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Kratos ir suėmimai Lietuvoje
Apie kratas ir suėmimus Lietuvoje ra

šoma Briuselyje išeinančiam biuIleteŲyje 
„USSR News Brief“ (Nr. 2, 1980). Pas 
sausio 14 d. suimtą geologą Vytautą'Skuo
dį buvo (padaryta krata jau lapkričio 24 
d. Majorui Vilimui vadovaujant, buvo pa
imta savilaidos dokumentų, rašomoji ma
šinėlė, magnetofonai ir 400 psl. rankraštis 
„Dvasinis genocidas Lietuvoje“. Tą pačią 
dieną papulkininkis Liniausikas vadovavo 
kratai pas mokytoją Petrą Pečiulionį: 
konfiskuota savilaidos, užrašų knygelė ir 
archyvas. Skuodis ir Pečiulianis buvo su
imti.

Lapkričio 24 d. krata įvyko ir Kultūros 
ministerijos tarnautojos Danutės Keršiū- 
tės bute. Paimta rašomoji mašinėlė ir ang
linis popierius. Po poros dienų Kerlšiūtė 
buvo tardoma ir raginama savo noru pa. 
sitraukti iš darbo. Jai nesutikus, ji buvo 
atleista už ,,amoralų elgesį“. Keršiūtė 
kreipėsi į teismą, protestuodama dėl ne
teisėto atleidimo.

Sausio pradžioje pakartotinai padaryta 
krata pas Helsinkio grupės narį gydytoją 
Algirdą Statkevicių, kratytą jau 'spalio 
mėnesį. Visos kratos ir suėmimai susiję 
su byla Nr. 58. Pirmosios kratos ryšium 
su šia byla įvyko pernai rugsėjo mėnesį 
pas matematiką Algį Patacką ir vyresnįjį 
Įtermoizoliacijos instituto mokslinį bend
radarbį Juozą Propecką.

(Eelta)

HELSINKIO GRUPIŲ NARIŲ PROFILAI

JAV Kongreso komitetas Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo klausimams 
pa,ruošė leidinį Profiles. ,,The Helsinki Mo 
nitors“, kuriame pateikiamos trumpos 
Helsinkio grupių narių biografijos. Lietu
vių grupei skirtuose puslapiuose randame 
Finkelšteino, Gajausko, Jurevičiaus, kun. 
Laurinavičiaus, ILukauskaitės-poškienės, 
Petkaus, Statkevičiaus ir Venclovos bio- 
grafiffiius profilius. Taip pat aprašomi Ka
talikų komiteto tikinčiųjų teisėms ginti 
nariai, kunigai Kauneckas, Svarinskas, 
Tamkevičius, Velavičius ir Zdebskis.

Leidinyje rašoma, kad šiuo metu 66 
vyrai ir moterys priklauso Helsinkio gru
pėms Maskvoje, Ukrainoje, Lietuvoje, 
Gruzijoje ir Armėnijoje. Taip pat 26 as
menys įsijungė į Krikščionių, Katalikų 
ir Adventistų komitetus, veikiančią psi
chiatrijos piktnaudžiavimo komisiją ir 
invalidų Iniciatyvinę grupę. Ruošdamas 
šį leidinį, Kongreso komitetas naudojosi 
eilės organizacijų ir leidinių informacija. 
Jų sąraše yra ELTA, JAV Lietuvių Bend
ruomenė ir Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa. (Elta)

ARVYDO ČECHANAVIČIAUS TEISMAS

Briuselyje leidžiamo ,,USSR News 
Brief“ (Nr. 1, 1980) žiniomis, sausio 4 d, 
Kaune buvo nuteistas Arvydas Čechana- 
vičius. Jis buvo suimtas pernai lapkričio 
6 d. ir nugabentas į Naująją Vilnią psi
chiatriniam tyrimui. Per kratas pas jį bu
vę rastan partijos ir medicinos įstaigų 
blankų, aparatūros ir medikamentų. Ce- 
chanavičių kvotė Kauno vidaus reikalų 
ministerijos tardytojas Vladas Maskoliū
nas. Teismas, kuriam pirmininkavo teisė
jas Tumas, apkaltino čechajnavičių doku
mentų grobstymu ir padirbimu pagal bau
džiamojo kodekso 205, 207 ir 208 straips
nius. Buvo apklausta 11 liudininkų, čecha. 
navičius taip pat buvo kaltinamas už ne
teisėtą įstaigų blankų bei receptų panau
dojimą ir už telefono įrengimą savo bute 
svetima pavarde prieš 8 metus.Remdama- 
sis Naujojoj Vilnioj padarytu psichiatriniu 
tyrimu (skyriaus vedėjas Jovalas), nusta
čius, kad čechanavičius sergąs ,,šizoidine 
psicopatija' ir esąs „pavojingas visuome
nei“, teismas nusprendė išsiųsti jį į spe
cialią ligoninę prievartiniam gydymui. 
Šiuo metu čechanavičius jau ,,gydomas“ 
Černiachovskio specialioje psichiatrinėje. 
Jis yra vienas iš 45-ių baltų, pasirašusių 
memorandumą, pasmerkiantį Hitlerio- 
Stalino paktą. (Elta)

JUSTO GIMBUTO PERSEKIOJIMAS

Briuselyje išeinančiam ,.Bulletin dTn- 
formation“ (Nr. 23) rašoma, kad 1979 m. 
spalio mėn. buvusiam politkaliniui Justui 
Gimbutui paskirta administracinė prie
žiūra. Grįžęs iš lagerio, Gimbutas atsisa. 
kė imti sovietinį pasą ir reikalauja leidi
mo išvykti iš Sovietų Sąjungos. 1948 m. 
jis buvo nuteistas už dalyvavimą Lietuvos 
patriotiniame sąjūdyje ir praleido 30 me
tų lageriuose. (Elta)

NAUJAS SAV1LAIDINIS ŽURNALAS

Lietuvoje neseniai pasirodė naujas lite
ratūrinis filosofinis žurnalas „Pastogė“, 
kaip praneša Briuselyje leidžiamas „USSR 
News Brief“ Nr. 2, 1980 (Elta)

Pranešimai busimajam DBLS ir
LNB suvažiavimui

DBLS TARYBOS PRANEŠIMAS

Metų bėgyje teko patirti DBLS Tarybos 
įsigyvenusias tradicijas. Jomis rėmėsi Ta
rybos veikla. Bet, kad ir gražios, tradi
cijos po kiurio laiko pradeda nebepasitar- 
naU!;1’- esamoms situacijoms. Nesiūlau tra
dicijų darkyti, o tik peržvelgti ir, gerai 
pagalvojus, nustatyti pačius svarbiausius 
uždavinius, susijusius su Tarybos vaidme
niu lietuviškai veiklai Didžiojoje Britani
joje.

Vienas tų svarbiausių uždavinių yra iš
ryškinimas Tarybos tikslų ir atsakomybės:

1) derinti visų Tarybai priklausančių 
organizacijų veiklą; 2) patarti DBLSwgai, 
reiškiant Tarybos sumanymus, pageidavi
mus ar nurodant trūkumus.

Iki šiol Taryba vengė pilnos atsakomy
bės ir dominuojančios rankos lietuviškos 
ve.klos derinime. Neparodė ji lietuviškam 
pasauliui, kad DBLS Taryba atstovauja 
beveik visiems D. Britanijos lietuviams ir 
turi jų bei jų organizacijų ir institutų pa- 
smtikėjlilmą. Todėl IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese mūsų Taryba dalyvavo 
tik kaip garbės svečias. Organizavimo idėu 
jos, pageidavimai, aukų rinkliavos ir t.t., 
Mečią mūsų organizacijas ir institutus, bu

vo jau ne Tarybos, ne visų Britani
jos lietuvių rankose. Jeigu dėl šio 
įvykio dabar sklinda nepasitenkini
mai, tai kaip tik ir yra pasekmė 
tokio Tarybos pobūdžio. Nors Ta
ryba savo paskutiniame posėdy priėmė 
rezoliuciją, įgaliojančią DBLS Centro Val
dybą atstovauti DBLS Tarybos nariams 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje, bet tai 
dar nereiškia, kad Taryba tuo įsigijo teisę 
nusiplauti rankas Britanijos lietuvių veik
los reikaluose. Tai reiškia, kad tik Tary
ba gali nuspręsti, kas ir kur atstovaus 
jos nariams. Tai reiškia, kad jau pats lai
kas nusistatyti, kokio vaidmens pageidau
jame DBLS Tarybai šiame krašte. Tai yra 
svarbu ir todėl, kad techniškai Tarybos 
prezidiumas gali būti sudarytas ir iš DBLS 
-gai nepriklausančių narių, o tokiam pre
zidiumui būtų reikalingos stiprios veiklos 
gairės.

Taryba savo posėdžiuose-suvažiavimuo- 
se reiškia sumanymus ir pageidavimus. 
Posėdžio nutarimai skelbiami „Europos 
Lietuvyje“. Dabartinės Tarybos didžiau
sias rūpestis buvo įsigyti visuomeninės 
veiklos centrą vidurinėje Anglijoje. Su 
šiuo centru yra susijusi mūsų ateitis. Ar
ba mes sudarysime -geresnes ir patoges
nes sąlygas lietuviškai veiklai ten, kur 
yra dauguma lietuvių ir kur likusiems ki
tiems, kaip pvz., šiaurės Anglijos ir Ško
tijos lietuviams būtų arčiau, ir tuo būdu 
kuo daugiausia jų įtrauksime į aktyvesnes 
eiles, arba liksime prie dabartinės padė
ties, beveik nepasinaudodami savo di
džiausiu kapitalu — Sodyba, tuo pačiu ne
galėdami pateisinti Sodybos duodamojo 
mažo finansinio pelno. Taryba prieina iš
vados, kad dabartinė Sodyba turėtų būti 
pakeista kita Sodyba vidurinėje Anglijo
je. Centro Valdyba ir LNB Direkcija ne
pateikė vieningos nuomonės vid. Angli
jos centro reikalais. Dėl to kyla klausi
mas, kokiais principais remiasi neprita
riantieji šiai idėjai. Parduodant dabartinę 
Sodybą ir perkant naują, išsispręstų ir dau 

giau aktualių klausimų, kaip pensininkų 
ir Sodybos tikslo, Vid. Anglijos visuome
ninės veiklos centro reikšmė jau buvo iš
kelta spaudoje, buvo nagrinėta Tarybos 
posėdy, ir jos rezoliucija buvo pateikta 
CV-bai. Todėl pats laikas pašalinti dabar
tinę nenaudą (arba labai mažą naudą) ir 
pasitarnauti lietuviškos veiklos ateičiai.

Kitas trūkumas matomas Lietuvių Na
muose. Londono apylinkės Tarybos nariai, 
kurie ruošia viešus renginius Lietuvių 
Namuose, pasisakė, kad nėra tinkamos sa
lės didesniems pobūviams ir susirinki
mams. Paskutiniu metu į geresnius pobū
vius susirinkusieji jau nebetilpdavo. Va
dinamoje salėje nerasdavo vietos prisėsti 
ir apsisukę išeidavo. Tačiau įmanoma su
jungti kelis Namų kambarius ir padidinti 
salę. Tik reikta apsispręsti: ar nuomoti 
kuo daugiau kambarių ir iš to pasipelny
ti, ar netekti dalies to pelno, bet sudaryti 
geresnes sąlygas mūsų visuomeninei veik- 
lai. Reikėtų visapusiškai įvertinti pobūvių 
rengėjų pastangas. Jie pritraukia lietu
vius, nes turi gabumų ir dirba iš pasiau
kojamo. Bet kelių įtakingų žmonių pesi
mistiškas galvojimas neleidžia rengėjams 
(išvystyti savo pastangų. Neužmirškime, 
tai, kad kuo didesnis mūsų būrys susi
rinks, tuo daugiau ir Lietuvių Namai pra
lobs!

Kovo 20-21 d.d. Tarybos nariai, vicepir
mininkas K. Bivalilniis ir A. Bučys, patiki, 
rino Lietuvių Namų Bendrovės vedamą
sias knygas. Metų pradžioje Taryba buvo 
pateikusi LNB direktoriams pageidavimus, 
kurie, Tarybos manymu, yra patys svar
biausi Bendrovei: tvarkyti ir Tarybos na
rių pasitikėjimui Bendrove palaikyti. Šios 
revizijos nariai pranešė, kad dauguma pa
geidavimų jau įvykdyta. Direktoriai juos 
užtikrino, kad visi pageidavimai buvo pri
imti ir bus įgyvendilnti iki’ šių metų galo. 
Vedamosios knygos atitiko Tarybos pa
geidautuosius principus ir sutapo su LNB 
-vės Skelbiamąja apyskaita. Atskiruose 
Bendrovės vienetuose (Namai, Sodyba, 
spaustuvė) Taryba nedarė revizijos. Tam 
nebuvo atrinkta pakankamai duomenų. 
Jaučiama, kad kai kurios Bendrovės ša
kos yra nuostolingos ir reikalingos Tary
bos atskiros revizijos ir tik tada Taryba 
galės susidaryti pilną prekiavimo vaizdą 
ir paskelbti savo patarimus.

Jau daug metų, kai LNB-vės akcininkų 
suvažiavimas yra nutaręs nesiųsti kvieti
mų privačiais adresais į LNB akcininkų 
suvažiavimus, bet pasitenkinti skelbimu 
„Europos Lietuvy“. Tai buvo tiek natūra
lu, kad net buvo užmiršta įregistruoti tą 
nutarimą valdžios įstaigose. Dabar atsira
do keli asmenys, kurie pareikalavo, dar 
net grasindami patraukti į teismą, kad 
kvietimai būtų išsiuntinėti ’privačiais ad
resais. Kaip žinoma, LNB apyskaitoje yra 
numatytos rezoliucijos šiuo klausimu. Bet 
šį kartą LNB buvo priversta daryti' papil
domas išlaidas: spausdinti kvietimus ir 
apyskaitas, pirkti vokus ir pašto ženklus 
ir visa tai siuntinėti turimaisiais akcinio, 
kų adresais. Jei akcininkas pakeitė savo 
adresą, bet neperregistravo akcijų tuo 
nauju adresu, tai pakvietimą gaus senuo
ju. Visa tai Bendrovei kainuos daugiau 
kaip £800. Su šitokiomis idėjomis DBLS 
Taryba nesutinka ir smerkia tautiečių el
gesį, priverčiantį daryti nereikalingas iš
laidas.

DBLS Tarybos pirmininkas dėkingas 
DBLS Centro Valdybai ir LNB direkto
riams už jam suteiktą privilegiją ir pa
kvietimą dalyvauti jų posėdžiuose, už iš
klausymą Tarybos nuomonių ir reagavi
mą į jas, už visais informacijas ir už 
Sklandų bendradarbiavimą.

