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Kad ir mažiausias darbelis 
ir auka yra labai reikalingas

Įnašas»
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis, 

pasakytas DBLS atstovų metiniame su
važiavime, įvykusiame 1980 m. balandžio 
26 d. Londone.

■Man yra labai malonu pasveikinti jus 
Visus, susirinkusius į šį DBLS metinį su
važiavimą, ir palinkėti jums geriausios 
sėkmės jūsų darbams.

Jūs, gerbiamieji šio suvažiavimo atsto
vai, reprezentuojate stambią dalį 'šiame 
krašte gyvenančių lietuvių, susijungusių 
į DBL Sąjungą, kad bendromis jėgomis 
lengviau būtų galima siekti bendrų, jūsų 
organizacijos statute numatytų, tikslų.

Natūralu, kad, organizacijai augant, ait- 
atsiranda naujų problemų. Metinių suva
žiavimų tikslas ir yra peržvelgti organi
zacinę veiklą, pašalinti kilusius nesklan
dumus ir nustatyti aiškias veiklos gairės 
ateičiai. AŠ tikiu, kad jūs, gerbiamieji at
stovai, visus klausimus svarstysite rimtai 
ir kad visuose nutarimuose vadovausitės 
tyra sąžine ir organizacijos statute nusta
tytais tikslais bei jų dvasia. Mano giliu 
įsitikinimu, visi nesklandumai yra nuga
limi, jeigu yra vadovaujamasi gera valia 
ir jeigu lietuviškas solidarumas yra kelro
džiu mūsų darbams.

Visi mes žinome, kad lietuvių tautos dar 
laukia sunki kova. Nežiūrint tai, mes ne
tikime, kad sovietinis rusų despotizmas 
Lietuvoje būtų amžinas. Lygiu būdu ne
tikime, kad Sov. Rusija visą pasaulį nu
galėtų. O pasaulis negali visą laiką būtū 
pusiau laisvas, pusiau vergas. Todėl kiek
vieno lietuvio tautinė savigarba reikalau
ja nenurimti tol, kol lietuviai atgaus tei
sę laisvai pasirinkti jiems priimtiną gyve
nimo būdą.

Šimtmečių bėgyje Lietuvos duobkasiai 
ne sykį jai duobę kasė ir bandė ją laidoti. 
Bet lietuvių tauta gyvavo, nes ji niekad 
nepristigo pasiaukojusių tautos gaivinto
jų. Nestingame jų nei dabar, ir, esu tik. 
ras, kad. mes jų nepristigsime nei ateity
je.

Žinios, kurios pasiekia mus i® Tėvynės, 
liudija apie herojišką mūsų tautos kamie
no laikyseną. Gilii tėvynės meilė ir nepa. 
vergiama jų dvasia žavi mus, nes jiems 
tenka užimti bibliškojo Dovydo poziciją, 
Dovydo, kovojančio prie® milžiną Galijotą. 
Tiesa, lietuvių tautai jau ne pirmą kartą 
atitenka šioji Dovydo rolė. Ir todėl nenuo
stabu, kad mūsų himnas Lietuvą vadina 
didvyrių žeme.

Kas liečia mus pačius, turime įsisąmo
ninti pagrindinį išeivijos tikslą, būtent, 
išlaikyti tautinę gyvybę ir padėti tautai 
pavergtoje Lietuvoje atgauti laisvę ir 
valstybinę nepriklausomybę.

Tarptautinė padėtis, kaip žinome, šiuo 
metu yra labai įtempta, nes pasaulyje dar 
vis tebevyksta rungtynės, kurių išdavos 
nuspręs žmonijos likimą. Lietuvos byla 
yra tos didžiulės kovos maža dalelytė, 
tačiau mes esame aktyvūs tos kovos da
lyviai. Ir, jeigu teisingumas laimės pasau
lyje, — laimėsime ir mes. Žinojimas vi
sa tai didina mūsų ryžtą ir mūsų viltis. 
Tuo labiau, kad lietuvių tautos nusistaty
mas siekti savo laisvės ir nepriklausomy
bės atstatymo nėra nei palūžęs, nei su
menkęs. Priešingai, gausybė pavyzdžių 
rodo, kad ji kasmet netgi stipriau išiuos 
troškimus išgyvena. Palyginus dr. Basa
navičiaus ir Vinco Kudirkos laikus su da
bartimi, matyti didelis skirtumas. Tuo
met retas žmogus užsieniuose žinojo, kad 
lietuvų tauta dar egzistuoja, šiandien yra 
kitaip. Mūsų byla plačiai yra žinoma, ir 
'ji toli gražu nėra baigta, nes prievartos 
būdu įvykdytos aneksijos nei D. Britani
ja, nei kitos Vakarų valstybės nėra pripa- 
žinusios.

Žinoma, ne mūsų galioje yra pakreipti 
didžiųjų valstybių politiką. Bet mūsų pa
reiga yra suprasti tarptautinių įvykių rai
dą, laiku į ją įsiterpti ir išnaudoti ją mū
sų siekimams įgyvendinti. Tam tikslui 
kiekvieno mūsų kad ir mažiausias darbe
lis ar auka yra labai reikalingas ir svar
bus įnašas į bendrą Lietuvos laisvės kovą.

Šia proga aš noriu nuoširdžiai padėkoti 
už jūsų nuveiktus darbus Lietuvos reika
lui. Atskirą ir ypatingą padėką reiškiu 
tiems, kurie dirba su lietuvių jaunimu. 
Jie nusipelno mūsų visų padėkos ir pa
garbos.

