100 sv. Taigi šv. Kazimiero klubas
lietuvišką veiklą parėmė 800 svarų.
Po pranešimų kalbėtasi įvairiais (klau
simais. Svarbiausias klausimas 'buvo, kad
Londone Šiuo metu yra dvi tautinių šokių
grupės — ,,Lietuva“ ir „Žaibas“. „Lietu,
va“ gavo 300 svarų, o „Žaibas“ nieko,
nors didesnė jo šokėjų dalis taip pat vyks
ta Čikagon. Po ilgesnių pasisakymų pri
eita išvados, kad jaunimas turi būti re
miamas lygiai ir kad vyresnieji jaunimo
veiklą turi skatinti visomis priemonėmis,
materialinėmis ir moralinėmis.
Pasigesta, kad pažadėtoji choro vaka
rienė neįvyko, o taip pat praeitų metų su
sirinkime numatytosios bendros Kūčios.
Norima gauti ilgesnes valandas barui
sekmadieniais. Susirinkimais įgaliojo val
dybą 'aiškintis tą reikalą per advokatą.
Vaidybom išrinkti: (klubo prezidentu
kun. dr. Jonas Sakevičiius, MIC, pirmindnlku Juozas šemeta, kastainku Ignas
Dailidė, valdybos nariais Aldona Pulkštytė, Petras Malšalaitis, Veronika Jurienė ir
Jonais Vikanis. Valdybos posėdyje vienas
narių bus išrinktas sekretorium. Revizi
jos komisįjon išrinkti Vincentas O'Brien
ir Stasys Kasparas.
(Baigiant
susirinkimą,
Vincentas
O’Brien padėkojo buvusiai valdybai už
gerą klubo reikalų tvarkymą. Ignas Dai
lidė pasveikino susirinkame buvusius Ka
zimierus, o jų tebuvo tik vienas.
Buvusioji valdyba susirinkimo daly
vius (pavaišino užkandžiais.

Balandžio 12 d., šeštadienį, atvažiuoja
į Londoną koncertuoti Škotijos lietuvių
Šv. Cecilijos vardo choras, iš viso 46 as
menys.
Jie išvažiuos balandžio 13 d., taigi vi
siems reikia vienai nakčiai nakvynės.
Kas galėtų priimti nakvynei viešnią ar
stvečiąį prašom
skambinti
telefonu
460-2592.
DR. A. ŠTROMAS TELEVIZIJOS
DEBATUOSE

Thames Television balandžio 1 d., ant
radienio vakare, bus transliuojama prog
rama „Thames Debate“. Joje Robert
Conquest, Edinburgo kunigaikštis Phillip,
lordas Betheil, Peter Shore ir prof. dr.
Aleksandras Štromas diskutuos detantės
klausimus.
Prof. dr. Štromas prieš Velykas keletui
dienų išvyko į Paryžių (grįžta Velykų die
ną).
PORA ŽODŽIŲ APIE DONELAIČIO
MINĖJIMĄ LONDONE

Kristijonas Donelaitis Londono Lietu
vių Namuose kovo 22 d. buvo paminėtas
su plačia ir turtinga programa. Vakarui
vadovavo DBLS Tarybos pirmininkas Ei
mutis Šova. Jam teko nemenka našta: ir
programos atlikėjus pristatinėjo, ir Done
laičio „Metų“ montažui vadovavo, ir pats
turėjo paskaityti kai kurias poemos vie.
tas, ypač įvadinius pavasario, vasaros,
rudens ir žiemos vaizdus, o taip pat va
dovauti savo akordeonistų ansambliui ir
groti jame. Šitaip suktis ir nepasimesti
retas kas tegalėtų, bet Eimutis turi dide
lio patyrimo vadovauti.
Dar skaitė Donelaičių „Metų“ ištraukas
trys kiti asmenys pasikeisdami. Živilė Matukienė paskaitė apie nenaudėlį Plaučiū-

