1

Suvažiavimo išvakarėse
Čia pat jau ir D. Britanijos Lietuvių
Sąjungos ir Lietuvių Namų Bendrovės
suvažiavimas. Tiesa, LNB tie metiniai su
važiavimai paprastai visada kažkodėl va
dinami šiek tiek menkinančiu, jų reikšmę
(lyg ir siaurinančiu susirinkimų vardu,
nors be tos institucijos, oi, tamsesnis bū
tų mūsų lietuviškas gyvenimas. Tamses
nius, Ijteigu ne visiškai tamsus, nes be jos
uždirbamųjų tūkstančių daug ko negalė
tume ir neturėtume, net ir šito laikraš
čio, ik neturėtume jau, -tur būt, labai se
nokai.

Bet prisitaikykime prie ligi šiol galio
jančių pavadinimų ir sakykime, kad jau
čia pat -DBLS suvažiavimas ir LNB įsusirt'nkim-as, vienas didžiausių ir reikšmin
giausių metinių įvykių ne tik D. Britani
jos, o iš dalies ir kitų (kraštų lietuvių gy
venime. Pirmiausia turime galvojo čia
leidžiamuosius 'knygas ir laikraštį, ku
riais pasinaudoja ir kitų kraštų lietuviai.

Reikšmingų įvykių kartais turime ir
kitų.
Va, pernai tikrą sujudimą buvo
sukėlęs Jaunimo kongresas, (kuriam buvo
šauniai ruoštasi ir kurio programos dali
mi — koncertu ir žygiu prie Cenoltafo —
pasinaudojo net ir iŠ toliau suvažiavę
tautiečiai. Škotijai ir Londonui reikšmin
gi Ibuivo ir viešnios iš tolimos Kanados —
solistės Ginos ČapkauSkienės — koncer.
tai. Tačiau tokių įvykių reikšmė yra ki
tokia negu suvažiavimų. Juose mes dva
sia sustiprėj ame, atsigaiviname, kasdie
nybės dulkas nusivalome. O tuose mūsų
suvažiavimuose ne tik aipsvarstoma nese
na praeitis ir darbai, kurie buvo atlikti.,
bet taip pat nusmaigstomos gairės rytdie
nai, tai artimai ir tolimesnei. Suvažiavi
muose sprendžiami rimti ir daugiareikš
miai reikalai, susiję su mūsų ne vien tik
siaurai suprantama šiandiena ir su la-teitim'i. Suvažiavimai yra ir turi būti įtemp
to darbo dienos.
Taip į juos visu rimtumu žiūrima ne
tik tų, kurie metai1 iš metų vadovauja,
kurių žingsniai atidžiai sekami, ar tie
vyrai (taip, kol kas tik vyrai) kur nors
nesulklups, nenukryps nuo tiesaus kelio,
nepadarys kokios klaidos. Suklupti ar
klaidas daryti, žinoma, visi gali, nes, anot
ano išmintingo posakio, klysti yra žmo
niška, tik klaidose užšalti, iš jų nesimo
kyti, jų netaisyti jau visiškai kas kita.
Suvažiavimai pirmiausia ir yra vieša
ataskaita. Vadovaujantieji visa ką išklo
ja, o 'suvažiavusieji atstovai, kalbantieji
■už plačiuosius šio krašto lietovių sluoks.
nius, žiūri, ar viskas yra taip, kaip turė
tų būti, ar nėra kas .taisytina, reformuo
tina, kita kryptimi suktina.

Šįkart, va, vadovaujantlieji paklausė
atokiau stovinčių, bet lietuviškais reika
lais tebegyvenančių lietuvių balso ir iš
anksto laikraštyje išspausdino praneši
mus, kurie ligi šiol buvo įprasta Skaityti
suvažiavimuose, šitaip padarius, be abe
jo, atstovams ir akcininkams liks daugiau
(laiko pasvarstyti tai, su kuo jie jau iš
anksto bus susipažinę. Tai teigiama ir
sveikintina pažanga. Iš anksto įsigilinus,
kits daugiau klausimų, bus susilaukta
daugiau paaiškinimų, ir tai į gera išeis
visiems, o svarbiausia — (patiems reika
lams. Vadovaujantieji žinos, kad jie Vis
ką lyg ant delno Išdėjo, tarytum lyg ir
velykinę išpažintį atliko, ir naujus veik
los metus pradės lengva širdimi, turėda
mi teisę pasakyti: padarėm, ką galėjom,
o galėjom, štai, tiek, ir darysim, ką galė
sime ir ko jūs norite. Suvažiavimo daly
viai išsikalbėję ir viską išklausę taip pat
išvažinės, neišsivėzdam i jokių nuosėdų.
Kald (tokių nuosėdų būna, rodytų kai
kurie laikraštyje spausdintieji laiškai.
Vieni už šio, kiti už kita ko užkliūva. Vie
nų balsas atrodo teisingas, kitų gal tik
SvanStytinas. Taigi suvažiavimas būtų
lyg ir proga visuomeniškai prasivėdinti,
viską išsiaiškinti iki paskutinės smulk
menos.

Tiesa, yna galvojančių, kad nėra reika
lo dėl visa ko aiškintis. Kur tu čia,, sako,
visus patenkinsi, kur pajėgsi dėl visa ko
atsakinėti! Tokiame galvojime esama tie
sos. Vadovaujantieji neša didelį darbo
(krūvį, ir dlar didinant jį žmogaus jėgos
gaili nebepaikelti. Jie juk kiekvienas dar
turi ir duoną užsidirbti ir negali visuo
menei viso savo laiko aukoti. Tačiau mes
čia, Britanijoje, turime ypatingą padėtį.
Ir -DBLS ir su ja, lyg praturtėjusi duktė
su idealiste motina, glaudžiais (giminys
tės ryšiais susijusi LNB, abi yra visuo
menės organizacijos, viena turinti nema
ža (šimtų narių, o kita dar. tor būt, dau
giau akcininkų. Ir vieni ir kiti joms pri
klausantieji gali laikyti save turinčiais
teisę kartais šio to klausti ar dėl ko nors
parodyti nepasitenkinimą.
Akcininkai
kiekvienas juk yra daliniai LNB savinin
kai, o DBLS nariai — apskritai tylioji
didelės organizacijos dauguma, kuri re-

Pranešimai busimajam DBLS ir
LNB suvažiavimui
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS
PIRMININKO PRANEŠIMAS

Lietuvių Namų Bendrovė savo finansi
nius metus užbaigė 1979 m. spalio 31 d.
Nežiūrint viso pasaulio sunkios ekono
minės padėties, LNB-vė metus baigė sėk
mingai. Atskaičius turto nurašymams
£6.630 (šįmet daugiau £2.664, negu 1978
m.), apyskaitose rodoma gryno pelno
£9.162.
Savo veikloje Valdyba vadovavosi tau
pumo ir realizmo principu ir tokio princi
po mano ir toliau laikytis.
Didelių pasikeitimų Bendrovės veikloje
per 1979 metus nebuvo. Kiek daugiau rū
pesčio kelia ir didesnio dėmesio reikalau
ja mūsų spaudos skyrius.
Smulkesni paaiškinimai apie atskiras
Lietuvių Namų B-vės veiklos sritis duo
dami žemiau.
Sodyba
1979 metais Sodybos pajamos pakilo
11,41%. Metus Sodyba baigė £2.397 padi
dėjusiu pelnu. Gryno pelno per 1979 me
tus buvo pasiekta £12.783.
Kapitalinių pagerinimų Sodyboje per
1979 metus nebuvo padaryta. Kambarių
remontui ir pakeitimams buvo išleista
£1.837.
Šiuo metu pensininkų Sodyboje turime
13 ir 3 nuolatinius gyventojus ne pensi
ninkus. Tikimės, kad netrukus daugiau
pensininkų perkels nuolat apsigyventi į
Sodybą,
Kiekvienam pensininkui, nuolat -gyvenan
čiam Lietuvių Sodyboje, iš jo valstybinė:
pensijos atskaitoma už kambarį, maistą
apšildymą ir skalbimą, o jo smulkioms
išlaidams kišenpinigių lieka kas savaitė
£6,85.
Primename, kad kiekvienas lietuvis
pensininkas, jei pageidautų kurį laiką pa
gyventi Sodyboje ar praleisti atostogas
ne sezono metu, mokėtų tik tiek, kiek mo
ka visi ten nuolat gyvenantieji pensinin
kai.
Kas savaitė Sodyboje vyksta šokiai klu
bo nariams, ruošiami įvairūs priėmimai
ir kt.
Kad Skautams būtų patogiau stovyk
lauti, padaryti tam tikri pagerinimai.
Tiek Sodybos vedėjai, tiek LNB-ės Val
dyba nuolat ieško būdų, kaip Sodybą nau
dingiau ir pelningiau eksplotuoti, sumo
derninti, pagerinti. Planas pastatyti ir
įrengti Sėdyboje Squash klubą šiuo metu
atidėtas, nes manoma, kad tai neduotų So
dybai daug pelno, o jo įrengimas pareika
lautų apie £60.000 išlaidų.
šaudymo ir žvejojimo sekcijos yra ak
tyvios, jų narių skaičius didėja, ir šių
sekcijų veikla prisideda prie Sodybos pa
jamų kilimo.
Jau susitarta dėl Sodybos kanalizacijos
-sistemos pertvarkymo, pagerinant ją, įren
giant naują filtrą ir atliekant kitų reika
lingų pertvarkymų. Išlaidų tai sudarys
daugiau kaip £5.000.

Lietuvių Namai
Lietuvių Namai 1979 metus užbaigė re
kordiniu pelnu. Apyvarta pakilo 17%, o
praėjusių metų pelną prašoko £4.670.
Lietuvių Namai 1979 metus užbaigė gry
nu £22. 020 pelnu.
Metų bėgyje buvo (peržiūrėtos ir atitintai viešai tepakelia balsą. O jeigu kartais
pakelia, tai demokratinėje organizacijoje
tas balsas turėtų būti išgirstas. Kitaip bū
tų pažeidžiama demokratija. Kas ateina
vadovauti, turėtų apsišarvoti kantrybe
nešti pareigų krūvį, visada laikyti atviras
alkis ir ausis ir demokratiškai atsiliepti
visiems ir kiekvienam.

Veikliajam visuomenininkui,
buvusiam
DBLS Centro Valdybos nariui
ir (LNB direktoriui
VIKTORUI ZDANAVIČIUI mirus,
nuoširdžią užuojautą žmonai
Jonanai Zdanavičienei ir sūnums
Kęstučiui ir Vytautui reiškia
DBLS Centro Valdyba ir LNB
Direktoriai

Mūsų mielą narį
Antaną Petronį, o taip pat jo
brolį ir seseris Seinų rajone,
Tėvui staiga mirus,
nuoširdžiai Užjaučiame ir kartu
liūdime.
DBLS 'Stoke-on-Trent
skyriaus Valdyba ir nariai

karnai pakeltos namų kambarių nuomos,
dėl to gauta £2.547 daugiau pajamų, negu
1978 metais. Lošimo mašinos taip pat da
vė papildomai £1.656.
Per tuos metus buvo atlikti reikalingi
kambarių remontai, iš pagrindų pertvar
kytas ir sumodernintas didysis svečių
kambarys — padarytas patogesnis apsi
stoti pas mus užsienio svečiams lietu
viams, kurių vis daugiau pravažiuoja pro
Londoną ir mielai apsistoja Lietuvių Na
muose.
Namų remontams 1979 metais išleista
£871.
Sėkmingas ir pelningas Lietuvių Namų
eksploatavimas labai daug priklauso nuo
gabaus namų administratoriaus Kazio
Makūno, kuriam valdyba dėkoja visų ak
cininkų vardu.
1980 m. reikės toliau kambarius remon
tuoti, gerinti ir didesnio pobūdžio remon
to namams iš lauko.

PASAULYJE
NUTRAUKĖ DIPLOMATINIUS
SANTYKIUS

NeipsĮiėigd'ama ilšljaūsvlinrt'i |iaivo ambrpados pareigūnų, JAV -vyriausybė nutarė
nutraukti diplomatinius santykius su
Iranu ir pradėjo griežtai taikyti bau
džiamąsias priemones-sankcijas.

VOKIETIJOS SUSIRŪPINIMAS
PABĖGĖLIŲ DAUGĖJIMU
Vakarų Vokietija, turėdama nemaža
-bedarbių, susirūpinusi vis didėjančiu pa
bėgėlių skaičium. Spėjama, kad šiemet
daugiau kaip 100.000 prašysis — divigubai (tiek, kiek praeitais metale, ir dešimt
kartų tiek, kiek prieš ketvertą metų.
Praeitais metais trečdalį pabėgėlių su
darė (tarkai. Dabar didelį kiekį sudaro af
ganai.

TIK TOKS SKIRTUMAS, KAD
SVETIMA KARIUOMENĖ
PATRULIUOJA
Afganistanas jau -septyneri metai, kai
turi karo stovį — 10 vai. vakare negalima
niekur pasirodyti. Dabar skirtumas esąs
tas, kad po miestą po draudžiamosios va
landos pradeda terškėti patruliuojančių
ruisų tankai.
Vis keitėsi valdžios, ir virs buvo karo
stovis, nes prieš septynerius metus Daoiudas nuvertė Zahirą, paskui Tarakis nu
vertė D-aoudą, Aminas Tarak-į ir Kairmalils Aminą.