Žvelkime į ateitį su nauju ryžtu ir su 
tvirtu tikėjimu. Būkime stiprūs, laikyki
mės organizuotai ir vieningai. Tekiomis 
mintimis dar kartą visus nuoširdžiai svei
kinu ir linkiu visokeriopos sėkmės jūsų 
darbams.

PLB PIRMININKO VYTAUTO 
KAMANTO SVEIKINIMAS DBLS 

SUVAŽIAVIMUI

1980 balandžio 14 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
32-ljiam Suvažiavimui Lietuvių Namuose, 

Londone
Didžiai Gerbiamieji
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val

dybos vardu nuoširdžiai sveikinu Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjungos 32-jo 
Suvažiavimo dalyves ir dalyvius, suva
žiavimo prezidiumą ir Sąjungos pirminin
ką p. Jarą Alkį, linkėdamas visiems ge
niausios sėkmės.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val
dyba laibai vertina visų jūsų naudingus 
darbus, kuriuos atliekate lietuvių tauti
nę kultūrą išlaikydami ir kurdami, jau
nimo švietimą skatindami, socialiniais ir 
ekonominiais reikalais rūpindamiesi, 
Lietuvos laisvės kovą kasdien efektingai 
vesdami, lietuvišką spaudą leisdami, ki
tus darbus dirbdami ir artimai bendrau
dami su Pasaulio Lietuvių Bendruomene.

Ypačiai dėkoju už praėjusiais metais 
suteiktą didelę paramą IV-jarn Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresui visokiais 
būdais ir tokiais daribinilnkais, kaip jūsų 
diairblštuiSįs Aleksas Vilčinskas.

Su dideliu malonumu prisimenu jūsų 
Sąjungos Valdybos ir narių parodytą 
draugiškumą ir vaišingumą PLB Valdy
bos nariams ir man pačiam praėjusią va
sarą apsilankius pas jius 'Lietuvių Namuo
se Londone. Taip pat dėkoju Sąjungos 
pirmininkui p. Jarui Alkiui ir Valdybos 
nariui p. Rimantui Šovai už jų aktyvų ir 
pozityvų dalyvavimą Europos Lietuvių 
Bendruomenių )Pirmininkų įsuvažiavlime 
1979 liepos 21 Belgijoje. Tame suvažiavi
me Europos Lietuvių Bendruomenių Pir
mininkai iir PLB Valdybos nariai prašė 
ir įgaliojo Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Pirmininką bei vadovybę, rei
kalui esant, atstovauti ar kalbėti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės vardu.

Su JAV, Kanados ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybų 'finansine para
ma pas j,uis neseniai lankėsi rašytojas Al- 
girdias Landsbergis ir solistė Gina čap- 
kauislkiienė, o Išią vasarą į JAV Lietuvių 
Bendruomenės rengiamą įspūdingą Tau
tinių Šokių Šventę Chicagoje laukiame 
atvykstančios jūsų tautinių ‘šokių grupės 
,Lietuva“.

Mūsų visų nuoširdus noras yra ir to
liau istitarinti ryšius tarp Didž. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, kad galėtume vieni 
‘kitiems padėti lietuviškoje kultūrinėje, 
švietimo, (jaunimo, politinėje ir kitokioje 
veikioje (bei darbuose.

Šia proga vėl kviečiu Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjungos Pirmininką ir vi
sus Valdybos Narius dalyvauti šiaės me
tais (Austrijoje, prie Innisbrucko, rugpiiū- 
čio mėnesio 9-16 dienomis įvykstančioje 
Europos Lietuvių Studijų Savaitėje ir jos 
metu šaukiamoje Europos Lietuvių Ben
druomenių Pirmininkų ir Valdybų meti
nėje konferencijoje.

Tad iki malonaus pasimatymo.
Jūsų
Vytautas Kamantas, PLB Valdybos 

pirmininkas

ĮKAITAI IŠSKIRSTYTI

Iki šiol laikę amerikiečius įkaitus JAV 
ambasados patalpose Teherane, karingie
ji iraniečiai studentai išskirstė juos po 
įvairius miestus, kai paaiškėjo, kad buvo 
norima juos išgelbėti.

AFGANAI PRAŠO PAVEIKTI SOV. 
SĄJUNGĄ

Laikraštininkai tvirtina, kad aukšti Af
ganistano pareigūnai siunčia slaptus laiš
kus Indijos min. pirm. Gandi, prašydami 
paveikti Sov. Sąjungą, idant liautųsi žu
dyti nekaltus gyventojus kaimuose.
Klausiamas, kiek Afganistanas turi po 

litinių kalinių, prese. Karmali-s sušukęs: 
„Jie ne politiniai kaliniai! Jie yra nusi
kaltėliai ir banditai!“ Diplomatai spėja, 
kad tokių kalinių yra apie 15.000, o vie
tiniai gyventojai kalba apie 50.000.

Afganistano mokyklose kaip antroji da
bar įvesta rusų kalba (ligi šiol buvo ang
lų). Televizijoje vietines programas pa
keitusios rusiškos.

LAIKO SKIRTUMAI

Kai Maskvos laikrodis rodo 12 valan
dą, tai Vladivostoke yra 19, Atėnuose, 
Helsinkyje — 11, Berlyne, Varšuvoje, 
Vienoje, Romoje, Bonoje, Paryžiuje, Pra
hoje — 10, Londone — 9, Rio de Janeire 
— 6, Vašingtone — 4, Meksikoje — 3.