S. Medžiokalnis
SVEIKINIMAS V. ZDANAVIČIUI

Radęs „E. Lietuvio“ Nr. 11 žinią, kad
buvęs iš Vokietijos laikų mano pažįsta
mas V. Zdanavičius pateko. į šv. Baltra
Eimutis šova
miejaus ligoninę, kaip buvęs pažįstamas
ir tos pačios žinybos tarnautojas, linkiu ną, pusę pasakojimo apie Krizo dukters
jam greitai pasveikti, grįžti į namus ir to vestuves ir tą poemos gabalą, kai Dočio
liau rašinėti į „E. Lietuvį“.
įsakytas Durakas šaudo varnas ir pade
J. Liobė
ga namus. Stasys Bosikis pristatė Kasparo
tarno Milkaus istoriją, porą gabalų iš tų
VELYKŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS
pačių Krizo dukters vestuvių ir Pričkaus
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
pasakojimą, ką ir kaip ponai valgo. Bet
Did. ketvirtadienį pamaldos bus 8 vai. visą skaitymo karūną, žinoma, nusinešė
Živilė Šlekytė, šekspyrinio teatro ir tele,
vakare.
vizijos serijų aktorė, specialistė, su kuria
Did. penktadienį — 3 vai.
sunkoka lygintis. Visi susirinkusieji džiau
Did. šeštadienį — 7 vai. vak.
Velykų rytą pamaldos prasideda su pri gėmės klausydamiesi jos Skaitymo. O pa
skaitė ji mums apie pavasarį grįžusius
sikėlimo procesija 8 vai.
gandrus, apie filosofuojantį tinginį Slun
Suma — 11 vai.
Velykų II-ją dieną šv. Mišios bus 11 kių, apie šaltyšių Pričkų, raginantį į dar
bą, apie tai, kaip visi be skirtumo gimsta
vai. (neprivaloma šventė).
Did. penktadieni, šeštadienį ir Velykų nuoginteliai, ir apie tą šykštųjų poną, ku