Eimutis Šova
DBLS Tarybos Pirmininkas

PALMĖ IEŠKOS TAIKOS

Buvęs Švedijos mlnisteris pirminlinkias 
Oloif Palmė sudarinėja tarptautinę komi
siją, kuri rūpinsis paveikti viešąją nuo- 
minę ir vyriausybes, kad būtų nusigink
luojama ir siekiama 'taikos.

Komisija, kuri turės 20 narių, bus su
daryta iš vakariečių ir neutraliųjų kraš
tų. Bus kreiptasi taip pat į ,Sov. Sąjungą, 
Varšuvos pakito valstybes ir 'Kiniją, (kad 
įsijungtų į tą komisiją.

Bičiuliui STEPONUI MALIAUSKUI 

mirus, jo žmonai Marijai 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir 

kartu liūdi

J. lir M. Navickiai, B. J. Snabaičiai

PAŠA UL YJE
AMERIKOS DRAUGAI NESKUBA

Nesulaukdamas, kad būtų paleisti Te
herane laikomieji amerikiečių ambasa
dos pareigūnai, dėl to nutraukęs su Iralnu 
diplomatinius santykius ir lilšsiiuntęs namo 
jo diplomatus, prez. Cairterils kreipėsi į 
JiAV-ėms draugiškus kraštus, raginda
mas juos prisidėti prie boikoto.

Deja, niekas neskuba. Kol kas pasiten
kinama tuo, kad pasmerkiamais Irano su 
tarpltiaultiiinie taisė nesuderiniamias elgesy®
— tasai įkaitų laikymas. Visi bijo, kad ga
li nebegauti i'š Irano naftos. Tačiau prez. 
Cairteiriis davė draugiškoms valstybėms 
maždaug mėnesį laiko ’apsispręsti. Jei jos 
neprisidės prie boikoto, Amerika prieš 
Iraną imsis dar griežtesnių priemonių.

FILMAS, KURIS SUERZINO SAUDŽIO 
ARABIJĄ

1977 m. 'buvo viešai nužudyta Saudžio 
Arabijos princesė ir jois mylimiaisils už 
sablgul avimą.

Britai dabar ta tema susuko filmą ir 
parodė televizijoje. Tai suerzino Saudžio 
Arabijos karališkąją giminę ir vyriausy
bę, ir Britanijcis užsienio reikalų minis- 
teriis paskubėjo atsiprašyti, nes tarp 
abiejų kraštų vyksta dideli bizniai ir ne
maža britų ten turi darbus.

PRIEŠ STATISTIKOS KLASTOJIMĄ

Lenkijos teisinis žurnalais „Prawo i ly
dė“ 'išsispausdino straipsnį, kuriame iš
keliami statistikos klastojimai. Už tokius 
nusikaltimus 1976 m. buvo nuteista kalė
ti ,915 buhalterių ir kitokių pareigūnų 
o 1978 m. 822.

Klastojama, kad būtų parodyta, jog 
planas įvykdytas, nors taip nėra, kad no
rima gauti nepelnytus priedu®, pakėli
mus tarnyboje. Vieno kooperatyvo vedė
jas ir buhalteri® priraišę sąskaitų už 
932.000 zlotų, kad planas atrodytų įvyk
dytas.

JAV TIKRAI NEDALYVAUS 
OLIMPIADOJE

JAV olimpiados komiteto poeėdin suva
žiavusieji delegatai, išklausę viceprez. 
Momdale kalbos, 1.604 balsiais prieš 797 
nutarė boikotuoti Maskvos žaidynes, ta
čiau >atmetė siūlymą surengti žaidynes 
kur nors (kitur.

Viceprezidentas prieš (balsavimą dele
gatam,s sakė, kad dėl ko čia eina kalba, 
tai dėl civilizuoto pasaulio ateities saugu
mo. Jis pareiškė įsitikinimą, kad ir kiltos 
vadovaujančios tautos paseks JAV pa
vyzdžiu ir parodys, jog nė viena tauta 
negali ruošti olimpinių taikos švenčių, jei 
ji užpuldinėja ir pavergia kitas tautas.

•Prezidentas, sako, būtų ėmęsis kitų 
priemenių, jeigu atletai nebūtų sutikę ge
ruoju paklausyti. Jis galėjęs paskelbti 
ypatingą padėtį valstybėje ir tuo būdu 
užkirsti kelią išvažiuoti, o taip pat su
drausti rėmėjus, be kurių sudėtų milijo
nų kelionės pasidairytų neįmanomas.

Sov. (Sąjunga tuoj reagavo, užsdpulda- 
ma prezidentūrą, kad ji dariusi „žiaurų“ 
spaudimą sportininkams.

JEIGU AMERIKIEČIAMS TEKTŲ 
KOVOTI VIDUR. RYTUOSE

JAV vyriausybė įspėjo savo sąjungi
ninkus NATO karinėje sąjungoje, kad 
jie būtų pasiruošę Europoje užimltii ame
rikiečių dalinių vietą, jeigu amerikie
čiams telktų pradėti kovoti Viduirinduo- 
siuose Rytuose.

Įtempta padėtis gali priversti ameri
kiečius iš Europos savo dalinius staiga 
perkelti į Persijos įlanką ir Indijos van
denyną.

Gegužės mėn. NATO valstybių krašto 
apsaugos ministerial svarstys, kaip padi
dinti karines jėgas Europoje.

Amerikiečių įspėjimas turi ryšį su įvy
kiais Irane ir Afganistane.

NUMATYTA VEIKSNIŲ 
KONFERENCIJA

VLIKas, pasitaręs su Lietuvos diplo
matine tarnyba, šaukia birželio 21 d. New 
Yorke veiksnių konferenciją. Jos tikslas
— specialiai išnagrinėti ir pasiruošti ben
drai ir koordinuotai veiklai Madrido kon
ferencijoje, jeigu ji nebus atšaukta ar 
atidėta. Numatyta, kad konferencija vyks 
Kultūros Židinyje Brooklyne. (ELTA)

DBLS Lietuvių Sodybos 
skyriaus Inariui 

Antanui Masilioniui

nuoširdžią užuojautą dėl žmonos 
OLGOS mirties reiškia

DBLS Lietuvių Sodybos skyriaus 
valdyba lir nariai

JAV ARCHEOLOGŲ DRAUGIJA 
PROTESTUOJA PRIEŠ V. SKUODŽIO 

SUĖMIMĄ

Sausio mėnesį PLB valdyba telegramo
mis informavo tarptautines iir JAV ar
cheologų organizacijas apie Vytaiuto 
Skuodžio ®uėmimą Lietuvoje. American 
Institute of Professional Geologists di
rektorius Stuart P. Hughes parašė laiš
ką ‘Sovietų ambasadoriui Anatoliy F. 
Doibriniiiniui, kuriame griežtai prcltestuo- 
jamai dėl V. Skuodžio suėmimo ir apskri
tai dėl žmogaus 'teisių pažeidimų Sovietų 
Sąjungoje. Laiške taip pat reikal'aiujiama, 
toad V. Skuodis būtų paleistas iš kalėji
mo.

7 dienos
— Britų, prancūzų ir vokiečių lėktuvų 

konstrukltoriiaii Paryžiuj^ projektuc(5a 
naują bombonešį, kurį tų trijų kraštų 
aviacija turės jau pasigaminti 1990 m., 
kiekviena tų valstybių įpirksianti po 200 
(jis tiks dieną bombarduoti ir bus pajė
gtus manevruoti, kai reikės gintis nuo ko
vos lėktuvų).

— Vladimiras Bukovskis paskelbė, kad 
Sov. Sąjungoje pastaruoju laiku buvo 
suimti 73 disiidfentai, daugiausia tuose 
miestuose, kur bus olimpiadinės žaidynės 
(Maskvoje, Taline ir Kijeve).

— Filipinuose areštuoti prezidento sar
gybiniai, kurie Isuokalfctavę nužudyti 
prez. Marcos ir turėjusį atvažiuoti su ofi
cialiu 'vizitu Čilės prez. Piinočetą.

— Kai Afganistano nacionalinei futbo
lo komandai buvo pasiūlyta važiuoti į 
Sov. Sąjungą ir su vietinėmis komando
mis „draugiškai žaisti“, jos nariai pabė
go į Pakistaną, o dabar jau persikėlė į 
Vakarų Vokietiją.

— Popiežius gegužės 30 — birželio 2 d. 
d. lankysis Prancūzijoje iir išbus dau
giausia Paryžiuje.

—Japonijos vyriausybė nutarė konfis
kuoti dalį buvusio ministerio pirmininko 
Tanakos turto — žemės ir namus provin
cijoje — už 540 mil. jenų (900,000 svarų), 
nes jis nesumokėjęs daug mokesčių.

—■ Paryžiuje areštuotas Britanijos 
tekstilės pr amen intakas ilš Lietuvos kilę® 
lordais Kaganas, kaltinamas britų, kad iš
sivežė idlaiuig pinigų be leidimo ir mokes
čius nusukęs.

— Kinijos pirmininkas Hua labai 
džiaugiaisli, kad ZimlbabweJRcdezija gavo 
nepriklausomybę, o dabar ateinanti eilė 
Namibijai ir Azainijai (Pietų Afrikai).

— 21 nlairį-valatybę įturtinti Europos ta
ryba pasmerkė Sov. Sąjungos žygį į Af
ganistaną.

— Penlki Pietų Amerikos (kraštai ir Is
panija pasisiūlė priimti po šiek (tiek (ku
biečių, kiurių 10.000 susigrūdo į Peru am
basadą Havanoje ir laukia leidimo kur 
ners emigruoti (Kuba sutinka juris išleis
ti).

— Liberijoje (Vakarų Afrika) buvo 
nušautas prezidentas (Tci’Įblsi^il fir yialdlžią 
perėmė 28 m. amžiaus seržantas Doe, ku
ris jau terorizuoja buvusius valdininkus.

— Apie 1.100 ligi šiol JAV-ėse gyvenu
sių iraniečių pasiprašė politinio prie
globsčio, tarp jų ir 29 apmokymą ėjusie
ji lakūnai.

— Peru nutarė priimti 1.000 kubiečių, 
kurių apie 10.000 yra susigrūdę į jos am
basadą Kubos sostinėje Havanoje.

— Italijos komunistų vaidas Berlingue- 
ris išvažiavo su vizitu į Kiniją.

— Turkija areštavo 604 asmenis, kurie 
įtariiami teroristais (iš jų 101 būsią pa
kaltinti žudymais).

— JAV žada priimti 3.500 tų kubiečių, 
kurie yna subėgę į Peru ambasadą Hava
noje.

— Vakarų Vcikietįjįois vyriausybė tvir
tina, kad vokiečiai nedalyvaus olimpia
doje, o amerikiečių NBC televizija atsi
sako įsudiairytosiiois sutarties ir metrains- 
liuois olimpiados įvykių, ir prancūzai jau 
abejoja, ar jiems yra prasmės dalyvauti, 
jei telks varžytis tik su sovietiniais kraš
tais.

— Per keliolika pokario matų Rcmiojo 
vandenyno mažose salose buvo susprog
dintas 43 bandomosios atominės bombas, 
ir atitinkami amerikiečių pareigūnai 
tvirtino, kad žmogus ten negalės būti 
saugus 25.000 metų, .tačiau vienoje tų sa
lų, Enewetak, dabar jeiu užtikta žiurkių.

— (Amerikiečiai skundžiasi, kadi dėl in
fliacijos jiems jau per brangu atostogau
ti Britanijoje, o „The New York Times“ 
rašo, kad Londone gerieji viešbučiai ima 
91 sv. už dvigubą kambarį nakčiai, o ele
gantiškame restorane už pietus dviems 
reikia sumokėti iki 185 svarų.

Mirus Lietuvių Sodybos gyventojai 
OLGAI MASILIONIENEI 

jos vyrui Antanui nuoširdžią 
užuojautą reiškia

B. ir J. tSnabaičiai 
ir Sodybos gyventojai

1



2 —

Vokietijos LB Tarybos III sesija
„Vokietijos L. B. Valdybos informaci

jose“ rašoma, kad kovo 8 d. Romuvoje 
posėdžiavo Vokietijos L B. Taryba. Ji iš
rinko niaują Krašto valdybą, kuri itialrp 
pasuk irstė pareigomis: pirmininkas — 
Andrius Smitas, vicepirmininkė — Euge
nija Liudienė, sekretorius — inž. Juozas 
Sabas, iždininkas — Arminas Lipšys, na
rys — Vincas Bartusevičius ir kandidatas
— Antanas Veršelis, s. Kontrolės kcimifei- 
jcn išrinkti kum. Fr. Skėrys, Ričardas 
Tendzegodskis ir Antanas Veršelis, senj. 
Gaubės teismas sudarytas iš pirmininko 
Justino Lukošiaus, pavaduotojo Jurgio 
Blairaso ir narės Alinos Grinienės. Kandi
datė — Marytė Šmitienė.

Tarybos rinkimų komisiją sudaro 
imuiencheniškiai1: Richardas Hermanas,
Vytautas PiaŠkiauskais, Jūratė Barasaitė, 
Petras Česūna-s ir Jurgis Pauliukevičius. 
Kanidildlatali: Ona Beisinger, Eleoncra- 
Vanda Karužienė, Elena Mother, Rudol
fas Landąs ir Raimundas Žagarinskas.

Tarybos atstovais į Vasario 16 gimna
zijos kunatoriją išrinkti: tėv. Alfonsas 
Bernatonis, inž. Jonas K. Valiūnas, And
rius Šmitas ir Mečys Landas. Kandidatas
— Justinas Lukošius.

Naujai valdlybai numatyti •svarbiausi 
darbai: suruošti vaikų vasaros stovyklą, 
Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimą ir 
cenltrfaiį Vasario 16 minėjimą 1981 m., 
susirūpinti apylinkių veikla, kartu su 
Vasario 16 'gimnazija išspręsti pilies re
monto klausimą, sušaukti Europos kraš
tų LB pirmininkų įsuvažiavimą, dalyvau
ti Pabaltiečdų dienų rengime Anlnialberge 
š. m. rugpjūty.

šį rudenį bus renkama nauja Vokieti
jos LB Taryba. Kovo 8 d. Romuvoj vy
kęs metinis Tarybos narių suvažiavimas 
buvo 'šios sudėties paskutinils. Iš 15-kos 
Tarybos narių susirinko 13 ir su trum-

Ant. Pačkauskas

Anglijos padangėje
Nėra čia giružių nei žalių gojelių, 
Skarotų beržynų, tolių mėlynų. 
Ūkanos įkyrios apgaubę šią žemę, 
Apkabinę vėjai šalti vandenų.