' Lietuvos S 
nacionalinė 
M.MaNylo 
biblioteka 'ybiblioteka/

LIETUVIS
Londonas, 1980 m. gegužės 5 d.

NEPASISEKUSI IŠLAISINIMO MISIJA

Pasaulį nustebino žinia, kad prez. Car- 
teris norėjo išlaisvinti Irano sostinėje te- 
herane įkaitais laikomuosius JAV amba
sados pareigūnus, bet misija nepasisekė.

Ilgiau ruoštas specialus dalinys alšituo- 
niais helikopteriais ir šešiais transporto 
lėktuvais nusileido dykumoje. Bet gelbėji
mo operacijai pagaliau liko tik 5 helikop
teriai, o būtinai reikėjo 6, tai nutarta at
sisakyti to uždavinio. Kylant grįžti trans
porto lėktuvas susidūrė su helikopteriu ir 
sudegė, ir dėl to žuvo 8 dalinio vyrai (Ira
ne sakoma, kadi 9), kiti 4 smarkiai apdegė.

Dalinys išskrido likusiais transporto 
lėktuvais. Helikopteriai buvo palikti.

Tą bandymą Vakaruose daug kas užgy- 
rė. Sov. Sąjunga šį žygį vadina provoka
cija.

PASITRAUKĖ CYRUS VANCE

Atsistatydino JAV valstybės departa
mento sekretorius — užsienio reikalų mi- 
nisteris Cyrus Vance, nepritardamas prez. 
Carterio pasiryžimui išvaduoti Irane lai
komus įkaitus.

Atsistatydino jis dar prieš tą nepasise
kusį laisvinimo žygį.

Tasai įvykis laikomas JAV užsienio po
litikos pralaimėjimu, jo pasitraukimas 
esąs tikras smūgis ligšiolinei Amerikos 
užsienio politikai ir diplomatijai.

EDMUND MUSKIE i— VALSTYBĖS 
SEKRETORIUS

Valstybės sekretorium į pasitraukusio 
Vance vietą prez. Carteris paskyrė sena
torių Edmundą Muskie.

KOMUNISTŲ PARTIJOS NESUTARIA

Prancūzų ir lenkų komunistų partijos 
buvo sukvietusios Europos komunistų par
tijų susirinkimą svarstyti taikos ir de- 
tantės klausimams.

Atsisakė dalyvauti Ispanijos, Italuos, 
Britanijos, Olandijos, Švedijos, Islandijos 
ir San Marino komunistų partijos.

EEB (SUTARĖ BOIKOTUOTI IRANĄ

Europos Ekonominės Bendruomenės kraš 
tai sutarė paremti JAV dėl Irano ir patys 
pradėti spaudimą.

Kol kas bus sumažintas personalas tų 
kraštų ambasadose Teherane, ir Irano 
ambasadoms Europos sostinėse teks tą pat 
padaryti. Iranui nebebus parduodami 
ginklai.

Jei iki gegužės 17 d. nebus paleisti įkai
tais laikomieji amerikiečiai, tada EEB 
kralštai pradės taikyti Iranui ekonomines 
sankcijas.

DIDŽIOJI (LIBIJOS SIENA

Prez. Gadafio valdomoji Libija pasiry
žo pastatyti 200 mylių ilgio sieną, kuri at
skirtų ją nuo Egipto.

Tos sienos, kuri kainuos daugiau kaip 
pusantro milijardo svarų, jau 11 mylių 
nutiesta. Statoma iš 30 tonų Sveriančių 
blokų. Tuzinai laivų gabena medžiagą, o 
statyba rūpintis pavesta užsienio firmoms. 
Darbininkai samdomi Kenijoje, ir jiems 
siūloma po 240 sv. mėnesiui.

Siena labiausiai nepatenkinti Libijos 
klajokliai, kurie ligi šiol mėgdavo persi
kelti ir į Egiptą.

MUZULMONŲ IR KOPTŲ SANTYKIAI 
EGIPTE

Ligi šiol Egipto muzulmonaj neblogai 
sugyvenę su krikščioniškais koptais, ku
rių yra apie 6 mil. Tačiau dabar, kursto
mi i® Libijos ir Irano, muzulmonai pradė
jo persekioti koptus — deginti jų bažny
čias, užmulšė kunigą, pagrobtas mergaites 
prievarta paverčia muzulmonėmis.

KUBA IŠLEIS VISUS, KURIE TIK NORI

Daugiausia emigrantų parūpintais lai
veliais, kubiečiai bėga iš savo kralšto.

Vyriausybė netrukdo jiems, tačiau ne
daug jų teturi JAV vizas, kad galėtų ten 
įsikurti.

Norinčių pasitraukti i® savo krašto esą 
gal apie 100.000, gal net iki milijono.

INDIJOS KOVA SU JUODĄJA RINKA

Indijoje labai trūksta įvairių prekių, o 
dailiai klesti juodoji rinka.

Dabar vfctoe jbs valstijose policVįjla 
daro kratas pas tuos, kurie turi prisikro
vę atsargų ir jas leidžia į juodąją rinką. 
Atsargos konfiskuojamos, o jų savinin
kai sodinami į kalėjimą.

Vien sostinėje New Dehlyje buvo pa
daryta apie 100 kratų. Surandami dideli 
'kiekiai įkulkurūz-ų, kviečių, cukraus, pa
rafino, cemento ir (kitokių prekių.

