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Mylimieji Vakarų Europos Lietuviai,
Mūsų laikų žmogus kuo mažiausiai no

ri galvoti apie kančią, gis bijo mirties ir 
kelia abejones dėl prisikėlimo iš numiru
sių. Tačiau nežiūrint to nenoro ir bandymoi 
išvengti bet kokių kentėjimų, beveik vi
sus žmones vienoki ar kitokį skausmai 
aplanko, o mirtis visus be jokios išim
ties. Ar gali žmogus surasti tinkamą at
sakymą, kodėl jis kenčia? Kenčiantysis 
pilnai nesupras savo kančias prasmės, 
jei jis nepažins to kelio, kuriuo Kristus 
ėjo į Kalvariją. Todėl Kristaus kančios 
apmąstymas gali mums būti laibai nau
dingas norint pilniau suprasti ir mūsų 
kančios išganingąją vertę.

Žydų tauta ir piligrimai, kurie buvo at
vykę i Jeruzalę švęsti Velykų, taip pat ir 
apaštalai, kurie per trejetą metų klausė
si Kristaus evangelijas, laukė, kad Štai 
jų Mesijas pasirodys, kaip didis vadas — 
Valdovas ir įžengs į šventąjį miestą už
imti Dovydo sosto. Tačiau Kristus krei
pė (jų mintis priešinga 'kryptimi, — kad 
į tą Mesijo karalystę jis turės įžengti per 
kančią d-r mirtį. Jėzus jiems tarė: „Artėjo 
valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus 
Sūnus“ (tai yra jis pats) Jn 12, 23). Po to 
pareiškimo jis primena palyginimą 'apie 
kviečių grūdą, kuris tilk tada duos vaisių, 
kai bus pasėtas žemėje, kai jis pats mirs. 
Ir matydamas savo kančią prieš iakis, Jė
zus lyg klausia ir kartu maldauja: „Ir ką 
aš pasakysiu: Tėve, gelbėk mane nuo Šios 
valandos!?“ 'Bet čia pat tuojau pats sau 
atsako: „iBet juk 'tam aš ir atėjau į šią 
valandą. Tėve, pašlovink savo vardą!“ 
(Jn 12, 27-28-a).

Kristaus kančia buvo skaudi ir mirtis 
ant kryžiaus paniekinanti. Bet jos vai
siai, be Dievo apreiškimo, būtų1 sunku 
pilnai suvokti ir vien tik žmogišku mastu 
juos tinkamai įvertinti. Per kančią ir 
mirtį įvyko žmonijos ilšvadiavimas iš pik
to vergijos, jos išganymas. Buvo atidary
tas žmogui kelias -sugrįžti prie Dievo, pa
klusti jo valiai. „O aš“, tarė Kristus, 
,,kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus pa
trauksiu prie savęs“ (Jn 12, 32).

Ir įvyko žmonijos istorijoj neįtiikėtiinias 
reiškinys. Laimėjo ne Kajalai, Erodai ir 
(Kilotai, sėdėję valdovų ir teisėjų sostuo- 
įse, bet Tas, kuris buvo pasmerktas ir pa
kaltas nuo žemės. Laimėjo ne tie, kurie 
brangino savo padėtį ir gyvybę, bet Tas, 
kuris paaukojo savo gyvybę, kad (tiesa ir 
meilė viešpatautų žemėje. Nukryžiuotasis 
laimėjo milijonus ir patraukė tūkstan
čius, kurie ėjo jo pėdomis, prisiimdami 
kančią ir mirtį. Apaštalas Paulius, savo 
kelionėse Skelbdamas Kristų ir jo pri
sikėlimą, njevisur buvo priimtas išskėsto
mis rankomis. Jis buvo teistas, plaktas, 
persekiotas ir pusgyvis išmestas iš mies
to. O tačiau, rašydamas Korinto bendruo
menei, jis guodžiasi šiais žodžiais: 
„Džiaugiuos tad silpnumu, paniekini
mais, nematon-umaiis, pfer)-tekioj iįnalis, 
nes, būdamas silpnas, esu galingais“ (2 
Kor 12, 10). Skelbimas nukryžiuoto ir 
prisikėlusio Kristaus Pauliui tapo aukš
čiausias jo gyvenimo tikslas. Dėl įto jis 
pakėlė visas kančias. Mūsų tautietė Nijo
lė Sadūmaitė, teisiama už Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos perrašinėjimą, 
teisėjams pareiškė: „Si diena yra laimin
giausia diena manio gyvenime... aš esu 
teisiamia už 'tiesą ir žmonių meilę. Kas 
gali būti gyvenime svarbesnio, kaip my
lėti žmones, jų laisvę ir garbę... Kaip ne
sidžiaugti, kadangi visagalis Dievas yra 
garantavęs, kad šviesa nugalės tamsybes 
ir tiesa laimės prieš klaidą ir meHagys- 
tes! O kad šils tikslias kuo greičiau būtų 
pasiektas, aš sutinku ne tilk būti pa
smerkta kalėti, bet ir mirti“. Nijolės au
kojimasis už tiesą ir žmonių meilę taip 
ryškiai įsijungia į Kristaus pasiaukojan
čią kančią, kad lietuvių tautoje, ir net 
plačiame pasaulyje, jos pavyzdys uždega 
žmonių širdis kovai prieš neapykantą ir 
visokias neteisybes.

Žmogus, gyvendamas gerovėje, kantais 
praranda pajutimą, kas yra kančia, ir 
dažnai užmerkia akis, kad nematytų kitų 
kančios. Aleksandras Solženicinas savo 
„Gulago salyno“ veikale tą atbukimą ši
taip apibūdina: „Yra psichologinis žmo
gaus ’bruožas, kuris visuomet stebina: ge
rovėje bei nerūpestingume jis bijo ma
žiausios drumsties, stengiasi nieko neži
noti apie kito kančias (nei apie tas, ku
rios jo laukia ateityje), nusileidžia dau
gelyje dalykų, neišskiriant nė svarbių, 
moralinių, esminių, vien dėl to, kad gale, 
tų prailginti savo gerovę. Bet, antra ver
tus, kai žmogus jau yra varganas, nuo
gas, netekęs visa tai, kas gali pagražinti 
gyvenimą, atranda savyje jėgos priešin
tis iki pa-škuitinio žingsnio, ryžtasi atsisa
kyti gyvenimo, bet ne savo principų“.

Mieli broliai ir sesės Kristuje, mes ži
nome, kad kančia pasaulyje egzistuoja. 
Mokslas ir išradimai, ypač medicinos sri. 
•tyje, kartais skausmus palengvina, bet jų 
nepanaikina, o blogų žmonių rankose

Pranešimai busimajam DBLS ir
LNB suvažiavimui

METAI POLITINĖS VEIKLOS 
BARUOSE

Didžioji Britanija yra vienintelis kraš. 
tas, kur politinėje veikioje visos centro 
ir rytų Europos tautais nuoširdžiai ir ar
timai bendrauja ir kartu dirba, siekda. 
mog laisvės ir nepriklausomybės.

(Per paskutiniuosius 10 metų efekty
viausia veikla buvo išvystyta per organi
zaciją, kuri apima 14 tautų: Albaniją, 
Bulgariją, Gudiją, Čekoslovakiją, Estiją, 
Gruziją, Vengriją, Latviją, Lfetuvą, Len
kiją, Rumuniją, Rusiją, Ukrainą, Jugo
slaviją. Atstovaujama daugiau kaip 
400.000 žmonių, kilusių iš centro ir rytų 
Europos.

Šicįįe ottigamiizariįfoje kiekviena tautybė 
turi po vieną balsą. Visi nutarimai ir 
sprendimai daromi balsų dauguma. Orga
nizacija vadinasi European Liaison 
Group. Šiuo metu pirmininkas yra jugo
slavų kilmės, 3 metus pirmininku buvo 
lietuvių atstovas.

Per E. L. Group palaikomi artimi san
tykiai ir bendradarbiaujama su D. Britą, 
nįjįois parlamento atstovais, su lordų rū
mų atstovais, su Europos parlamento at. 
stovais ir su 'šiomis organizacijomis: 
Committee for European Security and 
Cooperation, The Breat Britain East Eu
rope Centre, Helsinki Review Group, 
Institute of International Affairs, Insti
tute for the Study of Conflict, National 
Peace Council, The United Nations Asso
ciation of Gr. Britain, Amnesty Interna
tional, -British Institute of Human Righlts, 
International Institute of Strategic Stu
dies, Minority Rights Group, East Euro
pean Trade Council, Keaton College, Cen
tre for the Study of Religion and Commu
nism, Commission for International Jus
tice and Peace.

E. L. G. skelbia ir (kelia viešumon visų 
pavergtųjų tautų bendras problemas ir 
atatovauija pavienių žmonių reikalams.

1979 metais ir Šių metų pradžioje E. L. 
G. atliko daug įvairių dambų: ruošė mitin
gus, seminarus, rašė ir siuntinėjo me
morandumus, protestavo, dalyvavo susi
rinkimuose, kur tik buvo liečiami mūsų 
reikalai, atstovavo visur ir visada pa
vergtosiomis tautoms.

Svarbiausi įvykiai buvo šie:
1979 m. gegužės 10 d. E. L. G. iniciaty

va buvo suruoštas viešas mitingas šūkiu: 
„Nepamiršk Rytų Europos“.

Susirinkimas įvyko Europa House (1 
Whitehall Place, Landon, SW1A, ,,HA). 
Čia buvo proga susitikti su britų kandi
datais į Europos parlamentą ir priminti 
jiems, kad šiuo metu tik pusė Europos tė
ra laltetovaujialm-a Europos parlamente, 
nes kita pusė yra pavergta Sovietų Sąjun
gos. Jų tikslas bus kelti viešumon pa
vergtos Europos dalies reikalus, suidary- 

juos net padidina. Tad kia/uisdame paltys 
save: kaip mes priimame ar priimtume 
kančią, jei mumis reikėtų kenltėti? Gali
me priimti kančią, kaip filosofai stoi
kai, — drąsiai, 'bet jokios prasmės jai ne
teikdami. Galime ją priimti, kaip bailiai, 
keikdami savo gimimo dieną ar mūsų kan
čios kaltininkus, net patį Dievą. Arba 
priimti kančią, kaip tikri Kristaus moki
niai, kuriems jis aiškiai pabrėžė, sakyda
mas: „Kas neneša savo kryžiaus ir neseka 
manimi, negali būti mano mokinys“ (Lik 
14, 27). Nešdami savo gyvenimo įvairius 
kryželius, imame sekti Kristų, įprasmi. 
name savo kančią ir įjungiame ją į Kris
taus auką (ant Kryžiaus. „Jei kviečių grū
das nekris -į žemę ir neapmirs“, sako 
Kristus, „jis pasiliks vienas, o jei apmirs, 
jis duos gausių vaisių“ (Jn 12, 24). Ken
tėdami įsu Kristumi, mes tampame tuo 
apmirusiu kviečių grūdu, nešančiu vai
sių sau asmeniškai ir kitiems.

Gavėnioje apmąstę Kristaus kančią ir 
mirtį, mes lauksime ir Jo -garbingo prisi
kėlimo. Neturėsime pilnb džiaugsmo, ta- 
čiau-, jei mūsų sąžinė mums primins, kad 
ir mes buvome prisidėję savo nusikalti
mais prie Kristaus ir žmonių kančių. 'Pil
nam velykiniam 'džiaugsmui laimėti ieš
kokime Bažnyčios nurodyto kelio. O jis 
yra tekis tiesus. Mūsų gailesio malda prie 
klausyklos: „Atleisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes laitleidžiame...“, sujungtas su 
atgailos sakramentu ir velykine šventąja 
Komunija, atgaivins mumyse meilės ryšį 
su Dievu ir artimu.

Sveikinu Jus visus, Vakarų Europos 
lietuviai, Velykų švenčių proga ir linkiu 
Jums išgyventi Kristaus prisikėlimu tei
kiamą kriklščioniu-i džaugsmą ir palaimą.

Kristaus ramybė tebūna su Jumis.

Vakarų Europos lietuvių vyskupas

ta komisiją, kuri specialiai studijuotų ir 
atstovautų tai Europos dialiai.
Sovietų paroda Londone

Nuo gegužės 22 d. iki birželio 10 d. Lon
done vyko Sovietų propagandinė paroda. 
Svarbiausia — buvo bandoma parodyti, 
kokia įtaiką mylinti ir draugiška yra So
vietų Sąjunga. Tauta, kuries vienintelis 
tikslas yra „broliškas“ sugyvenimais su 
(kaitomis tautomis, kuri užtaria ,mu- 
skriiaiuistuosiuis“ ir panašiai. Taip pat bu
vo rodoma, kaip idealiai sovietų darbi
ninkas praleidžia laisvą laiką ir atosto
gas.

E. L. G. ta proga paruošė 10.000 bošiū- 
rų-iartsišaukimių. Juose buvo smulkiai pa
aiškinta, dluotos datos visų Sovietų suda
rytų taikos sutarčių, kurias jie sulaužė, 
visi Sovietų ignoruoti susitarimai, suda
ryti -su kitomis tautomis, visos So
vietų -agresijos prieš nepriklausomas 
valstybes, 'smulkiai nušviesta Pabaltijo 
valstybių neteisėta okupacija ir daug ki
tų Sovietų padarytų nusikaltimų.

Kai dėl atostogų Sovietų Sąjungoje, tai

nurodyta, kad kelionių biuras KGB mie
lai tarpininkauja net ir tiems, kurie ne
nori važiuoti atostogų, ypač į Sibirą, su
darydami sąlygas ten atostogauti nuo 7 
dienų iki 20 metų.

Šie atsišaukimai 'buvo kas vakarą dali
jami Britų publikai, einančias tos paro
dos pasižiūrėti. Taigi publika buvo infor
muota, kaip dl§ tikrųjų yra Sovietų Są
jungoje ir kokia „broliška ir taiką mylin
ti“ tauta ji yra.
Jungtinis seminaras

1980 m. vasario 3 d. Londone įvyko 
jungtinis 'seminaras, suruoštas kartu 
E. L. G. su pavergtoms tautoms atsto
vaujančiais veikėjais, kurių centras yra 
Prancūzijoje, su Group de Paris.

Seminaro tikslas buvo išdiskutuoti, (kas 
būtų naudingiausia ir ką reikia padaryti, 
ruošiantis Madrido konferencijai.