Stūkso plikos kalvos, debesys paniurę. 
Jie uždengę skliautą mėlyno dangaus.
Nelinksmi čia paukščiai, gėlės nusiminę, 
Išvartytos vėtrų, permerktos lietaus.

Kiekvienam kampely, kur tiktai sustoji, 
Pajunti šaltumą akmenų skalos.
Visatos Kūrėjas neapdovanojo 
Šitą liūdną salą gražumu gamtos.

Aš taip pasiilgau geltonų purienų, 
Ramunėlės žiedo nuo laukų ežios, 
Ošimo gojelių, šilų ir beržynų, 
Lietuvos padangės ryškiai mėlynos.

Nėra čia giružių nei žalių gojelių, 
Nei rūtų darželių aplinkos gražios. 
Nėra pakelėse kryžių nei smūtkelių, 
Nėra sieloj mano nuotaikos giedrios.

Žemaičio atsiminimai
Pakaruoklio pušis. Netoli mūsų sody

bos, mano kūmos, arba, kaip sakydavo, 
Vainavičiaus, ganyklalėje, prie kelio į 
Viešvėnus įaugo sena sena pušis. Viena 
labai stora jois šaka buvo nutįsusi virš 
tako, kuriuo žmonės eidavo į Viešvėnus 
ar Telšius. Kažkada anlt tos storosios ša
knis radę pasikorusį žmogų. Nuo tada tą 
pušį ižmenės ir pradėjo vadinti pakaruok
lio pušimi ir netrūkus apipynė ją įvairiais 
baimę keliančiais pasakojimais. Vieni 
matę po ta storąja šaka žmogų su virve 
ant kaklo, kiti įregėję keistą juodai (apsi
rengusį ponaitį, dar kiti girdėję ūžesį 
virš teis pušies. Na, susiirado ir tekių, ku
rie tvirtino matę šėtoną, pasivertusį vie
sulu, kuris medžius lanlksltęs 'taip, kaip 
rulgiius dirvoje. Dėl to žmonės, kurie gir
dėjo tai, vengė vėlai vakarais pro tą (pušį 
vaikščioti.

Mūsų apylinkėje sukiojasi siuvėjais 
Maceikas. Jis buvo dorais ir sąžiningas 
žmogus ir geras siuvėjas. Jis pirmasis 
toje apylinkėje įsigijo ir įsiuvamąją ma
šiną ir dlslr ant stalo pastatomą cilinldlri- 
nę lempą su baltui gaubtu. Žmogus jis bu
vo blaivus. Jei kartais ir išgerdavo, tai 
tik vieną kitą stiklelį. Bet kartą Telšiuo
se užmetė už lūpos daugiau kaip du stik
lelius. Tai tik apie pusiaunaktį, kovoda
mas su kely paBitaitanlčiomiS kliūtimis, 
šiaip taip prisikasė iki pakaruoklio pu
šies. O pamatęs tą pušį, atsiminė ir visus 
pasakojimus, bet jau stovėdamas po ta 
Storąja šaka. Norėjo skubiai pabėgti, bet 
staiga kažkas stipriai nutvėrė jį už ko
jos, oir nė žingsnio nebegali pažengti. Su
pratęs, kad čia nebe su doru, metė kry
žiaus ženklą, grėsmingai tardamas žo
džius. Bet piktoji nė nemanė jo paleisti. 
Salkiclmia, kad įskęsdamas žmogus čiumipa- 
si ir už šiaudb. Tai ir Maceikas, negalė
damas kryžiumi nuvyti piktosios, griebė 
jai už gaurų, mėgindamas išplėšti savo 
koją 'iš šėtono nagų. Noris rauna aštrius 

pomis pietų bei vakarienės pertnaiufro- 
mis posėdžiavo nuo 9.15 vai. iki 20.45 vai.

Suvažiavimą atidarė Vokietijos LB Ta
rybos pirmininkas dr. Joniais Grintais. Pri
imta kartu su kvietimu į suvažiavimą ilš- 
siuinitinėlta 15-kos purJkltų darbotvarkė. 
Taupant laiką, atsisakyta nuo praeitos 
Tarybos sesijos protokolo 'Skaitymo, ka
dangi jis buvo iš lanksto visiems nariams 
išsiuntinėtas. Pratekote patvirtintas be 
pataisų. Balsams skaičiuoti palkviiesti 
evang. ir katal. kunigai Fr. Skėrys ir Jo
nas Dėdinas.

Atlalsklailtinių pranešimų eilę pradėjo 
LB Valdybos pirmiiintokas Andrius Šmi
tas. šiuo metu Vokietijos LB turi per 
tūkstantį pilnateisių narių. Jų sudėtis 
nuolat keičiasi: vieni miršta, jų vieton 
įstoja niauji. NesenEiai turėjome 33 apy
linkes, o šiandien turime 'telk 30. Dviejų 
apylinkių — Osmialbruedko ir Burigsteln- 
fuirto — likimas dlair neaiškius, jų pirmi
ninkams VI. Žaliukui ir J. Žiemeliui mi
rus.

Rusė apylinkės vadovybių neperrenlka- 
mos palgal statuto reilkiailaivimus. Viena 
veikliiiauisių apylinkių yira Mueneheno. 
Kartu su „(Ratuku“ ir Moterų klubu ji su
ruošia daug ir didelių renginių.

Visuose kraštuose (laniduose) Vclkiieiti- 
jeje, išskyrus Berlyną, LB Valdyba (turi 
savo įgailiotiniuis. Svarbiausiais jų 'Uždavi
nys — gauti iš vietos valdžios lėšų savo 
krašto lietuvių kultūrinei vielikių:. Diau- 
giauisia paramos gaunama iš Nordrhein- 
Westfafdjos vyriausybės. Ten ilki Išių me
tų veikė trijų eismenų atstovybė. Jiems 
pasitraukus, i jų vietą paskirtas VLB 
BoCholtlo apylinkės pirmininkais Jercnii- 
mlas Gulbinais. Neaiški NRW lietuvių tau
tinių Šokių grupės padėtis. Miuenchebo 
„Ratuko“ ir Vasario 16 gimnazijos moki
nių tautinių šokių grupės šią vasarą vyks 
į Čikagą. Jos reikalingos finansinės pa
ramos skridimo bilietams išpirkti. Val- 
dlybos įgaliotinis kun. V. šarka suruošė 
keletą aukšto lygio prof. dr. Vytenio M. 
Vasyliūinb vargonų koncertų, į kurtuos 
atkreipė dėmesį ir vekiečių spaudai

Praėjusiais mietais Bochofite užsidarė 
vienintelė reguliari lituanfeitlinė mokykla. 
Diabar nereguCiiart mokyklėlė, Eug. Liudie
nės vadovaujama, veikia dar Stuttgarte 
ir Alinos Grinienės suorganizuotas vai
kų darželis Muenchmfe. Lietuvišką veik
lą uoliai (puoselėja Vokietijos lietuvių 
moterų klubai, Lietuvių kultūros (draugi
ja ir Pabaltijo krikščionių studentų są
jungos literatūros ratelis.

Praėjusioje sesijoje išrinkta Vokieti
jos LB Valdyba keitė savo sudėtį. Jos 
pirmininkui A. Lipšiuii dėl gausių tarnybi
nių darbų dr dėl nesveikatos pasitraukus, 
jo vietą užėmė A. Šmitas. Didžiiaiušią dė
mesį ji skyrė lėšų IV PLJ Kongreso tel
kimui ir jo pravedimui. To Kongreso (sve
čių priėmimu ir pamaitinimu Romuvoje 
daiugiaušila rūpinosi Eug. Luicienė.

Po ilgesnės pertraukos Romuvoje su
rengta dviejų savaičių lietuvių vaikų va
saros 'stovykla, sutraukusi 20 nuolatinių 
•stovyklautojų. Dviejų savaičių (neišbuivę 
stovyklavo dar 11 vaikų. Vadovavo stu
dentai Romas Žaliukas, Živilė Vilčinskai-

Domas {Bumeikis

kipšo gaurus ir mėto i šalis, bet kojos 
niekaip negali išlaisvinti. Pagaliau, smar
kiau patraukęs, 'atvirsta aulkštejnikas ir 
pajunta, kad kėja laisva, tik be bato. 
Kas čia beieškos bato, jei jį piktoji pasi
savino! Džiaugėsi žmogus, kad abi kojos 
laisvos, tai tik greičiau tolyn nuo to ne
labojo medžio.

Parbėgęs į Mileiilkio įsodybą Mileikių 
kaiman, kuir tada jis dirbo, smuko į savo 
kamarą ir krito į lovą net nenusirengęs.

— Mūsų meistrelis taip ilgai pamigo 
šįryt, — susirūpino Mileikienė pusry
čius bevalgant.

— Tuir būt, pas mergas buvo naktį, — 
abejingai saiko vyrais.

— Tau tik niekus taukšti ir (terūpi, — 
supyko žmona.

Mileikienė, tyliai pradariusi kamarai
tės duris, pasižiūri, ar siuvėjas yra. Pa
mačiusi gulintį lovoje su viršutiniais 
drabužiais ir dar viena basa koja bei 
kruvinomis rankomis, aiktelėjo ji, tuo 
pažadindama miegantįj į.

—- Meistreli, kas tamstai, kad guli ne
nusivilkęs ir dar visas kruvinas ir be ba
to? — paklausė šeimininkė.

— Su piktąja grumiauisi šią naktį, ma- 
munėle.

-—■ Su kokia piktąja?
— Nežinau, su keikia, bet tikrai su šė

tonu, ten, po ta pakaruoklio pušim.
Ir (Maceikis papasakojo, kaip viskas 

atsitiko.
— Vo kur batą palikai?
— Bi'osas nusinešė...
Žmona papasakojo viską vyrui. O vy

ras pasiuntė berną su piemenukui pažiū
rėti, kas ten prie tos pušies yra. Po va
landos pasiuntiniai grįžo su Maceilkio 
baltu. Batą jie rado pakištą po šaknim. 
Aplinkui buvo nurauti kadagiai ir išmė
tyti aplinkui.

Jūs gyvatės... Vieną popietę mūsų so
dybos (gyventojai po pietų sėdėjo ant suo

EUROPOS LIETUVIS

tė ir Mainfr. šiušelis.
Gerai buvo paruoštais Vokietijos LB 

darbuotojų 'seminaras 1979 m. lapkričio 
10 d. Į prieš seminarą Išsiuntinėtas anke
tas reagavo 23 apylinkės: 11-kcs apylin
kių vadovai padarė pranešimuis semina
re, o 12 apylinkių atsiuntė prsnielšimus 
raštui. Suvažiavime-iSemliinarle dalyvavo 
apie 30 darbuotojų. Priimtos 4 rezoliuci
jos.

Po ilgesnės pertraukos šiemet vėl 'su
rengta centrinė Lietuvos nepriklausomy
bės šventė. Minėjimas įvyko 1980 m. vau 
sarto 23 d. Huettenfelde erdviose Buer- 
gerhaus'o patalpose. Susirinko per 400 
žmonių. Pagrindinę kalbą piaeakė Bun
destago narys 'dr. Carl Oltto Leinz, meninę 
programą (atliko „(Kaniadcis lakišitlinigala“ 
Gina Čapkaiuskienė su Raminta Laimpsa- 
tyte, gimnla’zijos mokinės ir tautinių šo
kių grupė. Daug jaunamo įsijungė į šio 
renginio ruošimą. Apie ji rašė ir nuo
traukų išsispausdino 4 vokiečių diienirialš- 
čilai. Išvada: centrinius Vasario 16 minė
jimus verta ruošti kasmet.

„Iinlfcrmaciijos“ biuletenio pr. metais 
išėjo pora numerių mažiau. Priežastys — 
redaktorius gegužės mlėn. nusilaužė man
ką, vėliau atsilakė tarnauti labai semias 
rotatorius. Nupirktas naudotas ofsetas, 
įkuiriluo 'bus bandoma spausdinti.

Oltalptaio meisterio Vlado Česiūnb iki 
šiol Idlair neišaiškintas dingimas 1979 m. 
'rugsėjo 13 d. labai jaudino ne tik Vokie
tijos, bet ir viso pasaulio lietuvius. Juo 
dclmiėjcsi ir vokiečiai. Į Valdybą kreipėsi 
spaudos, radijo, televizijas, teisimo dar- 
fcuttojiai ir politikai, .prašydami žinių bei 
komentarų.

Vekiečių įstaigomis iir kiitėieims išsiuiniti- 
nėtas 45-ių plabaltiečių memorandumas. 
Pirmininkais perskaitė gania keistą Vo
kiečių užsienio reikalų ministerijos atsa
kymą į jį.

Veikia disidentų fondas. Pastaruoju me
tu lilšlsiųstas vieniais vertingas siuntinys į 
Lietuvą.

Pranešėjas pastebėjo, kad verkiiislnt 
reikalingais pilies remontas. Papasako
jęs (apie (gaustais pasitarimus su vokiečių 
įisHiailgcinji'S, pateikė pirovizfcttlinę rfeimlonto 
sąmatą aipie 2.400.000 DM sumai.

Iždininkas Justinas Lukošius atkreipė 
dėmesį į visiems nartams anksčiau iš
siuntinėtą VLB Valdybos 1979 m. gruo
džio 31 d. balansą ir 1979 m. pajamų-iš. 
l'aidų iaipyis|kla|itą, paaiškindamas fkfaii ku
rte jų pozicijas.

Kontrolės komisijos vardu kontrolie
rius kun. Fr. Skėrys perskaitė Vokieti, 
jos LB Valdybos kasos dr ūkio 1980 m. 
sausio 12 d. tikrinimo protokolą, kuria
me sakoma, kad atskaitomybė 1979 m. 
buvo vedama tvarkingai, ir siūloma apy
skaitą tvirtinti, atleidžiant Valdybą nuo 
atsakomybės.

Garbės teismo vicepirmininkas Jurgis 
Barasas perskaitė pirmininko prel. dr. 
Jono Avižos laišką, kuriuo jis prainfelša, 
jog praeitos kadencijos metu Garbės teis
mas jokių skundų negavo ir bylų ne
sprendė.

Vokieijoš LB Taryba turi keturias iki 
šiol dar veikiančias referentūras. Refe
rentas (kultūros reikalams kum. Jonas Dė
dinas savo pirianielšime dėstė, kad neaiški 
šios referentūros paskirtis.