MIRĖ fPREL. KLEMENSAS RAZMINAS
Iš Romos nuvykęs į Europos lietuvių 

kunigų suvažiavimą, Frankfurte balan
džio 30 d. mirė prel. K. Razminas, gimęs 
1912. XI. 8 Kelmės apyl, Rasenių aps., 
1936 m. baigęs teologijos studijas, po ka
ro 1945-48 m. dar gilinęs jas Innsbrucke, 
iki pasitraukdamas į užsienį iš pradžių

yra vikaravęs, paskui dirbęs kapelionu 
gimnazijose (Šiaulių ar Radviliškio), ėjęs 
Kauno arkivyskupo metropolito sekreto
riaus pareigas, 1951 m. pakeltas prelatu.

Svetur taip pat sekretoriavo arkiv. J. 
Skvireckui, paskui persikėlė į Romą, tal
kininkavo Vatikano radijo lietuviškam 
skyriui, nemaža rašė laikraščiams.

DBLS suvažiavimo priimtosios 
rezoliucijos

1. D. Britanijos Lietuvių S-gos suvažia
vimas, įvykęs 1980 m. balandžio 26-27 
d.d., sveikina brolius ir seseris tėvynėje, 
kovojančius dėl lietuvių tautos laisvės.

2. Išklausęs DBLS Centro Valdybos pra
nešimus, DBLS suvažiavimas sveikina Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Centro Val
dybą ir kitus Lietuvos veiksnius išeivijoje 
ir ragina D. Britanijos lietuvius vienin
gai remti jų darbus.

3. Atsižvelgdamas į labai pavojingą 
tarptautinę padėtį, DBLS suvažiavimas 
kviečia D. Britanijos lietuvius ateityje 
susilaikyti nuo tarpusavio ginčų ir vie
ninga) dirbti lietuvių tautai naudingą dar
bą.

4. DBLS suvažiavimas, išklausęs Tauti
nės Paramos Fondo vadovybės pranešimą, 
ragina D, Britanijos lietuvius visomis iš
galėmis remti tą Fondą piniginėmis au
komis.

Rucl-iiant rugsėjo 8 dieną Vytauto Di
džiojo mirties 550 metų sukakties minė
jimus, prašoma rinkti aukas Tautinės Pa
ramos Fondui.

5. DBLS suvažiavimas sveikina naujai 
įsisteigusią D. Britanijos Lietuvių Jauni
mo S-gą :r kviečia ją artimai bendradar
biauti siekiant bendrų tikslų.

6. DBLS suvažiavimas nutarė išrinkti 
komisiją, kuri ištirtų galimybes įkurti vi
durinėje Anglijoje kultūrinį centrą.

7. Suvažiavimas su ypatinga pagarba 
prisiminė praeitais metais mirusius S-gos 
garbės narius Tomą Vidugirį ir Viktorą 
Ignaitį, per visą Sąjungos gyvenimo lai
kotarpį veiksmingai dalyvavusius D. Bri
tanijos lietuvių veikloje ir baigiant savo 
gyvenimo kelią pagal testamentus paliku
sius visą savo žemišką turtą lietuvių or-
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7 dienos
— Reaguodama į televizijoje rodytą 

filmą „Princesės mirtis“, Saudžio Arabija 
pareikalavo, kad būtų atšauktas Britani
jos ambasadorius.

— Vakarų Vokietijos vyriausybė oficia
liai patarė savo atletams nedalyvauti 
Maskvos olimpiadoje, Kanada pasiryžusi 
nedalyvauti ir kviečia neutraliuosius kraš
tus boikotuoti žaidynes, o Japonijos spor
tininkai neklauso savo vyriausybės ir ža
da važiuoti į Maskvą.

— Seržanto Doe vadovaujamoji Liberi
jos vyriausybė nuteisė mirti ir sušaudė 
nuverstojo režimo administracijos 13 na
rių, o karinis tribunolas tebesvarsto dar 
kitų bylas.

— Uttar Pradeše, Indijoje, penki reli
giniai fanatikai hindusai papiovė ketverių 
metų vaiką kaip auką dievams.

— Cape Towne, Pietų Afrikoje, polici
ja ašarinėmis dujomis išsklaidė 20.000 
moksleivių minią, kuri žygiavo per mies
tą, protestuodama prieš rasistinį švieti
mą, o visame krašte į protesto veiksmus 
esą įsijungusių daugiau kaip 100.000 
moksleivių.

— Rytų Vokietijos balerina Heidi 
Giersch pasiliko Australijoje, ir jai 'buvo 
suteiktas politinis prieglobstis.

— Išleistas po 15 metų iš kalėjimo pir
masis laisvo Alžyro prezidentas Ben Bella.

— Daugiau kaip 7 savaites Bogotoje iš
laikę 11 diplomatų, reikalaudami paleisti 
311 kalinių ir duoti 25 mil. svarų išpirkų, 
kairieji teroristai pagaliau paleido įkaitus 
vien už teisę išskristi į Kubą.

— Lenkijoje buvo platinami atsišauki
mai, kuriuose kviečiama paminėti 40 m. 
sukaktį, kai Katyne buvo išžudyta dau
giau kaip 4.000 lenkų karininkų.

— Ispanija) priklausančioje Tenerifo 
saloje sudužo iš Britanijos Mančesterio 
su atostogininkais Skridęs lėktuvas, visi 
146 keleiviai žuvo.

— Berlyno Spandau kalėjime laikoma
sis buvęs Hitlerio pavaduotojas Rudolfas 
Hessas sulaukė 86 m. amžiaus.