Group die 'Paris yra panaši organizaci
ja, kaip ir E. L. G. Paskutiniu laiku ji ak
tyviai pasireiškė Strasbunge, prie Euro
pos parlamento.
Olimpiada Maskvoje

Anglijoje efektyviai veikiantis komite
tas boikotuoti Maskvos olimpinėms žai
dynėms artimai -bendrauja su E. L. G. 
1979 m. vasario 22 d. parlamento rūmuo
se (House of Commons) bendromis jėgo
mis buvo suruoSta spaudos konferencija 
prieš olimpines žaidynes Sovietų Sąjun
goje.

Tuo reikalu taip pat buvo parašyta D. 
Biltanajots minijstaju pirm|:in)in(keli Marga
ret Th-atcher, Amerikos prezidentui Jim
my Carter, „Times“ laikraščio vyriausia
jam redaktoriui ir kitiems. Dabar jau vi
si žinome, kokie stiprūs pasisakymai bu
vo tiek D. Britanijos ministrų pirminin
kės, tiek JAV prezidento prieš Sovietų 
agresiją Afganistane ir kitur ir prieš 
olimpines žaidynes -Maskvoje.

1980 m. sausio 24 d. vėl buvo parašyti 
laiškai D. Britanijos min. pirm. M. That
cher ir JAV prez. J. Carter, reiškiant vi
sišką pritarimą jų pasirinktejiai linijai 
ir jų užimtaj-ai Stipriai pozicijai prieš So
vietų agresiją ir -prieš dalyvavimą Mask
vos olimpinėse žaidynėse.

Vasario 24 d. vėl įvyko viešas mitingas, 
į kurį buvo pakviesti Britų olimpinės są
jungos atstovai — Exeterio markizė ir Sir 
Denis Follows — į diskusijas ir priimtos 
rezoliucijos prieš D. Britanijos sportinin
kų dalyvavimą Maskvoje. Tarp daugelio 
nurodytų priežasčių, kodėl Maskvos 
olimpinės žaidynės turi -būti boikotuoja
mos, buvo iškeltas klausimas ir nutarta 
išsiaiškinti teisinė padėtis olimpinių žai
dynių, kurios numatomos Estijoje. Estija 
yra Sovietų smurtu okupuotas kraštas.

PASAULYJE
PABALTIECIŲ AKTYVISTŲ 

LAIŠKAS DĖL AFGANISTANO

Vokiečių ,,Die Welt“ laikraštyje kovo 
18 d. Cart Gustaf Stroehm rašo, kad sau
sio 17 Id. 17 lietuvių, 3 estai ir vienas lat
vis aktyvistai paldinašė lafflką, reikalau
jantį -aititraiuktti sovietinę kariuomenę iš 
Afganlištanio.LrįLŠklaiS skintais įSov. Sąjun- 
gcls aukščiausiajai tarybai, Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui ir afga
nų tautai.

Laiške nurodoma, kad nebuvo jokio

Okupacijos nepripažįsta Vakarų valsty
bės, tad kokią teisę Sovietų Sąjunga turi 
rengti olimpines žaidynes- Estijoje?

I-š lietuvių pusės buvo pabrėžta, kad ir 
priimant dėmesin -nuomonę, jog -sportais 
ir politika nieko neturi bendra (taip aiš
kina anglų olimpinio 'komiteto 'atstovai), 
žiūrint iš humanitarinio taško, vistiek 
negalima -sutikti, kad olimpinės žaidynės 
būtų Maskvoje.

Buvo nurodyta keletas nežmoniško So
vietų pasielgimo pavyzdžių, tarp jų ir 
Vlado Česiūno. Sportininkais, kuris olim
pinėse žaidynėse laimėjo 'aukso medalį, 
buvo -tris įkartus pasaulio čempionas, kai 
norėjo pasilikti Vakaruose, buvo jėga pa
grobtas ir prievarta pargabentas atgal į 
Sovietų Sąjungą. Kaip galima tokiame 
krašte ruošti olimpiadą?

Anlglų spauda leidžia pasisakyti iįr so
vietų žurnalistams, kurie aiškina, kad 
j-iiems nesuprantama, kodėl Anglija, JAV 
ir kitos tautos nori boikotuoti Maskvos 
žaidynes. „Times“ kovo 24 d. cituoja vie
no Maskvos olimpiados organizatorių 

I Vladislav Shevchenko laišką: ..Vyrauja 
nuomonė, kad Maskvos olimpiada atsto
vaus visiškai naujai epochai, kadangi žai
dynės pirmą kartą istorijoje vyks tokia
me krašte, -kur vidaus ir užsienio politi
ka pasiekė idealistinę viršūnę dėl taikos 
ir draugystės tarp tautų , kur svajonės 
dėl lygybės ir broliškumo tapo realybe 
pirmą kartą žmonijos -istorijoje“.

Juokinga, kada žiauriausias pasaulyje 
režimas prisidengia tokiais garbingais 
šūkiais, nė per lašą neatitinkančiais tik
renybės.

1980 m. vasario 5 d. įvykio mitingas-su. 
sitikimais su D. Britanijos atstovais Eu
ropos parlamente. Dalyvavo 19 EP atsto
vų, lordų -rūmų -atstovai, Britų parlamen
to atisto-va-i, kviestieji svečiai ir rytų Eu
ropos tautų atstovai. Susirinkimui pirmi
ninkavo -lordas Chelwood, kalbėjo -lordas 
Cacci-a, Helsinkio -susitarimų vykdymo 
stebėtojų grupės pirmininkas, lordas 
Bethel, Vladimir Bukovsky, E. L. G. at- 
stovaii.

Susitikimo tikslas buvo išsi-aiSkiniti su 
Britų atstovais Europos parlamente, kaip 
būtų geriausia -atstovauti tai Europos da
liai, kuri yra Sovietų Sąjungos paverg
ta. Kiekvieno Europos parlamento aitisto. 
vo tikslas -turi būti siekti laisvės ir nepri
klausomybės visoms Europos valstybėms. 
Į tą skaičių įeina ir centro ir rytų Euro
pos tautos.

(Pabaiitiečiaii Eurcipds parlamente turi 
savo užtarėją, kuri jau keletą kartų įvai
riom progom yra kėlusi Pabaltijo valsty
bių klausimą. Tai barone Eiles.
Madrido konferencija

Šiuo metu ruošiama medžiaga Madrido 
konferencijai. Ja bus aprūpintos delegaci
jos visų valstybių, kurios šį rudenį -daly
vaus Madride Europos saugumo, bendra
darbiavimo ir žmogaus teisių Mausimu 
susdrenlkančicije konferencijoje. Medžiagą 
prancūzų kalba ruošia Group de Paris, o 
anglų kalba — E. L. Group. Bus taip pat 
verčiama į vokiečių ir ispanų kalbas.

Prieš konferenciją ir konferencijos -me
tu numatoma turėti 'bendrą visų paverg
tųjų tautų informacijos centrą. -Atrodo, 
'bus ir atskiras palbaltiečių centras. Uk. 
rainnečiai taip pat numato turėti labai 
platų, visus klausimus apimantį informa
cijos centrą.

Bus kuo artimiausiai -bendraujama ir 
teikiama visapusiška informacija žurna
listams, ypač tiems, kurie nuolat -prane
šinės apie konferencijos eigą, taip pat 
stebėtojams, -kurie atstovaus -tarptauti
nėms organizacijoms, atstovams, ypač 
sekantiems žmogaus teisių pažeidimu-s, 
ispanų pareigūnams, ispanų spaudai ir 
galimiems draugams.

Tarp daugelio klausimų, kurie bus pa
siūlyti konferencijai svarstyti, bus ir šie:

Sudaryti -bendrą strategiją pašalinti 
totalitarizmui Europoje.

Reikalauti panaikinti Berlyno sieną.
Sudaryti tarptautinę komisiją stebėti 

Helsinkio susitarimų vykdymui.
Suorganizuoti laisvą, be trukdymų, 

transliaciją visai Europai.
Suteikti teisę Europos teismui spręsti 

žmogaus teisių bylas visose Europos vals
tybėse, taip pat ir Sovietų Sąjungoje.

Z. Juras, 
Lietuvių politinių reikalų atstovas 

Didžiojoje Britanijoje 

pagrindo okupuoti kraštą ir jokia kita 
valstybė nesiruošė pulti, kaip kad Brež
nevas tvirtino „Pr-avdoje“.

Sov. Sąjunga -turėjo su Afganistanu ne
puolimo sutartį. Tačiau panašią draugys
tės ir bendradarbiavimo sutartį turėjo ir 
Pabaltijo valstybės, į įkurtais 1940 m. 'bu
vo suvežti sovietiniai dalintai, taigi joms 
reikalas gerai pažįstamas.

Paisira#ju-s)ieįji palrlemia Jungtinių Tau
tų -sausio 15 d. rezoliuciją, priimtą 104 
valstybių, prieš pasisakant tik 18, ir rei
kalauja atitraukti iš Afganistano kariuo
menę.

Tarp pasirašiusiųjų yra estų moksli, 
mimikas Juri Kuekk, kuris praeitais metais 
išstojo iš komunistų partijos.

KĄ JIE VYKDO, TAI MASINES 
ŽUDYNES

Irano valstybės sekretorius mi-nisterio 
pilrmiinįšnko -įstaigoje, Sadegh Tabatelbai, 
vokiečių „Bild Zeitiung“ laikraštyje pa
reiškė, kad jo kraštas yra pasiryžęs pa
dėti Afganistano sukilėliams.

Dėl padėties Afganistane jis pasakė: 
,,Ką rusai ten daro, -tai vykdo masines 
žudynes.“

AR MADRIDO KONFERENCIJA BUS 
ATIDĖTA?

Vis daugėja pranešimų, kad bus atidė
ta Madrido konferencija, kuri numatyta 
lapkričio 22 d. ir turi svarstyti Helsinkio 
susitarimų vykdymą.

Abejones kelianti Afganistano okupa
cija, dėl to Sov. Sąjunga galinti nenorė
ti Mauisyti aštrių priekaištų.

KINIJAI PARDUOS KARINIŲ 
LĖKTUVŲ

Sov. Sąjungai okupavus Afganistaną, 
glauidėja ryšiai tarp JAV ir Kinijos.

Kinijai bus parduodlama ne tik moder
nios technologijos, bet jau ir karinių 
transporto lėktuvų.

JAV prekybas departamentas -ir kraš
to apsaugos ministerija griežtai tikrina, 
kad būtų prasilaikoma draudimo nepre
kiauti su Sov. Sąjunga. Per pastaruosius 
mėnesius buvo atšaukta apie 400 leidimų 
siųsti ką nors i -Sov. Sąjungą.

7 dienos
— Gegužės 2-1.2 dienomis popiežius -ap

lankys šešis Afrikos kraštus: Zairę, Kon
gą, Keniją, Ganą, Aukštutiniąją Voltą ir 
Dramblio Kaulo Krantą (Ivory Coast).

— Japonija duos Iranui 28 mil. dolerių 
pa-šknlos petrocheminei įmonei statyti.

— Vengras uniformuotas kareivis ap
šaudomas autobusu prasiveržė pro dvi 
pasienio užtvaras i Austriją ir dar nulė
kė 32 mylias, kol austrų policija sustab
dė jį, ir tada jis paprašė politinio prie
globsčio.

— Britai Šanchajuje (Kinija) surengė 
didžiulę aviacijas parodą, -ir ta proga vis 
■buvo kalbama -apie taiką ir Sov. Sąjungą, 
kuri įgiinkluoj-asi ir kenkia -taikai.

— Pagal naująjį biudžetą Britanijoje 
nuo lapkričio mėn. padidinamos pensijos, 
ir kalėdinį priedą (10 -sv.) gaus pensinin
kai, už vaistus nuo gruodžio mėn. pagal 
receptą reikės mokėti 1 sv., tuoj pat mo
kesčiai alaus bokalui pakeliami 2 peniais, 
■vyno buteliui 8 p., spiritinių -gėrimų 50 
p., petrolio galionui 10 p., automobilių 
savininkams „kelio mokesčio“ 10 sv., 20 
cigarečių 5 p.

— Nauju anglikonų Bažnyčios galva, 
Cantedburio arkivyskupu, įšventintas 
Robert Runcie.

— Britanijos spoi|tir.|!-nikai, nepaiisyd-au 
mi vyriausybės ir parlamento -skatinimų 
susilaikyti, nutarė dalyvauti Maskvos 
olimpiadoje.

— Teroristai nušovė San Salvadoro ar
kivyskupą Romerą, kuris nuolat pasisa
kydavęs prieš tuos, kurie ,neturi 'balso“, 
ir buvo -kandidatas Nobelio talkas premi
jai.

— Audra šiaurės jūroje nuvertė milži
nišką įtaisą — prie naftos sunkimo dir
bančiųjų -bendrabutį, 91 žmogus išgel
bėta, surasti 38 lavonai, 99 asmenys ne
surasti.

— Prez. Carteris uždraudė išgabenti į 
Sov. Sąjungą ibet kokias su olimpiada su
sijusiais prekes, technologiją ar įmckėjli- 
mus.

— Plėšikai rytiniame Landome -pagrobė 
į uostą vežamo sidabro už 3,5 mil. svarų, 
o sidabras -buvo gabenamas į Rytų Vo
kietiją.

— Prelatą Miroslavą Ivaną Lubačivskį 
-popiežius patvirtino įpėdiniu dabar jau 
88 m. amžiaus kardinolo Slipyj, svetur 
gyvenančių ukrainiečių dvasiniu vadu.

— „Fankfurter Allgemeine Zeitung“ 
kovo 21 d. rašė, kad Maskvoje 5 m. ka
lėti nuteistas žydų disidentas Igoris Gu- 
bermanas, kuris yra žydų teisių klausi
mu rašęs pogrindžio laikraštyje „Žydai 
Sovietų Sąjungoje“, bet teisme buvo kal
tinamas, kad su pirkinė j ęs ikonas.
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Naujos knygos
O. V. MILAŠIAUS ,.SEPTYNIOS 

VIENATVĖS“

Neseniai Lietuviškos knygos klubas Či
kagoje išleido Oskaro Vladislovo Mila
šiaus misteriją ,,Miguel Manarą“, o da
bar štai ir visą rinkinį jo poemų, , .Paži
nimo giesmę“, „Lemuelio išpažintį“ ir 
jJ’sailimes“ knygoje, pavadintoje „Septy
nios vienatvės“. Ir „Manuel Mama ra“ ir 
šis rinkinys — viskas versta Antano Vai
čiulaičio (tik viena poema J. Urbšio), to, 
bent svetur, paties 'aktyviausio Milašiaus 
populiarintojo tarp lietuvių. Dalis tų jo 
verstų poemų atskiru leidiniu buvo 1931 
m. išleista Lietuvoje.