Spaudos skyrius
Spaudos skyrius 1979 m. pajamų tu
rėjo £25.002 — £456 mažiau negu 1978
metais. Parama spaudos skyriui šių metų
apyskaitose rodoma £14.710.
Spaudos skyrius per paskutiniuosius
dvejus metus išgyvena persitvarkymo ir
persiorganizavimo fazę.
Tas persitvar
kymas jau baigiamas, ir jo rezultatai pa
aiškės 1981 metais.
Kodėl 1979 metais buvo reikalinga di MOZAMBIKA IR ZIMBABVĖ STIPRINA
RYŠIUS SU VAKARAIS

Mozambikos prez. Machel iš savo vy
riausybės išjungė prosovietinius ministeriius, (kviečia Vakarų bendroves investuo
ti jo krašte kapitalus i-r pradeda denaciomalizuoti smulkiąją pramonę, be to, yra
pareiškęs norą lartimai bendinadianltfciuiti
su Britanija.
Zimbabwe į savo nepriklausomybės įš

ilki £18,00.
Kitas būdas: kiekvienas „Europos Lie
tuvio“ skaitytojas turi surasti dar vieną
Skaitytoją. Tai yra įmanoma. Jei surastu
me po du naujus skaitytojus, tada para
ma spaudos skyriui -jau nebebūtų reika
linga.
Kalėdų proga, užuot pirkę kokią trum
palaikę nevertingą dovaną, kodėl negalė
tume užsakyti tokiam draugui ar pa
žįstamam „Europos Lietuvio“, kuris dar
jo neskaito? Užsakyti galima ne tik čia,
D. Britanijoje, bet ir užsienyje gyvenan
tiems. Ta pačia proga norėčiau priminti,
kad knyga „Britanijos lietuviai“ yra pui
ki kalėdinė dovana.
B-vės Valdyba nuoširdžiai dėkoja da
desnė negu normaliai parama -spaudos
bartiniam „E.L.“ redaktoriui už sutikimą
Skyriui?
tęsti laikraščio redagavimą ir -tikisi, kad
Yra keletas priežasčių. Pagrindinės jų
jis
dar ilgai pasiliks šiose pareigose.
yra šios: „Europos Lietuvio“ prenumera.
Valdyba dėkoja rėmėjams i-r aukoto
ta 1979 metams buvo palikta tokia pat,
jams, kurie savo parama prisideda prie
kaip ir 1978 m., nepaisant tai, kad pašto
išlaidos pakilo. 1979 metais keitėsi redak vienintelio Europoje lietuviško laikraščio
leidimo.
toriai. Kurį 'laiką turėjome net 2 asme
nis, iš kurių tikėjomės susilaukti naujų
redaktorių. Darbas .spaustuvėje trukdėsi, Bendroji apžvalga
Apskritai žiūrint į Lietuvių Namų B-vės
kol naujas redaktorius susipažino su mū
padėtį,
ypač į tas mūsų verslo šakas, ku
sų sistema. Nelaimingi spaustuvės tarnau
rios duoda nuolatinį pelną, galime pasi
tojų susirgimai ir kita — visa tai sutruk
džiaugti, kad apyvarta ir pelnais didėja.
dė atlikti kai kuriuos komercinius darbus
ir sumažino spaudos Skyriaus pajamas, Aišku, taip yra, kad mes D. Britanijoje
esame .sėkmingai susitvarkę: mūsų patal
Į apyskaitų kalkuliaciją atsiliepia dar ir
pomis-ir mūsų patarnavimu naudojasi ne
knygos ,,Britanijos lietuviai“ leidimas. Iš
-tik
lietuviai, bet i-r kitataučiai.
pradžių ši knyga buvo platinama po
Baigėme Lietuvių Namų Bendrovės ak
£5,00, vėliau po £7,00. Komerciškai žiū
rint, šios knygos vertė turėtų būti £17.00. cijų perregistravimo darbą. Visos akcijos
Jei būtume po tiek išpardavinėję visas yra įregistruotos paskutiniais žinomais
jų savininkų adresais. Atlikti visi kiti tei
'knygas, spaudos Skyriaus pajamos būtų
buvusios žymiai didesnės. Neišįparduotų siniai reikalavimai.
Šių metų akcininkų susirinkimui teks
knygų dar turime 300.
priimti rezoliuciją dviems Lietuvių Namų
Bet čia, DBL Sąjungos atstovų ir LNBvės akcilninkų pageidavimu, buvo atliktas Bendrovės įstatų paragrafams pakeisti.
didžiulis kultūrinis darbas. Savaime su
prantama, tokio darbo atlikimas turi būti Vidurinės Anglijos Visuomeninės Veiklos
Centras.
finansuojamas iš kitų šaltinių.
LNB-vės Valdyba stebi ir seka pasisa
„Europos Lietuvio“ prenumerata šiais
kymus, siūlymus ir patarimus už ir prieš
metais pakelta iki £12,50. Tikimasi gauti
Vidurinės Anglijos veiklos Centro įsigiji
ekstra pajamų £2.000. Atliekami pelnin
mą.
gi komerciniai darbai, kurie taip pat pri
Yra pasiūlymų, kad vertėtų įsigyti prosidės prie spaudos skyriaus padėties pa
duktyvą ūkį, ne Centrą klubo pagrindu.
gerinimo. Yra žmonių, kurie mano, kad
Toks ūkis ekonomiškai prisidėtų prie lie
mūsų spaudos Skyrius turėtų spausdinti
tuviškų daubų ir lietuvybės išlaikymo iš
tik ,,E. Lietuvį“ ir kalendorių, spaustu
laidų padengimo.
vėje laikyti 2 darbininkus. Jų nuomone,
Direktorių Valdyba dėl V.A.V.V. Cent
tada parama spaudos skyriui būtų reika
ro nėra nieko galutinai nutarusi, šis klau
linga žymiai mažesnė.
simas bus diskutuojamas LNB-vės akci.
Toks galvojimas yra klaidingas.
ninku susirinkime balandžio 26-27 dieno
Dviejų spaustuvės darbininkų, redak
mis.
toriaus ir administratoriaus atlyginimai,
Baigdamas norėčiau atkreipti visų dė
pašto išlaidos, medžiaga, elektra ir kitos
mesį į tai, jog mes, D. Britanijoje gyve
mažos išlaidos jau pareikalautų £25.000.
Už „Europos Lietuvio“ prenumeratą ir ka nantieji lietuviai, galime didžiuotis, kad
lendorių surinktume £13.500, ir paramos sugebame ir esame pajėgūs prisidėti prie
bendro viso pasaulio lietuviams darbo —
būtų reikalinga £11.500.
Kokia išeitis, kad galima būtų sumažin lietuvybės išlaikymo ip nepriklausomos
Lietuvos atstatymo.
ti Spaudos skyriui reikalingą paramą?
Z. Juras
Vienas labai paprastas būdas būtų pa
kelti ,,Europos Lietuvio“ prenumeratą Lietuvių Namų Bendrovės Pirmininkas

kilmes nekvietė kai kiurių sovietinių
kraštų (Rytų Vokietijos, Lenkijos, Čeko
slovakijos, Vengrijos). Rinkimus laimė
jusi iMlugabės partija -su -įtarimu ir niep-asu-tenkiniimu žiūri į Sov. Sąjungą, kuri
partizaninio karo metu 'buvo gerai ap
ginklavusi Nikomo vadovaujamus (būrius,
tikėdamasi, kad jis laimės ir valdys. Mugabė nė per (tarpininkus (Vietnamą, Etio
piją, Kubą) nielk-o negalėjęs gauti, todėl
artimai bendrausiąs pirmoje eilėje su Ki
nija ir Vakarų Europa.

COSSIGA SUDARĖ STIPRIĄ ITALIJOS
VYRIAUSYBĘ

-Buvęs min. pirm. Cossiga sudarė naują
koalicinę -vyriausybę, į kurią įeina krikš
čionys demokratai, socialistai ir respub
likonai.
Parlamente ta vyriausybė turėsianti 50
vietų daugumą.
SOMALIJĄ UŽPLŪDO PABĖGĖLIAI

Etiopijos Ogadeno srityje vyksta kovos
tarp sukilėlių i-r Etiopijos kariuomenės.
Dėl to gyventojai, daugiausia moterys ir
vaikiai, bėga į Somaliją, dabar kasdien
aitkeliaujia vis apie 2.500. Tų atlbėgėlių
jau esą apie 1,3 mil. Apie pusė jų gyve
na -stovyklose, (kilta pusė kalimuose.
Dėl -ligų ir maisto trūkumų vienoje
stovykloje per vieną savaitgalį mirė 78
vaikiai. Pabėgėliams išlaikyti reikėtų apie
14 mil. dolerių paramos, o maisto šiais
metais 160.000 tonų.
BUS TEISIAMI ALBANAI
NACIONALISTAI

Jugoslavijoje netrukus bus pradėta
svarstyti byla apie 50 albanų nacionalis
tų, kurie kaltinami „brolybės ir Vieny
bės“ ardymu. Kai kurie jų j>au esą ir
anksčiau teisti ir laikyti kalėjimuose.
Albanų Jugoslavijoje yra apie pusantro
milijono, daugiausia Kosovo provincijo
je.

CEAUSESCU GIMINĖ RUMUNIJOS
VALDŽIOJE
Rumunijos prez. Ceausescu savo žmo
ną Eleną -paskyrė pirmąja ministerio pir
mininko pavaduotoja, o sūnų -Nitou, kuris
anksčiau buvo įtrauktas į kcmumilstų
pareijos centro komiteto kandidatus, —
parlamento sekretorium.
Vienas prezidento broils yra žemė-s
ūkio ministerio pavaduotojas, kitais gene
rolas, trtčias diplomamtas. Aukštas vie
tas -užima ir jo žmonos giminės.

7 dienos
— Britanijos plieno darbininkai po 13
savaičių streiko pagaliau susitarė ir
grįžta į darbą.
— Afrikoje didelius biznius darančios
Lonirho (bendrovės pirmininkas Rowland
pasiūlė Zimbabvės min. pirm. Mugabei 3
mil. svarų laikraščiui leisti,
— (Pradedant Velykomis, -dabar Vaitiikano radij-as kas savaitė petrduo-s mėšlais
Kinijai.
— Mirė 66 m. amžiaus amerikiečių at
letas Jesse Owens, kuris Berlyno olim
piadoje 1936 m. laimėjo 4 aukso meda
lius ir -tuo baisiai suerzino Hitlerį.
— Prieš metus buvo pakartas buvęs
Pakistano ministeris piirm-inin-kas Bhut
to, ir (ta proga jo dukteriai pirmą kartą
buvo leista aplankyti jo kapą.
— Švenčiant Suomijos nepriklausomy
bės dieną, pastorius Toiro Niiin-yirta so
vietinę vėliavą pamoksle pavadino raudo
nu skuduru, dėl to j-am uždrausta mėnesį
laikyti pamaldas.
— Vietnamas skelbia, kad po karo Ho
Či 'Min mieste (buvusiame Saigone) bu
vę 150.000 narkomanų, bet pasisekę be
veik visus juos išgydyti.
— Rugsėjo mėn. Jugoslavijoje susidū
rė traukiniai, žuvo 62 žmonės, ir teisme
buvo išaiškinta, kad prekinio traukinio
mašinistas (jis nuteistas 20 m. kaileli) ir
jo padėjėjas (12 m. kalėti) miegojo.
— Septynetą metų -išlaikyti -uždaryti,
staiga buvo išleisti Afganistano karalius
Zahir ir visa jo šeima — 55 asmenys.
— Graikas milijonierius Ni-archos pa),
prašė garsųjį šokėją Nurejevą leisti jo
vardu pavadinti lenktynių arklį — šokė
jas sutiko, po to ir prancūzų milijonie
rius Rotšildas paprašė tekios pat malonės
ir gavo -ją, o Nurejevas džiaugiąsis, gal,
sako, -greitai susidarys jo vardo kazekų
kavalerijos būrys.
— Pakistane jau esą apie 750.000 Af
ganistano pabėgėlių, kurie atsivarė apie
1,5 mil. avių, ožkų ir karvių, patys nau
dojasi nemokamu išlaikymu ir tuo kelia
vietinių gyventojų pavydą, o gyvuliams
daržuose nuskainioja ir nurauna viską,
todėl spėjama, kad gari būti didelių nesu
sipratimų.
— Havanoje, Kubos sostinėje, į Peru
ambasadą susigrūdo apie 10 tūkst. kubie
čių, kurie nori emigruoti.
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EUROPOS LIETUVIS

Pranešimai busimajam DBLS ir
LNB suvažiavimui
DBLS LITUANISTINĖ VEIKLA
DBL Sąjungos Lituanistinio Skyriaus
pagrindinis uždavinys yra palaikyti ryšius
su jaunesnės kartos Britanijos lietuviais
ir visokiais būdais juos įtraukti į visuo
meninę veiklą. Skambiausias 1979 m. dar
bas buvo IV PLJ Kongreso ruoša ir pravedimas, tačiau nebuvo užmliršti ir k|tti
darbai.
Nuo part pradžios vie
nas Lituanistinio Sky
riaus (LS) užsimojimų
buvo skatinimas mokytis
lietuvių kalbos Britani
jos lietuvių kolonijose.
Tuo tikslu buvo užmegz
ti ryšiai su PLB švietimo
Komisija ir JAV LB
Švietimo Taryba. 1979
m., PLB ŠK ir Lietuvių
Fondo dėka, gavome 10
■komplektų mokyklinių
vadovėlių iš Amerikos.
Tie vadovėliai naudoja
mi lietuvių kalbos pa
mokoms Lietuvių N amuose, Londone. Keli
komplektai taip pat lai
komi provincijoje (Bellishill, Gloucester,
Manchester, Wolverhampton) pas asme
nis, kurie stengsis sudaryti sąlygas vieti
niam jaunimui mokytis lietuviškai. Va
dovėlių globėjai pageidaujami visose konijose.
Nors visi labai norėtume, kad mūsų
jaunimas laisvai naudotųsi lietuvių kalba,
deja, labai mažas nuošimtis jo tekalba

Judita Vaičiūnaitė

PUNIA
Kas liko pilies pelenuos?
Pagonių laukinis kraupus išdidumas —
lyg molyje stumbrų kauliai,
lyg surūdiję karių pentinai...
Apstulbęs Ditrichas fon Altenburgas,
kryžiuočių nuožmus magistras,
sukniumba sniege
prie Pilėnų kraujuojančią liepsną —
atspindi ją Nemunas,
maištingas istorijos griausmas,
lednešio vandenys neužgesina
Punios nemirtingo [aukuro,
šviečiančio gūdžią vasario naktį,
kai priešo žiedas užgniaužė,
kai beviltiškumas (išĮaukOtino šimtme
čiams,
kai dūmais degino laisvė,
išstybus į dangų eglių nuodėguliais,
juodų kadagių smilkalais
pagerbus prieš palikuonis piliakalnį —
ją mini ne Vygantas Marburgietis,
ne skurdūs Tortinės metraščiai,
vasario nakties sniege tebešviečia
Punios nemirtingas aukuras...