— Britanijos meno taryba paskirstė pre
mijas po 7.500 už knygą vaikams, už ro
maną ir už istorinį veikalą, bet istorikas 
Hugh Thomas grąžino čekį, nes meno ta
ryba premijoms naudoja valstybės iždo 
pinigus, o jo įsitikinimu valstybė neturi 
kištis į tokius reikalus.

— Sov. Sąjunga sutiko leisti Iranui nau
dotis savo teritorija transporto reikalams, 
jei Vakarų kraštai pradėtų boikotuoti ke
lius.

— Kadangi ožkos nugraužia apie 20-30 
procentų jaunos augmenijos — krūmų ir 
medižių, tai Jordanas jau ruošiasi išplau
ti savo ožkas ir pradėti auginti avis, ku
rios žymiai mažiau žalos tepridaro.

— Italijos teroristai pradėjo šaudyti 
teisėjus, dėl to teismo įstaigas apėmė pa
nika, ir vyresniesiems teisėjams jau už
sakyta 100 neperšaunamų limuzinų, ku
rių (kiekvienas kainuoja 30.000 sv.

ganizacijoms išeivijoje.
8. 32-ras D. Britanijos Lietuvių S-gos 

suvažiavimas, įvykęs Londone 1980 m. 
balandžio 26-27 d.d., buvo pirmasis po 
Sąjungos įregistravimo D. Britanijos val
džios įstaigose, remiantis 31-mo suvažia
vimo nutarimu.

Pagal naujųjų S-gos įstatų 62 str„ su
važiavimas nutarė pakviesti Kano, Creed, 
Weston & Co. būti oficialiais S-gos revi
zoriais (auditors).

REZOLIUCIJA LIETUVIŲ NAMŲ 
BENDOVĖS AKCIJŲ REIKALU

DBLS metinis suvažiavimas įgalioja 
DBLS Centro Valdybą dėti pastangas Lie
tuvių Namų Bendrovės tęstinumui užtik
rinti, sukaupiant bent 51% akcijų.

DBLS metinis suvažiavimas ragina Lie
tuvių Namų Bendrovės akcininkus per
leisti turimąsias Bendrovės akcijas D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungai, pasiliekant 
.teisę dalyvauti Bendrovės susirinkimuose 
ir balsuoti perleistomis akcijomis, kaip 
DBLS įgaliotiniai.

DBLS skyrių atstovai dalyvauja Lietu
vių Namų Bendrovės susirinkimuose, kaip 
DBLS įgaliotiniai, ir balsuoja D. Britani
jos Lietuvių Sąjungai priklausančiomis 
akcijomis, padalytomis po lygiai kiekvie
nam DBLS skyriaus atstovui.

Visos rezoliucijos suvažiavimo buvo 
vienbalsiai priimtas.

Pirmąsias aštuonias suvažiavimui patei
kė rezoliucijų komisija, o paskutiniąją— 
LNB akcijų reikalu — inž. Stepas Nenor
tas.
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„Režisierius išeivijoje64
TELEVIZIJOS FILMAS APIE JONĄ JURAŠĄ

Televizoriaus ektnaae pasirodo 1972-ais 
metais parašytas „Atviras laiškas“ LSSR 
Kultūros ministerijai, kurį skaito jo au
torius Jonas Jurašais. Taip prasideda do
kumentinis filmas „Režisierius išeivijo
je“, balandžio trečią -parodytas Bostono, 
o sekančiomis dienomis visos Amerikos 
tetevizi-joje. Filmas buvo vėl kartojamas 
sekančią savaitę.

Šio filmo idėja užgimė Providence 
miesto Trinity teatre repetuojant Niko
lajaus Erdmano pjesę „Savižudis“. Lie
tuvio irežisiėriaius istorija ten susidomė
jo nelkcmerciinės televizijos atstovai ir 
prisidėjo filmuoti Jurašą repeticijų bei 
poilsio metu. Taip -gruodžio ir sausio mė
nesį susikaupė devynios valandos me
džiagos, iš kurios buvo sumontuotas pu
sės valandos filmas žinomai Amerikos 
televizijos kultūrinei programai „Trečio
ji kamera“.

Nuo „Atviro laiško“ televizinio filmo 
karinai peršoka į Providence rotulšę, kur 
vyksta priėmimas Jurašui ir Trinity tru

pei; grįžta prie „Savižudžio“ repeticijų; 
stalbtefl paslikiausyti Jurašo pokalbio su 
bostontškiu teatro kritiku Kevin Kelly; 
pereina prie Trinity teatro meninio di
rektoriaus ir aktorių. Palaipsniui for. 
miuojasi ypatingo gyvenimo mozaika, ku
riasi išeivio menininko portretas.

Tuicp benilkaitaiii-cija-nčius vaizdus lydi 
Juiralš'o balsais, -pasakojantis apie teatri
nę karjerą Kaune, cenzūros slogutį, kū
rybinės laisvės alkį. Į pasakojimą, kaip 
muzikinis kontrapunktas, terpiasi scenos 
iš „Savižudžio“ repeticijų — ryškėja pa
ralelė tarp -lietuvio režisieriau-: išgyveni
mų ir jo statomos Erdmano pjesės, ku
rios pagrindinė tema — asmenis ir visuo
menės santykis, gyvenimas be laisvės.