Milašių, tiesa, yra vertę ir kiti — V. 
Mačernis, T. Venclova, V. Šiugždiinis, A. 
Žukauskas, G. Židonytė, V. Bagdanavi-

0. V. Milašius

LIETUVA
Tos žemės vardas — Lietuva — užvaldė 
mano protą ir jausmus.
Aš (trokštu jums atskleisti ją.
Ateikit! Dvasioje nuvesiu jus i svečią

kralštą, ūkanotą, glūdų, šnarantį... 
Suvasnokime sparnais — aure, jau 

skrendame per šalį, kur kiekvienas 
daiktas turi blausią atminimų spalvą. 

Apgaubia mus vandens lelijų kvapas, 
plūksiančių miškų garai... 

Tai Lietuva, la Lituanie, Gedimino ir
Jogailos žemė. 

Atsiveria mums susimąsčiusi šalis, kurios 
vėsi, dulsva padangė turi visą 
pirmapradės giminės gaivumą. Ji 
nepažįsta prabangos liūdnos — 
subręsti.

Po septynių žiemos mėnesių letargo ji, 
nubudus, šoktelia 
nuo pavasario staigios grožybės, o 
rugsėjo 'vidury nauji atolai, netgi 
vasaros nedavę, juodvarnių kranksmais 
vėl skelbia ilgą žiemą.

Tada lietuviškųjų vasarų medaus 
(kvapsnis 'užleidžia vietą rudeniniam 
dvelksmui, kuris yr lyg siela Lietuvos, 

Saldrūkštis kvapas, nelyginant 
išvirrtusio karštočiaus (medžio, samana 

užkloto, ar griuvėsių po lietaus, kai 
vasara jau baigias.

Balzgana šviesa dūluoja klony, o šėma 
migla nugulus ant miškų, 

Tylų saulės veidą niaukia įkyrių minčių 
nykumas.

Nors dar nesnigo, paplukusiuos keliuos 
raitus pakeičia rogės.

Nuo upės smelkias per laukus linų 
markas tvaikai.

Galop iškrinta lapkričio sniegai, o 
vakarais sarginiai šunes vėl užtraukia 
savo begalinę šneką, įsu vilkais iš seno 
miško, Skendinčio rūkuos.

(Iš „Septynios vienatvės“)

Žemaičio atsiminimai
Mūsų sodybos gyventojai, kaip ir visi 

Vembutų dvaro kumečiai — lažininkai, už 
valdomąsias žemes bei naudojimąsi bend
romis su dvaru ganyklomis turėjo dvarui 
dirbti tris dienas savaitėje, o ir moterims 
dar reikėjo kiek dienų per metus dirbti — 
mėšlus 'kapstyti, rugius rišti, šieną grėbti. 
Už tėvo valdomąsias dvi žemes brolis 
dirbdavo šešias dienas kaip stalius. Ta
čiau dvaro nuomininkas Jonavičius tėvui 
darė kai kurių lengvatų. Pavyzdžiui, kai 
reikėdavo mums patiems savo šieną pjau
ti >ar kitus didesnius darbus dirbti, Jona
vičius brolį atleisdavo ir iš tėvo nereika
laudavo už praleistas dienas atidirbti.

— Prani, ryt padėk tėvui šieną piauti, 
— vakare pasako Janavičius broliui.

Ir Pranas plaudavo šieną dvi tris die
nas.

Bliūdalis. Pilkalnis, Bliūdalių vadina- 
nama®, nuo mūsų Užkapio sodybos buvo 
į šiaurės rytus. Bliūdalį supo iš rytų ir 
šiaurės klampi pelkė — Grįžpelkė, į ku. 
rią ta kalva nusileidžia labai stačiais skar
džiais. Šiaurės vakaruose buvo kita ne- 
džiūstanti pelkė — Eglynalis. Pilkalnio 
viršuje buvo gana aukštoki ir dar gerai 
išsilaikę pylimai, kurie dabar besaugojo 
kokio ketvirčio ha nė sausiausią vasarą 
neišdžiūstančią pelkelę. Kartą buvo 
mėginta iš tos pelkelės išleisti vandenį. 
Iškasė gilų griovį į Grįžpelkę ir atidarė 
vandeniui taką į griovį. Bet vanduo, at
bėgęs ligi pusės griovio, grįžęs atgal, nes 
griovys buvęs tuojau pat užneštas smėliu.

Daugiau to įdubimo jau niekas nebe
mėgino sausinti, nes žmonės tikėjo, kad 
čia yra kažkas užkeikto ar kalno dvasios 
saugančios vandenį.

Grįžpelkėje augančius pūkius (tokia 
pelkinė žolė baltomis pūkuotomis galvu
tėmis) žmonės kartais vadindavo kalne 
žuvusiųjų vėlėmis. Ypač rudenį, kai tos 
žolės pasipuošdavo gražiomis baltomis pū
kuotomis galvutėmis ir, šiaurės ar rytų 
vėjui papūtus, siūbuodavo kalno link.

Vieną metą piemenys ant pylimo užkū
rė ugnį. Po to toje vietoje žemė degė ke
lias savaites, iki prasidėję rudens lietūs 
užgesino. Tėvas pasakojo, kad degusi že
mė buvusi rusvos spalvos, kiek panaši į 

čius, SL Santvaras, J. Damauskas, dr. J. 
Grinius 1930 m. išleisdirio net apie jį 
kaip poetą parašytą disertaciją, bet A. 
Vaičiulaiiitis yra vienintelis vertėjas, ku
riam pasiseka net atskiromis knygomis 
jo kūrinius paleisti į žmones lietuvių kal
ba. Žalos knygos įžangoje jis mini, kadi į 
lietuvių kalbą yra išverstas MilašiiauB ro
manas ,,L‘Amoureuse Initiation“, tik dar 
neišleistas, ir tai, tur būt, yra jo darbas.

Pasakytina, kad O. V. Milašius jau pri- 
imitfilrias ir Lietuvoje. Jo gimimo šimtme
čio proga ten buvo išspausdinta jo kūri
nių vertimų. Parašyta apie jį ir apžvalgi
nių straipsnių, tik atmetant jo misticiz
mą.

Be abejo, šiame rinkinyje sudėta ne 
tik kas gražiausia Milašiaus kūryboje, 
bet ir kas būdinga jam kaip mistikui pa
žinti (,.Pažinimo giesmė“, ,,iLemuelio iš
pažintis“). O. Milašiaus garsas vis didėja 
nuo 1899 metų, kada pasirodė jo pirmo
ji knyga. Apie jo kūrybą jau seniai rašo
mos studijos. Ruošiami jo minėjimai. 
Leidžiam! jo raštai. Jo misterijos stato
mos teatruose. O. V. Milašius rašė pran
cūziškai, bet jo kūriniai jialu nuo 1919 m. 
buvo pradėti versti į -anglų kalbą. Mums, 
lietuviams, įdomu, ka!d ne vien tik dr. J. 
Grinius parašė apie jį disertaciją, bet po 
šio karo dar G. I. Židonytė ir A. šlepety- 
tė (abi prancūzų kalba).

Knyga „Septynios vienatvės“ pateikia
ma į rankas ne tik dailiai išversta, bet ir 
gerai paruošta. Be A. Vaičiulaičio įžan
gos, dar spausdinamas prancūzo Francis 
de Miomandre straipsnis. Spausdinami 
taip pat poezijos paaiškinimai ir Mila
šiaus datas. Yra kelios iliustracijas. Kny
ga turi 152 psl., viršelis V. O. Vilkau. 
Kaina 4 dol.

(k. b.)

GYVŪNŲ SODYBA

Neseniai paminėjome nauju leidiniu 
pakartotą Balės Vaivorytės apysaką jau. 
nimui „Viltrakių vaikai“.

O štai rankose ir kita tos pačios rašy
tojos knygutė, pavadinta Gyvūnų sodyba 
(zoo). Sakome: knygutė, nes iš 'tikro ji 
tėra 24 puslapių, ir ta jau tikrai skirta 
jaunimėliui, tam mažajam, kuris jau 
pramokęs įkaityti ir linkęs ne tik įsižiū
rėti, kaip tie visokiai .gyvulėliai ir paukš
čiukai paveikslėlyje atrodo 'bet ir skam
biu eilėraščiu pagilinti pažintį. Tai eilė
raščių rinkinėlis vaikams, spalvotai ilius. 
truotas Vyčdaus, o išleistas saleziečių Ro
moje Jaunimo Bibliotekos serijoje 500 eg
zempliorių.

Gražūs eilėraščiai, žavūs ir paveiksliu
kai. Apdainuoti ir nupiešti kanarėlė, vo
verėlė, arklys kalakutas, liūtas, genys, 
dramblys, ožiukai ir ožys, žąsys, vilkas, 
gaidys (su būriu vištų ir viščiukų), po
vas, kiaulė (su paršeliais), karvė, jautis 
ir veršiukai, lapė, o paskutiniuose dvie. 
juose puslapiuose apdainuoti ir piešiniu- 
kais pavaizduoti paukščiai Lietuvoje:

Čia kvarksi varna, čirpia zylė,

Domas (Bumeikis

durpę, bet ne durpė. Gal čia būta grūdų 
sandėlių? Apylinkėje nebuvo žmogaus, 
kuris būtų susidomėjęs tuo pilkalniu, tad 
niekas ir. netyrinėjo, kokia medžiaga taip 
ilgai degė.

Vėliau toje vietoje viršutiniai sluoks
niai įgriuvo, palikdami gilias duobes.

Siderių piliakalnis nuo mūsų s odybos 
buvo per geroką galą toliau į šiaurę. 
Apie šį piliakalnį žmonėse buvo dar gy
vas toks pasakojimas. Piemenėlis, aptikęs 
urvo angą. Jam tą urvą betyrinėjant, nuo 
galvos nukritusi kepurė ir nusiritusi ur
vu gilyn. Manydamas, kad urvas negilus, 
piemenėlis ėmęs juo leistis kepurės pasi
imti, bet nė nepajutęs, kaip įkritęs į Svie
tų kambarį. Atsipeikėjęs pamatęs didelė
je ir gražioje krasėje besėdintį seną ilga 
ir balta barzda poną. Vienoje 'to pono pu
sėje degusi stora vaškinė žvakė, o kitoje 
stovėjusi atidara didelė skrynia, pilna 
auksinių pinigų.

— Piemenėli, eik šen, — pašaukęs tas 
ponas. — Tu čia atėjai netyčia, tad aš ta
vęs ir nebausta, bet dar ir dovanų duo
siu, — kalbėjęs ponas, kai piemenėlis pri
siartinęs. — Laikyk savo kepurę! — palie
pęs senasis turtų sargas. Piemenėlis, kad 
ir apimtas baimės, laikąs kepurę. O ilga- 
barzdis ponas dideliu samčiu pasėmęs tų 
auksinių pinigų ir pribėręs pilną kepurę. 
— Dabar eik prie angos, o išėjęs niekam 
nepasakok, kad čia buvai, ir pats daugiau 
nebeateik — įsakęs ponas. Ir piemenė, 
lis net nepajutęs, kaip atsiradęs viršuje.

Kiti du piliakalniai niekuo nepasižymė
jo. Tik vadinosi pilalėmis, Koplyčkalny 
dar stovėjo begriūvanti koplyčia.

Sūnūs plauna savo motiną. Kitame mū
sų namo gale gyveno Gendvifo šeima. Jie 
turėjo du paauglius sūnus, maždaug 12- 
14 m., ir mergaitę gal mano metų. Ber
niukai tarnavo kažkur pas ūkininkus, bet 
žiemos atostogas praleisdavo mūsų sody
boje pas tėvus. Berniukai buvo gerokai 
padykę ir, namie viešėdami, kartais pri- 
krėsdavo nemalonių pokštų. Kartą jie pa
sigavo savo katelę, kuri daugiau gyveno 
pas mus nei pas savo šeimininkus, ir, 
pririšę prie uodegos sausą ir išpūstą kiau

EUROPOS LIETUVIS

M'inint 125 m. nuo jo gimimo, prisimin
tinas jis ne tik kaip ilgametis karys, bet 
ir kaip mūsų atgimimo veteranas. Būda
mas dar jaunas, įsijungė į tautinį darbą 
tais sunkiais laikais, kai mūsų tėvynė bu
vo carinės Rusijos okupuota ir pasmerkta 
išnykti. Jam teko dirbti su pirmaisiais 
aušrininkais. Kai „Aušra“ užgeso, kartu 
su kitais įsteigė „Varpą“ ir „Ūkininką“ ir 
rūpinasi jų leidimu. Buvo nuolatinis var
pininkų komitetų ir suvažiavimų dalyvis. 
Už lietuvišką veiklą buvo tardomas, kra
tomas ir kilnojamas į tolimesnes vietoves. 
Atgavus nepriklausomybę, buvo Lietuvos 
kariuomenės generolas ir Kauno univer
siteto profesorius. Daug rašė veterinari
jos klausimais.

J. Bulota gimė 1855 m. balandžio 18 d. 
Klevinės k„ Javaravo vis., Marij'ampolės 
■aps. Baigė Marijampolės gimnaziją ir 
Petrapilio chirurginėj akademijoj veteri
narijos gydytojo mokslus. Grįžo i Lietu
vą, kad tarp savųjų galėtų dirbti ir padė
ti tam anuomet mažam veikėjų būreliui 
žadinti tautą. Bet valdžia kaip katalikui 
nenorėjo duoti tarnybos o savarankiškai 
verstis tekiu amatu buvo tuomet visai ne
pelninga. Po kurio laiko gavo tarnybą 
Virbalio pasienio brigadoje. Pradžioj pri
ėmė jį tik laisvai samdomu1, o vėliau jau 
ir etatiniu .gydytoju. Dėvėjo rusų karinin
ko uniformą, beit nenustojo dirbęs lietu
viško darbo. Lietuvybę skleidė tarp kai
miečių ir įsiulenkėjusių dvarų tarnautojų. 
Dažnai važinėdavo į Tilžę ir iš ten slapta 
per sieną parsigabendavo draudžiamosios 
lietuviškos spaudos ir ją išplatindavo. 
Jam buvo lengviau parsivežti, kad jo kaip 
kario nekratydavo.