lietuviškai. Kadangi yra būtina nepraras
ti nė vieno jaunuolio ir jaunuolės, tai bu
vo nuspręsta leisti jaunimo žiniaraštį ang
lų kalba. 'Šio žiniaraščio, pavadinto
LYNES, šiais metais jau išėjo 11-tas nu
meris. Jei sąlygos leis, numatoma ateity
je jį spausdinti kas antrą mėnesį. Plati
nimas vyksta per „Europos Lietuvio“
prenumeratorius id jaunimo ryfšininiklus
(pastarųjų dabar turime aštuonis). Iš at
siliepimų matyti, kad jaunimui žiniaraš
tis patinka, ir kuo toliau, tuo daugiau at
siranda bendradarbių. Be to, yra skaity
tojų ir vyresniųjų tarpe, ypač mišriose
Šeimose.
Britanijos lietuvių didžiausias subuvi
mas būna Sodyboje, per Sekminių (Spring
Bank Holiday) sąskrydį. Ankstyvesniais
metais suvažiuodavo šimtai žmonių iš vi
sų Britanijos kolonijų. Ilgainiui dėl įvai
riausių priežasčių ekskursantų skaičius
gerokai sumažėjo. Ypač mažėjo jaunes
nių dalyvių skaičius. 1978 ir 1979 m. buvo
dedamos ypatingos pastangos sudominti
jaunimą sąskrydžiu. Manau, kad visi, per
nai buvę Sodyboje, pastebėjo, jog jauni
mo buvo žymiai daugiau negu prieš tai.
Šiais metais vėl planuojama paruošti spe
cialią programą jaunimui: laužą, disco šo
kius, žaidimus ir pan.
Bene pats didžiausias lietuviškas rengi
nys Europoje buvo IV Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresas (PLJK). Ruošos dar
bai prasidėjo 1976 m. ir tęsėsi iki 1979
m. liepos mėn. Parts Kongresas įvyko lie
pos 11-18 djd. D. Britanijoje ir liepos 1929 d.d. V. Vokietijoje. Kongreso stovyklo
je netoli Lonidclno dalyvavo 431 asmuo iš
13 valstybių, pidžiausias kontingentas
(320 žmonių) buvo iš Š. Amerikos, ma
žiausias (tik vienas jaunuolis) iš Italijos.
Iš Britanijos buvo 20 dalyvių, įskaitant
3 vadovus. Studijų Dienose Vokietijbje
dalyvavo 120 atstovų, jų tarpe iš Brita
nijos 5 ir 1 stebėtojas.
Britanijos jaunimo tarpe Kongresą bu
vo pradėta reklamuoti jau 1976 m., Litu
anistinio Skyriaus steigėjams bevažinė.
j ant po kolonijas. Vėliau buvo rašomi
straipsniai „Budėkime!“ ir ,,LYNES“ biu
leteniuose. Senimas buvo informuotas per
,,Europos Lietuvį“, DBLS aplinkraščiais ir
per Sąjungos bei Tarybos suvažiavimus.
1978 m. gruodžio mėn. buvo išsiųsta 300
pranešamų — kiekvienam jaunuoliui, ku
rio adresas buvo žinomas. Nežiūrint j vi
sa tai, dalyvauti susigundė tiktai 17. Iš
pokonigresinių pasikalbėjimų su nedaly
vavusiais išryškėjo kelios priežastys, ko
dėl dalyvavimas buvo gana menkas: a.
Įnelmokantiejj Jiertuvffiškai bijloję, kad ne
galės pilnai įsijungti į programą, b. kitų
dalyvių nepažįstant, buvo abejonių, ar ga
lės rasti sau kompaniją, c. iš kitų lietu
viškų renginių patyrimo kai kas manė,
kad Kongresas bus neįdomus, d. nevisi

Domas Burneikis

Žemaičio atsiminimai
Ėjome greitai ir tylėdami.
— Tu, vaike, vaike, kiek tu savo tė
vams pridarei rūpesčių. Bet ar tau su
prasti? Tavo prots ne galvoje, o kulnyse
dar tebėra, — prašneko Stembrus jau
laidaru einant.
Mano kinkos virpa jau ir be jo tų šne
kų. Dabar jau ir pats gerai suvokiau, kad
esu blogai padaręs. Tuo tarpu perlipome
per lipynę į kiemo pusę. Kieme buvo
daug žmonių ir garsiai kalbėjo, ibe, pa
matę mudu, nutilo. Man, be baimės, dar
ir gėda prisidėjo, kad tie visi žmonės ma
tys, kaip tėvas muš mane. Kad muš, aš
buvau tikras. Stembrus mane pastūmė
už savo nugaros, bet rankos nepaleido.
O tėvas, pamatęs mus, nusijuosė diržą ir
eina. Aš drebu ir vos susilaikau garsiai
nepravirkęs. Tėvo bijojau, nors iš jo te
buvau gavęs tik vieną kartą porą smūgių
jo didelės plaštakos per dugną. Stembrus
dar labiau suspaudė mano ranką ir,
tempdamas mane, priėjo prie tėvo.
— Bumeikd, jei tu ketini aplupti savo
sūnų, tai vanok mano nugarą — aš čia
kaltas! — ir jis atsuko tėvui nugarą, o
mane laiko rankomis apkabinęs priešaky.
Tas Stemforaus gestais prajuokino ir tėvą
ir kitus. Dėl jo ir a'š palikau nebausta®,
tik išklausiau tėvo skaudų pamokslą, kad
ne tik savi, bet ir 'svetimi žmonės, subė
gę ieškoti, išgraibė visas durpduobeis
Gonidrinės pelikėje, išbraidžiojo pelkes ir
išlandžiojo karklynus bei alksnynus.
Niekada nebuvau poterių kalbėjęs taip
nuoširdžiai, kaip tą vakarą, prašydamas
Dievą tėvams ir Stembrui sveikatos ir
kad mano protas iš kulnų pereitų į gal
vą...

Ledyno laikotarpio ąžuolas. Vieną me
tą mūsų vyrai, kasdami Grįžpelkėje d)urpes, užtiko ledlyno gadynės ąžuolą milžinią. Po tuo ąžuolu gulėjo suvirtęs ištisas
tiltas eglių ir kitų medžių bei lazdynų,
tarp kurių buvo krūvas gelsvai rusvos
spalvos sveikutėlaičių rieSuitų. Bet taip
tik ‘atrodė, kad jie sveiki. Vos palietus,

tuojau sugriuvo, virsdami skystu kisie
lių. Taip pat ir kitų medžių medieną ga
lėjai pirštais suspausti. Birelis Pranas su
kitais kasėjais norėjo tą ąžuolą visą at
kasti ir iškelti. Bet pasirodė, klaidi tai bu
vo 'to milžino tik galūnė, kuri prilygo sto
ro ąžuolo kamienui, itad kasėjai ir palaikė
tai kamienu. Atkasti ir iškelti tegalėjo
tik mažą dalį. Iškeltojo ąžuolo mediena
buvo juodai melsva. Gaila, kad niekais ne
žinojo, kaip tokį iš vandens ištrauktą
reikia džiovinti. Paliko jį čia pat ant dir
vono, todėl jau kitą dieną, karštų saulės
spindulių veikiamas, sueižėjo jis į smul
kius gabalėlius ir pasidarė trapus. Brolis
laibai nusiminė, nes, kaip stalius, tikėjosi
turėslią's gražios medžiagos baidams.
Katastrofa, mėtyt, įvyko rudenį. Per
vasarą ledynas bus prišliaužęs prie kalno
(dabar vadinamo Bikos kalnu) šlaito,
atkreipto į pietus, atitrūko nuo savo (ma
sės ir, šliauždamals žemyn, suvertė čia
■augusį mišką ir nuvilko jiį į daubos dug
ną, kur 'tada buvo ežerėlis, dabar valdinamiais Grįžpelke.
Didžgalvis. Kaimyniniame Kungių kai
me įgyvenlo bajoras, pavarde, rodos, Ma
lakauskas. Jis turėjo tris įsūnius: dlu pro
tingus ir vieną kvailą (beveik kaip ano
je pasakoje). Vieną sūnų jis išleido už
kuriomis, o vyriausiam paliko tėviškę su
kvailuoju broliui Tas kvailasis turėjo ne
normaliai didelę galvą, dėl to jį žmonės
ir vadino ne pavarde, bet Didžgalviu.
Žmonės dar sakė, kad jo galva vis dar
auganti, bet tai, žinoma, buvo netiesa.
Didžgalvis pas mus dažnai užeidavo
pasišnekėti su tėvu. Jis turėjo šautuvą ir
mėgo ,,medžtotii“. Bet, tur būt, jis jcltoio
gyvo padaro nėra nušovęs.
Kairiais koks nors medžiotojas juokda
rys Didžiagalviu! padovanodavo nušautą
zuikelį. Tada jis, būdavo, pasikabina tą
dovaną ant peties, kaip tikras 'medžioto
jas, ir ilšeimia į mūsų ganyklas ar ir šiaip
kur į laukus. Pamatęs laukuose dirban
čius žmones, tą savo negyvėlį pastato kur |
nors ant kemso ar akmens ir, per šūvį

žinojo apie Kongresą. Visi, kas dalyvavo,
laiką praleido įdomiai ir maloniai ir žada
vykti iį sekantį Kongresą.
Kongreso ruošos darbai vyko keturiose
valstybėse. Ruošos Komiteto prezidiumas
ir daugumas komisijų buvo Vokietijoje,
stovyklos programos komisija veikė Či
kagoje, visus darbus koordinavo PLJS
CV Kanadoje. Didžiąją dalį finansų su
telkė specialiai sudarytas PLB komitetas
Čikagoje. IV PLJK išlaidų sąmata buvo
227.000 JAV dolerių (apie £110.000). Ka
dangi galutinė apyskaita dar nepaskelbta,
nėra žinoma, kiek iš Amerikoje sutelktų
jų pinigų liko.
Mūsų krašte labai didelį darbą atliko
IV PLJK DB Pagalbinis Komitetas (PK),
kurį sudarė savanoriškai suėję organiza
cijų atstovai ir pavieniai asmenys. Stei
giamasis posėdis buvo sušauktas pagal
PLB ir PLJS pageidavimus ir su DBLS
CV pritarimu. PK dalyvavo 3 dabartinės
DBLS CV-bos nariai. Komiteto uždaviniai
buvo: surinkti £2.500 Kongreso reikalams
(ypač padėti Britanijos jaunimui daly
vauti Kongrese), pasirūpinti P. Amerikos
jaunimo globa, rūpintis turistais ir infor
muoti visuomenę apie Kongresą. Spren
džiant iš pranešimų ,,EL“, Komitetas sa
vo uždavinius atliko gerai. Apgailestau
tina, kad kilo ginčai dėl likusių pinigų,
kurių PK steigiant visai nebuvo tikėtasi.
Komitetas jautė, kad visuomenė suauko
jo pinigus jaunimo reikalams, tad likutis
■tam tikslui ir turi būti 'Skiriamas. Komi
tetą likvidavus, patikėtinių institucija pri
žiūrės, kad likusieji pingai būtų sunaudoti
tam, kam jie buvo suaukoti. Manau, kad
patikėtiniai ras būdą patenkinti ir besi
kuriančią DBL Jaunimo Sąjungą ir kitas
šio krašto jaunimo organizacijas bei gru
pes.
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Su lietuviais
pasaulįffįe
DAR APIE PRŪSŲ PALIKUONIUS
Albertas Zubras, „Tėviškės Aiduose“
(Australija) pasakodamas apie K. Done
laitį, duoda kiek daugiau žinių apie Heinriką Gerlach, parašiusį knygą apie prū
sus „Liko tik vardas“ („Europos Lietu
vio Nr. 12). Jis rašo:
„Autorius (H. Gerlach) pats iš tėvo
pusės išveda savo kilmę iš senųjų prūsų.
Gyvenant jam Karaliaučiuje, jo gatvės
dviejų kaimynų sūnūs buvę jo artimiausi
draugai —■ Georg Pakulat ir Willi Schermuksnies. Varmijoje, Heiliigenbeil apylin
kėje (prie Aismarių), buvo vietovės
Thierhau, Gallingen, Rosocken, Kildenhnen. Tai senprūsių kalbos pavadinimai.
Gerlach savo veikale rašo, kad tų vieto
vių gyventojai, nors ir vokiškai kalbėda
mi, save tebelaikę skirtingais nuo kitų,
vokiečiai juos vadindavę laisvaisiais (die
Freien). Tie vietovardžiai dabar surusin
ti.
H. Gerlach paskutiniame kare buvo
mobilizuotas ir pateko į nelaisvę prie
Stalingrado. Belaisviai prūsai ten buvo
ėmę rimtai galvoti ir diskutuoti apie at
gaivinimą Prūsijos ir senosios prūsų kal
bos. Naująjį etninį ir politinį kūrinį įsi
vaizdavo sąjungoje su kitomis Pabaltijo
valstybėmis. Ta mintis jiems atėjo į gal
vą iš airių pavyzdžio. Juos palaikęs senas
Karaliaučiaus komunistų veikėjas Her
mann Matėm, nacių laikais prieglaudą
radęs Maskvoje.“
Tarp kitko, eina kalbos, kad Vokietijo
je prūsai ar jų ainiai pradėjo burtis į
krūvą ir įkūrė Tolminkiemio būrų sąjun
gą-