(bus daugiau.)

liuko kieme po sesers gluosniu ir ipo- 
ilsiai’diami linksmai šnekučiavosi. Staiga 
anlt kalniuko iškilo pcira (arklių pakinky
tas fajetonas, kuriame sėdėjo mūsų po
nas Jcinavičiuis ir dvaro savininkas jau
nasis Gadunas ir dar Vem’buitų dvaro 
miškų eigulis Šalia vežėjo. Fajetonas su
stojo prie mūsų 'durpinės.

— 'Ne su geru čia anei atvažiavo, — 
baimingai tarė mūsų kaimynas Benedik
tas Jurkus.

Išlipę (iš vežimo, Janavičius su eiguliu 
ėjo į mus. Visi sukilome.

— Burneilki, sako, kad jūs miilšką va
giate, — prabilo Joniavičius, kai tėvas 
priėjo pasisveikinti.

— Kartais kelkį (pagaliuką parsivežame 
duonai Išsikepta, — kaltai prisipažįsta 
■tėvais.

— Pagaliuką. Sako, 'kad jūs aktainius 
vagiate.

Tėvas oir Jurkus stovi ir tyli.
—■ Nu, įrodyk, kur tei .medžiai yr! — 

paliepė eiguliui Janavičius.
O Gadunas tuo metu, šautuvą pasėka- 

Mnięs ant kairiojo peties, vaikštinėja, 
tarsi tas reikalas jam nerūpėtų.

Eigulys pradeda versti mūsų 'kieme su
krautus eglėšalkius. Po Jurkaus ir tėvo 
šakėmis pasirodė nemažos krūvos storo
kų malkų.

— Jūs, gyvatės, vagiate peno mišką! 
Aš jumis į (turmą uždarysiu! — šaukė 
Joiniavičius, purtydamas iškeltą dešinę 
ranką.

Aš pamaniau, kad Joniavičius nori tė
vą užmušti, ir į ašaras.

Tėvas ir Jurkus tyli. Jie juk gerai ži
nojo Janavičiaus būdą, o čiia dar buvo ir 
divaro savininkas.

Atvėsęs Joniaivičtas įsakė vtaką nuvežti 
į dvarą. Kitą rytą tėvas ir Jurkus lanksti 
įsimetė po kelis pienus pagaliukus, nuve
žė į dvarą ir sumetė prie malkų krūvos, 
kol dar Jonavičius nebuvo atsikėlęs. Bet 
Joniaivičius ir nesiklausinėjęs, kiek malkų 
buvo atvežta.

(Bos daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje 

KANDIDATAS PULITZER PREMIJAI

Čikagai |šimfaninis orkestras pristatė 
kompozitorių Julių Gaidelį gainrtajai 
Amerikos Pulitzer premijai gauti.

ISTORINIAM RINKINIUI VIETOS NĖRA

Velionis Jonas Stonys, pasitraukdamas 
iš Lietuvos į Vakarus, atsigabeno 300 ra
diofone įrašytų plekšteliu dr 380 magne
tofono juostelių. Tame rinkinyje įamžin
ti žymūs asmenys ir įvykiai, o taip pat 3 
prezidentų, Vaižganto, Maironio balsai. 
Ritalkiilniį iš J. ‘Stonio įsigijo New Yorke gy
venąs C. Matuizas ir laiko savo namų rū
syje.

C. Matuzas norėtų, kad šią vertingą 
istorinę medžiagą perimtų kokia lietuviš
ka institucija, kuri išsaugotų latei&iiai. 
Bet atrado, kad lietuvių organizacijos jos 
nenori. Kaip C. Matuzas pasilkojia, tuo 
rinkiniu buvo susidomėjusi senoji VLIKo 
valdyba, o naujiad išrinktoji visą pradinį 
susitarimą atšaukė.

LB REORGANIZATORIAI ŠVENTĖ 
JUBILIEJŲ

Nuo Lietuvių bendruomenės atskilusi 
dalis lietuvių dr susiorganizavusi į popu- 
Įtariai vadinamus ,,reorgus“ 1979 m. ru
denį surengė savo 5 metų veiklos jubilie
jų Čikagoje. Pagrindinę kalbą pasakė 
pianistas Vytautais Smetona, nesentai ap
lankęs Londoną, o meninę programą atli
ko jo motina Birutė Smetonienė. Abu įgy
vena Oieveloinde.

Be kita ko, ,.Pasaulio Lietuvis“ savo 
pranešimą apie tą minėjimą baigia šitaip:

„Įdomu pastebėti, kad pianistas V. 
Smetona, 1978 m. JAV LB kultūros tary
bos muzikos premijos laureatais, papiroldo, 
beesąs didelis reorganizatorių veiklos 
apologetais, karinis strategas ir nemenkas 
valdomųjų raketų ekspertas. Jis susirin
kusiomis kalbėjo apie raketas ir JAV po
litiką. Anot V. Smetonos, JAV vyriausy
bė eimainti (iš vieno su komunistais, o pa
nagrinėjus JAV poUiltakois kūrėjus, ką jis, 
matyt, yra padaręs, esą galima pastebėti, 
kad jie visi nebetiki į tolimesnį JAV kaip 
laisvo ir nepriklausomo krašto egzilstavi. 
mą.“

N. SADŪNAITĖS LAIŠKAS TORONTO 
MOKYKLAI

1979 m. prieš Kalėdas Toronto Mairo
nio mokykla pasiuntė Sibiro kankinei Ni
jolei Sadūnaitei pasveikinimo atviruką, 
kurį pasirašė mokiniai ir mokytojai. Š.

Pramiegamos sukaktys
Skirpstas ,,Dirvoje“ rašo:
„Kasmet pasitaiko viena kita svarbi 

kultūrinė sukaktis. Būna gera proga ne 
vien įprastom bendrybėm kartotis, bet 
konkrečiu faktu 'atsirėmus įspūdingiau 
visuomenę tautinėm vertybėm sudominti. 
Šiaip mūsų kultūrinė veikla greit pilkėja, 
grimzta į šabloną, nuobodžiu apsiltrau. 
kia. Tačiau be centrinio savos kultūros 
variklio sukaktys dažnai praslenka tik 
lėkštais priešokiais, be rimtesnės įžval
gos, be ,aukfštesnio lygio paruošos. Gal 
tiktai Vilniaus universiteto sukaktis švie
siau sužibo i'r plačiau aprėpė, nors irgi 
teko daugiau didžiosiom vietovėm, kai 
mažesnės 'apylinkės 'tenkinosi maža kuo, 
gal 'tik spaudos puslapių duokle. Bet ar 
spauidla turi išvežti visą mūsų kultūrinio 
puoselėjimo naštą?

Jono Effiūno šimtmetis praėjo siauro- 
kai dr nebalanisuotai, lyg iš bėdos iar pa
reigos pajudant. Be žinoviškai išdirbto 
plano, be kultūros vadovų reikiamos tai. 
kos. Visuomeninio įspūdžio ir nesukėlė, 
nebuvo (išryškinta mūsų literatūros (klasi
kų reikšmė. Paskum dejuojam, kad sava 
knyga neperkama, kad grožinė raštija 
merdi.

Antro (klasiko, Krėvės, mirties sukak
tis irgi silpnai pajusta. O būdinga, kad 
kam nors imantis iniciatyvos, kilti telki
niai įtik iš šalies stebi, neprisideda. Taip 
kokia specifinė ar regionalinė draugija 
surengia minėjimą, o kitiem nei šilta, nei 
šalta. Žinia, kas gi ten dės dabon, kaip 
bruzda koks Krakės klubas ar Dzūkų 
draugijai, moterų sambūris ar studentų 
junginys. Betgi .ar Krėvės klasika vien 
Merkinei brangi?

Panašiai pernai minėtas Vydūnas. Ge
nai, kad nepamirštas visiškai, kad geru 
žodeliu išten ten prisimintas, bet ar to ga. 
nia? Toks dvasios didžiūnas, nuostabi .as
menybė, originalūs raštai! Mūsų .suma
terialėjime — būtų tikras atgaivos šalti
nis mūsų 'apatijai gydyti. O anąmet mo- 
kytojiai viešai pasigedo: duokit jaunimui 
skaitinių laipie mūsų žymūnus, apie dlva. 
siškal kilnias, taurias asmenybes, kurios 
tiktų pavyzdžiu sekti, įkurtos žavėtų ir 
trauktų į lietuvybę! Toldėl -sukakčiai ver
ta buvo paruošti tinkamą knygą, yra dar 
ir žmonių, kurie tai atliktų, ir pinigo ne
stotajam, .tik nėra kas kultūros reikalus 
tinkamai igtabotų. O Vydūno dvasinis ty
rumas, jo išminties skaidra, jo tautinės 
idėjos įgilus įprasminimas nevienam jau
nuoliui 'atvertų gėrio pasaulį ir vestų į 
'šviesų idealizmą, kurio dabar taip trūks, 
tame.“
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m. vasario pabaigoje jie gavo Nijolės ši
tokį .atsakymą:

„Maino gerieji Maironio šeštadieninės 
mokyklas Kiekiniai, labai esu Jums dė
kinga už taip mielą Jūsų atsiųstą kalėdi
nį pasveikinimą, gražų atviruką ir bran
gius mano širldžiai Jūsų visų parašus. Iš 
visos širdies Jumis visiems dėkoju už mei
lę! Gerasis Jėzus ir toliau tepadelda Jums 
visiems daryti žmonėms gera, juos mylė
ti ir visad būti laimingais!

Lietuvių išmintis mums sako: — Jeigu 
nori būti laimingas, nelik laimę kitiems, 
o tada ji paslaptingai grįžta mums pa
tiems.

Mylėkime vieni kitus, mylėkime arti
muosius, mylėkime ir melskimės už tuos, 
kurie mumis pikta daro, nes Meilė yra ga
lingesnė už neapykantą ir tik Meilė puo
šia ir padaro laimingu kiekvieną. Tepa
deda mums visiems Gerasis Dievas eiti 
per (gyvenimą -tik gera darant!

Su meile Jus visus bučiuoju — Jūsų se
sė Nijolė.

Prie laiško pridėjo ir savo nuotrauką 
su drauge ir kačiukais.

1975 m. N. Sadūnaitė buvo ištremta į 
Sibirą už spausdinimą ir platinimą „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“. 
Teismas ją nubaudė trejais metais pri
verstinio darbo ir trejais metais tremties. 
Pusę bausmės ji jau baigė, o antrą pusę 
atlieka dirbdama ligoninėje ir KGB pri
žiūrima. Jos dabartinis adresais: USSR, 
663430 Krasnojarskij kr., Bcgu'tchany. 
Partizanskaya 17-1, N. Siadūmalitė.

ŠIAURĖS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
BIULETENIS NR. 40

šįkart „Šiaurės Anglijos lietuvių biule
tenis“ dailiai paminėjo Kristijoną Done
laitį. Viršelis papuoštas dailiai atplėštu 
posto portretu, o viduj spausKi'namas dau
giau kaip 4 puslapių M. B-nės straipsnis 
,,Krisitij cino Donelaičio liudijimas“.

Kita medžiaga: velykinis vedamasis, tę
siamas V. Zdanavičiaus straipsnis apie 
Klaipėdos kautynes, K. Vilkcnis rašo apie 
labdarą, P. Sevens atsiminimus ap:e pir
mąją sovietinę okupaciją. Apstu kronikos 
iiš Škotijos ir Anglijos lietuvių gyvenimo, 
pranešimų, skelbimų, sveikinimų.

ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS ISTORIJA

Išleista prof. dir. Br. Povilaičio paruoš
ta didelio formato, gražiai atspausdinta, 
gausiai iliustruota 164 psl. nepriklauso, 
mos Lietuvos Žemės Ūkio Akademijos is- 
torijia.

INDISPENSABLE, INDISPENSABLE

Popiežius Jonas-Pauliuis II vasario 5 d. 
aplankė Vatikano radiją Romoje ir lietu
vių skyrių jame, Vatikano radijo lietuvių 
skyriaus pranešėjas Kazys 'Lozoraitis tą 
jo apsilankymą perdavė į Lietuvą. Be kit
ko, j.iis papasakojo štai ką:

„Kai šv. Tėvas su dėmesiu žvelgė į ant 
sienas kabantį Lietuvos žemėlapį, jam bu
vo išreikštas senas Seinų lietuvių prašy
mas, kad būtų leistos šventos Mišios lie
tuvių kalba monumemtalinėje lietuvių 
rankomis pastatytoje Seinų bazilikoje. 
Atrodė, kad popiežiui Jonui-Pauliui H ge
rai žinoma lietuvių padėtis Seinuose. Jis 
trumpai pasakė: „Indispensable, indispens, 
able“ (tai yra būtina, tai yra būtina).

J. SINIAUS MUZIKINIS PALIKIMAS

V. MaminSkaitė-Kulbokienė su bendra
minčiais surinko ir išleido išblaškytus mu
ziko Juliaus Stataus kūrinius į vieną kny
gą, pavadintą „Dainos ir giesmės bro
liams lietuviams“.

Kas tas Julius Sinius? J. Status buvo 
Vilniaus krašto lietuvis, dirbęs lietuviška
me bare sunkiais lenkų okupacijos laikais.

J. Sinius, kaip rašo Stepas Varanlka 
„Tėviškės žiburiuose“, „buvo kaip gyvė
sis sidabras. Visame lietuviškame Vilniaus 
krašte jis organizavo chorus, orkestrus, 
vaidinimo ratelius. Kai vyskupo Jalbrzy- 
kowskio patvarkymu lietuviams Vilniuje 
buvo palikta tik viena šv. Mikalojaus 
šventovė, Julius joje ištvermingai ėjo var- 
gonimiko pareigas ir vadovavo chorui. Kai 
buvo lietuviams uždrausta naudotis Auš
ros Vantų koplyčia gegužinėms pamal
doms, Julius Sinius išprašė iš vadovybės 
ankstyvąsias pamaldas, būtent, 5 v. ryto 
ir suorganizavo giesmininkus lietuvius — 
amatininkus, studentus, mokinius, zitietes 
tarnaites ir visus kitus, kurie norėjo Pa
sidėti prie gegužinių giesmių giedojimo. 
Visi punktualiai rinkdavosi be jolkių ra
ginimų. Toji lietuvių minia ankstyvą ry
tą stebino lenkų, žydų ir kitų tautybių 
praeivius puikiu gtedojionu. Iš visų Vil
niaus kampų lietuviai skubėdavo, kad 5 
v. ryto būtų prie Aušros Vartų ir parody
tų pavergėjui, kaid lietuviai nėra bloges
ni krikščionys už įlenkus.“

1941 m, J. Sinius buvo suimtas ir ve
žamas į Sibirą, bet partizanai Paneriuose 
išlaisvino jį. Antrosios rusų okupacijos 
metu 1948 m. buvo ištremtas į Sibirą. 
1957 m. grįžo, bet be sveikatos. Mirė 1959. 
X. 22, nesulaukęs nė 50 metų amžiaus.