Beit neilgai jam teko dirbti tarp savųjų. 
Valdžia, pastebėjusi jo neištikimybę, per
kėlė į Lomžą ir iŠ ten tuoj į' tolimą Be
sarabiją. Ten gyvendamas, pradėjo rūpin
tis, kad jį perkeltų arčiau Lietuvos. Pa
galiau po trejų metų buvo perkeltas į Es
tiją ir paskirtas į Revelio pasienio brigadą. 
Įgijo karinilnko laipsnį su vyresniškumu 
nuo 1892 m. Dėl senyvo amžiaus 1913 m. 
paleistas iš karo tarnybos. 1915 m. vėl 
įstojo į kariuomenę ir buvo paskirtas vyr. 
veterinarijos gydytoju prie imperatoriaus 
Petro Didžiojo jūrų tvirtovės etapo vete
rinarijos ligoninės. Karo tarnybą baigė 
36-je artilerijos brigadoje vyr. veterina
rijos gydytoju.

Į Lietuvą grįžo 1919 m. ir nuo liepos 
1 d. paskirtas veterinarijos dalies virši
ninku. 1927 m. paskirtas ypatingiems rei
kalams karininku prie krašto apsaugos 
ministerio. Lietuvoje vėl aktyviai įsijun

gia kuosos, volungės, čižyliai, 
plasnoja sakalai, erelis, 
gaivus lakštingalos balselis.

Puiki knygutė tiems mažiesiems, ku
riuos mamos bus išmokusios ir lietuviškai 
paskaityti. (k.b.)

lės pūslę, paleido ją lauke. Vargšė katė, 
nežinodama, kas per baidyklė ją vejasi, 
ėmė blaškytis, lyg proto netekusi. Berniu
kai kvatoja. O katė puolė į daržinę ir, 
besispraušdama pro durų apačią, susprog
dino ją persekiojusią pūslę. Mano tėvas 
išdykėlius subarė.

— Vo kon tokį padarė muna vaka, kad 
bari? — piktai paklausė Gendvilas, iššo
kęs iš trobos.

Tėvas paaiškino.
— Anoks čia dakts, kad kate pūsle pri

rišo. Tepalaksto, nepasius, nebijok! — 
atkirto.

Vargšė katelė tik po trijų dienų tegrįžo 
pas mus. Į trobą įėjo atsargiai, vis dar bi
jodama ir vilkdama paskui save supliuš- 
fcusią pūslę. Tuo metu kaip tik Gendvilas 
buvo mūsų troboje ir šnekučiavo su tėvu.

— Tėve, veizėk, juk katelės pusė udegos 
sušalę, — sako motina. Katelė, sėdėdama 
ant šilto mūrio, lyžčiojo savo uodegos 
mirusiąją dalį gailiai kniauksėdama.

— Matai, susėdę, ką paties vaikiukai 
padarė?! — sako tėvas Gendvilui, moste
lėjęs ranka į mūrio pusę, kur liūdnai 
kniaufcsėjo katė.

— Mat, rupūžoka, perdaug užveržė, — 
metė šis ir tuojau pat išėjo.

Tada tėvas pasiėmė avikirpes žirkles, 
pasidėjo katę ant kelių, glostė, meiliai 
šnekino dr, kaine ranka suėmęs jos uode
gą, vikriai čirkštelėjo. Katė sukliko, bet 
nepabėgo. Po šios operacijos greitai žaiz
da užgijo ir katelė pasveiko, bet pas sa
vo šeimininkus daugiau nebėjo.

Po šito atsitikimo su kate gal po savai
tės, kai Gendvilas buvo dvare, berniukai 
dėl kažko susiginčijo su savo motina. Gin
čui įsiaudrinus, sūneliai užverčia motiną 
ant lovos, vienas laikė jos rankas, o ki
tas bulbaskučiu peiliu (ne tokiu kaip 
dabar, bet tikru peiliu) piovė gerklę.

Išgirdę šauksmą, subėgome, motina, se
suo ir mudu su broliu) į Gendvilų trobą. 
Čia pamatėme pasibaisėtinai šiurpų vaiz
dą: menkutė ir pasiligojusi Gendvilienė gu 
Įėjo kruvina pakakle, žiopčiojo ir ranko
mis graibstėsi. — Viešpatie, Viešpatie, ko 
tata susilaukiau!—dejavo ji, kai mano mo
tina apmazgojo ir aptvarstė ją. Kai mes 
subėgome, berniukai tuojau dingo iš tro
bos. Bet vakare kur dingsi žiemos metu? 
Šalta ir valgyti norisi, reikia eiti į trobą. 
O gal jie ir dabar buvo tikri, kad tėvas

GEN. J. BULOTA
gė į tautinį darbą. Darbavosi šaulių eilė-
se, dalyvavo Klaipėdos vadavime, Lietu
vos atgimimo draugijoj, sparte ir kitose 
organizacijose. Buvo išrinktas Savanorių 
sąjungos garbės nariu ir Lietuvos atgimi
mo draugijos garbės pirmininku. Apdova
notas DŪK Gedimino 2 laipsnio ordinu, 
kūrėjų savanorių ir nepriklausomybės 
medaliais. Latviai apdovanojo jį aizsargų 
ir nepriklausomybės medaliais. 1930 m; 
gegužės 24 d. Kaune jam buvo suruoštas 
iškilmingas jo 75 m. sukakties minėjimas.

Mirė 1942 m., sulaukęs garbingo am
žiaus. V. Vytenietis

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOS NR. 35 ANGLŲ KALBA

Lietuvių Romos Katalikų kunigų Ame
rikoje sąjunga jau išleido anglų kalba 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
Nr. 35.

Ventė į anglų kalbą Vita .Matusaitis, 
vertimą .redagavo kun. K. Pugevičius.

PASKUTINIS PRAEITŲ METŲ 
„LITU ANUS“

Lietuvių akademikų leidžiamasis anglų 
kalba žurnalas „Lituanus“, pasirodo, jau 
yra išvaręs nemažą vagą. Pradėtas leisti 
1954 m., su praeitų metų pabaiga turėjo 
teisę atšvęsti 25 m. sukaktį. Kaip naujau
siame, praeitų metų ketvirtame numeryje 
nurodoma, iš viso ligi šiol išleista 100 nu
merių, 'kurie sudaro apie 6.350 puslapių!

Šiame naujausiame numeryje A. Klimas 
supažindina su abiem J. Kapočiaus išleis
tomis enciklopedijomis, A. Bednarczuk 
rašo apie baltų senovinius papuošalus, M. 
Kupčinskas Kechawarz apie garsėjančio 
lenkų rašytojo Jerzy Kosinski romaną 
,,Coktail“ kuriame esama aliuzijų į Simo 
Kudirkos istoriją, Chien-Ching Me apie 
dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžių 
klasifikavimą. Recenzuojamos kelios ki
tataučių parašytos knygos, kuriose pa
liečiama Lietuva.

Išversta ir lietuviškos poezijos (A. 
Landsbergis vieną O. Lukauskaitės-Poš- 
kienės, M. G. Slavėnas — penketą J. 
Degutytės).

POETO (A. STRAZDO (SUKAKTIS

Kovo 9 d. sukako 220 metų, kai gimė 
(1760) poetas Antanas Strazdas-Strazde- 
lis. Mirė 1833 metais.

KNYGA MUZULMONŲ KONSULATAMS

Lietuvos generalinis konsulatas New 
Yorke išsiuntinėjo muzulmonų kraštų 
konsulatams „The violations of human 
rights in Soviet occupied Lithuania“ lei
dinį, kurį parūpino Amerikos Lietuvių 
bendruomenė.

tik pasakys: Anoks čia dakts!!. Bet šį 
kartą išdykėliams jų pikta išdaiga skau. 
džiai baigėsi.

Kitą dieną abu berniukai dingo iš mū
šų sodybos. Tą patį metą pavasarį ir 
Gendvilai išsikėlė į Berkinėnų dvarą 
netoli Telšių.

Vanok mano nugarą. Vieną vasaros pa
vakare kažkuriuo reikalu nuėjau į dva
rą. Atlikęs, kas man buvo sakyta, nusi
gavau į „Peklą“ pas Stembrų, kur jis 
ganė -dvaro arklius. Pekla vadinosi pie. 
va, kur augo savotiški dagiai. Tų dagių 
žiedus moterys vartodavo kaip vaistą nuo 
„dygulio“, t.y. nuo skausmų pilvo srityje. 
Daugiausia moterys ir naudodavosi tų 
dygulldagiais vadinamų dagių paslaugo
mis. Čia tie dagiai išaugdavo, tur būt, 
ilki dviejų metrų. Turėjo karpytus sultin
gus, šviesiai žalsvus ir švelnius, nors su 
dygliais, lapus. Jų stiebai buvo gero vy
ro rankos riešo storumo.

Atėjęs radau visą būrį vaikų, 'bežai
džiančių slapukus. Kur čia dabar nepri
sidės! prie tų žaidėjų!

Kai jau buvome gerokai prisibėgioję, 
susėdome prie Stembraus būdos angos. 
Stambius pradėjo pasakoti mums pasa
kas. Tų pasakų beklausydami, nė nepaju
tome, kaip nusileido saulė ir sutemo. 
Vaikai, kurių tėvai gyveno pačiame dva
re, bematant dingo, net nepastebėjau ka
da. Pasilikau vienas. — Nu ir tu čia, 
puiši?! — nustebo Stembrus, lyg tik da
bar tepastebėjęs mane. — Kaip tu daba'r 
pareisi namo? Oi, klius tau nuo tėvo! — 
dar gąsdino jis, o man jau ir be to pil
nos akys ašarų. Gal koks kilometras ke
lio nejuokai tamsoje pareiti. O dar ir 
pko kapelius, kur neseniai kažkoks savi
žudis palaidotas.

— Aš parvesiu tave, — pasisiūlė pa- 
ganikas (arklininko padėjėjas) Juzis.

— Ne, Juzeli, tu geriau paganyk ark. 
liūs, kol aš grįšiu. Tu jį veste parveši, 
bet neišgelbėsi ano nuo pylos, kurios ans 
yra užsidirbęs. AŠ kas kita, — nusprendė 
Stembrus.

— Nu, baiboki, einam, — sako jis ir, 
sugriebęs mane už rankos, patraukė pas
kui save.

(Bus daugiau)
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Su lietuviais 
pasaulyje
LIETUVOS DIPLOMATINĖS 

TARNYBOS FINANSAVIMAS 
UŽTIKRINTAS

JAV Valstybės departamento pastango
mis yra pavykę surasti būdą, kaip finan
suoti Lietuvos diplomatinės tarnybos toli
mesnę veiklą. Tam reikalui nebus panau
dota JAV iždo ar etninių organizacijų lė. 
šos, kad būtų išlaikytas diplomatinės tar. 
nyfoos nepriklausomumas. Užtat Kongre
se įneštai rezoliucijai H. R. 5407 (finan
suoti Lietuvos pasiuntinybės išlaikymą) 
nebus duota eiga. Apie tai -spaudai prane
šė Joint Baltic American National Com
mittee savo „News Release“ vasario 14 d.

(ELTA)

GINA ČAPKAUSKIENĖ APIE SKOTUOS 
LIETUVIUS

Solistė Gina čapkauskienė, prieš kelias 
savaites sėkmingai koncertavusi D. Bri
tanijoje, parašė laišką „Tėviškės Žibu
riams“. Ji rašo:

,,Škotijoje sutikau lietuvių kaip niekur 
kitur — būtų galima knygą apie juos pa
rašyti. Londono lietuviai! taip pat mažai 
apite juos žlibo. Lietuvišlka spauda jiems 
bevelk nežinoma. Net ir „Europos Lietu
vį“ tik maža grupelė -teskaito. Žmonės 
mieli, bet -viisų užmiršti. Skotų spauda 
paskutiniuoju metu pradėjo jais domėtis 
arba, 'teisingiau sakant, trečios kartos 
jaunuoliai, nors lietuviškai nė žodžio ne
moka. AŠ daug tokių 'sutikau koncerte — 
po parodos. Jie mane prašė jų nepamirš
ti, pasakyti kitiems apie jų 'buvimą Ško
tijoje ir priminti, kad jie laukia meninin
kų iš visur“.

S. VANCEVIČIUI 70 METŲ

Nusipelnęs gero žodžio Brazilijos lietu
vis žurnalistas Stasys Vancevičius sausio 
1 d. atšventė 70 metų sukaktį.

1930 m. S. Vancevičius emigravo į Bra
ziliją ir ten redagavo „Lietuvį“, „Viltį“, 

Gintarą“ ir bendradarbiavo daiugęlyj/e 
lietuviškų laikraščių, taip pat dirbo lie
tuviškose organizacijose. 1972 m. išvertė 
į portugalų kalbą K. Čibiro brošiūrą 
„Lietuva, kas buvo ir kuo yra“.

Šiuo metu sukaktuvininkas uoliai ben- 
diMarbdaujla Brazjilliįps lietuvių (Savait
raštyje „Mūsų Lietuva“.

„PALAIMINTOJI“ JADVYGA IR 
„LENKŲ“ PRINCAS JOGAILA

Jau buvo rašyta, kad Vengrijos kardi
nolas Laszlo Lekai lankėsi Lietuvoje ir 
Rusijoje. Žurnalas „Czeo (dokumentazio- 
ne“ (Italija) išsispausdino vengrų kata
likų „Uj Ember" laikraštyje pateiktą 
kardliinodo pasikalbėjimą apie tą vienra
gę.

Mans. Kl. Razminas „Tėviškės Žibu
riuose atpasakoja tą pasikalbėjimą. Kai 
kurias vietas čia pakartojame.