Ar Kongresas, sunaudojęs tiek daug
mūsų negausios darbo jėgos, atnešė kokių
vaisių? Manau, kad itaip. Pagyvėjo jauni
BBC TELEVIZIJA
mo veikla, ypač tarpusavio bendravimas.
Į savo programą yra įtraukusi serijinę
Kuriasi Jaunimo Sąjunga, kuri, turiu Vil
ties, artimai bendradarbiaus su DBLS Li dramą ,,The lost Tribe“ (Prarastoji gen
tis).
tuanistiniu Skyrium.
Glasgowo laikraščio „Sunday Mail“
LS paskutinis susirinkimas įvyko 1979 pranešimu vasario 3 d., prie Stirlingshire
m. 'Spalio 20-21 d.d. Lietuvių Sodyboje. apylinkės Fintry miestelio šios dramos
Dalyvavo apie 20 asmenų. Buvo peržvelg filmavimui buvo pastatytas lietuviškas
ti praeitų metų įvykiai ir ilšdidkutuoti su kaimelis, kurį teks vėliau sudeginti.
manymai sekantiems metams. Buvo nutar
Drama remiasi Jack Render knyga
ta gerinti ryšininkų tinklą (kad jaunimo apie jo senelio ir grupės kitų asmenų pa
grupės žinotų, kur kas dedasi), vėl dėti bėgimą iš tėviškės nuo carinės Rusijos
pastangas, kad kuo daugiau jaunimo da priespaudos 1885 m. Dėl to ir prireikė to
lyvautų Sekminių sąskrydyje, ruošti jau lietuviško kaimelio. Pabėgėliai laivu plau
nimo stovyklą 1981 m. (gal kantu su Vo kė į Ameriką, bet kapitono buvo išlaipin
kietijos jaunimu), ruošti daugiau semina ti Dundee, Škotijoje.
rų (pasidalijus temomis su Jaunimo Są
„Prarastos genties“ dramoje vaidina
junga — Lituanistinis Skyrius kreiptų aktoriai Frank Baker, Bill Paterson, Ful
daugiau dėmesio į tokias temas, kaip ton Mackay, Anne Raitt, o dainuojančio
Lietuvos istorija bei kultūra, o DBLJS į girtuoklio vaidmenį sukūrė komikas Bill
einamuosius įvykius ir jaunimo bendruo Barclay.
(„T.Ž“.)
meninę veiklą), skatinti lietuvių kalbos
mokymąsi.
„DIRVOS“ NOVELĖS KONKURSO
LAUREATĖ
Kaip matote, darbų yra daug. Kiek jų
pavyks įgyvendinti, priklausys ne tik nuo
Aštuonioliktąjį ,.Dirvos“ novelės kon
Centro, bet ir nuo visų Sąjungos skyrių
kursą ir 600 dol. premiją laimėjo Valenti
bei Tarybai priklausiančių organizacijų.
na Ūselienė.
Aleksas Vilčinskas
Laureatė yra vyresniosios kartos lietu
vė, baigusi universitetą, lankiusi meno
mokyklą ir dirbusi kaip mokytoja. Pre
pasitraukęs, atsiklaupia 'amt vieno kelio mijos mecenatas — S. Kašelionis.
ir 'šauna. Šūviui nuaidėjus, bėga prie zui
kio, sugriebia jį ir iiškėlęs šaukia: „Ooo!
DIDELĖ (DAILĖS PARODA
ooo!“
Čūkagcffei Čiurlionio galerijoje vasarioKartą jis ’atėjo netoli mūsų sodybos.
— Didžgalvis jau „Saus“ zuikį, — steko kovo mėnesiais buvo surengta dailės dar
tėvais, pamatęs jį ieškant iškilesnės vie bų paroda. Parodoje buvo išstatyta 27 lie
tuvių dailMnkų darbai.
tas.
Greitai nuaidėjo šūvis ir tuojau išgir
dome tą „Ooo! ooo!“ Netrukus ir pats DRAMOS KONKURSAS PRATĘSIAMAS
,,'medižicitcjas“ pasirodė su savo „laimi
Vertinimo komisijai įsiūlant, JAV LB
kiu“.
Kultūros Tarybos Skelbtojo dramos kon
— Ponaičiui šiandien pasisekė, — sako kurso terminiais pratęsiamas iki 1981 m.
tėvas, kaii šis pasisveikino atėjęs.
kovo 1 id. Premijos dydis — tūkstantis
— O, je! — atsakė jis patenkintas.
penki šimtai dolerių (1.500). Jei būtų
Mes tuojau pajutome pūvančio lavono gautas ne vienas premijuotinas veikalas,
dvoką, beit tėvas papurtė galvą, tuo pa Kultūros Taryba Skirtų ir 'antrąją pre
rodydamas, kad mes turime tylėti. Bet, miją tūkstančio (1.000) dolerių dydžio.
kur buvus, kur nebuvus, atsirado čia ir Premijos nebus skaldomas.
Barbė Valkoučė.
Vertilnlimo komisija: Jurgis Blekaitis
— Ale, ponaitėli, iš tamstos to zuikio — pirmininkas, Antanas Vaičiulaitis, Alf.
kirmėlės jau birst, o jau smiird kap pa- Nyka Miliūnais, Kazys Almenas ir akt.
vėtrė, — išdrožė Barbė, nosį sukdama į Juozas Palubinskas.
šalį.
Parenkant veikalą premijai, bus atsi
Mes nė nepastebėjome, kada Didžgalvis žvelgiama į jo literatūrinę ir teatrinę
dinlgo su savo zuikiu.
vertę bei .į tinkamumą išeivijos teatrams.
Jis tūrėjo dar vieną ’aistrą: lankyti bu
Konkursui atsiųstieji kūlrinidi negali
dynes ir apgiedoti mirusius. Gal retas nu būti niekur nei ištisai, nei dalimis spaus
mirėlis jo apylinkėje iškeliaudavo į kapi dinti. Rankraščiai rašomi mašinėle ir pau
nes jo neapgiedoteis.. žmonės sakydavo, sirašomi slapyvardžiu. Tas parts slapy
kad Dildlžgalvis, tur būt, užuodžia numirė vardis užrašomas ant voko į kurį įdeda
lius, Itoks jis buvo uolus būdiyniių lanky ma tikroji autoriaus pavardė, adresais ir
tojas, ypač pals turtinguosius, kur galė telefono numeris. Nelaimėjusiųjų autorių
jo gauti gausiai pasivalgyti. Svaigalų ne vokai nebus atidaromi. Rankraščiai siun
gėrė, bet užtat valgė ir giedojo už tris. Jis čiami šiuo adresu:
buvo ’Stambus vyras ir balsą turėjo Stip Antanas Vaičiulaitis, 9307 Chanute Dr.
rų ir klaikų, kuris i® jo stambios krūtinės Bethesda, Md. 20014, U.S.A.
verždavosi galingu srautu. Kartais, juok
darių pakurstytas, prisigretindavo prie
„JŪRŲ KELIAIS“
kokias nors jo nepažįstančios moterėlės
,
Nepriklausom,a
Lietuva turėjo prekinių
ir užbaUibdlavo taip, kad rteji vos nenu
laivų, kurie plaukdavo į Londoną, Hullį,
griūdavo.
Kai mirė ponyitėlė Razvadauskienė, nu Le Havrą, Rotterdamą ir į kiltus uostus.
važiavau į Telšius jai karsto. Grįždamas Tų laivų vardai: Kartiniais“, „Marijampo
„Neringa“,
„Vemta“,
„Utena“,
su karstu, mačiau turgavietėje stovilnitį lė“,
Didižgalvį. Nespėjau namie dar arklių nu „Šiauliai“, „Kretinga“, „Nida“ ir kt.
Per 40 metų tų laivų istorijos buvo be
kinkyti, o Didžgalvis jau čia. Taigi, ap
giedojo jis ir mano ponytėlę, nors jų so veik užmirštos. Bet dabar štai pasirodė
dybas skyrė ne mažiau kaip dešimt kilo 240 psl. iliustruota 80 metų jūrų kapito
metrų.
no Broniaus Krištopaičio parašyta knyga
iDidžgalvis žmogų sutikdavo visada su „Jūrų keliais — Jūrų kapitono atsimini
mai“.
šypsena.
Br. Krilštopaitis aktyviai dalyvavi lie(Bus daugiau)

Margaspalvės musu gėlės
Gėlės buvo branginamos ir mėgiamos
visais laikais ir visų tautų. Ir mūsų tau
tos dainos rodo, kad lietuvės jau nuo se
niausių laikų mėgo gėles ir buvo pnisirišusios prie savo rūtų darželio. Gėlės yra
liudininkės ir svarbesniųjų žmogaus gy
venimo įvykių. Jos krikštynose ir vestu
vėse sukelia džiaugsmą, o laidotuvėse —
liūdesį. Įvedus krikščionybę, jos įgyja
net simbolinę reikšmę. Pvz., rožė yra
aukščiausias popiežiaus ordinas, kuriuo
apdovanoja nusipelniusius dvasiškius ir
katalikiškų valdovų žmonas.
Lietuvoje gėlės pradėta auginti vazo
nuose XV amž. O tradiciniai gėlių dar
želiai atsirado XVI amž. Jie buvo pa
ruošiami trobos gale ar šone, ties sekly
čios langais ir aptveriami gražia tvorele.
XVIII amž. gėlės jau pradėtos gausiai
auginti miestų ir dvarų parkuose, didikų,
vienuolynų ir botanikos soduose.
Apie
1843 m. botanikų veikaluose, greta loty
niškų, pateikiami ir lietuviški gėlių var
dai. Nepriklausomybės laikais turėjome
Botanikos sodą ir įvairiuose miestuose
įrengtus šiltadaržius. Gėlininkystės bu
vo mokoma A. Fredos mokykloje ir Dot
nuvos akademijoje. O kai atgavome Vil
nių, tai pastebėjome, kad ten buvo labai
gražiai gaminamos dirbtinės gėlės. Jos
atrodė tokios natūralios, kad nė nejusdavai, kaip prikišdavai nosį ir pauostydavai.
Lietuvoje kambariai buvo puošiami ir
skintomis gėlėmis. Bet joms reikalinga
tinkamos vazos, priežiūros, spalvų ir kva
po suderinimas. Specialistai pataria gėles
skinti anksti rytą ar vakare ir nupjauti
aštriu peiliu. Nekirpti žirklėmis, nes su
spaustom koto audinius, kuriais gėlė siur
bia vandenį. Jeigu perkame nuplautas gė
les, tai reikia jų kotelius įstrižai nuplau
ti vandeny, kad į jų audinius nepatektų
oras, kuris paskiau . trukdys vandens
siurbimą. Vazose dažnai keisti vandenį
ir nupjaustyti gėlių kotų galiukus. Gėlės
negali būti suspaustos, ir jas visuomet
turi gerai pasiekti oras.
Skintos gėlės
greitai nuvysta ir nustoja savo žavingu
mo. Bet rūpestinga šeimininkės globa ga
li žymiai prailginti jų gyvenimą.
Svetainei puošti tinka puošnios vazos
su kvapiomis gėlėmis. Miegamajame nau
doti lieknus merktuvėlius ir silpnai švel
naus aromato gėles. Valgomajame mėgia
mos įvairiaspalvės, bet bekvapės gėlės,
kad jų aromatas nesimaišytų su paitiekalų kvaipu. Darbo kambariui tinka maža
puokštė, kad ti nekliudytų dirbti. Puokš
tėms pagyvinti žiemą labai gerai įtinka
girlandų lapai, pušų ar eglių šakutės.
Puokštė gali būti įspūdingai įdomi, jeigu
jai sudaryti šeimininkė panaudos savo
skonį ir sumanumą. Kartais ir paprastos
gėlės gabiose rankose gali virsti nepa.
prastai skoninga ir įdomia puokšte. Visi
mylėkime gėles, o jos atsilygins mums
savo nevystančiu, mielu ir džiaugsmingu
šypsniu.
V. Vytenietis

tuviško laivyno steigime ir išvedė į jūrą
pirmąjį lietuvišką laivą.
Čikagos jūrų šauliai surengė knygos
pristatymą.
Įdomiu, kad Br. Krilštopaitis, nors jiau
penisininikais, didžiausią dalį lėšų įdėjo į
knygos išleidimą.
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGOS
PRAŠYMAS

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
koms Leisti Sąjunga jau išleido LKB
Kronikos penktą tomą, kurio kaina: 5 dol.
minkštais ir 7 dol. kietais viršeliais.
Kviečiame lietuvius knygą įsigyti ir ją
plaitinti.
Greitai bus išleista LKB Kronikos an
glų ir prancūzų kalbomdis pirmieji tomai.
Maloniai prašome visų lietuvių aukų,
nes leidėjams 'trūksta dar didelių sumų
Kronikos knygoms leisti.
Prašome Kronikos knygas užsisakyti ir
aukas siųsti šiuo adresu: LKB Kroni
koms Leisti Sąjunga, 6825 Sb. Talrnan
Ave., Chicago, Ill. 60629.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO IR MUZ.
A. MIKULSKIO SUKAKTYS
1940 m. Vilniuje komo. Alfonso Mikuls
kio pastangomis buvo įkurtais Čiurlionio
dainų ir tautinių ’šckaių ansamblis, kuris
plačiai pagarsėjo pokario metais Vokieti
joje, vėliau Amerikoje. Dabar jis švenčia
40 metų sukaktį.
Ansamblis švenčia savo 40 metų, o jo
įkūrėjas ir širdis fcomip. Alfonsas Mikuls
kis 50 mėtų muzikinio darbo sukaktį.
Amerikos lietuviai, džiaugdamiesi to
mis reikšmingomis sukaktimis, ruošia
šaunią pagerbimo šventę.