ris užmušė Pričkų.
Tarpais tarp skaitymų grojo E. šovos
akordeonistų ansamblis, dainavo solistė
B. Valterienė ir skambino V. O'Brien.
Akompanuojama Vincento O'Brien, Bi
rutė Valterienė padainavo „Eina garsas
nuo rubežiaus“ (žodžiai Maironio, muzika
M. Petrausko), „Vai, pūtė, pūtė“ (liaudies
daina, muzika S. Šimkaus), „Vai, gražu,
gražu“ (liaudies daina, muzika Kačanausko) ir „Peizažą", šios pastarosios dainos
žodžiai J. Aičio, o muzika V. O'Brien. Plo
jam solistei už gražų dainavimą, plojam
ir kompozitoriui, kuris tai dainai sukūrė
tokią nuotaikingą, ilgesingą melodiją. Ne
žinau, four ta daina jau buvo dainuota
kitur, bet mums šįkart čia buvo ji džiaugs
mingai malonus siurprizas.
V. O'Brien dar paskambino M. K.
Čiurlionio vieną abstraktinį kūrinį ir vie
ną preliudą.
Per tris kartus, taip pat įsiterpdami į
skaitymą, savo meninius sugebėjimus ro
dė E. Šovos akordeonistai. Jų visas aštuo
netas, ir kažkodėl jie nori būti vadinami
tik vardais: E’.enutė, Zita, Gintas, Mary
tė, Andrius, Kristina, Anita ir Eimutis,
tas pastarasis ansamblio mokytojas ir va
dovas, ir jo pavardė yra Šova, tas pats,
kuris, kaip matome, visur jėgų ir inicia
tyvos užtenka.
Baigiant pažintis su Donelaičio pavasa
riu, šis ansamblis pagrojo „Pasėjų! line
lius“, „Pašiliai, pašiltai“, „Aš viena line,
liūs pasėjau“, „Linelius roviau ne viena“,
„Močiutė mane barė“ ir „Kalbin mane
bernužėlis“. O į Donelaičio poezijos rude
nį ansamblis įsijungė su „Vestuviniu
maršu“ ir „Piršlio polka“. Pabaigai dar
susilaukėme ilgesnio dalyko, pavadino
„Svieste, mano saule“. Į kai kuriuos gro
jamuosius dalykus dainuodami įsijungė ir
klausytojai.
To ansamblio malonu klausytis, malo
nu į jį ir žiūrėti. Jaunimėlis sukauptas,
išmokytas ir iš širdies atsidėjęs grojai!
Net ir tokie mažieji, kaip Elenutė Augaitytė, kiek vyrėlesni Zita Žilinskaitė ar
Gintas šova, spaudo reikalingus akorde
ono klavišius kaip dideli!
Vladas Velička pasirūpino salės muzi
ka ir technikiniais įrengimais. Visiems
programos dalyviams (o jų buvo 15) bu
vo prisegta po gvazdiką, o trims mote
rims — B. Valiterienei, Ž. šlekytei ir Ž.
Matukienei — įteikta atsidėkojant dar ir
po puokštę gražių gėlių. Po programos pa
sivaišinta skania arbata ir sausainiais,
nes šįkart DBLS centro valdyba buvo to
kia gera pinigais paremti (£10,87). Žino
ma, programos dalyviai kiekvienas dar
turėjo išlaidų, bet ką gi padarysi — Do.
nelaičiui gi nenusiųsi sąskaitos!
Vakarą suorganizavo Marija Baronienė
(jai puokštę gėlių įteikė kaip siurprizą
E. Šova). Man teko įsijungti į talką ir
paskaityti trumputę p askaitėliūkštę apie
vakaro kaltininką Donelaitį.
Pasiklausyti susirinko, palyginti, gau
sus būrys vis tokių prisiekusių panašaus
pobūdžio renginių lankytojų. Atbalsiai iš
toliau rodytų, kad tokių ar panašių ren
ginių yra ištroškę ir kitų vietų lietuviai.
Jei būtų, kas finansais paremia, tur būt,
jų troškulį jungtinėmis jėgomis būtų ga
lima patenkinti, ypač kad jau turimas
pažadas visada padėti ir aktorės Živilės
Šlekytės ir kitų, ir Eimutis Šova, tur būt,
neatsisakytų su savo šauniuoju jaunimė
liu pajudėti, ir solistai visada malonūs
savo talentus parodyti
K. Barėnas
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ŠV. CECILIJOS CHORO KONCERTAS IR MARGUČIŲ BALIUS
Balandžio 12 d., šeštadienį, tradicinį
Margučių balių šįmet rengia 'DBLS cent
ro valdyba, tautinių šokių grupės „Lietu
va“ komitetas ir šv. Onos draugija, ir vi
są vakaro viršūnę sudarys Prano Dzidoliko vadovaujamo Škotijos lietuvių Šv.
Cecilijos vardo choro koncertas. Choras
sudainuos 12 dainų.
,...
Koncertas ir balius vyks Lietuvių spor
to ir socialiniame (klube — ‘345A Victoria
Park Road, London E.9. Bilietai į koncer
tą gaunami Lietuvių Namuose (pas K. Ma
kūną ir Lietuvių bažnyčios svetainėje pas
N. žvirblį. Jų kaina po 2,50 'sv. (bilietas
duoda teisę įeiti į koncertą ir šokius)!.
Staliukus 'galima užsisakyti iš anksto te
lefonu 460-2592. šokiams gros geras or
kestras.
Pradžia 7 vai.
Iš Škotijos atvažiuoja 46 asmenys —
choristai, jų vadovai ir palydovai. Susi

skyriaus metinis susirinkimas. Bus ren
kama skyriaus valdyba, atstovas į metinį
suvažiavimą Londone ir svarstomi kiti
Skyriaus reikalai.
Skyriaus nariams dalyvauti būtina.
Kviečiame ir visus geros valios tautiečius.
Prašome į susirinkimą atsinešti akcijų
įgaliojimus ir įteikti atstovui, vykstatnčiam j Londoną.
Skyriaus Valdyba