NAUJA KRONIKA ANGLŲ KALBA

Anglų kalba jau išleista atskira brošiū
ra .Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kroni
kos“ Nr. 36
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Skaitytoju taukai
ATEINANČIO DBLS IR LNB 
SUVAŽIAVIMO UŽDAVINIAI

Per paskuutiiinius keletą mėnesių ir dar 
anksčiau „Europos Lietuvyje“ buvo iš
spausdinta keleitas straipsnių dėl mūsų 
organizacijų veiklos, centro organų meti
nių pranešimų -ir suvažiavimų pcoduktin- 
guimo. Taipogi nemažai buvo rašyta apie 
reikalingumą Lietuvių Namų-Sodybos vi
durinėje Anglijoje. Deja, atrodo, kad 
centro organai mažai tekreipė dėmes'o į 
mūsų pageidavimus. Nors LN B-vės finan
siniai metai baigėsi 1979. X. 31, tačiau 
Bendrovės metinis balansas mus pasiekė 
tik 4 savaites prieš suvažiavimą. Tas pats 
ir su Centro organų metiniu, pranešimu. 
Pono Centro Valdybos Pirmininko prane
šimas buvo paskelbtas tik kovo 31 d., t.y. 
tik beveik 3 savaites prieš suvažiavimą. 
Tad kaipgi per tokį trumpą laiką į visiką 
įrigifjinsi ir kaip su savo mintimis su ki
tais tautiečiais pasidalysi? Ateinantis su
važiavimas turėtų įpareigoti Centro orga
nus paskelbti savo pranešimus bei balan
sus 8 savaites prieš metinį suvažiavimą.

Ryšium su p. Pirn|in'nko raginimu 
'konkrečiai pasisakyti dėl Centro Valdybos 
nutarimo įsigyti Lietuvių Namu-s-Scdybą 
Vidurinėje Anglijoje, aš savo straipsnyje, 
išspausdintame ,.Europos Lietuvio“ 4 nu
meryje, iškėliau eilę klausimų, į kuriuos 
jis savo mėtiniame pranešime teikėsi at
sakyti. Todėl šį kantą dėl laiko stokos aš 
nekomentuoisiim LN B-vės balanso ir liūd
nokos finansinės padėties, bet apsiribosiu 
tik Vid. Anglijos namų reikalu.

Buvo įdomu skaityti p. Pirmininko pra
nešimą, o ypač jo argumentus, kad Lietu
vių Namai. Vid. Anglijoje yra reikalingi ir 
kad jie būtų labai naudingi ne tik apy
linkės lietuvių veiklai pagyvinti, bet tai
pogi ir visai mūsų bendruomenei. Malonu 
konstatuoti, kad mudviejų nuomonės šiuo 
klausimu sutinka. Kai dėl pačios vietos, 
kur tie namaLsodyba būtų įkurta, aš 
būsiu konkretesnis ir pasiūlysiu Leaming
ton Spa apylinkę. Turint galvoje, kad tuo
se namuose turėtų būti paskirta daugiau 
Vietos mūsų pensininkams, ta vieta, kur 
yra ligoninės, klinikos ir t.t., labai tiktų. 
Nereikia pamiršti, kad mūsų pensininkų 
skaičius visą laiką auga, ir nemaža jų no
rėtų praleisti savo senatvę savųjų tarpe. 
(Deja, į dabartinę Sa-dybą maža kas nori 
važiuoti).

Leamingtonas distancijų atžvilgiu tai
pogi yra geroje Vietoje: nuo Coventry 9 
■mylios, nuo Birminghamo 24 m., nuo 
Nonthamptono 29 m., nuo Nottinghamo 
50 m. ir nuo Londono tik 89 m. Turint 
galvoje, kad, be salės ir kitų įstaigų, tu
rėtų būti pakankamai vietos sutalpinti 
bent 20-30 pensininkų, namai negali būti 
maži. Kaip matyti iš dabartinės mūsų 
Sodybos apyskaitos, pajamos iš pensinin
kų sudaro didelę paramą Sodybai išsilai
kyti. Dėl žemės sklypo didumo tai p. Pir
mininko pasiūlymas pirkti 30 akrų būtų 
liuksusas. Dabar žemės kaina yra labai 
aukšta, ir akras parduodamas už £2.000 
ir daugiau. Tad išleisti £60.000 tik parkui

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)

'Šiuo moraliniu požiūriu Juozo Grušo 
proza lygiai taip pat ilš esmės skiriasi 
nuo bet kelkio riboto ideologinio mode
lio. Gal lengviausia prie Grušo prieiti 
klausimu: kas mene yra tikrovė? Socia
listinio realizmo tikrovė yra santvaikc-s 
apspręsta gerovė — tai, kas socializme ti
piška, nors to daikto dar ir visai nebūtų, 
'beit jis turės kadla- nors būti pagal savai
me veikiančius (isterijos dėsnius. Grušui 
'truputį kitaip. Jo apsakymų -rinkiny 
„Rūstybės šviesa“ (1969) tikrovė yra tai, 
kas 'turi moralinę vertę visažmogiškoj 
dvasinėj plotmėj, o fantazija, arba me
las, — tai, kas jos neturi. „Fantaziją“ 
čia reikia suprasti tiesiogiai: pasirodo 
veikėjai ir įvykiai, kurie priklauso tar
tum Visiškai neįmanomam pasauliui, pa
sakai, arba kurie įsibrauna į normalią 
■buities eigą, visiškai sujaukdami jos 
■įprastinį dėsningumą, ir kiekvienu atve
ju tas „gamtos įstatymų sugriovimas“ iš 
tiesų vaizduoja moralinių žmogaus ver
tybių atsižadėjimą arba išdavimą. Aišku, 
kad tokioje plotmėje rašant reikia labai 
■subtilios, daugiiaplands įkalbos, išlepinan
čias savyje įvairiausias minties, emocinio 
patoso ir ironijos galimybes. Štai pavyz
dys iš 'apysakos „Dvi paradoksinės nove
lės 'apie švarą“. Ten labai -realisitilškai cp 
rašytam miestelyje yra varomos į Sker
dyklą kiaulės:

Kai kurios iš jų, pagautais siaubo ar 
mums nesuprantamos gyvuliškos vilties, 
iškrautos iš vagonų šokdavo bėgti, pul
davo ne ten, kur jos varomos; ir taip jas, 
besiveržiančias į priešingą pusę, pagau
davo gyva srovė ir atbulas nutempdavo į 
skerdyklą. Funkcijas, 'kurių negalėjo at

ar būtų logiška? čia jau reikėtų rimčiau 
pagalvoti ir reikalą giliau pastudijuoti. 
Taipogi dėl namų pirkimo finansavimo 
p. Pinmiininka's, man atrodo, yra per dide
lis optimistas. Įdomu, ar jis tuni kekių 
nors konkrečių duomenų, kad iš mūsų vi
suomenės būtų galima surinkti £130.000 
namams pirkti. Aš labai tuo abejoju! 
Problema turi būti sprendžiama realistiš
kai, imant galvon praeities patyrimą ir 
ūkiškus samprotavimus. Aš labai abejo
ju, ar būtų galima įsigyti Vid. Anglijoje 
namususodybą nepardavus Headley Park 
sodybos.

Juk dabartinė Sodyba, p. Pirmininko žo
džiais tariant, „pagal daugelio mūsų nuo
monę lietuvybei mažai teipasitarnauja ir 
ne visiems prieinama“ ir „kad ją parda
vus galima būtų nupirkti panašią vietą 
Vid. Anglijoje ir dar liktų pinigų Lietu
vių Namams (Londcne) pagerinti“. Tad, 
■turint galvoje minėtąją Centro Valdybos 
nuomonę, kyla klausimas, kodėl Centro 
Valdyba nesiūlo Sodybos parduoti, o sako, 
kad „Valdyba nėra pasiruošusi parduoti 
turimą turtą“. Į šitą klausimą Suvažiavi
mo atstovai turi gauti faktais pagrįstą at
sakymą. Jeigu iš dabartinės Sodybos mes 
nebeturime pakankamos naudos, tai kam 
ji laikoma, kas ja dabar naudojasi? Gal 
pensininkai? Tačiau, kiek teko girdėti, jie 
Sodybos gyvenimu ir sąlygomis nėra paten 
kinti ir tikriausiai persikeltų į naują vie
tą Vid. Anglijoje. Nemanau, kad daug 
kas priešintųsi, jėigu Sekminių suvažiavi
mas būtų perkeltas į kitą vietą. Taipogi 
vargu ar priešintųsi skaitytojai. Tad kam 
gi tokį brangų turtą laikyti ir turėti tiek 
maža iš jo naudos? žinoma, būtų kita 
kalba, jeigu Sodyba ekonomiškai gerai 
verstųsi ir duotų gerą pelną. Tačiau neat
sižvelgiant į dideles sumas, kurios prieš 
keletą metų buvo išleistos Sodybai page
rinti, finansinė padėtis nė kiek nepagerė
jo. Jeigu imsime dėmesin infliaciją ir kri
tusią pinigų verrtę, tai Sodybos apyvartos 
pelnas praėjusiais metais buvo beveik 
teks pat kaip 1970 m. (1970 — £1,920, 
1979 m. — £12,783). Taip pat reikia ne
pamiršti, kad didelę pajamų dalį sudaro 
iš pensininkų gaunamasis mokestis. Gir
dėjau, kad dabar kiekvienas pensininkas 
už nuomą ir maistą sumoka Sodybai kas 
savaitę daugiau kaip po £40, t.y. 11 pen
sininkų sumoka £22,880 per metus. Be pa
jamų iš pensininkų, Sodyba praėjusiais 
metais būtų turėjusi nuostolį. (Pasižiūrė
kite į Lietuvių Namų Londone apyskaitą). 
Jeigu per paskutinius 10 metų, neatsi
žvelgiant į įdėtąjį kapitalą ir visokius 
pranašavilmus, Sodyba jokios pažangos ne
padarė, tad kas bus dar po 10 metų? Kaip 
tada Sodyba tvarkysis ir versis?

Dabar, kaip p. Pirmininkas sako, būtų 
galima gauti už Sodybą gerą kainą (gal 
daugiau kaip £200.000) ir už tuos 
pinigus būtų galima įsigyti Vid. Ang. 
lijo-je naują sodybą-namus, kuriais nau
dotųsi didesnė dalis mūsų visuomenės, o 
ypač dar, kad ten būtų galima priglausti 
didesnį skaičių mūsų pensininkų, kurių 

likti varovai, dabar atlikdavo masė.
Iš šalies žiūrint, vaizdas gyvulių, at

bulų einančių į mirtį, buvo nepataisomai 
juokingas.

Šitokia kiaulių eisena jaudino miesto 
gyventojus, priminė jiems tragišką ir ko
mišką gyvenimo pusę ir kėlė kažką pa
našaus į grožio pajutimą (psl. 157).

Pagalvoję apie sovietinio gyvenimo tik
rovę, apie -tenykštį progreso supratimą ir 
■apie tragiškus režimo nusikaltimus, pa
jusime visą užslėptą ironiją, visą įaudė, 
tingumą šioje trumpoje ištraukoje.

Moralinė tikrovė yra ir Juozo Apučio 
dėmesio centre. Tačiau ji neišsivysto iš 
sudėtingos, intelektualiniais kontrastais 
ir ironija žaidžiančios kalbos, o greičiau 
užplūsta žmogų kaip savotiškas dvasios 
stovis, labiausiai panašus i liūdesį, per
sunktą tiesos praregėjimo. Tos liūdnos 
tiesos antplūdyje regimoji tikrovė, kas
dieninė jausmų ir minčių eiga įgyja tar
tum fantastinį atspalvį, išreikštą subti
liais žodžio ir sakinio -niuansais, kažkaip 
nejučia įgyjančiais labai savitą Apučio 
žodinio pasaulio logiką, štai momentas iš 
apysakos ,,Horizonte bėga šernai“ to pa
ties vardo rinkiny (1970):

Žiūrėdamas tenai, už horizonto, Gvil
dys pajuto liūdesį, taksai pasitaiko ne 
taip dažnai 'gyvenime, — tokį liūdesį, kai 
tau 'atrodo, kad esi svieto laikrodis, ir ne 
toks, kurį prisuka, o teks, nuo kurio vis. 
kas priklauso; tu spinduliuoji šviesas ir 
spalvas, girdai upėse gyvulius ir žmones, 
krauni paukščiams lizdus ir saugai nuo 
vanagų plikus jų mažylius; tu tvarkai 
protingiausius dalykus, ir, jei tavęs ne
būtų, suklauptų viskas ant kelių — ir -gy
vi ir negyvi daiktai, ir ak, viešpatie, 
viešpatie! — pajunti, kad vienąkart ta
vęs nebebus. Taip ateina didysis skaus
mas ir ilgesys, nes suvoki esąs dievas, 
kuris žino, jog turės numirti (psl. 87-88). 

sudėtais pinigais mes turime visą dabar
tinį turtą. Perkėlus iš Headley Park visus 
baldus ir kitus dalykus ir t.t. ('taip pat 
gal .ir Sodybos vadovybę), mes nepanai
kintume Lietuvių Sodybos Anglijoje, tik 
perkeltume ją į geresnę, patogesnę vietą 
Vėd. Anglijoje.

Manyčiau, kad ateinantis suvažiavimas, 
rimtai apsvarstęs šį reikalą, turėtų nutar
ti, kad artimiausiu laiku Headley Pack 
turim-asiis turtas ('be baldų etc.) būtų par
duotas ir kad panaši vieta būtų įsigyta 
Vid. Anglijoje. Tam reikalui turėtų būti 
sudaryta greta Centro organų trijų asme
nų komisija ('toje srityje nusimanančių 
žmonių), kuri padėtų centro organams tą 
projektą įvykdyti. P. B. Varkala

NĖRA SPAUDOS ATSTOVŲ

Manau, kad DBLS Centro Valdybos pa
reiga būtų pasirūpinti paskirti ką nors, 
kas galėtų ar turėtų atstovauti spaudai ir 
knygoms parsigabenti iš užjūrio — Kan-au 
dos, Amerikos, Australijos. Kol tuo rūpi
nosi B.B. Daunorai ir V. Ignaitis, tai šis 
reikalas riedėjo, kaip gerai patepti rate
liai. Tokie atstovai labai reikalingi, nes 
peirsiunitimas pinigų į užjūrį sudaro ne

maža keblumų ir bereikalingų išlaidų.
Su „Tėviškės Žiburiais“ man padeda 

S. Kasparas. Mano padėka jam, bet mano 
žmona žvalgosi, kaip atsilyginti už žurna
lą „Moteris“ arba „Dirvą“, nes B. Dau- 
norienė pranešė, kad daugiau tokiu tar
pininkavimu nebepasiitamaus.