AUSTRALIJOS LIETUVIS VASARIO 16
,
GIMNAZIJOJE
Vasario 16 gimnazija Vokietijoje susi
laukė pirmojo Australijos moksleivio.
Tai Andrius Binkevičius, tėvų išauklėtas
lietuviškoje d vaisioj e, puikus deklaimiaįtOrius, tautinių šokių dalyvis.
Syidnėjaus gyventojai N. ir K. Butkai,
sužavėti tuo jaunuoliu, paskyrė jam 500
dol. premiją. O. ir R. Andriekų 1.000 dol.
premija per Australijos Lietuvių fondą
tajp pat atiteko Andriui Binkevičiui.
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vius ir nieko neišmanančius žmones. gandai tarnaujantieji rašymai mėgsta
verstis nutylėjimais, kad skaitytojas ne
Okupacija nėra federacija.
Imkim kitą pavyzdį — Latviją, istorija pamatytų tiesos, tos antrosios medalio
yra tokia, kad 1561 m. Vilniaus ir 1566 pusės, kuri gali būti nesimpatiška.
m. Gardino put|arlt!imi(s (L(ė|tuvai altįiteko
Palankūs tam sąjūdžiui lietuviai ar ir
vą buvo užėmusios. Tokia propaganda
Latgala, Žiemgala, Kuršas, Vidžemė ir
reikalų nepažįstančius žmones, be abejo, dalis estų žemių. Iš pradžių Vidžemę ir tie, kurie su šypsena žiūri į būrio lenkų
emigrantų unijinę
propagandą, gal
gali palenkti susižavėti siūlomuoju fede
Latgalą valdė kunigaikštis G. Ketleris, o sakys, kad visa tai nėra reikšminga. Nei
ralizmu. Idėjos tautoms apsijungti kokliais
niuo 1566 m. Žemaitijos seniūnas Jonas
nors iryšd'ails negali būti blogos. Štai ir Chodkevičius. Uždauguvyje, sako, adrni- čia kas susifederuos, nei čia kas rimta
Europos kai kurie, dabar jau net devyni, n'ilstraitclriai's, Vaivadomis), seniiūntfis, pi bus. Gal ir nebus, gal vien juokų darbas.
kraštai sudarė savo bendruomenę, kuri lių viršininkais ir kitokiais pareigūnais Bet kam gi lietuviams reikia padėti suk
ti tą federalistinį lenkišką vėjinį malūną?
ilgainiui! gal ir dar labiau suglaudės.
buvo Skiriami lietuviai ir lenkai, nes ta O ko gera, kada nors iškilus tarptautiniam
Tiktai, rieja, unijinėmis svajonėmis gy da Lietuva ir Lenkija jau buvo suisiirišuginčui tarp Lietuvos ir Lenkijos, ims ant
venančių lenkiškų grafų, erchercogų >ar sios unijos federaciniais -ryšiais. Po 1629
pasaulio didžiųjų ar ant Jungtinių Tautų
princų alr ir eilinių seniukų propaganda m. Lietuivaii-Lenkijai liko tik Livonijos
tikriausiai nesužavės didesnio skaičiaus vaivadija, (kurioje vis stiprėjo lenkų įta visumos susirinkimo stalo ir padės lenkai
argumentą: mūsų idėjas, va, rėmė ir tekia
lietuvių nei čia, nei tėvynėje. Reikia tik ka (ligi 1569 m. Livoniją valdė lietuviai
didžiausia
Britanijos lietuvių organizacija
tai įsižiūrėti į tai, kas skelbiama, patikrin vieni, o po to kartu su lenkais). Tačiau
- DBLS! Ką gi į tokį argumentą atsakysi?
ti kai kuriuos faktus, ir ta propaganda be argi apie užimtus kraštus galima sakyti,
Na, rėmė, taip, jos vadovybių nariai visa
matant subliūkšta, kaip muilo burbulas. tad jie yra susifederavę su okupantais?
da būdavo mūsų vadovybėse. Kas tada
šita!! ^European Press“ mėgsta savo vir
Ypatinga meilė, kaip sakoma, rodoma
šelį ar vidurinius puslapius papuošti ke Lietuvai. Jei 1976 m. vasaros numerio juoksis? Faktas, kad rėmė. Jeigu rėmė
liomis eilėmis karalių ar kitaip vadinamų viršelyje vaizduojami po karūna pabruk juokų darbą, tai, žinoma, galima bus juok
valdovų, žinoma, vis karūnuotų ir valdo- ti lenkiškas aras ir lietuviškas Vytis, o tis, kai ginčą sprendžiantieji galiūnai pa
viškali uniformuotų. Vieni jų, kaip rašo apačioje ovaliniame raitė dviguba eile su tvirtins: taip, DBLS rėmė tą federalizmą.
ma, valdė tada, kai 863-960, 1003-1025, dėta daugybė herbų, tarp jų Vytis ir 'Ge O ikad ginčų galima laukti, tai liudija jau
1300-1305, 1434-1526 Lenkija turėjo ka dimino stulpai ir žemaičių lokys, tai visa nebe vienas lenkų pasisakymas. Lenkijos
rališką sąjungą laiba uniją su moravais tai skirta pasididžiuoti Lenkijos, Lietu pogrindis, kuris, atrodo, yra kuklesnis už
ir čekais, Mti 1370-1399, 1434-1526, 1576- vos ir Ukrainos (kaip sakėme, ši pasta svetur 'gyvenančius federalistus, kol kas
1586 palgal tokią pat uniją su vengrais, roji buvo Okupuota) 1386-1795 m. federa tik apgaili Vilnių. O praeitų metų pasau
kiti ar kai kiuriais atvejate ir tie patys, cija. Bet kiiitais atvejais po Aušros vartų lio lenkų kongrese juk daug aiškiau buvo
kai Lenkija 1386-1795 turėjo federaciją paveikslėliu, štai, rašoma: Malka (Boska pasakyta: girdi, ginčytinus klausimus
su Lietuva, 1386-1772 su Ukraina, 1466- Ostitabramislka Krclowa FederaJnej Rze- spręs Europos Jungtinės tautos. Vadinas,
1701 su Prūsija, 1561-1772 su Latvija, czypospolitej Litwi i Polski. Buvusios ir, numatoma nešti ir dėti ant stalo skundus
1386-1795 su Baltgudtija, 1595-1620 su tur būt, trokštamos ibūsimosicis federaci ii’ argumentus, jei būtų apsispręsta neka
MMdlavija, 1386-1795 federaciją su Lietu jos užuomina labai aiški. 1971-1972 m. riauti.
Pats būčiau tos nuomonės, kad be savo
va ir Ukraina. ,
numerio viršelyje išspausdintas LenitaiiSkaitydamas ir pastudijuodamas tuos (jos-'LietuvcIs respiublittos žtemėlapią, ku narių žinios ir sutikimo lietuvių organiza
visus rašymus, lietuvis be didesnio var riame apjungta dar dr Latvija, Baltgudi- cijos neturėtų būti atstovaujamos tokiame
go pastebės, kad visais atvejais labiaiut. ja, Ukraina, Moldavija ir Prūsija. Tik sąjūdyje, kurils siekia įgyvendinti lenkų
šiai .akcentuojama Lenkija. Kai ji, ta žiūrėkite ir gėrėkitės, kas tikite, kad to unijinę ar pilsudskinę federaciją.
K. Balėnas
Lenkija, buvo šiokiais ar tokiais ryšiais kioj federacijoje vėl abiems kraštams gal
susiplakusi su šiuo ar tuo... Lenkija, teks valdyti šitiek 'tautų ir jų žemių!
Lenkija ir Lenkija. Lietuva, kuri taip pat
Federacijos įgalimos ir naudingos. Bet
dažnai minima, iš tikro 'buvo unijos ry
šiais susipainiojusi su Lenkija, ir len šitų federalistų vadovaujanti viršūnė ne
GĖLĖS PROF. IKUO MURATAI
kiškiems federalistams tai idealas, ir jie abejotinai siekia didelės Lenkijos, pir
miausia „susifederavuatos“ su Lietuva
tai vis kartoja.
Perskaičiusi „Europos Lietuvio“ vasario
Tačiau kiekgi tiesos yra tuose tvirtini (kabutėse tai rašau, nes vis atsimenu 26 d. skiltyse apie Kristijoną Donelaitį ir
tuos
žurnalo
-straipsnius
ir
užuominas
muose (apie buvusias federacijas? Iš tik
įsidėmėjusi gale to straipsnio pridėtą
ro ne kažin kiek. Su Ukraina federaciją apie Pilsudskio pirštąją federaciją). Ga abejojimą, ar kas svetur susidomės Done.
li
būti,
jie
siekia
tokios
Lenkijos,
apie
stengėsi sudaryti 'tik Pilsudskis, susita
Jaičiu ir jo „Metų“ įdomia tema, noriu
ręs su Petfliūra, bet tai pasibaigė niekais. kurią, pasiklausęs mokslingų lenkų, pridėti, kad Donelaičiu ir jo kūryba yra
politinio
mesianizmo
šalininkų,
kalbų,
su
O 1386-1772 m. jokios federacijos nebuvo.
Kaip istorikai mums įsakmiai tvirtina, pasibaisėjimu savo metu yra pasakojęs
dėl ukrainietilšlkos Volinijos daug kas Lietuvos atstovas Paryžiuje O. V. Mila
varžėsi, ji ėjo i'š rankų į rinkas, bet 1315 šius (žiūrėk „Aidų" žurnalo 1978 m. Nr
m. perėjo Lietuvos kunigaikščių valdžion. 5). Jų pasisakymuose imperializmas sum
1341 m. ją okupavo lenkai. XIV amžiaus kiaisi iš kiekvieno sakinio.
Nįėkais negali federacijos traškančiam
viduryje dėl jos tarp savęs kariavo lietu
viai ir lenkai, bet po tų karų 1387 m. lietuviui drausti jungtis į tą sąjūdį
aneksavo lenkai. 1377 m. lenkai buvo už Tačiau visiškai kitaip atrodo reikalai, kai
ėmę dalį Volinijos, o po Vytauto mirties tų federalistų vykdomuosiuose komite
jie perėmė dar ir vakarinę Podolę su Ka- tuose veikia ar iš viso to sąjūdžio verkioje
menecu. Taigi sakyti, kiad Lenkija buvo dalyvauja DBLS centro valdybos nariai
susifedėravusi su Ukraina, būtų šimta ar pirmininkai, kurie, savo narių neatsiprocentinė netiesa, ir toks sakymas kaip klausę, atstovauja mūsų organizacijoms.
propaganda galėtų įtikinti tik labai naiLietuviai šitame federalistų sąjūdyje
dalyvauja jau seniai. Ir kaip taisyklė
DBLS centro valdybos nariai ir pirminin
vidinį pasaulį su savitais jo dėsniais ir kai, kurie kartais turi progos pasirašyti
kalbantį, galutinėj išvadoj, pirmiausiai DBLS ar LSDP prezidentais, o sąjūdžio
apie save. Tarp šitos grupės rašytojų ga vykdomuosiuose komitetuose įrašomi tik
nia ypatingas yra Icchoko Mero atvejis. kaip lietuviai. Vienu metu, kai dar buve
Dabar jis įgyvena Izraelyje, taigi jo ne sukurti ir jaunieji federalistai, pro jų
begalima laikyti! sovietuos rašytoju, ibet komiteto eiles praėjo bent penketas ak
benlt ilki 1971 metų, kada ,)Pergalėje“ pa tyvių jaunų Londono lietuvių, tačiau jie
sirodė jo „Striptizas“, ir ankstesniais sa dingo ar išėjo į atsargą. Vyresnieji pasi
vo romanais „Lygiosios trunka akimir keisdami itebeatstovauja ir vis tokie, 'ku
ką“ (1963), „Ant ko laikosi pasaulis“ rie stovi mūsų DBLS organizacijos prie
(1965) ir „Mėnulio savaitė“ (1966) jis es kyje.
Svetur gyvendami, su federacijomis iš
miškai prisidėjo prie sovietų 'Lietuvos
prozos praturtinimo, nors, tiesa, šiandien viso gal turėtume atsargūs būti. Trad:cijo vardlas visai neminimas, tartum Meras nis polinkis bendrauti, bičiuliautis ir gal Onutė Šimkutė-Janson įteikia gėies prof.
niekad nebūtų egzistavęs. Bolševikų cen federuotis jau iš seno žinomas su latviais Ikuo Muratai
zoriai savaip teisūs, dėl to, kad Meras iš ir estais. Bet šitasai Vidurio Europos fetiesų niekad nepriklausė prie jokios par deraliistų sąjūdis, kaip matome, yra aiš susidomėjusios tolimųjų kraštų tautos,
tijai suvokiamos literatūros. Jos idėjinis- kiai prolenkiškas, ir įvelti į jį mūsų or tarp kitų — Japonija. Juk Tokyo universi
meninis modelis Merui buvo visai nerea ganizacijas reikštų daugiau negu netaktą. teto profesorius Ikuo Murata yra išvertęs
lus, nes jis turėjo savąjį — viisažmogiš. Pabandykite DBLS suvažiavime atvirai, „Metus“ į jatpenų kalbą.
Tam profesoriui atsilankius Stockholką, paremtą viso pasaulio kultūros istori be jokių slapstymų pakalbėti apie tą są
joj giliai įsišaknijusiais simboliais, mi jūdį ir kad jo vykdomuosiuose komite mo universiteto Baltijos kalbų institute,
tais, vertybėmis, ir priklausantį visuoti tuose jau daug metų dalyvauja mūsų DB jam buvo už tai padėkota ir įteikta gėlių.
Fotografija rodo kaip tik padėkos aktą
nės literatūros tradicijai. Tuo pat metu LS pirmininkai ar centro valdybų nariai,
ir
gėlių įteikimą. Padėkos žodį tarė Baltų
jo visuotinumas 'buvo ir labai specialus kurie ten vadinami prezidentų titulais, ir
— įgilini lietuviškas ir giliai žydiškas. Tos esu tikras, kad būsite be ceremonijų nu kalbų profesorė Velta Ru'ke-Dravina, o gė
dvi tautos, jų kančių, jų 'likimo ir jų šauki!—nesurasite šalininkų, kai paaiškės les įteikia lietuvių tautiniais drabužiais
vaidmens tautų šeimoj simbolika Mero tiesa. Galima net spėti, kad lietuvių orga apsirengusi (Onutė šimikutė-Janzon.
Elena Šimkienė
kūryboje užima išskirtinai svarbią vietą nizacijoms nepriimtina, jei jų vadovai ta
ir glaudžiai siejasi su jo paties tautine me stipria prolenkiška imperialistine ro
ir žmogiška padėtim.
mantika nudažytame federalistų sąjūdyje
SOLIDARUMO MOKESTIS
Jo rašymo technika, galima sakyti, re dalyvauja ir ne kaip tų organizacijų
„E. Lietuvyje“ po N. Metų visi DBLS
miasi visdoitiniioi, monumenitaįtinio isjkeils-, prezidentai, ibet ik kaip atskiri asmenys. nariai buvo paraginti susimokėti solddia.
Tai
juk
nesiderintų
su
mūsų
organizacijų
piūvio principu: užuot sekęs nuo šaknų
rūmo mokestį.
atskirus (kultūrinės, fizinės, religinės pagrindiniais siekimais. Pagrindinis mū
Parašyta aiškiai, tik ne visiems su
žmonijos istorijos aspektus, stebėjęs ir sų organizacijų siekimas, rodos, yra ne prantama, ką šiuo atveju reiškia visi. Na
priklausoma
Lietuva.
Federacija
nebėra
komentavęs jų įvairius persipynimus lai
rių yra dviejų rūšių, vieni laikomi pil
ko eigoj, Meras tartum piauna šį medį nepriklausomybė. Dar ir tokia federacija, nais, kiti nepilnais. Tarp tų (kitų yra pen.
Skersai ir lyg iš viršaus Stebi šių gijų ga į kurią vadai tylom traukia lietuvišką siniinlkai, kurie jau daug metų naudojosi
lus, kurie skaitytojui sudaro įspūdį ne visuclmenę.
lengvatomis ir dėl nario mokesčio ir dėl
Esu girdėjęs apie tuos federalistus sa „E. Lietuvio“ prenumeratos.
suprantamos mozaikos, (kurios prasmės
ir funkcijos suvokti neįmanoma iš naujo kant, kad vis dėlto į juos lyg ir su šypse
Ar dabar jau jokių lengvatų nebebus?
nepervertinus visų įprastinių kasdienio na žiūrima. Tačiau menka šypsena, kai
Su niėkantrumu lauktume paaiškinimų.
žmogaus vertybių. To pasekmėj ištisai skaitai, kad DBLS lietuviai paremia tos
J. Liobė
viskas jo kūryboje: ir žmogus, ir idėja, ir organjlzacijos vaidu paruoštus protestus,
Redakcijos prierašas. Nario mokesčio
tikėjimas, ir mirtis, ir meilė, žmogaus o lietuvių niekas neužstoja. Straipsniuose Mausimus sprendžia suvažiavimas, o jis
žiaurumas ir pasiaukojimas, viltis ir ne net Lietuvos istorija kažkaip pabaigiama bus netrukus, tai gal ir tuo klausimu pat.
viltis — turi nepalyginamai platesnį aki labai dirbtinai: viskas sustoja, kai baigia sisalkys.
ratį, negu sovietiškasis „visuotinis" mo si kavos su bolševikais - nei Vilniaus už
delis. Jo veikalų kalba, sudaranti viena ėmimas, nei vėlesnis lenkų ultimatumas ir
„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS
lytį procesą su idėjomis, egzistuojanti šūkavimas, kad eisią į Kauną, kaip jau
kaip savitas bruožas įvairiausių žmonijoj jų buvo mėginta ir nepriklausomybės
Duonos kombinatas nekaltas dėl rųgščių
reikšmngais buvusių kalbos klodų imita pradžioje. Apie nepriklausomybės laikus batonų iškepimo, nes netikusi technologi
cijoj, yra pati sau tikrovė, absoliučiai —nė žodžio. Suprantama, kad juos minėti ja nuleista iš aukščiau.
nieko 'bendro su sovietine retorika netu būtų nesmagu prieš lenkus. Kaipgi jiems
(Iš atsakymo redakcijai)
rimai, tikrovė, kurios atpažinimas yra iš sakysi, kad jūs gi mums tais metais drau
esmės moralinis aktas.
gai tikrai nebuvote? Tokie sakymai nesi
Ji kalbėjo taip žargoniškai, kad buvo
derintų su entuziastiškai skelbiamais miela klausytis.
(Iš nuogirdų)
busimosios federacijos idealais. Propa
(Bus daugiau)