Manchesteris
IŠVYKA Į SODYBĄ

Mancestor1! <> „Ramovės“ skyriaus val
dyba (ruošia išvyką į Lietuvių Sodybą
per Sekmines.
Išvykstam šeštadienį, gegužės 25 d.,
9.30 vai. ryto, nuo lietuvių klubo. Grįžta
me pirmadienį — Sodybą paliekame 'apie
10 vai. ryto.
Kaina: suaugusiems 8 sv., vaikams pu
sė kainos. Prašome užsisakyti klube pas
P. Riimėikį.
Skyriaus valdyba

MARGUČIŲ VARŽYBOS

Mančesterio Lietuvių socialinio (klubo
vaidyba Velykų sekmadienį, 7 vai., ren
gia savo klubo patalpose margučių var
žybas.
Trys gražiausi margučiai gaus premi
jas.
Mančesterio ir apylinkės lietuvius nuo
širdžiai kviečiame ir įprašome bu gražiais
margučiais atvykti į klubą ir kartu (kele
tą valandų praleisti lietuvių namuose.
Klubo valdyba
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Liet. Sodyba

Belgija

Bradfordas
KONKURSAS IR ŠOKIAI

Balandžio 7 d., Velykų antrąją dieną,
pirmadienį, 3 vai. p. p., Vyčio klube bus
margučių (konkursas. Numatytos 3 premi
jas.

Tos pačios dienos vakare, 8 vai., ren
giami disco šokiai..
Visi, o ypač jaunimas, kviečiami daly
vauti.
Vyčio klubo valdyba

Wolverhamptonas
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 19 d., (šeštadienį, 7 vai. vak.,
George hotelyje, Stafford St., šaukiamas
DBILS Wolverhampton o skyriau^ nartų
susirinkimas.
Bus renkamas atstovas į DBLS visuoti
nį rsuvažiavimą Londone ir aptariami ei
namieji reikalai. Visus narius prašome
dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Birminghamas
SUSIRINKIMAS

Balandžio 13 d., 12 vai., Crown restora
ne, Station St., miesto centre, kviečiamas

Toliau nuo Londono šis choras yra jau
pasirodęs ne kartą. Didelę giminystę su
jo vadovu ir choru yra užmezgę Bradfordas, tai šiauriečiai dažniau turi progų
pasiklausyti dainavimo. Būtų didžiulis
nuostolis, jei to stipraus choro nepasiklausytuime šįkart Londone. Proga, kuri dažnai
negali pasikartoti, nes tarp Škotijos ir
Londono yra nemažas atstumas.
šv. Cecilijos vardo choras reiškiasi jau
dlaiug dešimtmečių. Nuo 1950 m. jam vado
vavo A. Varnaitytė-Mullen. Jai mirus, va
dovybę perėmė P. Dzidolikas. Tas choras
ne tik savųjų šventėse entuziastiškai su
tinkamas, bet ir tarptautiniuose koncer
tuose. Kaip neseniai buvo ir šiame laik
raštyje paliudyta, choras ir dabar ne silp
nėja, bet stiprėja.
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Kovo 15 d. Mančesterio lietuvių klube
įvyko pirmasis šiais metelis draugijos su
sirinkimas. Draugijos pirmininkas L. Pū
ras 'apgailestaudamas pranešė sushlinlMmuii, kald dėl nesveikatos jis turi atsisa
kyti pirmininko pareigų. Susirinkimas
padėkojo jam už darbą draugijoje ir pir
mininke užrinko R. Poipilklienę.
Pranešimas „Pašto ženklai ar makula
tūra“, kurį L. Pūras pailiustravo Lietu
vos pašto ženklų 'pavyzdžiais, buvo labai
įdomus ir sukėlė ilgoką diskusiją.
Einamuose reikaluose drauguos sekretoriuis pasiūlė surengti ekskursiją į tarp
tautinę pašto ženklų parodą „London
1980“. Po gyvų diskusijų buvo nutarta
nuvažiuoti į parodą, kokia iš tikro įvyks
ta įtik kais dešimti metai. K. Minultas bu
MARGUČIŲ VARŽYBOS
vo paskirtas transporto organizatorium.
DBLS Sodybas Skyrius Velykų sekma,
AtieiniamiJiame sušutinkime idnįaugiijicis
dieoį, 4 vai., rengia margučių varžybas sekretorius padarys pranešimą 'apie paš
vaikams.
to ženklų (prekybos padėtį Anglijoje.
Maltiniai tcviiečllame viaiiklučliuis ativyjkiti
su margučiais, o jų draugus ir tėvelius
dalyvauta įkartu su jialis mūsų lietuviška,
mle pobūvyje.
Linksmų šv. Velykų visliems!
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Skyriaus valdyba