„E.L.“ paskelbta, kad Bradforde yra sa
vanoris spaudos platinimo atstovas. Labai 
puiku ir malonu, tik nežinia, kaip plačiai 
jis aptarnauja. Be to, vieno atstovo lyg 
ir būtų mažoka.

Gal DBLS suvažiavime galėtų būti iš
spręstas 'šis svarbus knygnešių klausimas. 
Tokie atstovai turėtų C. V-bos įgalioji
mus, kad tikrai tam svarbiam darbui įtin
ka. V. Andr.

DU GALVOSŪKIAI

I. Apsidžiaugiau, kad S. Kasparas pa
matė, kaip Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės štabas nesutinka su VLIKo komitetu. 
O julk jų norai, tikslai, uždaviniai ir dar
bai, kad būtų niulblckšti Tėvynės pančiai, 
yra visiškai tie patys.

Gal pagaliau Stasys supras ir patikės 
m'ano seniai jam aiškinama tiesa, kad D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos ir besimai
šančios Anglijoje Lietuvių Bendruomenės 
norai, -tikslai, uždaviniai ir Lietuvai gel
bėti darbai yra absoliučiai tokie patys. 
Ironija dar ir ta, kad kartais patys žmo
nės, vykdantieji tuos pačius uždavinius, 
priklauso abieims .tuos pačius įstatus tu
rinčioms organizacijctas. O dar geresnė 
išdaiga, kai abiejų tik ^kirtingus pavadi
nimus turinčių iškyrių pirmininkas yra 
tas pat-s žmogus.

D. Britanijos Lietuvių Sąjunga yra ne
partinė organizacija, jungianti visus Ang
lijos lietuvius. Kas nes'dro-vi vadinti save 
lietuviu, automatiškai priklauso tai S-gai. 
Kadangi DBLS yra Pasaulio Lietuvių 
B- vės narys, tai kuriems (kipšams dar turi 
maišytis ir klaidinti žmones antra lietu
vių bendruomenė? Rodezijcis klaus'mas, 
atrodo, greičiau buvo -išspręstas negu ši

Moralinis kontekstas čia glūdi ne „so
vietiniame žmoguje, visa ko laikrodyje“, 
kaip tai kadaise bandė aiškinti Bu-čys, o 
visai kur kitur. Prisimename, kad buvo 
naktis, kada Alyvų kalne Žmogus-Dievas 
tokį liūdesį jautė, žinodamas, (kad mirs. 
Tai žmogaus aulkščiiausios esmės valanda, 
kadla (širdis, -perpildyta meile, kuria 'pa
saulius ir plaka į tą patį ritmą amžinybės 
ir nebūties. Su socrealistine klasių kovos 
idėja tai nieko bendro neturi. Aputį su
pančiame pasaulyje ši socialistinė idėja 
atstovauja „'didžiąją istoriją“: -ten trak
toriai knisa dirvą, kaip šernai, ten kau
kia mašinos, garsiakalbiai, lėktuvai, ten 
žemės kūnas niokojamas duobėmis, ce
mentu, ten civilizacijas atmatos nuodija 
orą, ten sprogsta -bombos ir kalbama 
apie idealus. Bet žmogaus ir žemės šven
tumo pajauta, liūdnasis praregėjimas 
duotuose laiko rėmuose priklauso „maža
jai“ žmonių širdžių istorijial, kuriai Apu
tis pasilieka ištikimas.

Romualdas Granauskas iš dalies prime
na Aputį tuo, kad jo proza susiformuoja 
irgi moralinės tiesos plotmėj. Tai irgi ne 
vieša, publicistinė, o privati tiesa, atpa
žįstama įtik skaitytojo sąžinėj, privačiam 
susikaupime. Granauskas neturi Apučio 
elegantiško stiliaus — jo tiesa gimsta 
aštriu Skausmu paženklintoj vaizduotėj, 
persisunkia pro drumzlinus, tamsius žemės 
klodus. Įžvelgimas į tiesą jam vyksta per 
eilę stilistinių-semantinių transformacijų, 
kuriose sudėtingai tarp savęs santykiau
ja simbolinė, metaforinė ir tieiogi-aii ap
rašoma tikrovė. Galima tų transformaci
jų 'atskirti bent porą pagrindinių pobū
džių. Viename jų metaforiškai regimos 
tikrovės aprašymas taip persisunkia kon
krečiomis detalėmis, kad pati ta pagrin
dinė metafora -tartum -tampa tiesiogine 
realybe, tuo ipat įmetu perkeldama į kon
krečią plotmę savo metaforinę prasmę. 
Pavyzdžiui, rinkiny „Duonos valgytojai“ 
(1975), vaizdelyje „Saulėlydžio senis“, 
žmogus mąsto:

Džiaugiaus, kad kiekviename garse yra 
kažkas matoma ir aišku, kas neišnyksta, 
kaip aidas, bet išlieka tarpe mūsų: -po 
kirvių čeksėjimo, po piūklų balso lieka

LIETUVOJE
it—

LIETUVOS GRAFIKŲ PARODA 
VARŠUVOJE

Varšuvoje buvo surengta 12 lietuvių 
grafikų paroda Vilniaus universiteto 400 
metų jubiliejui paminėti. Parodoje buvo 
išstatyta 69 dambai.

Parodoje išstatytos ir knygos „Lietu
vos TSR istorija“, „Vilniaus universite- 

mūsų juokinga painiava.
H. Ir vėl užgšrdamas kai kuriuos B-nės 

pasisakymus dėl esamos ir būsimos Sody- 
bos(deja, ji dėl Sodybos nėra sakiusis; 
tur būt, šio laiško autorius turi galvoje 
O. Ramonienės pasisakymus. Red.), turiu 
pastebėti, kad Anglijoj, kur mūsų taip 
maža ir esame labai pasklidę, reikės tai
kyti kitus metodus. Gražu būtų, kad vi
sos Sodybos išeivijoje būtų grynai lietu
viškos. Deja, kas įmanoma Čikagoje, ne<- 
galirna čia. Tačiau ir Čikagos lietuvių 
klubuose girdėsime kitataučių kalbas. Ne
sutinku, kad tarnautojų personalas, iš
skiriant .administracinį aparatą, būtų tik 
lietuviai.

Mums nuolatos ir teisingai patariama 
ieškoti draugų tarp kitataučių, nes gali 
būti, kad tokie draugai bus labai reika
lingi. Už tai esu šalininkas, kad nebūtume 
pasislėpę Sodybose, kaip kiaute, vien tik 
lietuviai, SteMcIime daugiau. Sodybų. Tai 
bus mūsų švyturiai. Anglijoje karči-amos 
kas šimtas jardų, ir jos visos puikiai išsi
verčia. Mums tik reiklia Sodyboms tinka
mų vedėjų, o Sodybų tegu būna kaip se
novėje Lietuvos pakelėse karči-amų. O juk 
ir pakelių karčiamos atliko svarbų užda
vinį. Tai būdavo vieta slaptų sueigų ir 
rylšys knygnešių laikais ir t.t. Tokių So- 
dybųušvylturių jau turime nemažai: Lietu
vių Namai, Headley Park, Bradfordo ir 
Mančesterio klubai, kurie atlieka puikų 
lietuviškos reklamos darbą, ir per juos 
mes save 'Skelbiame. Taigi jei ir dar at
sirastų kur pakelėje naujas švyturys-So- 
dyba, tai ir vėl būtų nauja oazė, kur už
klydę amerikiečiai, vokiečiai a,r anglai 
būtų supažindinami, kas tie lietuviai yra, 
kodėl jie čia yra ir ko jie teisėtai stengiasi 
siekti. Tam reikalui nebūtina, kad kel-neu 
riai ir liokajai būtų išimtinai lietuviai. 
Tegu bus tik administracinis personalas 
gerų patyrusių lietuvių rankose, tai toks 
švyturys jau neš tiek naudos, kiek ir esa
moji Sodyba. Padėti takioms Sodyboms 
ypatingų iškilmių proga, kai reikia paro
dyti svetimiesiems mūsų tautinį meną ir 
charakterį, turime pakankamai grupių ir 
meno asmenybių, kurie būtų ypač naudin
gi. Štai Senkuvienės ir Jurienės šokių 
grupė, Černiaus choras, nauja meno gru
pė, mano bičiulio J. Bar'd-ziilau-sko grupė 
ir dar kilti vienetai. Taigi steigkime nau
jus švyturius ir garsinkime mūsų vardą 
ir mūsų svarbų reikalą — laisvės atgavi
mą. Reklama — propaganda yra labai rei
kalingas įrankis tautos kovoje dėl laisvės.

V, Andruškevičius

žmogaus troba vieškelio vingy, po ilgo 
-griežlės giedojimo — rytmetinių gėlių 
spalva ir švelniai pučiantis vėjas (psl. 
265).

Kad garsuose kažkas matoma, tai me
tafora, bet po to ji išsipildo tikruose re
giniuose, apčiuopiamuose dalykuose, su
darant tairp vaizdo ir daikto gilų dvasinį 
ryšį.

A'tvirkišiJ.a transformaĮrijlos priemonė' 
yra grynai materialaus pasaulio paverti
mais simboliniu per tiesioginį -inteirpre- 
tuojiainltį 'autoriaus žodį. (Apsakyme ,,Duo
nos valgytoj'ai“gale -skaitome:

Jie paima po riekę ir artina prie veido, 
traukdami giliai į save visaapimantį duo
nos kvapą. Saldžiarūgštis Skonis surenka 
burnoj seilės, jie nuplauna jas pienu. Duo. 
na — tai sūnai, dirvos, -arklių žvengimas, 
geležies žvangėjimas kalvėje, apšarmoję 
rąstų vežimai i'š miško, noras ilgai ir tei
singai gyventi; pieniais — jų dukterys, 
■tvartai, švarus rankšluostis pas šulinį, 
baltas laulkiiianti's veidas už kreivo stiklo, 
troškimas gražiai ir ramiai numirti (psl. 
257).

Visoje šioje ištraukoje aiškiai jaučia- 
mlas gyvenimo ,,modelis“ — senovinis, 
visažmoniškas, asmeniškas vertybių per
gyvenimo būdas, kurio akivaizdoje mark
sistinių inteligentų sugalvotos sistemos 
nieko nereiškia. Per granauskilškas trans
formacijas tiek metaforinis įvaizdžių pa
saulis, įtiek konlkretusis, kasdieniniam gy
venime mums mažai ką sakantis, pasida
ro abu vienodai reikšmingi. Jie abu susi
lieja į vieną moralinį turinį.

Susumuojant, galima sakyti, kad pasta
rasis lietuvių prozos dešimtmetis -Lietu
voje sudaro vaizdą lyg sunkiai bundan
čios, su 'sovietinio rūbo varžtais -bekovo- 
jančios kūrybinės dvasios, kaip Michelan
gelo skulptūroje, ši kova, šis budimas tik
rai nesibaigs, nors perdaug optimistiškai 
kalbėti baugu, nes pastaruoju metu neo- 
stalinizmo reakcija žymiai sustiprėjo kul
tūroje ir mene, ir rašytojams darosi vis 
sunkiau- būti tikrais kalbančiais žmonė
mis, o ne režimo'garsiakalbiais.

(Pabaiga) 

to istorija“ ir meniniai albumai „Lietu
vių grafka 1971-1974“ ir „Lietuvos TSR 
dailė“.

LIETUVOJE KOVO MĖNUO BUVO 
ŠALTAS

Pabaltijo kraštuose, kaip rašo „Tiesa“, 
kovo -mėnuo buvo šaltesnis už vidutinį.

GAUSYBĖ ORDINŲ DIRBANTIEMS 
ŽEMĘ

Lietuvos spauda Skelbia pavardes žem
dirbių, kurie buvo apdovanoti Sov. Są
jungos ordinais ir medaliais už gerą dar
bą kolūkiuose.

3 kolūkiečiai — T. J. Andriuškevičius, 
K. Anusauskas ir A. V. Petkevičius — ap
dovanoti 'Lenino ordiniais.

Spalio revoliucijos ordinus gavo 4, 
darbo raudonosios vėliavos — 29, tautų 
draugystės — 1, garbės ženklo — 59, dar
bo šlovės III laipsnio ordinus — 54, už 
darbo šaunumą — 68, už pasižymėjimą 
darbe — 81.

3 GIRTI SVAINIAI IR BRIEDĖ

3 įkaušę svainiai iš Vilniaus apyliir.i’.dų, 
susėdę į traktoriaus „Belcruso“ kabiną, 
su nelegaliai laikomu- „dvivamzdžiu“ 
šautuvu nutarė pamedžioti.

Dienai brėkštant, nusidanginę į (Pur- 
niiškių kaimą. Jie žinojo, kad ten vis tuo 
pačiu metu briedė pereina per kaimą iš 
vieno miškelio į kitą. Patykoję keliais 
šūviais mintiniai sužalojo Ibriedę. „Tiesa“ 
rašo, kad atskubėję kaimo gyventojai 
juos .užsipuolė šaukdami: „Ką dlainate, 
niekšai, atsakysite“.

Svainiai, palikę žvėrį, sulindo į ,,-Belo- 
ruisą“ ir nuburzgėjo per lauką, 'bet gero
kai sutemus 'grįžo, viliojami šviežios mė
sos. O čia 'juos vėl pasitiko plikti kaimo 
gyventojai.

Po poros dienų svainiai rašę pasiaiišlki- 
niimus gamtos apsaugos inspekcijai, tvir
tindami, „jog briedę norėję 'tik pabaidyti. 
Bet išsisukti nepavyko...“

STUDIJOS APIE JONĄ BILIŪNĄ 
MOKSLE IR KRITIKOJE

A. -Paraščdiakas sudarė (knygą „Jonas 
Biliūnas literatūros moksle ir kritikoje“.

Joje sudėti studijiniai darbai, tyrinėji
mai ar jų ištraukos iš V. Kapsuko, K. 
Ambraso, V. Auirylos, V. Kubiliaus, M. 
Lukšienės, A. Sprindžio, A. Zalatoriaus, 
I. Žėkaitės straipsnių ar pranešimų. „Li
teratūra ir menas“ rašo, kad' didėlę dalį 
knygos sudaro medžiaga, susijusi su ra
šytojo 100 metų gimimo metinių minėji
mu: J. Baltušio, K. Korsako, R. Maliuke
vičiaus, T. Mikeliūniaitės, M. Sluckio, J. 
Stonio, -P. Veljata-gos -straipsniai.