„Lietuvoje, — kalbėjo toliau kardino
las, — tiesiog rankomis galėtume paliesti 
tą nepaprastai didį ir jaudinantį katalikų 
entuziazmą, kuris aiškiai parodė, kad ir 
didžiausi geografiniai atstumai nesunaį- 
kino senųjų draugystės santykių ir tau
tinių ryšių, kurie išsilaikė iki šiol ir gi
liai -slypi lietuvių tautos -atmintyje. Lie
tuviai gerai žino, kad palaimintoji Jadvy
ga (,,-bealta Edlviga“; argi kardinolas ne
žinotų, kad Jadvyga dar nėra paskelbta 
palaimintąja? R.) ištekėjo už lenkų (!) 
kunigaikščio („principe poiacco“) Vla
dislovo Jogailos vien tik norėdama įvyk
dyti savo įžadą — kad ne tik jis, jo kara
liškas dvaras, bet 'ir visa lietuvių tauta 
atsiverstų į krikščionybę. Jadvyga gerai 
atsiminė savo tėvo Liudviko Didžiojo žo- 
dSiiuis: „Toje |Rytų Euroip|os provincĮjloje 
tikrasis susitaikymas galės įvykti tik -ta
da, kai toji kieta, karinga pagoniškoji 
lietuvių tauta palenks savo galvą Krikš
to vandeniui!“

Kardinolas Ldkai ir toliau Jadvygą va
dina ^palainiintąja“: („Palaimintąjį Jad
vyga sutiko su Šiuo kilniu siekimu iš mei
lės Kristui, paaukodama ir savo žemišką 
meilę. Kaip žinoma, ją nuo mažų dienų 
siejo gili -simpatija su Austrijos Wilhel- 
mu. Ji tačiau matė, kaip lenkų tauta ken
tėjo nuo nuolatinių lietuvių puldinėjimų, 
ir kartu aiškiai regėjo būtiną reikalą lie
tuvių tautai surasti Vidinę dvasios pu
siausvyrą. Štai kodėl ji ištekėjo už Vla- 
dlislovo Jogailos ir, pagal šv. Stepono pa
vyzdį, 1380 m. suorganizavo pirmąją lie
tuvišką vyskupiją...“

-Lietuviiai katalikai kardinolą Lekai pri 
ėmė labai širdingai ir su -gėlėmis, kaip ji 
pats sakosi.

Tarp kitko, Lietuvos krikštas įvyko 
1250 m., ir popiežius Inocentas IV suteikė 
Mindaugui karaliaus karūną. Mindaugas, 
bet ne kas kitas, buvo tas pirmasis, kuris 
nutiesė kelią Lietuvai į Vakaru Europą ir 
krikščionybę.

Po poros metų Livonijos ordino kun. 
Krištrj omas buvo įšventintas pirmuoju 
Lietuvos vyskupu.

Matote, ir kardinolas ne talk gali klysti, 
'bet ir klysta.
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PO PIETŲ KRYŽIUMI
AVA SAUDARGIENĖ

VASAROS RŪPESČIAI
Australiška vasara ėiinia prie galo, bet 

mažieji žudikai dar su mumis. Mes netu
rime plėšriųjų žvėrių — liūtų tigrų, nei 
meškų, mūsų kengūros nei dingo nežudo, 
užtat maži, kaip sagtuke galvutė, vaba
liukai vienu įkandimu gali užnuodyti, su- 
paraližuotii, nužudyti. Kadangi jie tokie 
mažyčiai jų nepaisltobi.me, alki paisįklindla 
žinia, kad kais nors mirė.

Prieš mėnesį dvejų metų James, įlin- 
dusio j marškinukus voro įgeltas, kovojo 
dėl gyvybės. Ligoninės daktarai ir seselės 
neapleido jo lovelės, tėvai nė valandėlei 
nepasitraukė nuo be sąmonės gulinčio. 
Nežiūrimlt geriausios priežiūros ir moder- 
ndškiaufliių medicinos priemonių, vaikas 
po (trijų dienų mirė. Taip prieš Kalėdas 
nuo tokio part voro įkandimo mirė 32 me
tų moteris. Darvine, tropinės medūzos 
čiulptų paliestas, jaunas misionierius iš
bėgo iš vandens rėkdamas ir krito negy
vas. Tais pats pasikartojo su aboridžinu 
berniuku. Aš dvi dienas kentėjau baisų 
skausmą „mėlynojo buteliuko“ nuodin
giems siūlams nudeginus koją besimau
dant vandenyne. Vapsvai įkandus, paki
lo karštis, ranka ir akys ištino. Sydney 
įlankoje Ibesimaudančicls (krūtinę palietė 
nematoma medūza, jali ištino krūtinė, su
triko kvėpavimas. Mažyčių smėlio muse
lių įkandimas sukelia karštį ir skausmin
gą išbėrimą. Kasmet tūkstančiai naminių 
šunų miršta Sydney (apylinkėse nuo er
kių; daug avių nugaišta nežiūrint perio
dinių stiprių dizenfektų maudyklės. Taip 
kiekvienais metais karštais mėnesiais 
gamta paima aukas.

Australijoije yra apie 1.400 rūšių vorų. 
Visi jie nuodingi, tik ne visų nuodų kie
kis pakankamai didelis nunuodyti. Dau
gumas jų maži. Vieni gaudo vabzdžius 
voratinklio spąstuose, kilti gėlių žieduo
se; tam tikra rūšis tupi prie vandens ir 
gaudo vandens mofliludkas; nekurie įsika
sa į žemę, šešių centimetrų Nephila toks 
stiprus, kad paukštį pasigrobia, viščiuką 
nusineša. Visų pavojingiausi yra ispąsti- 
nis, tunelinis ir raudonkupris.

Su raudonkupriu susipažinau, kai tik 
apsigyvenau Sydnejuje. Jis juodas su 
raudona juosta per nugarą, dėl ko ir va
dinamas raudonkupriu. Jo įkandimas la
bai pavojingas mažam vaikui', ne tiek su
augusiam. Tuoj' nesuleidus antitodo, gre
sia mirtis. Pavojingiausias yra ^tuneli
nis“, vardą gavęs dėl pasidaryto tunelio 
žemėje ar susukto sauso lapo, iš kurio ag
resyviai puola net neužkabinitas. Jis dide
lis, juodas, plaukuotas, daugiausia užtin
kamas Sydnejaus priemiesčiuoiBe. Anti- 
todas jo nuodams dar nesurastas, nors se

Prof. R. Šilbajoris

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

(Paskaita, skaityta Europos Lietuviškųjų 
Studijų Savaitėje, kuri vyko 1979 m.

liepos 20-27 d. d. Louvain — la Neuve, 
Belgijoje)

Gal pirmoji jų pasisekimo paslaptis 
ta, kad iŠ pirmo žvilgsnio jie neatrodo, 
kaip tipiški (sovietiniai rašytojiai: nėra 
tiesioginės) propbigamidinės retorikos, bet 
yra tikrovės — ne sovietinės, o aplamai 
žmogiškų pergyvenimų ir daiktų tikrovės 
— pajutimas. Nėra nuogai peiršamos, 
kaip „Pravdos“ vedamuosiuose, politinės 
linijos, bet vietoj to yra savotiška pilie
tinės ir žmogiškos drąsos iliuzija, dau
giausia pasireiškianti tuo, kad autoriai 
grįžta prie temų, kurias (anksčiau buvo 
galima traktuoti tik pakelto himno balsu, 
arba su geležine neapykanta: prie kolek
tyvizacijos, partizanų, prie indiustrializa- 
cd'joB sukeltų dramatiškų ir net tragiškų 
perversmų žmonių likimuose — ir šias te
mas 'traktuoti ne iš abstraktaus (didvyrio 
taško, bet greičiau ieškant (bent dalinės, 
konkrečios žmogiškas tiesos vidiniuose 
pasauliuose tų žmonių, kuriuos visi di
dieji pasikeitimai krašte ištiko kaip smū
gis arba katastrofa, ir kuriems jie arba 
priėšiniosi, arba dramatiškai kovojo su 
savim, aiiba skaudžiai, kantriai mokėsi 
pataikyti savo mažu žmogišku žingsneliu 
į didžiosios istorijos pėdias, į jos ritmą. 
Didžiausio palankumo iš rusų kritikų su
silaukė Avyžiaus romanai, kas reiškia, 
kad jiytui daugiausia pasitarnavo (sovie
tinės imperijos tikslams kaip tik tuo sa
vo „naujuoju rašymo būdu“. Kaip tai iš
eina? Romane „Kaimas kryžkelėj“ tle- 
•siai parodomas visas chaosas ir tragedi
ja pirmųjų kolektyvizacijos metų bėgy
je. Buvusio gyvenimo materialinė gerovė 
ir dvasios pusiiauisvyra įvykių suardomos, 
ir 'Veikėjai pasiekia nevilties tašką, kiurį 
kritikas Bučys lygina su Camus ar Kaf- 
kos egzistenciniu susvetimėjimu gyveni
mui. Padėtis tokia, kad ne tik savanau
diški asmeniško turto troškimai', bet ir 
noras aukotis socializmui yra laiko iš
duodami, viltys sugriaunamos. Tokiems 
veikėjams savižudybė iškyla kaip logiška 
alternatyva, bet štai — nuo jos išgelbsti 
tikroji socialistinė pasaulėjauta — žmo
nių kolektyvinės vertės pajutimas, loja
lumas vienais kitam, kai tuo tarpu „bur- 

rumo laboratorija tūkstančius vorų pu- 
renfca ir daro bandymus. Tad jam įkan
dus, dažniausiai auka miršta.

Vandenynuose plaukikams gresia nuo
dingos (gyvatės, akmens žuvys, mėlynasis 
oktapas, 'alkilai nematoma tropinių van
denų medūza, vadinamoj i ,. vapsva“, nuo 
kurios nėra išgelbėjimo, nes auka miršta 
iš karto. Gražioje konuso formos kriauk
lėje gyvena nuodingiausias oktopusas, 
kuris suerzintas išleidžia aplink save mė
lyną dkystį, dėl to ir „mėlynojo oktopuso“ 
vardą yna gavęs.

Kartą, nenumatydama baisaus pavojaus, 
susidomėjusi stebėjau, kai atoslūgio nu
nuogintos uodos plyšyje vaikiai, suradę 
pailgą kriauklę, jau norėjo imti į rankas, 
bet, laimei, pro šalį praeinantis plaukikas 
šūktelėjo įspėjimą. Išsigandę klausėmės 
pasakojimo apie galingus nuodus ir ste
bėjome, kaip lazdele pajudintas okfopu- 
sa>s apsisupo mėlyno škysčio žiedu.

Visos Australijos gyvatės nuodingos, 
bet, iš priskaitomų 140 rūšių, tik 20 tik
rai pavojingos. Jas nelengva pastebėti 
brūzgynuose ar dykumos smėlyje. Didžiu
lis smauglys užauga iki 6-7 metrų, prisi
laiko tropikuose. Jis nėra tiek pavojin
gas, kaip visame kontinente paplitusi ru
doji, juodoji ir dryžuotoji (Tiger). Bet 
tikras žudikas yra 3 metrų Queenslando 
taipanas. Puola žaibo greitumu ir užmu
ša, nes dar nėra antitodo jo nuodams. 
Vienos taipano liaukos nuodų kiekio už
tektų 200 avių nunuodyti, tuo tarpu Indi
jos kobros — 34 avims.

(Australijos žudikų mažiausia yra erkė. 
Įsisiurbusi geria aukos kraują, išsipūtusi 
iki žirnio didumo, ir pumpuoja kraują su 
nuodais (į organizmą. Stiprūs nuodai su- 
paraližuoja kvėpavimo organu®, sąnarius 
ir raumenis, ir po trijų dienų auka mirš
ta, jei laiku nesuteikiamas antitadas. 
Kartais ir suteikus anitiltodą pafaližio pa
liesta širdis sustoja. Įsisiurbusi erkė su
kelia aštrų niežėjimą. Pajutęs tai žmogus 
gali ją pašalinti, bet tai negali padaryti 
kiti šiltakraujai gyviai.

Mikroskopinės smėlio muselės užtinka
mos (beveik visuose šiltų kraStų paplūdy- 
mluose. Nepastebimos apnyksta ir (užnuo
dija kūną, sukelia temperatūrą, niežėji
mą, išbėrimą ir sąnarių .skausmą, beit re
tai mintį. Orui atvėsus, mažieji žudikai 
ne tokie (aktyvūs.

Be čia suminėtų naudingų kenkėjų, ku
rių aukos yra suregistruotos, be abejo, 
yra visa eilė tokių, su kuriais žmogui dar 
neteko susidurti.

žuiaziniialme pasaulyje“ neviltis yra galu
tinė, nes už individo pasaulio sienų yra 
tik nyki tuštuma, o ne 'artimais sovietinis 
žmogus. Tas gi sovietinis žmogus Avy
žiaus lapdovanojamias senąja lietuviško 
kaimo dvasia, kaimiečio tradiciniu ko
lektyviškumu, kuris dabar susilieja su 
socialistiniais idealais. Kitaip tariatnit, 
Avyžius lyg parodo, kad visuotinasis 
„modelis“ tikrai galioja, kad jis išlaiko 
net (ir rūsčias individualios nevilties ban
dymą. Užtat ir išeina, kad Avyžiaus ro
manas praveda partijos liniją subtiliai, 
verždamasis giliau į sielą, „sprogdinda
mas iš vidaus“. Antrajame romane, „So
dybų tulštėjiimo metas“, kur veiksmas 
vyksta Lietuvoje vokiečių okupacijos 
metu, Avyžius moko, kad kiekvienas tu
ri galų gale suprasti, jog nepriėmęs (bol
ševikinės ideologijos, neapsisprendęs už 
ją kovoti, žmogus yra kaltas ir atsakin
gas prieš istoriją. Istorijos logika, išei
na, visuomet galingesnė už atskiro žmo
gaus mintį, ir pats natūraliausias bandy
mas niuo 'jos pabėgti yra tolygus morali
niam ir pelitiniam nusikaltimui.

Vytautas (Bubnys seka panašią liniją, 
kaip ir Avyžius. Savo romanuose jis ap
rašo privačios nuosavybės instinktų 
traukiamus, abejojančius ir net režimui 
priešingus žmones su įsijautimu ir tam 
■tikra (simpatija, bet, nežiūrint to, aiškiai 
laikosi bolševikinės perspektyvos. Roma
ne „Alkana žemė“ (1971) viena iš svar
biausių temų yra partizanai, kovojusieji 
prieš bolševikus. Šalia sukarikatūrintų 
niekšų Bubnys tarp jų parodo ir dorus 
žmones, idealistu®, Margirio dvasia gy
venančius, kaip, pvz., mokytojas Saka
las. Bet tų partizaniškų kovų realybė iš
eina (tokia, kad tenka žudyti ne kokį sve
timą .priešą, o naują 'gyvenimą kurian
čius savo brolius lietuvius. Akivaizdus 
patriotinės mistikos beprasmiškumas 
duotose sąlygose (sužlugdo idealistą Sa
kalą, jo kraujas ir brolių lietuvių, jo žu
domų, kraujas tampa veltui pralietas. 
Stribai gi irgi parodomi ne vien tik tei
giamai, bet tam tikrais atvejais ir su sa
distinėmis iar niekšingomis tendencijo
mis. Pagal Bubnį, istorija juos arba ištei
sinai, arba irgi pasmerkia, priklausomai 
nuo to, už ką jie 'tikrai kovėsi prieš par
tizanus. Prasmingai žudyti žmones gali

ĮĮETIiynJE
RINKIMŲ DUOMENYS

1980 vasario 24 d., sekmadienį, Lietu
voje vyko rinkimai į aukščiausią tarybą. 
Balsavimams buvo sudaryta 350 apygar
dų.