tikimas su svečiais bus tos balandžio 12
d. 11 vai. rytą Lietuvių Namuose. '

kad einą ir eina nešdamas Dievo žodį, ku
rio, deja, jau daug kas nebeprigirdi, nešdamiams visokių politinių įvykių, liečian
čių lietuvius, kondensaciją savo popierių
terboje, (kurią jis rodo ir platina. Kai jis
atsisuka į žmones ir sako: „Melskitės,
broliai, už Lietuvą... už tą ir už tą...“, tas
ramus žemaitiškas aksentas kviečia, jei
ir ne maldai, tai tikrai giliam susimąsty
mui. Yra lietuvių, kurių vardai įsirašo į
tykių kovotojų eiles. Jų tarpe tikrai bus
Jonas Petrošius.
Lietuviai Lieže gražiai praleido vaka
rą. Iš Limburgo vyrai atvažiavo su muzi
ka, ir Elijas Kvederavičius išsėdėjo visą
vakarą prie savo aparatų. Vytas Slavins
kais, Vienas veikliausių jaunosios kartos
lietuvių, su savo žmona išdėstė gražių
daiktų loterijai, kurias pelnais (bus įna
šas, sudarysiąs pačias pagrindines paja
mas, 'reikalingas bendruomenei išlaikyti.
Antanina Slavinskienė su dukromis vai
šino dalyvius užkandžiais, o Povilas Bru
žas plušo prie bufeto, kurio pelnas eina į
tą patį (krepšelį — bendruomenės išlai
doms padengti
Tš kaimyninės Olandijos buvo mielų
svečių: Kaiplanas iš Amsterdamo, Silniiai
iš La Haye. Pik Lanskoroniskis iš Briuselio
pasveikino (bendruomenę ir jos pirmiininkę šventės proga, bet pats negalėjo at
vykti, būdamas šiuo metu per silpnas dėl
savo amžiaus. Nuoširdi padėka jam nuo
visų už linkėjimus.
St. Baltus

Italija
V. MOKLICKAITĖS PALIKIMAS
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJAI

1978 m. gegužės 1 d. Toronte mirusi
Veronika Moklidkaitė savo testamente ne
pamiršo, be įvairių kitų institucijų, iš
savo palikimo paskirti 1.400 dolerių ir
šv. Kazimiero lietuvių (kolegijai Romoje.
Veronikos Moklickaiitėis gilų supratimą ir
svarbą tremti vienintelę lietuvišką dvasi
nę instituciją — kunigų seminariją lais
vajame pasaulyje, šv. Kazimiero Kolegi
ja labai aukštai įvertino ir yra labai dė
kinga.
šv. Kazimiero Kolegija tikisi, kad šis
Veronikos Moiklicka'itės pavyzdys primins
ir kitiems lietuviams pareigą paremti to
kią svarbią lietuvišką dvasinę instituciją,
kurios veikla išimtinai remiasi lietuvių
aukomis ir jų dėisnumu. šv. Kazimiero
Kolegija savo geradariams, gyviems ir
minusiems, stengiasi atsilyginti maldo
mis. Kiekvieną savaitę yra aukojamos
šv. Mišios geradarių intencija.
Mons Kl. Razminas