DVIKOVA SU VILKU

.Kupiškio rajono „Šviesos“ kolūkio me
chanizatorius 'Povilas Aviltis, gyvenantis 
Subačiaus miestelyje, po dramos ratelio 
repeticijos ėjo namo. Buvo jau tamsu ir 
smarkiai pustė.

Belikus visai netoli namų, užpakalyje 
išgirdo kažką -selinant. Atsigręžė — cigi 
vilkas... Iš netikėtumo P. Aviltis žengte
lėjo atgal. Tuo momentu vilkas metėsi 
amt jo, aštrūs dantys įsmigo į veidą. Nuo 
veido vi-lką atstūmė, tačiau- štiš įsikibo į 
'kojas. Sukaupęs visas jėgas, kartu su viji
ku nusirito nuo 'kelio į griovį. -Matyda
mas, kad žvėries vis tiek neįveiks, ėmė 
šauktis pagalbos.

Išgirdęs nelaimės šauksmą, pirmasis į 
pagalbą atbėgo pensinlirikiais Stasys Survi
la. Su žarstekliu rankose atlėkė ir kol- 
ūkietė Elvyra Paulauskienė. Tačiau S. 
Survila jau buvo užtvatinęs vilką, kiuris, 
kaip vėliau paaiškėjo, -buvo pasiutęs.

Kaimynystėje gyvenanitiis Jonas Maili- 
nauSkas su savo „Žiguliais“ P. Avifltį 
tuoj pat nuvežė į Kupiškio centrinę ligo
ninę. Čia chirurgas Zigmas Kataudkas 
daugiau kaip ketu-riias valandas tavojo 
už vilko sužaloto žmogaus gyvybę.
A. Orintas (iš „Valstiečių laikraštis“)

ATOMINĖ JĖGAINĖ LIETUVOJE

Iš Lietuvos į Vakarus su šeima atvykęs 
auksakalys-menčnJinka-s Paulius Lukas- 
Lan-tuckas pasikalbėjime su „Tėviškės Ži
burių“ korespondentu, tarp kitko, papasa
kojo ir apie atominę jėgainę Vilniaus 
krašte:

„Broliški“ ryšiai su Rusija dar sustip
rėjo, pradėjus statyti Ignalinos atominę 
elektrinę. Tam darbui atvežė kelis tūks
tančius amnestuotų taryb:nių recidivistų. 
Eina kalbos, kad nė viena Baltijos res
publika nesinaudos tos elektrinės energi
ja, viskas bus eksportuojama į užsienį, o 
mums teliks padidėjęs radioaktyvumas ir 
padaugėjęs išsigimimų skaičius. Įvykus 
nelaimei, didelė teritorija taptų negyve
nama. Ar nepermaža 'Lietuva tokiems 
eksperimentams?

Būsimai: elektrinė apie 100 km nuo Vil
niaus — štai kaip greit ir originaliai gali 
išsispręsti sena Vilniaus krašto problema. 
Lietuves inteligentija, siuntusi peticiją į 
Maskvą, gavo patarimą į valstybinius rei
kalus nesikiSti.“

DONELAIČIO „METŲ“ KANTATA

Rytų Vokietijos kompozitorius Rainer 
Kunad sukūrė Donela'čio „Metų“ kantatą.

Jai atlikti reikalinga solisto, vaikų cho. 
ro, vargonų ir orkestro.
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Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

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

rų, pusei metų 7 sv. (kitų kraštų prenu
meratoriai moka pagal Britanijos svaro 
kursą).

Kronika
AUKOS SPAUDAI

Spaudai paremti aukojo po 5 svarus J. 
Tamulis, A. Baronas, J. Kvieitteuskas ir 
Ild. Meilius, 2,50 sv. J. BardziU, 2 sv. L. 
Kuraitis, 1,50 sv. A. Buzas.

TAUTOS FONDUI /AUKOJO

p. X, Birmingham — 20 svarų, J. Kviet- 
kauskas — 5 sv.

Nuolširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

TAUTINIAM IPARAMOS FONDUI

A. Garbauskas iš Nottinghamo paauko
jo 10 sv.

Tautinis Paramos Fondas

PAJAMOS:
Įėjimas ir programos — laisva auka

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS — 
VASARIO 16 D. 1980 M. MINĖJIMO 
RENGIMO KOMITETO FINANSINĖ 

APYSKAITA

£102,66
Iš viso pajamų £102,66
IŠLAIDOS:
Maistas £55,46
Gėlės £8,00
Pianino nuoma £51,75
Seno pianino remontas £8,00
Telefonas solistės atvykimo relkajačis

£10,00
Pasamdymias pianistės £25,00
Solistės kelionė į Škotiją ir atgal £56,60
Maistais kelicnėje £7,30
(Solistės pragyvenimas Londone £70 00
(Bilietas į operą £12,00
.Honoraras už du koncertus Škotijoje ir
du pasirodymus Londone £80,00
Programos aitspausdiniimias £12,00
IŠ VISO IŠLAIDŲ £396,11

Visos pajamos iš Vasario 16 d. minėj i-
mo yra skiriamos Tautos Fondui.

Viršuje pažymėtąsias išlaidas apmoka 
DBL Sąjunga.
VASARIO 16 D. RENGIMO KOMITETAS

Londonas
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 

METINIS SUSIRINKIMAS

Sporto ir Socialinio Iklubo metinis su- 
sirinlkimąs įvyks penktadienį, balandžio 
25 d., klubo salėje, 345A Victoria Park 
Road, Loudon E9. Pradžia 7.30 vai.

(Klubo nariai (kviečiami dalyvauti.

Boltonas
BALTIJOS TAUTŲ VAKARAS

Pirmasis neseniai įkurto Boltono Bal
tijos tautų komiteto veiklos žygis yra 
rengiamas Baltijos tautų vakaras, kurio 
programai yra planuojamas koncertas ir 
šokliai. Tikimasi, kad koncerte visos trys 
Bafliljijlcs tautos bus alt.stovaujiam.es. Po 
koncerto bus šokiai, kuriems gros geras 
orkestras.

Baltijos tautų vakaras įvyks gegužės 3 
d., 6.30 vai. vak., ukrainiečių salėje, 99 
Castle Street, Bottom. 'Bilieto kaina £1,50.

Visi lietuviai, arti ir toli .gyvenantieji, 
maloniai prašomi dalyvauti šiame Balti
jos tautų vakare.

Rochdale
PRANEŠIMAS APIE SUVAŽIAVIMĄ
Gegužės 3 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 

ukrainiečių klube (80 Molesworth St.)

Maloniai prašome atsilankyti i

E
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,,DAINAVOS“

Pavasario balių
kuris Įvyks gegužės 10 d. Lietuvių 

Namuose, 2 Ladbroke Gdns., London VV.ll.
Veiks turtingas bufetas, gausi loterija, 

gros švelni (muzika.

Staliukus užsisakyti iš anksto tel. 727 2470,

Iki greito pasimatymo.
Londono ĮL.M. ,,Dainavos“ Sambūris

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.

DBLS Rochdalės skyriaus atstovas D. Ba
naitis darys pranešimą apie DBLS suva
žiavimą ir LNB veiklą.

Maloniai prašome DBLS narius ir LNB 
akcininkus gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Gloucesleris
MOTINOS DIENOS (MINĖJIMAS

Gegužės 3 d. DBLS Gloucesterio-Strou- 
do Skyrius rengia Motinos dienos minėji
mą gražioje ukrainiečių salėje, 37 Mid
land Rd,

Programoje: vietinio jaunimas ,,Baltija“ 
dainos, motinų pasveikinimas, šokiai, lo
terija, bufetas su užkandžiais, šokiams 
gros vietinė kapela

Pradžia 6.30 vai., pabaiga 11.30 vai.
Prašom iš arti ir toli atvykti — vietos 

užteks. Tik prašom nesivėlinti.
Skyriaus Valdyba

Nottinghamas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 3 d., 6 vai. vakare, ukrainiečių 
salėje ( B eat ink Rd. 30) Nottinghamo Mo
terų Draugija ruošia didelį Motinos die
nos minėjimą. Bus puiki programa: dai
nuos garsus Nattiinighamo mišrus choras 
, Gintarais“, pasirodys Nottinighamo jlau- 
mimiais ir senimas, prisidės lietuvaitės, 
tartos neseniai atvyko iš Lietuvos ir ap
sigyveno Nottimgihamie. Tautinius šckiius 
seks Londono šokėjų grupė „Žaibas“. Bus 
labai turtinga loterija, gros smagi muzi
ka, veiks baras.

Tik nievėluokit, nes programa turi pra
sidėti laiku. Pra'šcm iš anti ir iš toli. Ne- 
itlingėkit, tik paskubėkit visi į Nottingha- 
mą, mes laukiame jūsų.

Nottinghamo Moterų Draugija

Birminghamas
VALDYBA PALIKTA TA PATI

Balandžio 13 d. Crown restorane susi
rinkę skyriaus nariai pravedė rinkimus. 
Nariams pageidaujant ir valdybai sutin
kant, skyriaus valdyba palikta ta pati: 
pirmininkais P. Bukauskas, sekretorius S. 
Jezerskis, ižd. V. Remeika, revizijos ko
misija — B. Vaškelis, S. Starka. Atstovu 
į metinį suvažiavimą Londone išrinktas 
S. Starta.

Skyriaus valdyba

AUKOS ,,EUROPOS LIETUVIUI“

DBLS susirinkimo proga ,,Europos Lie
tuviui“ paremti aukojo S. Gabrelaitis 5 
sv., B. Vaškelis, M. Linkevičius, V. Lugas, 
P. Laucius, J. Tama'šiūnas, S. Starka ir S. 
Jezerskis po 1 sv., B. Simonaitis ir A. 
Litvinavičius po 0,50 sv. Iš viso suaukota 
13 s) v.

„Eur. Lietuvio“ Nr. 13 buvo paskelbta 
S. Jezerskio 5 sv. auka. Iš tikro ta auka 
yra Birminghamo skyriaus.

Bradlordas
VELYKŲ tPOBŪVIS

Balandžio 7 d. ,Vyties“ klubo valdyba 
surengė šeimyninį pabūvi, kad šventėje 
Velykų nuotaikoje pabendrautų visi, ku
rie vertina lietuvišką nuoširdumą ir drau
gystę.

Pradžioje susirinkusieji susidomėję ste
bėjo J. Podvoiskio pagamintą V. Rakaus-

S3 
S3
S3 
S3 
S3 
S3 
S3
S3 
S3 d 
d 
© 

kaitės dainų koncerto filmą, prisimindau 
mi šaunų Vasario 16 d. minėjimą. Kas 
tame minėjime nedalyvavo, turėjo gerą 
progą pasigėrėti estradinėmis lietuviško
mis dainomis ir mūsų vyrų seksteto įsi
jaustu dainavimu. Po to į susirinkusius 
prabilo klubo pirm. V. Gurevičius, primi
nęs gražius Velykų papročius — meniškai 
išmargintus margučius, kurių ir šiais me
tais sunešė sveteliai. Palinkėjęs geros 
nuotaikos, pakvietė visus prie staliukų 
pasistiprinti šeimininkių parengtais patie
kalais. Tuo tarpu pakviesta komisija — 
kun. J. Kuzmickas, K. Mlcutienė ir K. 
Steponavičius — apžiūrėjo gražiai išmar
gintus margučius ir paskelbė marginimo 
laimėtojus: A. Galbuogienę, Brazdeikienę 
ir mažuosius — Jonuką, Onutę Voicekaus- 
kus ir Klarą Micutaitę, kuriems klubo 
valdyba paskyrė pinigines premijas. Var
žytynių metu už margučius gauta £3.60. 
Svečiams prisidėjus, £5 buvo paskirta 
skautų reikalams.

Vaišindamiesi klubo parūpintais patie
kalais, iš plačių apylinkių susirinkę sve
teliai draugiškai pasikalbėjo ir pasidžiau
gė klubo valdybos pastangomis burti ne 
tik vyresnius, bet ir jaunuosius, kuriems 
vakare buvo surengtas pasilinksminimas. 
Malonu, kad tie, kuriems rūpi lietuviška 
veikla ir nuoširdžių ryšių stiprinimas, 
gražiai parėmė klubo valdybos iniciatyvą. 
Tą dieną nebebuvo vienišų, — vis jautė
si lietuviškas šeimos nariais. J.K.

Švedija
TARPTAUTINĖS RANKINIO 

VARŽYBOS, KURIOSE ^DALYVAVO IR 
LIETUVAITĖS

Kovo 28-30 dienomis Švedijoj, Stock- 
holmo ir Vaesteros miestuose, vyko tarp
tautinės moterų rankinio (handbaH'o) 
varžybos, kuriose dalyvavo keturių kran
tų rinktinės. Pirmą vietą užėmė Sovietų 
Sąjungos rimkitinė, antrą — Rytų Vokieti
jos, trečią — Švedijos, o paskutinę — Da
nijos rinktinė.

Sovietų rinktinėj buvo ir dvi lietuvai
tės: Kauno ,,Žalgirio“ moterų komandos 
kapitonė Aldona Nemėnienė ir Vilniaus 
komandos žaidėja Sigita Strečen, jos įsvie
dė nemaža įvarčių.

Deja, švedų gausiai publikai nebuvo 
jauku rungtynių metu kausytis sovietų 
rinktinės trenerio — vadovo garsių šūka
vimų ant SSSR žaidėjų, jo nuomone, dėl 
kai kurių daromųjų klaidų. Anot švedų 
sporto žurnalistų, ,,tik penkios sovietų 
žaidėjos (be vartininkės) rungtyniavo, kai 
tuo tarpui šeštoji pakaitomis buvo beveik 
nuolatos užimta klausydamasi barimųsi 
savo trenerio, stovinčio prie aikštelės li
nijos salėje...“ Girdi, ,,tas karštakošis lei
do nuodų strėles net ir savo žmonai (33 
m.), vienai geriausių rinktinės žaidėjų...“

Nesunku suprasti, kad tokioj atmosfe
roj, dargi tarptautinių varžybų metu, ne
buvo smaigu sovietų rinktinės mergiotėms 
rungtyniauti. Bet, tur būt, jos jau yra 
piripratusios prie tokio savo trenerio ,,sti
liaus“ ir jo šūkavimų perdaug giliai' sau 
į galvą neėmė: jos kovojo tyliai, ryžtingai 
ir laimėjo visas rungtynes.

Šita sovietų rinktinė, pagal dar negalu
tinį planą, vyksta rugpiūčio mėn. eilei 
rankinio rungtynių ir Vakarų Vokietijon.