Visos Sov, Sąjungos 15 respublikų tą 
dieną rinko deputatus į savo aukščiausią 
valdžią.

Lietuvoje turėjo teisę balsuoti 2.285.963 
rinkėjai, o balsavo 2.285.367. Prieš išsta
tytuosius kandidatus balsavo 398, o vienas 
balsais pripažintas negaliojančiu.

Į deputatus išrinkta 176 darbininkai ir 
kolūkiečiai, 125 moterys, 235 komunistai 
ar kandidatai į komunistus, 115 neparti. 
nių.

Visi išrinktieji, kaip rašo „Valstiečių 
laikraštis“, yra neišardomo komunistų ir 
nepartinių bloko kandidatai, o rinkimai 
buvę tarybinės demokratijos triumfas.

DIDŽIULĖ KNYGA APIE 
PERGAMENTE SURAŠYTUS 

DOKUMENTUS

Vilniaus bibliotekoje saugoma apie 1,4 
tūkstančių pergamentuose (gyvulių odo
je) surašytų dokumentų lotynų, baltaru. 
šių, lenkų, vokiečių, prancūzų ir kitomis 
kalbomis. Tai knygų rankraščiai, valsty
biniai aktai, juridiniai dokumentai. Tai 
esanti pati turtingiausia Pabaltijyje tokių 
dalykų kolekcija, globojama Lietuvos 
Mokslų akademijos. Vienas (seniausių do
kumentų yra iš 1187-1193 metų.

Dabar išleistas didžiulis (40 spaudos 
lankų — apie 640 puslapių) istoriko R. 
Jaso sudarytas „Pergamentų katalogas“,, 
kuriame išspausdintos ir būdingesnės tų 
senų dokumentų ištraukos.

Biblioteka turinti apie 180 tūkstančių 
rankraščių. Būsią leidžiami ir kiti kata- 
talogai, aptariantieji tuos dokumentus.

TELEFONAI NAFTOS (ĮMONĖS RAJONE

Mažeikiuose, naftos perdirbimo gamyk
los administracijos rajone, buvo sumon
tuota automatinė telefonų stotis su 900 
telefonų.

SUSIPAŽINS IR )SŪ LIETUVIŲ 
POETŲ jSILĖMIS

Praeitų metų rudenį Vilniuje vyko 
tarptautinė lietuvių vertėjų ir leidėjų 
konferencija.

Žurnalas „Naujos knygos“ smulkokai 
supažindino, kas kuriame krašte verčia
ma ir leidžiama, taip pat išspausdino ir 
kai kurių lietuvių literatūros vertėjų pa- 

ma tik vykdant neišvengiamus istorijos 
dėsnius, o ne iš asmeniškų motyvų, kad 
ir būtum raudonųjų pusėje. Visa roma
no perspektyva yra tokia, kad tradicinės 
ir kilniausios Lietuvos kaimo vertybės, 
kuria® galėtume trumpai išreikšti: Die
vas, tėvynė, namai, gimdo beprasmį 
kraujo praliejimą ir niekšybę, nes jos ne
atitinka naujos tų pačių vertybių sam
pratos 'bolševikų atneštoje „tiesoje“. Ro
manas „ Po vasaros dangum“ kartoja 
maždaug (tas pačias temas iš to paties 
ideologinio taško. Naujoji santvarka iš 
tikrųjų išdraskė senąjį žmonių gyveni
mą, ir žmonės tikrai nuo to skaudžiai 
kenčia, ir Bubnys rodo jiems simpatijos. 
Tačiau jų kančia išplaukia iš to, kad jie 
ir (toliau laikosi nuo seno turėtosios pa
saulėžiūros bei vertybių, taigi ir vėl 
meilės žemei, asmeniškai nuosavybei.

Avyžius ir Bubnys Skiriasi nuo 'Bie
liausko ir iš dalies nuo Sluckio tuo, kad 
jie aplamiai pasilieka prie tradicinės 
„realistinės“ kalbos ir struktūros. Jų ro
manai, jeigu neskaitysim naujos temati
kos ir bolševikinės ideologinės orientaci
jos, galėtų būti rašyti ir devynioliktojo 
šimtmečio Rusijoj, arba dvidešimtojo — 
Lietuvoj. Užtat rusų 'kritikai mėgsta juos, 
ypač Avyžių, palyginti su žymiuoju rusų 
socialistinio realizmo atstovu šolochovu, 
kurį savo ruožtu lygina su Tolstojum. 
Tačiau dar lieka klausimas, ar įmanoma 
išvystyti Bieliausko ir Sluckio „moder
nistinį“ rašymo būdą ir vistiek atitikti 
ideologinius režimo reilkalavitmusi žvėB- 
giant į jau pastaruoju metu kuriamą kai 
kurių rašytojų, pavyzdžiui, Petro ir Po
vilo Dirgėlų arba Vytauto Martinkaus, 
prozą, atrodo, iš tiesų įmanoma bent ge
rokai ta kryptimi pasistengti, prieš aitsi- 
mušant į neišvengiamą meno ir politikos 
konfliktą.

(Bus daugiau)

LIETUVIAI MAGADANE

Straipsnyje apie Sibiro pramonę ir eko
logiją „The New York Times“ (7. 10. 79) 
korespondentas Theodore Shabad pasako
ja, kaip besilankančius užsieniečius lydėjo 
Magadano šiaurės biologinių problemų 
instituto direktorius Vytautas Kontrima
vičius, „energingas 49-ių metų lietuvis 
biologas, sovietinės mokslų akademijos 
narys — korespondentas“. Gretimuose 
Magadano ir Kolymos lageriuose ir kasyk
lose kentėjo ir mirė tūkstančiai lietuvių, 
apie kuriuos užsienio lankytojai neinfor- 
muojami. (Elta) 

sisalkymu's. Žymiausias vertėjas į vengrų 
kalbą, Batoras, be kita ko, pasisakė: 
„Ant mano darbo stalo — antologija 
„Lietuvių poezija“, į kurią įtraukti lie. 
tuvių poetų — nuo Mažvydo iki Cieškai- 
tės — kūriniai. Čia Vengrijos skaitytojai 
susipažins ir su lietuvių poetų emigrantų 
eilėmis.“

R. VALIULIS /GREITAI BĖGA

Lengvosios atletikos arenoje jau kuris 
laikas gerai pasireiškia bėgikas iš Vil
niaus R. Valiulis-

Europos žiemos žaidimuose čempionate 
Vakarų Vokietijoje jis iškovojo trečią 
vietą (bronzos medalį) 400 metrų bėgime.

RETOS VESTUVĖS IR LAIDOTUVĖS

Z. Baleišienė „Valstiečių laikraštyje“ 
išspausdintame straipsnyje „Paskutinioji 
žmogaus kelionė“, diskutuodama laido
tuvių apeigas, papročius ir tradicijas, pa
citavo ir tokį laišką:

„Mūsų rajone prieš kurį laiką įvyko 
šiurpi nelaimė. Vestuvių išvakarėse au
toavarijoje žuvo abu jaunieji. Tikrai ne
buvo žmogaus, kurio širdies nebūtų pri
pildęs skausmas ir užuojauta. Tačiau 
laidotuvės paliko keistą įspūdį... Jaunų
jų karstai buvo nuvežti į civilinės metri
kacijos; biurą, čia sumainyti žiedai... Ka
po duobė išklota brangiais kilimais, ves
tuvinėmis dovanomis. Tokia buvo velionių 
artimųjų valda...“

KAUNO „ŽALGIRIUI“ SIDABRAS

Po 28 metė nesėkmės Kauno krepšinio 
komanda „Žalgiris“ Maskvoje suruošto
se krepšinio varžybose laimėjo 'sidabro 
medalį. Aukso medalis (atiteko Maskvos 
CASK komandai, kurios Visi žaidėjai yra 
kandidatai i Sov. Sąjungos rinktinę, kuri 
žais olimpiadoje.

Kalbėdamasis su korespondentu, „Žal
girio“ vyr. treneris biržietis Vlada® Ga
rastas ®akė, kad idealu krepšinio koman- 
dioje turėti aukšto ūgio jaunuolius, to
kius, pavyzdžiui, kaip A. Lauriitėniais 
(ūgis 205 centimetrai), R. (Civilis (205 
cm), V. Jiankauškas (204 cm), S. Jovaiša 
(194 cm).

Į olimpinę krepšinio rinktinę įtrauktas 
S. Jovaiša.

VIENKIEMIAI Į GYVENVIETES

„Valstiečių laikraštis“ rašo, kad nuo 
1966 m. į gyvenvietes buvo išikelita dau
giau kaip 77 tūkst. vienkiemių. Liko dar 
apie 146 tūkst.

Kai kurie buvusieji valsčių miestai ir 
centrai, kaip Šėta, Josvainiai, Merkinė, 
Žeimiai, Gruzdžiai, smarkiai plečiami. 
Tuo tarpu kiti, kaip Simnas, Troškū
nai, Veisiejai, Kudirkos Naumiestis, Jez- 
nas, žymiai lėčiau didėja.

PIRMININKAS APIE SAVO PAVYZDINĮ 
KOLŪKĮ

Kretingos raljono K. Požėlos vardo kol
ūkio pirmininkas S. Mažeika „Valstiečių 
laikraštyje“ rašo, kad jo valdomasis kol

Sfadtyt&ju fau/bai
D. BURNEIKIO DEIMANČIUKAS

Keliuose , E.L.“ numeriuose perleidote 
Domo Burneikio „Ežerai ir dvarai“. Tai 
buvo ganą įdomios Ištraukos. Labai gaila, 
kad tekių puikių atsiminimų niekas nesi
ryžo Išleisti atskirai knygai. Tai tiesiog 
(deimančiukas. Kartais dlšleidžiamii atsimi
nimai, kuriuose (autorius tik pats save 
garbina ir dievina, o Domo Burneikio at
siminimuose tiek daug yna šilimos gra
žiam Lietuvos kraštui, žmonėmis, gamtai. 
Jau seniai „E. L.“ tokią temą savo sa
vaitraščio skiltyse beturėjo, tokio dvasi
nio atsigaivinimo.

Linkiu jums ir toliau nepavargti po 
sunkia darbų našta. Lietuviškos 'spaudos 
leidimas darosi visur (nelengvas ir sun
kus. Kanadoje ir JAV jie dar nemažai su- 
silasinėja paramos aukomis, o europiečiai 
tų aukų mūsų savaitraščiui labai nedaug 
sudeda. Be to, amerikonai rašo, kad ir vi
sas lietuviškas (judėjimas palaipsniui 
menkėja ir silpnėja. Bet tas pats yra visur, 
ne vien tik JAV lietuviškame .gyvenime,

J. Pyragas 
Redakcijas prierašas. Apie ežerus ir dva
rus D. Burneikis tiek ir tebuvo atsiuntęs. 
Tačiau, atrodo, bus skaitytojams įdomios 
medžiagos ir dabar pradėtuose spausdinti 
jo atsiminimuose.

NEIKIME Į KLYSTKELIUS

Paskutiniu laiku užsienio lietuvių spau
doje pasirodė nauji pavadinimai — „bend. 
rija“ ir „šventovė“ vietoje „bažnyčia“. 
Atrodo, kad šios naujovės pradžia yra 
Kanadoje. Tačiau epidemija plečiasi.

Jei nebuvo reikalo Lietuvos nepriklau
somybės laikais keisti įprastus terminus, 
tai darosi netvarka, kai vienas kralštas ar 
net vienas bei keli asmenys nori primesti 
tai viso pasaulio lietuviams, kai tuo tar
pu lietuvių kalbos žodynai pavadinimą 
bažnyčia laiko tiksliu. Lietuvių kalboje 
bažnyčia yra įsigalėjusi dar prieš Lietu
vos krikštą. Ji kildintina iš sen. gudų 
kalbos. 

ūkis tapo Sov. Sąjungos socialistinio 
lenktyniavimo nugalėtoju iir gavo perei
namąją vėliavą. Jis savo straipsnyje pa
pasakojo apie tą kolūkį.

Sunlkiais 1979 m. kolūkyje daug kas bu
vo atlikta virš normos. Iš vienos karvės 
vidutiniškai primelžta po 4.500 kg pieno, 
iš ha prikulta po 28,8 cnt. grūdų, prikas
ta po 179 cnt. bulvių, po 496 cnt. šaknia
vaisių ir t. t.

(Pirmininkas ypač (giria mlciteris, kai
rios visur pasižymi, yra darbščios, jaučia 
atsakomybę ir trokšta mokslo. Ir ne vien 
tik ūkio darbuose jos reiškiasi, (bet ir me
no kolektyvuose, visuomenės darbuose, o 
daugumais jų augina daugiau kaip po vie
ną ar du vaikus. Vaikai gražiai išauklėti, 
tvarkingi ir švarūs.

Kolūkis perstatė daugiau kaip pusę gy
vulininkystės patalpų, jose įrengė dušus, 
poilsio kambarius, kurie, kaip sako pir
mininkais, „'nenusaleidžia mano kabine
tui“.

Per dieną kolūkio darbininkai viduti
niškai uždirba 8,36 rub. Daugelis jų piaisi- 
staltę naujus namus su patogumais. Kol
ūkis pastatė 17 namų, kuriuose apsigyve
no specialistai ir kolūkiečiai. Apie 60 kol
ūkiečių turi automobilius, kuriuos vai
ruoja daugelis moterų. Pačiam centre yra 
veisyklai, par durtuve, idrpykfę., vdlyklla 
ir Ost.

S. Mažeika rašo, kadi visuomenei nau
dingas darbas teigiamai veikia kaimo 
moteris. Per paskutiniuosius metus kol- 
ūlkiueltės ujaisikeitė: „dkoiningiiau bengiasi, 
gražiau kalba, darosi švelnesnės, mote
riškesnės“.