Jurašas prisimena, kaip jis Maskvoje 
staitė Šekspyro „Makbetą“, kurį jis vaiz
davosi kaip „nenutrūkstantį kruviną ri
tualą“: „Taip, kad prieš tkiis atsistotų 
visa Rusijos istorija“. Ka-i „Makbetą“ po 
generalinės repeticijos uždarė cenzoriai,

Domas Burneikis

Žemaičio atsiminimai
Panelės Sakelytės. Jos buvo Jomantų 

dvaro savininkės ir netolimas mūsų kai
mynės. Abi viena į kitą panašios kaip 
dvynės. Abi buvo senos mergelės, tokios 
dailutės, -smulkutės' ir žiluitėlė-s. Jos ne
paprastai Įmylėjo gyvuūi-uls, paukščius, 
net ir peles. Važinėdavo pro mūsų sody
bą daugiausia „šidlu“ — -arkčiai pakin
kyti vieniais paskui kitą. Mumis toks va
žiavimas labai ipattko. Kai pamatydavo
me atvažiuoj-ant, subėgdavome prie ke
lio.

Sakelyčių dvare k-ačių -buvo tiek, kiek 
jų sugebėjo išaugti. Panelės neleido nė 
vienos jų naikinltii.

— Tebūnie, kas kam darbo! Užteks vie
tas ir mums ir mūsų kaltėms, — atsaky
davo panelės vis abi kartu, jei kas joms 
užsimindavo, kad perdaug kačių.

Žiemą katės smerkės! į (šiltesnį kampą, 
o tas kampas — virtuvė. Čia ne tik šilta, 
'bet kartais pavyksta ir ką valgomo nu- 
čiupti. Labiausiai nekentė kačių gaspa- 
dorius Malakauskas. Bet atvirai jas vai
kyti, kad ir iš virtuvės, ar kaip kitaip 
■skriausti negalėjo, nerizikucdiamais ne
tekti geros vietas. Bet neapykanta ka
tėms jį (skatino nors iš virtuvės jas pa
šalinti. Vieną sekmadienį panelės išva
žiavo į Viešvėnus, kiti šeimyniškiai taip 
pat (išsivaikščiojo kas kur. -Gaspadorius, 
apsimetęs sergančiu, (pasiliko namuose. 
Įsitikinęs, kad jis tilk vienas, užsidaręs 
virtuvėje, kur keletas kačių ramiai šildė- 
si, ėmė jas „naigaika“ įkapoti, su kiekvie
nu kirčiu kostelėdamas. Vargšės katės, 
taip Skaudžiai -muSamos, sienomis laipio
jo. Miušė, kol pavargo ar kol jam nusibo
do. Atidarius duris, kankinės vėju išlaks
tė lauk ir kelias dienas nebesirodė. Pa- 
miačiuisios kur gaspadorių, spruko kur 
pakliuvo, kad tik toliau nuo jo. Bet ba

režisierius suprato, kad jalm nebėra kur 
eit. Po to — ,-Atviro laiško“ protestas 
prieš cenzūrą, pašalinimas iš darbo, sau
gumo persekiojimas, izoliacija, kol pa
galiau jam buvo leista išvykti į užsienį. 
(„Leiskite mums bent prašnibždėti, kad 
gyventi sunku“, repeticijoje Skundžiasi 
„Savižudžio“ protagonistą Podseikfeilnilko- 
vą vaidinantis aktorius. „-Duokit mums 
laisvę nors pramurmėt.1)

Su tekiu pat atvirumu Jurašais televi
ziniame filme (kalba apie savo penkeris 
metus užsienyje. „Netekt savo tėvynės, 
teatro, šaknų — tai beveik savižudystė“, 
aiškina jis. Vėl reikia įrodyti, ką suge
bi; iš niaujo stengtis susidaryti reputaci
ją; reklamuoti slave. Ten cenzoriai — čia 
doleris ir kasa.

Trinity teatro meninis direktorius 
Adrian Hall aiškina, kaip prie ilgėsimų re
peticijų įpratusiam Jurašui sunku užbaigti 
spektaklį per šešias savaites. Tuščio tea
tro fene pasirodo aktorius Richard Jen
kins, kuris išpažįsta savo baimę ir sąmy
šį: Jurašas, sako jos, nepaprasto talento 
režisierius, -bet jis tiek daug reikalauja. 
O premjera jau taip arti...

Televizoriaus elkrane matome publiką 
renkantis į Trinity teatrą „Savižudžio“ 
premjerai. Airiam Hali kalba, koko svar- 

j bus šis sipekltaklis Jurašui — jei jis pa
vyks, atsivers tiek naujų galimybių. Aki
mis sek:me režisierių su žmona Aušra 
Marija, žengiančius į premjerinę audito
riją. Ir vėl -atsirandame miesto mero pri
ėmime, kur vyrauja šventiška nuotaika, 
lyg visi dalyviai jaustų, jog jiems teko 
stebėti nepaprastą teatrinį įvykį. Jurašas 
sako savo padėkos kalbą, primena, kad 
Erdirr.ianio pjesė tai tik vienas pavyzdys iš 
gausios priespaudoje nutildytos literatū
ros.

Ant paskutiniųjų televizinio filmo vaiz
dų pasirodo ištraukos iš didžiųjų Ameri
kos laikraščių atsilispimų -apie Jurašo 
dpektekiį: y,Svarbiausia Amerikos teatro 
sezono premjera“! Filmo pabaiga atvira 
— žinai, kad- čia prasideda naujas Jura
šo teatrinės karjeros tarpsnis. „Svarbiau- 

( šia vidinė sandermė: taika su pačiu sa-vi- 
• mi“, paskutiniajam vaizdui užgesus, te
beskamba Jurašo žodžiai, (kuriuos girdė
jo šimtai tūkstančių Amerikos televizijos 
žiūrovų.