VIDURIO EUROPOS FEDERALISTAI
(IR JŲ IDEALAI

Tur būt, skaitytojai jau bus pamiršę
„Europos Lietuvio" 1979 m. rugsėjo 25 d.
Nr. 37 išspausdintąjį Mančesterio lietuvio
laišką, prašantį informacijų apie tarptau
tines organizacijas, kuriose atstovaujama
Britanijos lietuviams, o ypač apie Vidurio
Europos federalistus, nes tada kaip tik
neseniai DBLS centro valdybos narys bu
vo pasirašęs tos organizacijos vardu len
kų parengtą protestą dėl Vatikaną k ritikuojančio „The Observer" vedamojo, o
kad po to ,,The Guardian“ porą kartų iš
eilės Vilnių vadino senu Lenkijos miestu,
nei tas, nei kuris nors kitas tarptautinis
sambūris nė piršto nepajudino pasakyti,
kaip iš tikro yra.
Mančesterio lietuviui niekas neatsakė,
nepateikė jokių žinių nei apie tą, nei apie
kitas tarptautines organlilzadijas. Niekas,
matyt, ir nebeatsakys iš jų jose dalyvau
jančių lietuvių, kurie gerai žino reikalą.
Iš to nenoro atsakyti galima darytis išva
dą, kad arba to prašančiojo informacijų
lietuvio balsas per menkas, idant būtų iš
girstas, arba dėl kažko nepatogu viešai
skelbti, su kuo lietuviai susideda, atsto
vaudami visai savo lietuviškai bendruo
menei, kokias idėjas jie remia. Tačiau
tas lietuvis, žinau, tebelaukia atsakymo,
jam tai rūpi.
Mano žinios tiek apie tą, tiek ir apie ki
tas tarptautines organizacijas visada bu
vo labai menkos. Tarpais jų iš tiesų būna
tiek daug, tų organizacijų, kad galima
net spėti, jog ir atstovaujantieji maža ką
apie jas patys težino, štai DELS pirm.
M. Bajorinas IV suvažiavime (1950 m.)
pranešė, kad DBLS centro valdybos atsto
vai dalyvauja Baltų taryboje, Centrinės
Europos federalistų klube, Vidurio Euro
pos ekonomistų sąjungoje, Liberalų inter
nacionale, anglų New Crusade organiza
cijoje, pabėgėlių organizacijų koordinaci
niame komitete, ABN, palaiko ryšį su
United Europe sąjūdžiu Londone, su Sko
tų lyga Europos laisvei ginti ir kt. Išvar
dytos buvo net devynios organizacijos.
Šiuo metu suvažiavimuose ir pranešimuo
se girdime dažniau minint Europian Liai
son Group ir federaildistus. Apie ELG pa
sikalbėjime jau pateikė duomenų Z. Juras.
Be abejo, anas Mančesterio lietuvio laiš
kas „kaltais“, kad šiandien jau gana iš ar
ti pažįstu federalistus ir jų siekimus. Pa
šaliečiui pagrindinis šaltinis susipažinta
su šia organizacija, jos tikslais ir idealais
ir lietuvių dalyvavimo joje istorija yra
jos leidžiamasis žurnalas
„European
Press“, kuriame šiek tiek bendradarbiau
ja ir lietuviai (J. Vilčinskas, K. Tamošiū
nas...). O dalyvauja lietuviai tame sąjū
dyje jau labai seniai. Dalis medžiagos
žurnale spausdinama anglų, o dalis lenkų

kalba. Pasitaiko straipsnių ir kitomis kal
bomis (prancūzų, vokiečių). To žurnalo
komplektus savo lentynose laiko London
British Library.
Ką gi tas žurnalas, federalistų organas,
iš tiesų liudija? Sakytume, tam tikra
prasme labai daug.
Jame dabar nuolat spausdinama em
blema — rutulys, kurio kraštai siekia
Baltijos ir Juodąją jūras. Tame rutulyje
be jokių šiandien žinomų valstybinių sie
nų surašyti estai, latviai, baltarusiai, lie
tuviai, lenkai, čekai, Uloraliniečiai, hovars
(?), rumunai, austrai, vengrai, slovėnai,
kroatai, serbai, bulgarai ir albanai. Vadi
nas, federalistų tikslas būtų apjungti vi
sas tais tautais ir valstybes. Su mažomis
išimtimis visos tos tautos ir valstybės
šiandien yra komunlistinių režimų valdlomlois. 'Galėtume sakyti, kad federaliistai
stengiasi siekti jas išvaduoti, o po to tai
kiai tarpusavyje gyventi ir bendradar
biauti. Ne tik bendradarbiauti, bet turė
ti bendrą užsienio politiką, bendrą ka
riuomenę iir bendrą ekonominę politiką,
kaip liudija Londono federalistų klubo
1948 m. priimtoji platforma ateičiai. Tik
tai būtų šiek tiek neaišku, kaip į tą są
jungą įpainiojama ir Austrija. Neaišku
mas kiltų ir dėl Slovėnų, kroatų ir serbų.
Tai trys tautos, kurios kaip atskiros res
publikos, šiandien sudaro dalį Jugoslavi
jos. O Jugoslavijoje maždaug pagal tau
tybes grupuojamos yra net šešios respu
blikos ir dar kelios autonominės sritys.
Labai įdomu, kodėl norima tik dlaliį visos
valstybės įsifederuoti. Jeigu jau imti, tai
visą, kadip Pilsudskis kadaise troško pri
sijungti „federacijos“ ryšiais Lietuvą.
Latviją, Estiją, Suomiją, Baltgudiją ir
gal būtų tad padaręs, jei būtų pakanka
mai stiprus buvęs. Vilnių jam pasisekė
„priisifederuioti“, ir Ukrainon jis buvo
jau toli nužygiavęs, net Kijevą užėmęs,
bet pagal 1921 m. sutartį su Sov. Sąjun
ga turėjo pasitenkinti vien vakarine
krašto dalimi su Lvovu. Bet tad nebuvo
jokia federacija.
Šiandien nei svetur gyvenantieji lenjaa, nei kitų tautybių jiems pritariantieji
federalistai, be aibėj o, neturi tokios fizi
nės jėgos, kad galėtų pradėti vykdyti te
gu ir Pilsudskio svajones. Ką jie gali, tai
varyti ta linkme propagandą, kuri iš tik
ro yra tame žurnale pakankamai gebelsinė. Jiame spausdinami Straipsniai apie
PdllsudSkiio federalistines idėjas, su kuo jis
tada dėl jų tarėsi ir susitarė, o kas neno
rėjo jo įsiūlymo nė girdėti. Tos pilsudskinės idėjos dar ir pakantoj amos, bet nė žo
džiu niekada neužsimenama, kaiip jo pa
klusnus tarnas Želigovskis užėmė Vitaių,
kaip lenkai veržėsi gilyn į Lietuvą ar
'kaip jo armijos ne tik Lvovą, bet ir Kije

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)

Brolių Dirgėlų
,,Šalavijų
kalnas“
(1973) dėmesio centre pastato skulptorių-architektą, kuris ryžtasi pastatyti
kaimui paminklą. Tikrovė čia perduoda
ma fragmentuota, atrodanti ne įtiek kaip
pačių veikėjų, bet greičiau pasakotojo
sąmonės srautas. To paminklo neįmano
ma sukurti, kol pats kaimo gyvenimas iš
įvairiausių praeities ir dabarties frag
mentų įsusidėstys į prasmingą visumą, o
'tuo pačiu simboliškai ir į visos Lietuvos
vaizdą — paminklą. Iš esmės Dirgėlos čia
sprendžia tą patį uždavinį, kaip ir Avy
žius įsu Bubniu, tik čia priėjimas savotiš
kai „aitviifcščias“, nes Avyžiui pasakoji
mas buvo ištisinė fabulos linija, o gyveni
mo fragmentacij’a ir jo sulydymas jaučia
mas romano veikėjų pergyvenimuose, kai
tuo tarpu Dirgėlų 'tie pergyvenimai per
duodami kaip fragmentai laike ir erdvė
je, ir (jų savitarpio santykių išsisprendimas įsikūnija fizinėj tikrovėj — pamink
le. „Likime, keliauk sau“ (1976) yra
priešpriešomis išdėstytas romanas, su
vienu pagrindiniu veikėju, Kovelių, Lie
tuvoj, kur jis užsispyręs Įlekia savo ūky
je, nežiūrint kolektyvizacijos, ir antru,
iBūru, Brazilijoj, kuris dažnai sėdi politi
niuose kalėjimuose. Tarp jų egzistuoja
praeities turto ir ateities vilties ryšys,
simbolizuojamas senu žalčiu prie sudegu
sio (tėviškės namo, ir geležiniais kapinių
vartais be tvoros. Fabulos įtampą sudaro
klausimas, ar Kovelio iš namų išvyto sū
naus užsienyje uždirbtasis auksas ir vie
no žuvusio lietuvio pelenai laimingai su
grįš į 'Lietuvą. Veiksmas šokinėja iš vie
no kontinento į kitą, iš praeities į dabar
tį, apjungiamas tik .bendros idėjos, kad
vergai neprivalo savo vergystės laikyti
neišvengiamu likimu, o prispaudėjai ne
turi įsivaizduoti, kad jų galia neišvengia
ma ir natūrali. Turto vergas Kovelis Lie
tuvoj) ir kapitalistinių prispaudėjų vergas
Būras Brazilijoj sudaro rėmus, kuriuose
laisvės ir priespaudos klausimas įgyja
marksistinę, sovietišką prasmę.
Praeities ir dabarties, Pietų Amerikos