APLODISMENTAI V. DAUNORUI

„Tiesa“ rašo, kad kai solistas Vaclovas 
Daunoras įžengė į Joniškio kultūros na
mų sceną, ,^salė griaudėjo aplodismen
tais“.

Toji vieta yra netoli Žagarės, solisto 
gimtinės. Koncerte dar dlalyvavo skaito
vas A. Rasenąs ir „Armonikas“ ansam
blio dalyviai.

KANDIDATAI Į OLIMPINĘ SOV. 
SĄJUNGOS RINKTINĘ

33 Lietuvos sportininkai įvykdė otimpi- 
niio egzamino kandidatūros - normą. Iš jų 
apie pusė galės kandidatuoti į Maskvos 
olimpiados rinktinę.

„Tiesoije“ minimi plaukikai L. Kačių 
šytė ir R. Žulpa, lengvaatlečiai R. Valiu
lis, A. Antipovas, irkluotoja N. Kalašni
kovą ir boksininkas A. Jančausfcais.

APIE ANĄ DIRBTINĘ RESPUBLIKĄ

Vilniaus ir Minsko istorikai, kaip rašo 
„Tiesa", ruošia knygą apie 1919 metais 
įkurtą jungtinę Lietuvos ir Baltarusijos 
socialistinę respubliką.

Mokslininkai jau paruošę keletą veika
lų apie tų tautų istorinį kelią. Istorikų re
feratų rinkiniai apie (baltarusių ir lietu
vių 1941-1945 metų kovų draugystę jau 
yra išleisti Vilniuje.

Bažnyčios vardu vadiname pastatą ir 
didžiiląsiais krikščionių bendruomenes. 
Kai turime mintyje pastatą, rašome ma
žąja raide; kai organizaciją — didžiąja.

Kodėl tad vengtinas pavadinimas baž
nyčia, kai mes lietuvių kalboje turime 
daug kitų slaviškų tikybinių terminų, pvz. 
Kalėdos, kūčios, gavėnia, verba, Velykos, 
kryžius, krikštas, popiežius, koplyčia, kny. 
ga ir t.t.?

Jei pavadinimas bendrija tinka žmonių 
didesnei ar mažesnei grupei, pvz. Lietu
vių katalikų bendrija, tai jis netinka aps
kritai krikščionių bendruomenėms. Juo 
labiau pastatui pavadinti, kai kitose kal
bose turime tą patį žodį ir pastatui ir 
bendruomenei.

Dr. A. Maceina savo straipsnyje “Reli
ginės kalbos klystkeliai“ — „Bažnyčia“ ar 
„bendrija?“, spausdintame „Draugas“ 
1979 m. spalio 13 d., rašo: „Ištarus žodį 
bendrija, tuoj pat kyla klausimas, kieno 
bendrija: šventųjų? vagių? girtuoklių? ka
talikų? žydų? budistų?“ Ir toliau jis rašo: 
...žengiame atžagarėmis: užuot viję besi, 
braunančias į mūsų kalbą dabartines sve
timybes, pradedame kėsintis į tokius žo
džius, kurie yra tiesiog įaugę į mūsų kal
bos kūną kaip istorijos palikimas“.

Jungtinių žodžių su bažnyčia turime 
gana daug, pvz. bažnytkaimis, bažnytinin
kas, (bažnytinis choras, bažnytinė teisė, 
dailė, muzika, bažnytinės šventės, brolijos, 
giesmės, apeigos ir t.t. Išmetę žodį bažny
čia, ką turime darysi su šitais pavadini, 
mais?

Vietoje bažnyčios siūloma „Šventovė“. 
Bet ir žodis šventas nėra grynai lietuviš
kas. šventovės vardu iki šiai vadinome 
tas vietoves, kurios iš kitų fšsiškiria savo 
patrauklumu, pvz. Liurdo, Aušros Vartų, 
Šiluvos šventovės. Jei šventovės vardu 
galime vadinti pastatą, tai negalime šiuo 
vardu vadinti organizacijos. Be to, yra ir 
kitokių šventovių — meno, mokslo ir kt. 
Šiuo vardu vadinamos ir nekrikščionių 
gerbtinos vietovės. Skaitytojas

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1980 m. balandžio 8 W. Nr. 14 (1504)

LIETUVIS
LITHUANIAN

WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain 

by the Lithuanian House (Ltd.
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

TeL 01-727 2470
Registered as a Newspaper at the Post 

Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Prenumeratos kaina metams 12,50 sva

rų, pusei metų 7 sv. (kitų kraštų prenu
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Kronika
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 

SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS
Balandžio 19 d., 1 vai. p. p., įvytas D. 

Britanijos lietuvių jaunimo susirinkimas. 
Visi renkasi Mančesterio Liet Soc. klube, 
121 Middleton Road, Manchester 8, tel. 
061-740 5039.

'Bus diskutuojama, keikia turėtų (būti D. 
Britain!jos Lietuvių Jaunimo Sąjunga, ir 
bus 'rentaauna niauja valdyte. Vyresni 
kaip 35 metų amžiaus asmenys negalės 
balsuoti. Darbotvarkė (bus pravedama 
anglų kalbai.

'Prašoma pranešti prieš 'atvykstant, kas 
dlalyvaius, ar reikės nakvynės ir Oct. Ry
šininkai: Franco 'Bernatavičius 061-740 
9775 ir Jonas Podvoiškis 061-793 5922.

Po posėdžio bus linfcsmavakaris. Jei 
kas negalės ateiti j posėdį, prašom vis- 
tiek 'ateiti vakare.

Rengėjai

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJOS (METINIS SĄSKRYDIS

Šiais metais D. Britanijos lietuvių ka
talikų metinis sąskrydis vyks Mančeste
ry rugsėjo 27 d.

Mančesterio Lietuvių Katalikų taryba 
jau yra užsakiusi sąskrydžio reikalams 
Cheetham Town Hali,

Smulkesnė programa bus pranešta vė
liau. Ją, kaip numatoma, sudarys meni
nė ir linksmoji dalys.

Tai pirmas sąskrydis, kuris vyks šiau
rinėje Anglijoje. S.K.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO:

J. Strumskis £15,00, N. Butkus £20,00.
Per Rochdale DBLS skyrių gauta 

£30,00.
TP.F. valdyba nuoširdžiai dėkoja.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

DBLS Birminghamo sk. — 10 sv., F. 
Rimša — 5 sv.

T.F. Atstovybė gavo a.a. Viktoro Ignai, 
čio palikimą — £3.048,56.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

ELENOS IGNAITIENĖS ^ATMINIMUI

A.A. Viktoro Ignaičio paliktu pageida
vimu per O. Adamonienę Tautinės Para
mos Fondui pervesta £170,00 auka.

Auka sfif.rta mirusios Elenos/ Ignaitie- 
nėg atsiminimui.

Londonas
KAS GALĖTŲ DUOTI NAKVYNĘ 

VIEŠNIAI AR SVEČIUI

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 nakvylnės.

Kas galėtų priimti nakvynei viešnią ar 
svečią',, prašom skambinti telefonu 
460-2592.

Birminghamas
SUSIRINKIMAS

Balandžio 13 d., 12 vai., Crown restora
ne, Station St., miesto centre, kviečiamas 
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, vykstan
čiam į Londoną. Skyriaus Valdyba

Wolverhamptonas
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 19 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 
George hotelyje, Stafford St., šaukiamas 
DBLS Wdlverhamptono skyriau* narių 
susirinkimas.

Bus renkamas atstovais į DBLS visuoti
nį ,suvažiavimą Londone ir aptariami ei
namieji reikalai. Visus narius prašome 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

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.

Coventry
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS COVENTRYJE

Coventrio DBLS Skyr. surengtasis Lie
tuvos nepriklausomybės minėjimas pra
ėjo jaukioje, šeimyniškoje aplinkoje. Į 
minėjimą, kuris vyko kovo 1 d. lenkų ve
teranų salėje, susirinko gana daug Co
ventrio lietuvių ir svečių iš tolimesnių 
— Gūoucesterio, Birmiinghiamo, Wlolveir- 
hamtono ir kitų — apylinkių.

Minėjimą atidarė DBLS Coventrio 
skyn pirm. J. Dimšia, pakviesdamas vi
sus minutės tyla pagerbti žuvusius kovo
se už Lietuvos nepriklausomybę. DBLS 
centro valdybos vardu pa'sveikino ir Va
sario 16 d. tema kalbėjo R. Šova.

Meninėje programoje pasirodė M. Gel- 
vinauskienės vadovaujami ir gražiai su- 
sišokę Gloucesterio „Baltijos“ jaunieji 
šokėjai, palydimi akordeonisto J. Kiukš- 
to. Programą paįvairino Antano ir Lilijos 
Valetaltų melodingai ir jautriai atliktos 
liaudies dainos.

Minėjimo dalyviai šokėjus ir daininin
kus įvertino gausiomis katutėmfe.

Minėjimais baigtas Tautos himnu.
Kol programos dalyviai, prižiūrimi ap

sukrios šeimininkės ir Skyriaus valdybos 
sekretorės Irenos Pimmins, pasiįvotflino 
prie idbsniai apkrautų stalų, prasidėjo ir 
linksmoji vakaro dailia — šokiai. Grojo 
Dragūno vedamas ir lietuviškoje visuo
menėje pagarsėjęs šokių orkestras. Jo 
muzikos sugundytų' 'šokėjų buvo pilna 
salė. Visi linksminosi ligi vėlyvos nak
ties. Minėjimais, atrodo, patiko ir jauni
mui ir išėmimui.

r. š.

Manchesteris
ŠV. KAZIMIERO DIENOS SKAUTIŠKA 

SUEIGA

Prieš 30 m., kai įsikūrėme skautyibės 
gimtinėje — Anglijoje, dviguba sparta 
buvo šuoliuota priekin. Stipri išeivijos 
karta jungėsi bendratį rikiuotėm. Visi 
skubėdavo į .skautiškas sueigas, susibū
rimus ir stovyklas, lyg į didžiausius at
laidus, kur tik plevėsuoja vėliava su šū- 
iciu „Dievui, Tėvynei, Artimui“. Aidėjo 
šūkiai, lietuviškos dainos ir giesmės. De
gė laužai, kilo dūmai.

Dabar, po 30 metų, nors jau- ir kiek 
pavargę ir mažesniais kiekiais, Vi stiek 
susirenkam prisiminti savo pažadų, įsi
pareigojimų ir atšvęsti reikšmingų Šven
čių .

Tai, va, kovo 8 d. į Mančesterio klubo 
jaukiąsias patalpas buvo susirinkę skau
tų vadovai: ps. E- Šova su 'šeima, s. J. TraS 
kienė su dukra, ps. St. Vaitkevičius, s. J. 
A. 'Geidžiūnai, s. A. Jakimavičius, v. s. 
J. iMaslauiskas, psi. R. Juozelskis, si. M. 
Gerdžiūnas ir kiti. Vadovai svarstė ūkau
tų vasaros stovyklos reikalus ir tolimes
nės skautiškos veiklos planus.

Tos dienos vakare klubo salėj buvo šv. 
Kazimiero, skautų patrono, garbei skau
tiška sueiga. Iškeltos vėliavos: trispalvė, 
Mančesterio 'Skautų vienetų ir riamovėnų. 
Stalą puošė pavasarinės gėlės ir trys žva
kutės: .geltona, simbollizujojlainlti Dievo 
garbę, žalia — tėvynės gerovę ir raudona 
— artimo meilę. Taip pat kiekviena 
žvakutė .simbolizavo po 20 skautiško gy
venimo ir veikios metų. Nors sueigos vie
ta jauki ar patraukli, tačiau širdis slėgė, 
nes pasigedome jaunimo ir tėvelių.

Sueigos vadovas v. s. J. Maslauiskas, 
atidaręs šventės sueigą ir paaiškinęs su- 
eĮlgios |tvalkiu<|iu| reCIkišImę, pitrmots(io6! |žųar 
fcuitės uždegti pakvietė I. Murauskienę, 
antrosios K. Murauską iir trečiosios A. 
Jalovecką. Pradėję sulaukėme vielnėtų 
dvasios vadovo kanauninko V. Kamaicio.

Įsakymuose nuskamba padėka dvariš
kiams, organizacijoms, rėmėjams ir tė
veliams už dvasinę globą, maldas, para
mą. Paskelbiama, kad LSS Tarybos Pir
mi j a, didžiai įvertindama skautų vadovų 
darbą ir pastangas, s. A. Jakimavičių at
žymėjo lelijos ordinu, o b. v. v. si. E. šo
vą pakėlė į paskautininkio laipsnį. Suei
gos vadovas s. A. Jakimavičiui įsegė or
diną. Nuskambėjo sveikinimai.

Skautininkams susibūrus prie trispal
vės, Eimutis Šova davė skiautininko įžo
dį. Supynę rankas, visi skautininkai kar
tojo įžodį: „Brangindamas savo garbę...“ 
Tylos minute prisiminta sesės ir broliai, 
kurie iškeliavo iš mūsų taupo, tarp jų a J 

a. Ona Marija Saulailtlienė ir a. a. Adol
fas Venclauiskas, kurie visą savo gyveni
mą atidavė jiaunimo auklėjimui.

E. Šova, naujasis skautininkas, papuo
šiamas žaliu — tėvynei kaklaraiščiu. Jis 
sveikinamas, linkima jam ilgus ilgus me
tus likti mūsų gretose. Skautams G. Šo
vai ir A. šovai įteikiami specialybių 
ženklai. Ps. St. (Br. Vaitkevičius palskaito 
rašinėlį apie šv. Kazimierą. Sueigos va
dovais perduoda šv. Kazimiero šventės 
proga v. s. J. Alkio, kun. S. Matulio, MIC, 
kun. A. Putcės, v. s. R. Spalio-Giedraičio 
ir O. D. Damauskų sveikinimus. DBLS 
Tarybos pirm. ps. E. šova paberia gražių 
minčių, žodžiu sveikina fcan. V. Kamai- 
tis, K. Murauskas, D. Banaitis, A. Jalo- 
veckas. Mančesterio skautų vieneto tėvų 
komiteto pirm. VI. Kupstys jaudinančiu 
žodžiu pareiškė gailestį, kad į šventę tiek 
maža tesusirinko. V. Motuzą visus daly
vinis nufotografavo. Sueigos vadovas pa
dėkojo klubo valdybai, rėmėjams, tėve
liams, sesėms ir broliams. Nuskambėjo 
Lietuvos himnas.