A. Landsbergis

,,SPEAK UP" IR „NEWS DIGEST 
INTERNATIONAL“

Jau šdšeri metai, kai G. Urbonas saivo 
lėšomis leidžia Kanadoj grynai politinio 
pobūdžio laikraštį „S-peak ųp". Laikraš
tyje, kaip „šaltinyje“ (Nottingham, Did. 
Britanija) rašo J. P. Kedys, „randama 
plati informacija apie komunizmo teori
ją, jo praktiką ir pasibaisėtinas jo veik
los pasekmes“. Taip pat spausdinama ži
nios apie Sov. Sąjungos pavergtas tautas 
ir Lietuvą.

„Šaltinis“ nuo savęs prideda, kad pats 
J. P. Kedys jau 18 metai, k-ai leidžia Aus
tralijoje anglų kalba „News Digest Inter
national“. Tai -taip pat antikomunistinis 
žurnalas, kuris, be kitko, pristato pasau
lio arenoje ir Lietuvos reikalą.

das ir šaltis vertė jas vėl mėginti virtu
vėj gelbėtis. Bet vieną rytą gaspadorius, 
atėjęs pusryčių ir pamatęs keliais kates, 
kostelėjo. Išgindusios tą garsą, ėmė, lyg 
proto netekusios, kniiaukdamos puldinėti 
tad prie durų ar į kampus.

— O, Jėzus, Miarij'a! Kas tems iksate- 
lėms pasidarė? — sušuko viena panelių, 
tuo metu buvusi virtuvėje.

— Tur būt, patrako — klastingai sako 
gaspadorius.

Sakelytės lengvai patikėjo. Bijodamos 
kad pasiutusios katės meapnietų ir žmo
nių, -leido jas sunaikinti, ką Malakaus
kas su malonumu padarė. Tačiau ianą 
sekmadienį, kai katės buvo taip Skau
džiai nubaustos, -gaspadorius ne vienas 
buvo likęs namuose. Išgirdusi, (kad gas- 
padorius prisimetė sergančiu, slapta pa
siliko ir šeimininkė ir girdėjo ir matė, ką 
tas įsu katėmis išdarinėjo. Kai katės bu
vo sunaikintos, ji neatlaikė sąžinės grau
žimo ir viską išpasakojo panelėms. To
kio jų samdinio elgesio panelės -buvo taip 
sukrėstos, kad tą pačią valandą atleido 
iš darbo ir įsakė -tuojau pat išsikrausty
ti iš dvaro.

Sakelyčių meilę gyvuliams dažnai ne
dorai išnaudodavo kaimynai ir pirkliai. 
Norėdami veislei pigiau pirkti veršelį ar 
paršelį, apsimesdavo nepaprastai mylį 
gyvulius. Panelės, sužavėtos tokia „mei
le“, tikrai pigiau ir -paridluodaivo ne tik 
kaimynui, bet ir pirkliui.

Kai viena panelių Sakelyčių mirė (bu
vo ruduo), ją vežė į Viešvėnus laidoti iš
kilmingai. Karstas vežime gulėjo iškeltas 
aukštai ir iš šonų apstatytas jaunom 
gražiom eglaitėm. Iš abiejų pusių stovėjo 
po šešis vyrus, įsitvėrę -į ilgas ir plačias 
linines juostas. -Mūsų sodybos gyventojai 
išėję sustojo prie kelio. Vyrai nusiėmę

Naujos knygos
DESIMTOJI PRADALGĖ

Dešimtoji, arba, sakyčiau, paskutinė. 
Kažkada, tur -būt, apie 1972 m., šitaip 
buvo sutarta su leidėjais: dar tegu išei
na devintoji ir dešimtoji. Ilgai tos dvi 
„ėjo"! Kad 1964 m. jos buvo pradėtos leis
ti, sąlygos kažkaip buvo -tekios, kad kas
met sekdavosi vieną išvaryti. O paskuti
niosios dvi turėjo sušlubuoti, taigi ir pa
vadinti jas būtų buvę galima nebe metraš
čiais, ibet kokiais ners almanachais.

Tačiau „Dešimtoji pradalgė“, ta pas
kutinė, jau ne tik atspausdinta, bet ir 
įrišta, tik dar kol kas nebus siuntinėja
ma. Kari paštas -šiek tiek pii-giau kainuo
tų, nutarta siuntinėti -iš karto viename 
velke dvi kygas: Pradalgę ir Jurgio Gliau- 
dos. novelių rinkinį „Bausmė“, kuris, de
ja, dar laukia įrišamas.

Prieš keletą metų, kol ta „Dešimtoji 
-pradalgė“ dar -tebebuvo -ranlkraiščiuose, 
Lietuvių N-amų Bendrovės ir -Nidos spaus
tuvės vyrai vienu balsu sutardami šaukė: 
taip, tegu šis leidinys būna šimtasis Ni
dos Knygų Klubo metrikose! Leidinys 
toks ypatingas — niekas kitas čia, sve
tur, tokių, gali sakyti, neleidžia, tai kaž
kaip juo lyg ir maloniau tą Išimtinę at
švęsti ir lyg pasididžiuoti ar šiaip pasi
pūsti.