ir Lietuvos .plotmėmis žaidžia ir Vytautas
Mįartinlkus savo 1978 metų veikale „Vėt
rungė šeimos šventei“. Knygą sudaro dvi
novelės. Pirmojoje vaizduojami pusiau
aklo senio Guigos nuotykiai Lietuvoje su
jauna lAngentinas lietuvaite. Guiga ke
liauja pėsčias į gimtinę, lyg koks Don Ki
chotas be žirgo, ir pakeliui savo pusaklė
mis akimis įsitikina ir savo varganomis
kojomis išmatuoja tikrą ir džiaugsmingą
Lietuvos progresą >į turtingą visų gyveni
mą naujoj sistemoj. Antrojoje senas ir
diktatoriškas šeimos galva gyvenimo ver.
čiamas naujai suvokti savo santykius su
vaikais ir įsu laiku.
Dirgėlos, Martinkus ir kai kurie kiti
tikrai labai „sudarko“ realistinę pasako
jimo eigą ir net suskaldo pagrindinius
veikėjus iki to, kad pati jų asmenybės egzistendiĮjįa ipastidiarb problematiška. Ta
čiau galų gale iš tų visų eksperimentų
vistiek išplaukia, kad visa ko atgal su
dėstymas žaizdų užgydymas ir naujos
prasmės tick (kolektyvui, tiek ir individui
suteikimas įmanomas tiktai sovietinėj vi
satos 'sampratoj. Iš dalies paradoksiška
ir įdomu tai, kad šioji samprata iš esmės
yra labai konservatyvi — savotiškas dik
tatūriniams reikalavimams pritaikytas
romantiškas idealizmas, kilęs iš smulkia
buržuazinių Markso ir vėliau Lenino sva
jonių .apie grožį, gėrį, lygybę, žmogaus
neribotas tobulėjimo (galimybes ir pana
šiai. Geriausia, veiksmingiausia šitokių
svajonių išraiška vis dėlto pasilieka kla
sikinis devynioliktojo šimtmečio roma
nas. Literatūrinė modernizmo technika
atstovauja daug komplikuotesniam po
žiūriui į gyvenimą, ir užtat ji niekaip ne
gali organiškai asimiliuotis su ta sovieti
ne idėjų struktūra. Todėl Bieliausko,
SliuckiO, Dirgėlų, Martilnkaus ir kiltų
idėjiškai užangažuoti eksperimentai arba
žada skaitytojui tai, ko jie negali duoti,
arba lieka tik išorinės puošmenos, nerei
kalingi ornamentai.
Tačiau yra rašytojų, kurie, išlaikyda
mi reikalingą pilieffiinį lojalumą .kraštui,
vis dėlto nebūtina i žiūri į savo darbą,
kaip į politinių įsitikinimų grožinę išraiš
ką. Jų veikaluose turinys ir forma, min
tis ir kalba sudaro nedalomą visumą, tik
rovės modelį, išreiškiantį paties kūrėjo

Skaitytojų laiškai
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Vienoj skilty Įdėto skelbimo kaina 5.00
LITHUANIAN
WEEKLY 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 nuožitlra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Kronika
ŠIRDIS IŠ GRANITO!

A. a. V. Zdanavičius bus laidojamas
‘balandžio 17 d., ketvirtadienį, -ilš Lietuvių
bažnyčios.
Gedulingos pamaldos už velionį bus 9
vai. rytą. Laidojamas jis šv. Patriko ka
pinių lietuvių skyriuje.

Mrs. Douglas Woodruff, prezidentas P.
G. Barker, pirm. K. A. Lee, vicepirm. Sir
Leslie Kirkley, CBE, ka-siln. I. H. Shaw,
FCA, sekretorė Mrs. N. V. Morley-Fletcher, MBE.
SuisirilnMme kalbą pasakė vidiaus rei
kalų m|:niistenijtois pilietybės ir imigraci
jos miniisteris Timothy Raison., M. P. Jis
priminė, kad D. Britanija yra trečioji
valstybė pasaulyje, kuri rūpinasi nu
skriaustais žmonėmis. Be viduje išlei
džiamųjų pinigų, D. Britanija kasmet mo
ka Jungtinių Tautų pabėgėlių komisijai
5 mil. išvarų. Ir ateityje pasaulio nu
skriaustieji pabėgėliai bus remiami fi
nansiškai ir įsileidžiant jų čia apsigyven
ti. 1979 m. į Britaniją buvo įsileista 1.771
pabėgėlis iš 38 kraštų, tarp jų iš Rytų
Europos ir Sovietų Sąjungos 38.
'Lietuviams susirinkime atstovavi kun.
dr. JOnas Sakevičius, MIC, ir Stasys
Kasparas. Susirinkime dalyvavo per 240
žmonių.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO
METINIS SUSIRINKIMAS

A. A. AGOTA LUDVVIG-VAINEVICIŪTĖ

Paskutiniąją rašytojo Romo Spalio kny
gą ,,Širldis iš granito“ D. Britanijoje gali
ma gauti pas S. Kasparą, 32 Puteaux
House, Roman Road, London E2 ORF.
Kaina 4 svarai. Kas nori gauti paštu,
prašomi pridėti 50 penų persiuntimo iš
laidomis.
D. Britanijai1 skirtas šios knygos kiekis
yra la'bai ribotas.
S. Kasparas

Londonas
A. A. V. ZDANAVIČIAUS LAIDOTUVIŲ
LAIKAS

Sporto ir Socialinio klubo metinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, balandžio
25 d., klubo salėje, 345A Victoria Park
Rdad, London E9. Pradžia 7.30 vai.
Klubo nariai kviečiami dalyvauti.
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS
KRONIKA

Verbų sekmadienį, kovo 30 d., Bellshill
Šv. Cecilijos choro vedėjas Pranas Dzidollkas lankėsi Londono lietuviškoje parapi
joje ir 11 valandos pamaldų -metu gieu
dojo su Londono lietuvių choru. Po pamal
dų Sporto ir Socialinio klubo būstinėje
padraugavo su Londono tautinių šokių
dalyviais ir (kitais londoniečiais.

K. Medžiokalnis

Kovo 25 d. mirė 63 m. amžiaus 'Londo
ne gimusi Agota Ludwig-Vainevičiūtė.
Palaidota balandžio 1 d. Laidotuvių pa
maldas atlaikė Šv. Kazimiero šventovė
je kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC, dlalyvaujant šeimos bei draugų gausiam bū
riui. Palaidota Šv. Patriko kapinių lietu
viškame .skyriuje.
Paliko liūdintį sūnų ‘su šeima ir būre
liu lanūkų, kurie Šoka tautinių šokių gru
pėje „(Lietuva“ ir patarnauja bažnyčioje
lietuviškų pamaldų metu.
Agota savo vyro neteko antrojo pasau
linio karo metu — jis žuvo mūšiuose Ita
lijoje.
S. K.
A. A. STASYS KALADINSKAS

Velykų švenčių metu Londono šv. Ka
zimiero bažnyčioje kun. dr. Jonui Sakevičiui, MIC, talkino kun. Aleksandras Geryfoa, atvykęs iŠ Lietuvių Sodybos. Jis
savo turiningas trumpais pamokslais pa
rapijiečius prirengė Velykų dienos iškil
mėms.
Velykų dienos rytą pagal lietuviškas
tradicijas pamaldos vyko anksti rytą, vos
tik saulei patekėjus.
Pamaldose dalyvavo labai daug Londo
no ir jo apylinkių lietuvių — bažnyčia
buvo su kaupu užpildyta.
Prisikėlimo šv. Mišias atnašavo kun. dr.
J. Sakevičius. Pamokslą pasakė kun. A.
Geryba dviem kalbom, lietuviškai ir ang
liškai items, kurtė sunkiau supranta lie
tuviškai.
8 vai. pamaldose gražiai giedojo Justo
Čemio choras.
11 valandos šv. Mišiose dalyvavo Lietu
vos Atstovas Vincas Balickas su ponia ir
tolimesnių apylinkių lietuvių.
METINIS ŠV. ONOS DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS

Kovo 23 d. Sporto ir Socialinio klubo
salėje įvykusiame susirinkime buvo ap
žvelgta praeitų metų draugijos veikla ir
išrinkta nauja vadovybė: pirm. — M. Parulienė, vicepi-nm;—M. Vikanienė, kasim.
—M. šetmetienė, valdybos narės—M. Knabikienė, J. Taujiniskienė, V. Jurienė, A.
Putinienė, O. Lekavičienė, A. Kriaučiūnie
nė,
Susirinkime dalyvavo 26 narės. Rudenį
draugija numato išvyką į teatrą.
THE BRITISH COUNCIL FOR AID TO
REFUGEES METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 24 d. The Common wealth Hall,
Northumberland Ave., įvyko 30-tasis The
British Council For Aid To Refugees me.
tiiniis ‘susirinkimais.
Susirinkimą atidarė tarybos preziden
tas P. G. Barker, CBE, pateikdamas suis trinkimui 15 punktų darbotvarkę, kuri
'buvo priimta be pakeitimų ir laitlikta per
2į valandos.
Tarylbą sudaro 26 britų organizacijos ir
17 etninių grupių organizacijų. Pajamų
turėta 839.081 svaras, iš jų 569.465 sva
rai buvo gauta iš vidaus reikalų ministe
rijos. Išlaidų turėta 684.025 svarai. Tary
ba (išlaiko senelių nlamus Agnew House
Londone, Sheen House, London Barton
House, namus Hampshire, kur šiuo metu
yra ‘apgyvendinti trys lietuviai seneliai.
Tarybos prezidiumas paliktas tas pats:
garbės prezidentas lady Falmouth, OBE,

Mirė Viktoras Zdanavičius

Prestonas
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Kovo 22 di. po įstaiga užklupusios ligos
Londono ligoninėje mirė Stasys K-aladinskas. Gimęs buvo 1917 m. Kaune.
Laidotuvių, pamaldas už velionį atlai
kė kun. dr. J- Sakevičius, MIC. Palaido
tas Šv. Patriko kapinių betuviškalme ‘sky
riuje.
Stasys Kaladlinskas buvo viengungis.
Tad ramaus būdo lietuvis. Karo metu Vo
kietijoje buvo paimtas į kariuomenę, pa
teko <į nelaisvę ir iš ten su kitais lietu
viais buvo įjungtas į lenkų gen. Anderso
armiją ir su ja atkeliavo į D. Britaniją.
Dalyvavo Londono Sporto ir Socialinio
klubo veikloje. Buvo draugiškas, svetin
gas.
Laidotuvių reikalais rūpinosi Prano ir
Konstancijos Urbonų (šeima. Pamaldose
dalyvavo ‘daugiau kaip 50 asmenų. Po
laidotuvių visi buvo pakviesti užkandžiams parapijos svetainėje.
Urbonų šeima dėkoja visiems prišildė-’
jusdemis prie laidotuvių parengimo ir už
dalyvavimą jose, o Justui Černiui už gra
žias giesmes.

Velykų dienos -ankstų rytą, balandžio
6 d., rytinio Londono šv. Baltramiejaus
vardo ligoninėje 'amžinai ‘užmerkė akis
Viktorais Zdanavičius, veiklius visuome
nininkas ir laikraštininkas. Nuo kovo 11
id. išgulėjęs ligoninėje, mirė pilnai neat
gavęs sąmonės.
Gimė Viktoras 1908. V. 15 Vilkavišky
Skyriaus Valdyba
je. Lietuvoje tam tikri jo gyvenimo me
tai buvo .susiję įsu kariuomene. Joje jis
buvo įsigijęs viršilos laipsnį. Toks gyve
nimas jame paliko stiprų antspaudą —
kariuomenė buvo įsigėrusi jam į kraują.
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Juk ir savo raštus paprastai pasirašinė
Balandžio 19 d., šeštadienį, 7 vai. vak., davo Viktoru Vyteniečiu pagal savo bu
George hotelyje, Stafford St., šaukiamas vusio pulko pavadinimą, vis nuošdavo sa
DBLS W-oflverhamptono skyriau* narių
susirinkimas.
Bus renkamas atstovas į DBLS visuoti
nį suvažiavimą Londone ir aptariami ei
namieji reikalai. Visus narius prašome
dalyvauti.

Balandžio 20 d., 3 vai. pp., pas M. Raną (28a Porter St.) šaukiamas DBLS
skyriaus susirinkimas.
Bus svarstoma Skyriaus reikalai ir ren
kama nauja valdyba. Prašome visus na
rius ir kitus tautiečius dalyvauti.

Wolverhamptonas

Skyriaus valdyba

Leicesteris
SKYRIAUS NARIŲ METINIS
SUSIRINKIMAS

Jis įvyko kovo 30 d.
Sulairirakimą pravedė Skyriaus pirm. K.
Paukštys. Siuisflrinkimo pirmininku vien
balsiai buvo išrinktas J. Šalkauskas.
Kadangi niekas nemari dirbti valdybo
je, taii nutaria palikti vien seniūniją. Se
niūnu liko K. Paukštys, o kandidatu J.
šiaikiaiuskas.
K. P.

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Kovo 30 d. Boltono lietuviai susirinko
latvių klube aptarti savo einamųjų rei
kalų. Įvyko taip pat praeitame susirinki
me atidėti Skyriaus valdybos rinkimai.
Valdyba ir ateinantiems metams liko ta
pati: pirmininkas — H. IA. Vaines, sekre
torius — P. Gabrilavičius, iždininkė —
M. Pauliukonlienė. Valdybos narė — S.
Ketulrakienė. Į revizijos komisiją vėl iš
rinkti A. Eidiukienė ir H. Silius.
SiusWnkimap labai (gyvai d|is|kutavo
naujas DBLS nario anketa-s ir nario mo
kestį. Buvo pranešimas apie Baltijos tau
tų komiteto veiklą. Ekskursija į Sodybą
ir tradicinis Velykų pobūvis taip pat su
kėlė daug diskusijų ir buvo smulkiai ap
tarti
BoDtoimškiai, kaip visada, susirinkimą
užbaigė gražioje, linksmoje ir draugiš
koje nuotaikoje.
BALTIJOS TAUTŲ VAKARAS

Pirmasis neseniai 'įkurto Boltono Bal
tijos tautų komiteto veiklos žygis yra
rengiamas Baltijos tautų vakaras, kurio
programai yra planuojamos koncertas ir
šokiai. Tikimasi, kad koncerte visos trys
BaClįiijics Italutos bus ‘aitstovaujlamois. Po
koncerto bus šokiai, kuriems gros geras
orkestras.
Baltijos tautų vakaras įvyks gegužės 3
d., 6.30 vai. vak., ukrainiečių salėje, 99
Castle Street, Boiton. Bilieto kaina £1,50.
Visi lietuviai, arti ir toli gyvenantieji,
maloniai prašomi dalyvauti šiame Balti
jos tautų vakare.