BUTAS PENSININKUI
Londono priemiestyje, Kew Gardens
rajone, pastoviam laikui išnuomojamas
ramiam pensininkui-ei atskiras viengun
giškas butas: erdvus kambarys, virtuvė,
vonia. Centr. šildymas, telefonas.
Teirautis: telf. 940-63-77

Belgijoje, Lieže, Vasario 16 minėjimas
įvyko kovo 1 d. Minėjimo kulminacinis
taškas, mano jautimu, buvo Tautos hčlmflas, kurį sugiedojo iš stiprių krūtinių
buvusieji langliakasiai.
...Tegul tavo vaikai eina vien takiais
dorybės,
Kazimiero Barėno knyga
tegul dirba tavo naudai...
Britanijos Lietuviai
Šitą temą išvystė dar .prie® kilniąją
giesmę savo paskaitoje iš Londono atvy gaunama Nidos leidykloje 2 Ladbroke
Gardens, London, WL1, 2PT. Knyga ilius
kęs Zigmas Juras.
Stiprus darbuotojas lietuvių išeivijos truota, 360 psl. Kaina 7,50 sv. su persiun
baruose, daug keliavęs, Zigmas Jurais tu timu.
rėjo ką pasakyti lietuviams Belgijoje. Iš
kart suradęs gyvą žodyną, neapkrautą
parafrazėmis, kalbėtojas nesileido į lietu
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
vių charakteristiką su praeities pasidi
džiavimais, su raudomis dėl istorijos BOLTONAS — Velykų II d., 11 vai., šv.
Patridko baž.
Skriaudų, bet <su kvietimu ir skaitiniilmu
dirbti sąmoningai ir atkakliai Lietuvos NOTTINGHAME — Didžiosios Savaitės
apeigos Židinyje: balandžio 3 d., Did
išlaisvinimo darbą dabartinių dienų pro
Ketvirtadienį, 20 vai., bal. 4 d., Did
blematikoje. Ne dėl mūsų pačių jau, bet
Penktadienį 15 vai., bal. 5 d., Did. šeš
dėl >tų, (kurie deda visas viltis į Lietuvos
tadienį, 20 vai.
kitokio rytojaus kūrimą. Z. Juro „pokal
bis“ su lietuviais Lieže gali būti pavyz NOTTINGHAME — bal. 6 d., Velykose
Prisikėlimas, 11.15 vai., Židinyje.
džiu paskaitininkams, nes instinktyviai
jis atkreipė ^klausytojų dėmesį ir išlaikė WOLVERHAMPTONE — bal, 6 d., Vely
kose, 17 vai., šv. Petre ir Pauliuje>
M paskutinio sakinio.
Church St.
Šitos šventės proga norėčiau pasakyti
dar keletą žodžių, kuriuos skiriu vienam BIRMINGHAME — bal. 7 d„ 11 vai., 19
Park Rd'., Moseley.
iš mūsų. Jis gyvena Paryžiuje, jis yra
kunigas ir vadinasi Jonas Petrošius. Jis BRADFORDE — Prisikėlimo Mišios balanJdžio 6d., 12.30 vai.
aplanko keliskart per metus lietuvius
Belgijoje. Iš kur gauna jis tokios ramios HUDDERSFIELDE — balandžio 13 d, 1
vai. p. p., šv. Juozapo bažn.
energijos, tokios sunkumų užmaršties, I