Ps. E. šova parodo filmų iš jaunimo 
kongreso ir skautų stovyklų. Broliui Ei
mučiui atsidėkojema katutėmis ir žo
džiais.

Sekmadienio saulėtas rytais praskaidri
no nuotaiką. Kan. V. Kamiaitis atnašavo 
šv. Mišias. Klubo patalpas pripildo Man
česterio ir apylinkių organizacijų atsto
vai, rėmėjai ir tėvai. Mišioms patarnau
ja psl. R. Juozeldkis. S. A. Jakimavičius 
vadovauja giesmėmis. TšUdauscme kan. V. 
Kamiaičio pamokslo. Pagaliau Marija, 
Marija 'giesmė.

Skautų vadovai dar susirenka tartis. 
Užkandėlė, pasikalbėjimai. Mančesterio 
visuomenė, kaip ir visada, rodo įsavo vai
šingumą — visus priima, visiems nuo
širdžiai patarnauja. Pagarba ir padėka 
Skirstomės ilki sekančio paisimatymo.

J. M.

Ketteringas
A. KUKANAUSKO KELIONIŲ VAIZDAI

Grįžęs iš atostogų, kuriais abu bu žmo
na praleido Izraelyje, A. Kukanauskas 
parsivežė užrašytus kelionės įspūdžius. 
Užrašyti padėjo jam anglė žmona.

Taip pat .jis parsivežė ir skaidrių su 
įdomiais vaizdais. Turi jis įsitaisęs apa
ratą rodyti joms. Pasižiūrėti pasikviečia 
Ketteringo lietuvių.

Deja, kol kais dar maža kas teateina pa 
sižiūrėti vaizdų tokių vietų, kuriose nie
kada nebuvome ir gal nebūsime.

J. Liobė

Welwyn Garden City
MIRĖ ALEKSANDRAS VIŠVILA

Welwyn Garden City (Herts.) mirė 72 
m. amžiaus lietuvis Aleksandras Višvila, 
kilęs iš Šiaulių aps., Pakruojiaus vis.

Lietuvoje yra palikęs žmoną ir įsūnų.
Mažai tebendravo su lietuviais. Palai

dotais kovo 5 d. Palaidojome mes čia, ma
žas būrelis.

Tunto velionis neturėjo. Buvo amati
ninkas — mūrininkas.

A. Alinis

Škotija
„RADIO TIMES“ APIE „LANARKŠYRO 

LIETUVIUS“
Apžvelgdamas Škotijos radijo progra

mų .seriją „Odyssey“, Hamish Henderson 
„Radio Times“ kovo 20 d. apie neseniai 
trianlsliiuotą „Lanartkšyro lietuviai“ rašo:

„Lanarkšyro lietuviai“ (vasario 19 d.) 
buvo pateikta žavios informacijos apie 
„imigrantų padėtį“ (bet kuriuo laiku, bet 
kurioje vietoje). Pabėgėliai nuo carinės 
priespaudos Latoiarklšyro kasyklose pa.įi- 
darė streiklaužiais, bet jie išlaikė spal
vingą bendruomeninį gyvenimą, kuris tu
rėjo versti gėdytis tą pilkąją aplinką...“

Tą programą organizavęs Mulrdte Rod
gers įsitikinęs, kad vasarą ji bus trans- 
liiuojlama Radio 4 Anglijoje. O kai bus 
numatytas transliacijos tikslus laikas, ti
kimės paskelbti.

*
Šveicarija

PAPILDYMAI APIE MINĖJIMĄ IR 
SUSIRINKIMĄ

Prie savo reportažo apie vasario 24 d. 
Zueridhe surengtąjį niepniikįaiuifomiybiėls 
minėjimą ir susirinkimą (reportažas iš
spausdintas E. L. Nr. 11) J. J. papildomai 
praneša, kad pabaltiečių suvirinkime bu
vo priimta ir Šveicarijos federalinei vy
riausybei pasiųsta rezoliucad'a, kurioje 
dėkojama už pabėgėliams suteiktąjį poli
tinį prieglobstį ir įprašoma Europos sau
gumo konferencijoje Madride užtarti pa- 

’baltiečius dėl jų teisių.

Italija
MIRĖ A. LISAUSKAS

Staigi mirtis aplankė šv. Kazimiero 
Kolegiją .Romoje. Kovo 5 d. širdies smū
gio ištiktais mirė teologijos studentais di- 
jakonas Augustinas Lisauskas.

Velionis buvo gimęs 1911 m. kovo 11 
d. Bajorų k., Kietaviškių parapijoje, Tra-
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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 Dzido- 
liko vadovaujamo ,Skotijos 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
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kų aps. Jis buvo pilnas pasiaukojimo, ge
ros dvasios ir stengėsi visiems padėti. 
Tačiau jo gyvenimo kelias buvo kupinas 
vargo ir rūpesčių. Anksti jis neteko sa
vo tėvų ir, būdamas neturtingas, negalė
jo studijuoti. Dirbo pas ūkininkus ir įvai
rius kitus darbus, bet jau iš jaunystės 
jaute pašaukimą į dvasinį luomą. Tai sie
kė Lietuvoje ir buvo įstojęs į Kauno ku
nigų <semiinairiją, bei tremtyje Vokietijo
je ir JAV. Pagaliau 1974 m. Toledo vys
kupas leido jam lankyti nuolatinio dija- 
Itoniato kursus, ir 1976 m. jis buvo pa- 
švtenJtiinteisi buolEįtiriilu dli|j|aikcnu ib dirbo 
Toledo vyskupijoje sielovadoje.

Nesitenkindamas tuo , prašė vyskupą 
leisti sietatd ir kunigystės. Vyskupui ne
sutikus dėl per vėlyvo jo amžiaus 1977 
m. atvyko į šv. Kazimiero lietuvių kole
giją Romoje. Čia studijavo teologiją po
piežiškame šv. Tomo „Anigelicum“ uni
versitete. Trečiais studijų metais Dievu
lis staiga pasišaukė jį pas save atsiimti 
nupelnyto atpildė už visus iškentėtus 
vangus.

Palaidotas kovo 8 d. Centrinėse Romos 
Campo Verano kapinėse Lietuvių Kole
gijos koplyčioje, šventąsias mišias už jo 
sielą laukojo Europos lietuvių 'vyskupas 
Antanas Deksinys, Kolegijas rektorius 
prel. L. Tulaba ir dar penki lietuviai ku
nigai.

Kl. R.

Vokietija
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 

BREMENE
Ners Lietuvių Bendruomenės Bremeno 

apylinkė narių skaičiumi yra gana men
ka, bet energingo pirmininko ir kelių 
veiklių narių dėka didžiųjų tautinių šven
čių proga įsuruošiiami tinkami minėjimai. 
Tailp ir šių metų kovo 1 d. Zum Kuhhir- 
ten -svetainėje įvyko Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 62-jų metinių minė
jimas. Salėje susirinko apie 80 tautiečių 
iš Bremeno, Oldenburgo ir kitur.

Piitminiintas Brtonius Sknuodlys |tabė 
atidarymo ir pasveikinimo žodžius. Tė
vas' 'dirt HonįStanitliiniais Giuįlbinais, atvykęs 
iš Weime, Westfalijos, skaitė paskaitą, 
kurioj iškėlė, kad Lietuva, nors ir maža 
buvo Mai-Vitiybė, tačiau inepriįkįliausomybėisĮ 
laikas nuo 1918 iki 1940 metų buvo vals
tybiniu,, dkcnomindiu ir kultūriniu atžvil
giu žydėjimo taikais tautai. Ir ūkinėj sri
ty, nežiūrint pasaulinės ūkio krizės, pa
siekta žymių pasisekimų. Prie jų reikia 
priskaitytli plačią žemės reformą, žemės 
ūkio gamybos išvystymą ir pagerinimą, 
pastovią valiutą, savo prekybos laivyno 
įkūrimą, susisiekimo kelių praplėtimą ir 
kita.

Kun. V. Šarka iš Hamburgo tarė nuo
širdžius sveikinimo žodžius. įJis išdėstė 
lietuviškų plokštelių, staltiesių ir rank
darbių parodą, ką žmonės mielai pasižiū
rėjo. Ponia Danutė Priebe paskaitė savo 
eilėraštį, o ponia Skruoidienė keletą hu
moristinių dalykėlių. Po to prie geros ir 
gyvos elektrinių vargonų muzikos kele
tą valandų pašokta.

Prancūzija
PARYŽIAUS SPAUDA APIE SIMĄ 

KUDIRKĄ

Sausio 22 d. Paryžiaus televizijoje bu
vo rėdomas CBS filmas apie Simą Kudir
ką, kuris taip pat dalyvavo televiziniame 
debate apie kelionės ir emigracijos laisvę. 
Šiuos įvykius išsamiai aprašė Paryžiaus 
spauda.

, Jį, aišku, paklausė, ar viskas, kas čia 
bus pasakojama, teisybė“, rašo dienraš
čio ,,Le Monde“ (23. 1. 1980) koresponden
tas Claude Sarrante, „Prieš atsakydamas, 
jis užmerkė akis. Jis galėjo kalbėti rusiš
kai ar angliškai. Ne, jis nusprendė kreip
tis į mus — ir tai buvo vienas labiausiai 
jaudinančių atsišaukimų — savo gimtąja 
kalba: jis išreiškė savo neapykantą 
.Kremliaus gangsteriams“ ir meilę savo 
broliams, savo bendrininkams. Stulbinan
tis įspūdis“.

Anot dienraščio ,,France-Soir“ (23. 1. 
1980) korespondento J. J. Janas, Kudirkos 
pasakojimas buvo, be abejonės, pats dra
matiškiausias iš visų debato dalyvių: 
„Kai jį pradėjo šiek tiek brutaliai kaman- 

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

Toliau nuo Londono šis choras yra jau 
pasirodęs ne kartą. Didelę giminystę su 
jo vadovu ir choru yra užmezgę Brad- 
fordas, tai šiauriečiai dažniau turi progų 
pasiklausyti dainavimo. Būtų didžiulis 
nuostolis, jei to stipraus choro nepasiklau
sytume šįkart Londone. Proga, kuri dažnai 
negali pasikartoti, nes tarp Škotijos ir 
Londono yra nemažas atstumas.

šv. Cecilijos vardo choras reiškiasi jau 
d'aiug dešimtmečių. Nuo 1950 m. jiam vado, 
vavo A. Vamaitytė-Mullen. Jai mirus, va
dovybę perėmė P. Dzidold'kas. 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.

tinėti vielnu klausimu, su ašaromis akyse 
jis aiškinosi, kad jis nepabėgo iš savo 
tėvynės; kad jis myli savo gimtąją Lietu
vą, bet jam buvo neįmanoma atsispirti 
laisvės šauksmui“. (Elitą)

KUDIRKOS PASIRODYMO PRANCŪZŲ 
TELEVIZIJOJE 'ATGARSIAI

Paryžiuje prancūzų kalba leidžiamo 
ELTOS biuletenio redaktorė Birutė Vens. 
kuvienė praneša, kad sausio 22 d. prancū
zų televizijoje rodytas amerikiečių filmas 
apie Simą Kudirką, .Perbėgėlis“, ir po 
jo įvykę debatai, pačiam Kudirkai daly
vaujant, paliko žiūrovams „labai stiprų 
įspūdį“. Buvo sujudilnta ne viena sąžinė 
ir pasitarnauta okupuotos Lietuvos prob
lemoms, „ypač šiuo metu, kai Sovietų Są
jungos militarinis agresyvumas kelia daug 
politinių klausimų ir Vakarų Europoje“. 
Kudirkos pasirodymas debatuose buvo 
„įtikinantis, uždegantis, su gerai ir išsa
miai išdėstytais argumentais“.

Ruošiantis debatams populiarioje ,Les 
Dossiers de 1‘Ecran“ programoje, B. Vens- 
kuvienė, prancūzų televizijos pakviesta, 
atliko visą organizacinį darbą. Ji .surinko 
lietuvišką informaciją ir subūrė vertėjų 
ekipą, kurion įėjo dr. 'B. Aleksandravi
čienė, Ugnė Karvelytė, E. Turauskienė ir 
B. Veskuvienė. (Elta)

COSTA RICA PALYGINA 
AFGANISTANĄ SU PABALTIJU

Sausio 12 d. vykusiuose Jungtinių Tau
tų visumos debatuose Afganistano klau
simu Costa Ricos ambasadorius Louis Va
rela-Qu i ros paminėjo Pabaltijo valsty
bes. Jis priminė delegatams, kad gruodžio 
mėnesį JT visumos susirinkimas priėmė 
sovietų pasiūlytą rezoliuciją, kurioje bu
vo pasmerktas „hegemoniškumas“, o po 
kelių dienų Sovietų Sąjunga užpuolė Af. 
ganistaną. Viarela-Quiros pareiškė: „Nė 
vienas mūsų -tada nesupratome, kokie go
dūs tie ‘riboto suverenumo doktrinos“ gy. 
nėjai... Niekas neprisiminė tų mažų Pa
baltijo valstybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, — kurios, kaip ir Afganistanas, 
buvo tų pačių draugystės sutarčių aiu- 
kols“. (ELTA)

PRISIMINĖ PAVERGTUOSIUS 
KRAŠTUS

Amerikietis žurnalistas M. Novak, ra
šydamas „Washington Star" apie Ukrai
nos nepriklausomybę, kurios ji netekusi 
prieš 62 metus, prisimena ir kiltas paverg
tąsias tautas — Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
reiškia viltį, kad Sov. Sąjunga kada nors 
turės atsisakyti ne tik už Afganistaną, 
bet ir už visas pagrobtąsias kaimynines 
tautas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELDE — balandžio 13 d., 1 
vai. p. p., 'šv. Juozapo bažn.

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

ATOSTOGOS KAIME

Birutė ir Povilas kviečia praleisti 
šių metų atostogas ramiame 

Cumbria kaime, 
žinomame ežerų rajone 
(Lake District), Kendal, 

šeimos ir pavieniai asmenys 
mielai laukiami.

Pusryčiai ir nakvynė arba pilnas 
išlaikymas.

Birutė ir Povilas Dobbs,
The Barn,
Sedgwick,
Kendal, Cumbria, LA 8OJU

Telef. 0448 60940.
C
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