Manchesteris
MIRĖ PETRAS JUSIONIS

Kovo 16 d. savo namuose, sėdėdamas
kėdėje, staiga mirė P. Jusionis, sulaukęs
80 m. amžiaus. Suvalkietis.
Velionis buvo ramaus būdo. Paskuti
niuoju metu lietuvių klube nesilankė.
Kadangi jo žmona buvo lenkė, dažnai jis
lankė lenkų klubą, kuriame buvo įsigijęs
gerą vardą. Nors su lietuviais glaudaus
ryšio nepalaikė, tačiau mėgo lietuvišką
muziką, o atvykus lietuvių vyskupui į
S. K.
Mančesterį, ‘atsilankydavo į jo pamaldas.
Palaidotas Mostono kapinių nuosavame
kape. Laidotuvėse dalyvavo apie 100 lenkų
SKYRIAUS VALDYBOS RINKIMAI
ir keletas lietuvių, kurie sunešė daug gė
lių. Šeimos neturėjo. Laidojo lenkų kuni
Kovo 30 d. Vyčio klubo salėje įvyko
gas ir kan. V. Kaunantis.
DBLS skyriaus valdybos rinkimai,
Ilsėkis Petrai, ramybėje.
Į valdybą išrinkti A. Bučys, A. GalbuoJo liūdinčius užjaučiame visi.
gienė ir J. Adomonis. Į revizijos komisiją:
V. Gurevičius, J. Reinys ir Z. Vaicekaus
IŠLEISTUVĖS
kienė. Atstovu į DBLS suvažiavimą iš
rinktas J. Adomoriis. Po rinkimų —staig
Kovo 29 d. A. ir J. Kubilinskai su dviem
mena. Padengtas stalas, labai skaniai pa mažamečiais vaikais išvyko apsigyventi į
gamintas maistas, kavutė. Vyrai pasirū Samia, Ontario, Kanadoje pas Julės pir
pino stipresnių gėritmų.
mojo vyro jau ten gyvenančius vaikus.
Vis tolyn — vis linksmyn. Ir taip jau Ta proga Mančesterio Liet. Soc. klubo
kioje nuotaikoje buvo svarstomi ateities valdyba savo patalpose kovo 22 d. suren
darbai.
gė jiems šaunias išleistuves, kuriose da
Sviesi pavasariška diena veikė jautrias lyvavo apie 45 žmonės.
bradfoadfškių širdis. Prie stalo buvo jau
Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm.
čiamas suartėjimas.
A. Jaloveckas. Sukalbėta malda, prašant
Pagaliau teko atsidūsti, reikėjo skirs Viešpatį palaiminti tas gėrybes, kurias
tytis, nes artėjo 10 valanda.
O. A. valgysime ir gensime ilš Jo malonės. O
gėrybes puikiai paruošė O. Markroftienė
ir B. Barauskienė. Stipresniu gėrimu pri
sidėjo ir Kublinskai.
PRANEŠIMAS (APIE SUVAŽIAVIMĄ
Aloyzas Kubilinskas buvo darbštus vi. Gegužės 3 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, sucmeriilnirikas. Jis yra dirbęs beveik vi
ukrainiečių klube (80 Molesworth St.) sose Mančesteryje veikusiose organizaci
DBLS Rochdalės Skyriaus atstovas D. Ba jose. Nuo pat atvykimo į Mančesterį 1951
naitis darys pranešimą apie DBLS suva m. buvo DBLS Mančesterio skyriaus na
žiavimą ir LNB veiklą.
riu ir ėjo įvairias pareigas valdyboje.
Maloniai prašome DBLS narius ir LNB Daugiausia pasidarbavo klubui, kuriame
akcininkus gausiai dalyvauti.
ėjo įvairias pareigas: pirmininlko, vicepir
Skyriaus Valdyba mininko, sekretoriaus, valdybos nario,

Bradfordas

Rochdale
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vo pulko minėjimus -ir spaudoje ne kartą
yra rašęs apie Lietuvos kariuomenę. O ir
šiaip išliko vis toks kariškai drausmin
gais vrsckeriopiai ir santykiuose su žmo
nėmis, ir visuomeniniame gyvenime: ką
įsipareigojęs padaryti, visada kruopščiai
atlikdavo ir neieškodamas kokios noris
garbės ar atpildo. Idealistas žmogus jis
buvo.
Plačiausiai
lietuviškame
pasaulyje
Viktoras buvo žinomas savo raštais. Jau
nuo jaunų dienų plunksna jam buvo prie
monė pasakyti visuomenei, ką jis mato
aplinkoje, dairydamasis atviromis aki
mis. Spaudoje (bendradarbiauti -pradė|j'o
dar tik 18 m. -amžiaus jaunuolis ir, kaip
neseniai yra pasakojęs, už kai (kuriuos
savo rašinius turėjo net nukentėti- Lie
tuvoje rašinėdavo .,Jaunimui“, „Kariui“,
„Lietuvos Ūkininkui“, ,,Trimitui“ ir kt.
Svetur gyvendamas, pastoviai rašė ^Eu
ropos Lietuviui“. Taip pat yra rašęs
^Draugui“, „Nauljli'enoms", ,,-&altin£iuii“.

buvo ir revizijos komisijoje; be to, deko
ravo klubo patalpas, taisė trūkusius
vamzdžius, plovė žolę ir it.t. Buvo klubo
patikėtiniu. Buvo Mančesterio Liet, kultū
rinio ratelio narys ir prisidėjo prie Š.A.L.
Biuletenio leidimo.
Julė irgi neatsisakydavo padėti, kai bu
vo reikalas, ypač kai būdavo rengiami
įvairūs pobūviai. Jos 4 vaikai buvo ,Mai
ronio“ ir „Živilės“ draugovių skautais.
Jų išvykimas Mančesterio lietuvių ko
lonijoje padarė didelę spragą, kuri nie
kada nėbus užpildyta.
Pobūvio metu laimingos kelionės ir
gražiai įsikurti Kanadoje linkėjo klubo
vardu pirm. A. Jaloveckas, kuris žodį ta
rė labai susigraudinęs, ramovėnų pirm.
— K. Murauskas, Skautų tėvų k-to pirm.
V. Kupstys, Katalikų bendrijos — kan.
V. Kamalltis, „Biuletenio“ — L. Pūras.
Raštu atsisveikino Anglijos ir Vokietijos
rajono vadas J. Maslauskas. Visi apgai
lestavo jų išvykimą.
Atminimui nuo mančesteriečių A. Ja
loveckas įteikė Aloyzui rankinį laikrodį,
Julei — kvepalų.
Į kalbas ir linkėj.imuls -atsakė A. Kublinskas. Jis padėkojo už jiems surengtas
išleistuves, dovanas ir linkėjimus gražiai
įsikurti Kanadoje. Apgailestavo, kad ten
ka palikti tautiečius, su įkurtais ilgą laiką
-gyveno ir gražiai sugyveno, ir lietuvių
klubą, kuriuo jis rūpinosi kaip savo na
mais.
Visi jiėms sugiedojo Ilgiausių metų.
Įdomesnius pobūvio momentus nufilma
vo J. Verbickas. Daug nuotraukų padarė
V. Motuzą.

Filatelijos temomis rašydavo čikagcįje
leidžiamame biuletenyje „Lietuva“, o
Mančesterio „šiaurės Anglijos lietuvių
biuletenyje“ vedė filatelistų Skyrių.
Kitų kraštų lietuviškus liaiikraiščlius
mėgdavo painformuoti, kas 'dedasi tarp
Britainlijos lietuvių. Bet labiausiai mėgia
mos jo temos — žymieji lietuviškos pra
eities įvykiai ir žmonės. Mat, Viktoras,
'traukdamasis iš Lietuvos, buvo prisikro
vęs visą vežimą spaudos, daugiausia vis
laikrašių ir žurnalų komplektų. Tur būt,
tai 'buvo bene vienintelis toks lietuvis,
kuris ryžosi pabėgti su šitokiu turtu. Pa
keliui sąlygos buvo tokios nedėkingos,
kad dalį įto jam brangaus turto teko prieš
Savo valią išblaškyti. Vis dėlto dalį atsi
vežė ir i Londoną, o tą seną spaudą var
linėdamas, vis užtikdavo tokių dlalykų,
kurie jam atrodė verti pateikti ir dabar
ties skaitytojams, jau atitolusi-ems nuo
anų įvykių ir juose dalyvavusių žmonių.
Taigi netekome labai kruopštaus savo
spaudos veterano, daug metų dirbusio sa
vo mėgiamą darbą.
V|ilktoro Zdanavičiaus neclrikėjo (Kauk
ti ir prie kitų lietuviškų darbų. Ėjo jis
neraginamas. Lietuvoje dUbo šaulių ei
lėse, daugiausia vis režisuodamas ir vai.
diindamas jų sceniniuose pastatymuose.
Londone taip pat, kol čia reiškėsi vai
dintojai, jis ne tik vaidinęs yra, bet ir
režisieriaus pavaduotojo pareigas ėjęs.
Tiek Londone, tiek ir kitur minėjimuose
ir paskaitą paskaitydavo. Mėgiamiausia
jo paška-itų tema buvo, tur būt, Lietuvos
kariuomenė, kurios eilėse jam teko ilgiau
išbūtu ir kurios atminimą jis ypač bran
gino. Tačiau jis ypač didelio 'kruopštumo
parodydavo, kai ruošdavosi paskaitai pa
minėti kurio nors čia gyvenančio -nusi
pelniusio lietuvio sukaktį. Tada prisiiasiodavo apie tuos žmones retų ir įdomių
niekad iki tol neskelbtų faktų.
Organizaciniame -gyvenime
plačiai
reiškėsi ne tik kaip eilinis narys. Buvu.
šieji Lietuvos kariai Londone neturėjo
jokios -savo organizacijos, bet Viktoro
rūpesčiu vis būdavo šis ir tas padaroma
Lietuvos kariuomenei prisiminti. Už vyteniečius, buvusį savo pulką, jis dažnai
bent pamaldas užprašydavo. Nuo pat pra
džios dalyvavo Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio veikloje, buvo net jo organizacinia
me komitete, kai jis kūrėsi Britanijoje.
Yra buvęs DBLS 'Londono centrinio isfcy.
riaius pirmininku ir valdybos nariu. Tre
jetą metų yra buvęs DBLS centro valdy
bos nariu ir LNB direktorium. Keletą metų yra sekretoriavęs DBLS suvažiavi
muose, dirbęs jų mandatų ir nominacijų
komisijose, būdavo išrenkamas į revizi
jos komisiją.
Taigi apgailestaudami atsisveikiname
su mirties mums iSplėštu brangiu žmo
gum ir su visuomenišku, socialiu, darbš
čiu, idealistišku lietuviu. Ilsėkis, Vilkto,
iriai, po didžių darbų, kurių pilnas buvo
tavo gyvenimas!
(k. b.)

jimus, turėdama -atitinkamos dokumenta
cijos.
Dabar ŠLB kruopščiai renka medžiagą
apie okupuotoje Lietuvoje engiamą reli
giją ir pažeidinėjimą kitų tarptautiškai
galiojančių žmogaus teisių.
Prancūzų Šveicarijos laikraštis „La
Svisse“ kovo 17 d. numeryje paskelbė
įdomų straipsnį: „Kada lietuviai taps
nepuikiausomli“. Laikulalštis -iškelia Stalįino-Hitierio paktą, kuriuo remdamasi Sov.
Sąjunga 1940 m. okupavo Lietuvą.
lSltra:|pjsniyjė prisimenamas A. Terliec^kalS,
kuris permali prieš Kalėdas buvo -suimtas
dėl slavo įsitikinimų. Iškeliamas lietuvių
prisirišimas prie savo kalbos ir jų neatiai
di kova dėl jos. Laikraštis rašo, kad ka
talikų religija yrla lietuvių tautą stipriai
jungiantis veiksnys.
Berno lailkraištis „Zeitbild“ kovo 26 d.
laidoje taip pat prisimena- tragišką Pabal
tijo valstybių likimą ir klausia: ,jAr gali
šiandien galioti Hitlerio (susitarimai?“ Be
to, „Zeitbild“ cituoja 151 lietuvių patrio
tų pasirašytą Kurt Waldheimui, Amnes
ty International ir Helsinkio susitarimų
baigiamąjį aktą pasira'šuSių šalių vy
riausybėms pasiųstąjį raštą. Kaip jau ži
nome, tame rašte iškeliamas faktas, kad
sovietinė policija persekioja žmones, ku
rie- reikalauja, kad būtų viešai pasmerk
tas Staliino-Hitlerio susitarimas pasidaly
ti Rytų Europą. Ryšium su tuo buvęs
areštuotas Antanas Terleckas. Laikraš
tis mano, kad 35 metų nuo Hitlerio ga
lo neįmanoma, kad dar vis galiotų jo
„Neuordnung Europas“.
. J. J.

A. P-kis

<

Šveicarija

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — balandžio 20 d., 12.30 v.
RENKAMA MEDŽIAGA DĖL ŽMOGAUS
P- PTEISIŲ PAŽEIDINĖJIMO

Švenčiant Pabaltijo valstybių nepri
klausomybes Zueriche vasario 24 d., bu
vo pasiųsta Šveicarijos vyriausybei rezo
liucija, kurioje baltai prašė iškelti aikš
tėn Sov. Sąjungos šioms tautoms daromą
sias skriaudas.
Šveicarijos užsienio reikalų ministeri
ja, 'atsakydama į 'šį raštą, pareiškė, kad
jli, kaip Helsinkio konferencijos signata
rė, gali iškelti žmogaus teisių pažeidinė

BRADFORDO UNIVERSITETAS

išleido dr. A. Štromo 20 psl. knygutę ang
lų kalba.
Who are the Soviet Dissidents?

Kaina 60 penų.
Užsakymus siųsti prašoma P. van den ,
Dungen, School of Peace Studies, Univer
sity of Bradfod, Bradford, BD7 1DP.