K.

Vokietija
BUS REMONTUOJAMAS BERNIUKŲ 

BENDRABUTIS

Vasario 16 gimnazijos berniukai gyve
na senoje Rennhofo pilyje, kuri būtinai 
reikalinga dideliių remontų. Šiuo metu 
vyksta derybos su vokiečių valdžios įstai
gomis dėl paramos, kuri, atrodo, bus gau
ta ir netrukus bus galima pradėti (taisy
mo darbus. Bus uždengtas naujais stogas, 
įdiėlti niauji langai, radiatoriai, grindys, 
durys, dušai, įvestais (šiltas ir šaltas van
duo į kambarius. Bus pataisytas (balko
nas, pilis ištinkuota iš lauko ir vidaus ir 
t. t. Teliks seni tik mūrai.

VELYKŲ ŠVENTĖS LUEBECKE

Pirmąją Velykų dieną dekanas kun. 
Vaclovas Šarka atlaikė iškilmingas šv. 
Mišias gausiai suėjusiems lietuviams, vo
kiečiams ir dalinai lenkams (lenkams tuo 
laiku vyko ekstra pamaldos, kurias pra
vedė lenkų kunigas ir kitoje bažnyčioje) 
Švč. Jėzaus širdies bažnyčios kir|iptoje. 
Pamokslą kunigas pasakė lietuviškai, o 
vokiškai ir lenkiškai tik pasveikino. Per 
pamaldas buvo giedamos lietuviškos gies
mės iš kun. V. Šarkos specialiai atspaus
dintų velykinių giesmių lapelių.

Po pamaldų lietuviai ir svečiai, kaip dr. 
Aldona su savo vyru Helmutu ir vaiku
čiais Petrikai, atvykę net i'š Kiėlio, malo
ni šeima Alfredas ir Loreta Sarakai, at
vykę iš Hamburgo, bei nemažas būrelis 
vietinių lietuvių susirinko į užsieniečiams 
skirtas patalpas atšvęsti Velykų švenčių. 
Lietuvių parapijos šeimininkė Stefanija 
Stungurienė jau iš ankstyvo ryo skonin
gai paruošė stalus, VLB Luelbecko apy
linkės valdybos pirmininkas Pranas Kot- 
kis pasveikino susirinkusiuosius, kun. V. 
Šarka sukalbėjo maldą ir palaimino sta
lo vaišes. Po tam prasidėjo margučių 
daužymas, kurių ne tik kad kun. V. šarka 
buvo užtektinai atvežęs, bet ir Luebečko

Škotijos lietuviai Londone
Seniai lauktas Škotijos lietuvių apsi

lankymas Lcndcne įvyko atvelykyje, ba
landžio 12-13 dienomis, ir atnešė daug 
gražių momentų, kurie pasiliks mumyse 
amžinai ir suteiks stiprų pagrindą atei
ties tų dvejų lietuviškų kolonijų bendrai 
veiklai.

DBLS Centro Valdybas tikslas ir buvo 
suteikti progą svečiams ir vietiniams lie
tuviams pabendrauti ir arčiau susipažin
ti, o taip pat pasėklausyti jau seniai gie
dančio šv. Cecilijos choro, kuriam, kaip 
žinome, šv. Tėvas yra suteikęs ypatingą 
■palaiminimą už nenuilstamą darbą Baž
nyčiai ir už pasiaukojimą lietuviškai 
giesmei ir dainai.

Savo ilgą kelionę .svečiai pradėjo 
penktadienio naktį ir šeštadienį 9 vai. 
ryto jau buvo Lietuvių Namuose Londo
ne, kur juos pasitiko namų vedėjias K. 
Malkūnas ir DBLS CV pirmininkas J. Al
kis. Ten jie turėjo progos atsigaivinti, ir 
susipažinti su Namų gyventojais. Paval
gę pietus, jie vyko į parapijos klubą rytų 
Londone ir ruošėsi koncertui, (kurtis įvy
ko tą patį vakarą klubo salėje.

Salė buvo pilna ne tik arčiau gyvenan
čių, Ibet ir iš toliau atvykusių lietuvių, 
■tarp jų buvo matyti daug buvusių ir 
esamų Londono lietuvių veikėjų ir orga
nizacijų atstovų. .Maloniu buvo matyti ir 
Lietuvos Atstovą V. Baltoką su ponia. Vi
si nekantriai laukė choro, kuris savo pa
sirodymu ir pradėjo šį malonų susipaži
nimo vakarą. D'BiLS pirmininkas J. Alkis 
atidarymo žodyje sveikino išvėčius ir su
sirinkusius klausytojus.

Programoje choras atliko vienuolika 
dainų. Vyrai ir moterys padainavo: Čia 
kraštas liūdnas, Augau alš, Lietuvai, Tė
vynė Lietuva, Kur bėga Šešupė, Gimti
nė šalis, Į naują žygį ir Kur giria žaliiuo- 
j’a. Po to vyrai atliko Pilki (keleliai įdun
da, Gimtinės dangus ir Raudona rožė.

Aiškiai buvo jaučiamas visų choristų 
didelis drausmingumas, darnus (balsų su
derinimas ir paties chorvedžio P. Dziido- 
lifco sumanus balsų valdymas Ir dainų 
pristatymas publikai. Nors choras balsų 
skaičiumi nėra didelis, bet nejučiomis 
užbūrė klausytojus, ir ne vienam nurie
dėjo įpilna jausmų ašara, o plojimui ne
buvo galo.

Po koncerto susirinkusius sveikino sve

lietuviai nemažai atsinešę. Vaišių metu 
griežė lietuviška muzika iš plokštelių, o 
jos mechaninis tvarkytojas buvo Horstas 
Simonas. Taip pat buvo pagiedota nema
žai gražių velykinių giesmių ir padainud- 
ta dainų, o per jas malonūs širdies prisi
minimai atgaivino jausmus, kaip kitais 
kartais ir tėvynėje taip švęsdavome. Vai
šės užtruko Ilki 16,00 vai. po pietų.

Velykų švenčių orai šiaurės Vokietijoje 
buvo gražūs ir saulėti, bet nešilti, šių me
tų pavasaris yra čia pavėlavęs visu mė
nesiu, gamta dar neatrodo pavasariškai.

J. Pyragas

VOKIETIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimais kviečiamas balandžio 30 
gegužės 4 d. d. Dieburge, Bischoif-Kette- 
ler-Haus, Konviiktsweg 23. Suvažiuojama 
balandžio 30 d. vakare, pradžia gegužės 1 
d. rytą. Pabaiga — gegužės 4 d. per pie
tus.

Paskaitininkai: dlr. A. Mlaceina, dr. K. 
J. Čeginskas, prel. dr. L. Tulaba, kum. A. 
Rubikiais. Jaunimo simpoziumo modera
torius A. Šmitas, referentai: Ed. Dresle- 
ri's, Reg. Zavadkaitė, Kęst. Ivinskis ir 
Daina Kamainltaitė. Religinis koncertas. 
Muzikinė meditacija (V. Hermanaitė).

Kaina: 23-25 DM už kambarį ir maistą 
vieniai dienai. Registracija iki balandžio 
20 d. Šiuo adresu: Peter A. Bernatonis, 
Minnefeld 34 6110 Dieburg.

RENGINIAI ANNABERGE

Gegužės 1-4 d. d. bus jaunimo bei šei
mų suvažiavimas, gegužės 16-18 d. d. pa- 
baltiečių studentų bei akademikų suva
žiavimais, (gegužės 30-biržel'io 1 d. d. Lie
tuvių moterų klubų feder. suvažiavimas. 

f

Šveicarija
LILIJA ŠUKYTĖ DAINAVO ŽENEVOS 

OPEROJE

Operos dainininkė Lilijia Šukytė kovo 
mėnesį dainavo Ženevos operoje. Ji šešis 
kartus iš eilės suvaidino Margaritos 
vaidmenį Gounod operoje „Faustas“.

Dainininkė pakviesta dainuoiti Ženevos 
operoje taip pat gegužės mėnesį.

Vieną L. Šukytės vaiiidiniimą aplankė 
Šveicarijos lietuvių grupė su dr. A. Ge
ručiu priešakyje. Dainininkei įteiktas lie
tuvių laiškas ir dovana.

DAIL. G. STANULIO VIENUOLIKTOJI 
PARODA

Kovo 29 d. Neuchatel universitetiniame 
mieste, Šveicarijoje, atidaryta diaiilinilnlko 
■Gabrieliaus Staniulio paveikslų paroda. 
Paroda vyksta žinomoje Distellheim gale
rijoje. Ji truks iki gegužės 4 d.

Tai jau vienuoliktoji individualinė 
dail. Staniulio kūrybos paroda. Be to, dai
lininkas dalyvavo 13-je kolektyvinių pa
rodų.

Dail. G. Staniulis profesoriauja Žene-

čių vardu DBLS Škotijos Skyriaus piirmi- 
nlimlkas ir chorvedys Pranias Dzidollkas, 
išreikšdamas padėką už suteiktą progą 
aplankyti Londoną ir susipažinti su vie
tiniais lietuviais ir tuo pačiu nutiesti ke
lius tolimesniam bendravimui.

Po to sekė 'bendros pasilinksminimas 
ir šokiai ilki vėlyvos nakties. Vakaro eiga 
ir svečių priėmimu rūpinosi Londono 
■taiuft'bių Išckių grupė „Lietuva“, kuri šią 
vasarą vyksta į Tautinių šokių šventę Či
kagoje. Vakaro pelnas ir (buvo skirtais 
jaunimui.

Rytojaus dieną liet, bažnyčioje įvyko 
iškilmingos pamaldos, ir čia vėl choras 
nustebino ir sužavėjo londoniečius saivo 
gražiomis giesmėmis ir jų altlikiimu.

Po pamaldų šv. Kazimiero klube dar 
turėjome progos pabendrauti su Škotijos 
lietuviais. Parapijos klebonas kun. J. Ba
lkevičius pakvietė svečius įkleboniijcin už- 
ikaniclžiams, o po to malonūs svečiai atsi
sveikino ir iškeliavo.

Tai buvo ypač malonius savaitgalis Lon
dono lietuviams, ir tikimės, kad ir svečiai 
išsivežė gražių prisiminimų ir laimilngiai 
grįžo į namus.

DBiLS Centro Valdyba dėkoja visiems, 
kas prisidėjo prie to savaitgalio įvykių 
pravedimo. Padėką reiškiame Škotijos 
lietuviams už atvykimą — šv. Cecilijos 
chorui ir jo vadovui P. Dzidolilkui ir Ško
tijos lietuvių klubo Bellshi'lle valdybai ir 
pirm. J. Bliūdžiui.

Čia, Londone, dėkojame K. Makūnui 
už svečių priėmimą Liet. Namuose, Lon
dono Soc. Klubo valdybai už klubo patal
pas, Londono jaunimo grupei ,.Lietuva“ 
ir jos vadovėms V. Jurienei ir F. Senku
vienei už jų talką ir ponioms J. Neiber- 
kieinleii ir M. Šemetienei už įdėtąjį darbą.

■Dėkojame kun. J. Sakevučiui už svečių 
priėmimą klebonijoje ir Šv. Kazimiero 
klubui ir jo pirm. Šemdtai už talką.

Labai didelis ačiū visiems londonie- 
čiams, kurie priėmė ir apnakvindino sve
čius pas save. Tas savaitgalis įrodė mums 
visiems, Ikad bendromis jėgomis galima 
atsiekti malonių rezultatų, o lieką tik pa
reikšti, kad buvo labai malonu mums vi
siems 'susitikti su Škotijos lietuviais.

Iki sekančio pasimatymo!

J. Alkis

vos dailės mokykloje.
I parodos atidarymą (vernissage) bu

vo nuvykęs Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos narys dr. A. Gerutis, gyvenantis 
Berne.

ŠVEICARŲ SPAUDA LIETUVOS 
KLAUSIMAIS

Šveicarijos Rytų Instituto Berne orga
ne ,,Zeiitibild“ paskelbtas prof. L. Reveszo 
straiifptis, kuriame niaigiriinlėjfeima Mask
vos vaidovybės taktika, ieškant preteksto 
paglemžti svetimus kraštus. Taip pcit 
Baltijos valstybių atžvilgiu Kremlius pa
vartojęs taktiką, pagal kurią pačios bal
tų tauitcls ,,pasiprašė“, kad jos būtų pri
imtos į Sovietų Sąjungą.

Tais pats šveicarų leidinys pakartoti 
nai komentavo memorandumą, kurį 45 
pabaltiečiai paskelbė ryšium su Stalino- 
Hiltleirio pakto 40 metų sukaktimi. Laik
raštis nurodė, kad Maskva į memoran
dumą reagavo naujais suėmimais, ypač 
Lietuvoje. Pasak „Zeitbild“, sovietų sau
gumo organai persekiiojia kaip tik tuos 
žmones, kurie priminė nacių nuisikailti- 
■miuis, latliktus glaudžiai bendradarbiau
jant su sovietų organais. Tuo tarpu kiai 
Rifcbenltriopr),, pasj.jslšęis Hfitlerllo-Stallino 
paktą, Nuernbergo teismo nubaustas, ki
tas to paties pakto signataras, Moloto
vas, liko laisvas, ners jis .sėdėjo prie ben- 
dlro stalo, kai buvo deramasi diėil gėdingo
jo sandėrio.

Laikraštis ypač nurodo į Antano Ter
lecko likimą. Jis žiauriai persekiojamas 
už itai, kad pasisakė prieš Maskvos ir 
Berlyno sąmicteiliniinlkuis, kurie dimištai 
pamynė Ikitų tautų teises. Taip suimtųjų 
minimas ir Julius Sasnauskas.

PADĖKA

Lietuvių Sodybos .seneliai nuoširdžiai 
dėkoja lAnglijcs Klubui Čikagoje už pa
akintą dovaną — 25 dolerius.

Sodybos seneliai

ALDONA GREBLIAUSKAITĖ. 
VRUBLIAUSKIENĖ

1936 m. rugpiūčio 24 d., Kaune, prisi
kėlimo bažnyčioje, susiituclkuisi su Petru 
VtrufoiiiiaU'Stku, miškininku, jii pati iar ką 
nors apie ją žinią, prašomi parašyti šiuo 
adresu: (Br. Daunoras, 14 Priory 
KEW, SURREY TW9 3DF England.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — .balandžio 27 d., 
12.30 vai.

LEIGH — gegužės 4 d., 5 vai., St. Jo
seph's bažn.

ECCLES — gegužės 11 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAME — balandžio 27 d., 11.15 

vai., Židinyje.
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