Šimtinis ta-s leidinys ir yra. šį kartą 
jiiis per ilgesnį laiką natūraliai -iir pasto
rėjo (484 pSl.). Taigi skaitymo bus aps
čiai. Pradedama įdomiais St. Santvaro 
atsiminimais apie kompozitorių Stasį 
Šimkų. Sp-ausdimamas stambus L. Dovy
dėno sceninis veikalais „Jeigu raišam uira- 
nijiai-is“. Viena didelė stambmena — j-au 
dabar mirusių rašytojų Jono Aisčio ir 
Pulgio Andriušio laiškų po gerą pluoštą 
Antanui Rimydžiiui ir Broniui Railai. 
Tuos laiškus -spaudai paruošė ir išsamiais 
komentarais aprūpino Br. Raila.

O šiaip — masė Skaitymo. Dalyvauja 
net trisdėšimt -autorių. Jei kas nori pro
zos — paskaitys, ką čia parašė A. Tulys, 
V. Alantas, Č. Grin-cevičius, A. Lukšytė, 
I. Joerg, J. Kralikauskas, P. Orintatitė, A. 
Landsbergis (jis davė ištrauką iš sceni
nio veikalo). Poezijos -turėsime S. Sain-t- 
varo, T. Venclovos, G. TulauSkaitėis, K. 
Biradūno, L. lA-nidriekaius, A. Radžiaus, J. 
Malerytės, A. Veščiūnaitės, P. Visvydo, 
Č. V. Obcan-ko, A. Vinckuro, Z. Teniiso- 
naiitės. Studijinių, kritikos, biografinių 
(straipsnių yra davę T. K. Gulbinas, K. Ve
selka-, A. T. Antanaitis, A. Rūta, J. Gai
liu:. Išspausdinta pluoštas škicų, kuriuos 
vaidina čikaigiškis Antras kaimas. Jų au
toriai: V. Alantas, -K. Almenas, A. T. An
tanaitis, R. Cinką. L. Dovydėnas, J. 
Gliaudo, A. Guista-itis, -A. Landsbergis, P. 
Visvydas.

(k. b.)

VEIKALAS APIE TELŠIŲ 
VYSKUPIJĄ

Br. Kviklys baigia ruošti spaudai savo 
veikalą „Telšių vyskupija“. Veikalą leis 
Amerikos Lietuvių bibliotekos leidykla.

Br. Kviklys rengia visą seriją (knygų 
apie Lietuvos vyskupijas. Apie jas yra 
surinkęs daug naujos, niekur neskelbtos 
medžiagos ir kunigų ir bažnyčių fotogra
fijų iliustracijoms.

kepures, o moterys poteriaiudamos stovė
jo, kol vežimas -su karstu pravažiavo. O 
Jomontų palivarko nuomininkas Girdvai
nis, ėjęs priešais, -ne tik kepurę nusiėmė, 
'bet ir -atsiklaupė stačiai į purvą. Lydėjo 
karstą daugybė vežamų su mūsų Jomavi- 
či-um priešaky. Pasakojo, kad mirusioji 
pirma buvo įdėta į švino karstą, o tas į 
kiltą, kuris buvo panašus į ilgą juodą dė
žę.

Sekrete, šalia mūsų lauko buvo ben
drų ganyklų dalis, gal dešimties ha ploto, 
vadinama „Eglyn-aliu“. Nors ganykla bu
vo bendra, bet tesinaudojome tik mes 
vieni. Tur būt, pagal kokią nors seną pa
pročio -teisę. Tėvas pasakojo, kad tada, 
kai jis -atsikėlė į Užka-pį gyventi, tame 
pirite dar buvęs graižu-s eglynas, nuo ko ir 
vardas išlikęs, nors bebuvo jau tik viena 
vienintelė j-auna eglaitė, iškilusi virš 
■atksniių tankumyno. K-ai brolis Kazys ne
norėdavo ganyti mūsų bandos, tai atva
ręs čia palikdavo -gyvulius vienus, nes 
plotas buvo 'beveik visas aptvertas.

Tėvas buvo paskyręs seseriai Verai 
jauną karvytę, tokią rausvo plauko su 
tamsiu taku per nugarą. Sesuo tą savo 
karvelę praminė Sekrete. Vasarą ta Sek
rete turėjo gimdyti pirmąjį veršį. Vieną 
dieną jd ir dingo kaip į vandenį. Sesuo 
jau ir į ašaras. Išieškojome ganyklas ir 
pelkes, o tėvas apvaikščiojo ir kaimynus, 
'bet 'Sekretės niekur nebuvo.

— Tikriausiai tavo Sekrete kur nors 
Eglynėlio tankumyne slaptai apsiveršia
vo, — pasakė tėvas, grįžęs iš kaimynų.

Kitą dieną mudu su broliu buvome 
įpareigoti nusivaryti gyvulius į Eglynė
lio aikštes ir čia akylai stebėti, ilš kur 
ateis Sekrete. Nors mudu, rodos, nuošir
džiai sekėm, (bet Sekretę -pastebėjom tik 
tada, kai ji jau ganėsi bandoje. Taip pat 
nepastebėjome, nei kur, nei kada jd vėl 
dingo. Kitą dieną buvo sekmadienis, tad 
tėvas nutarė pats sekti slapukę. Bet nuo
stabu, 'Sėkretę ir dabar pastebėjome tik 
tada, kad ji jau ganėsi tarp savo drau

Svarbus laisvės žygis
Jau eilė metų įvairiais būdais Airija 

stipriai remia Lietuvos laisvės -reikalą. 
Atmintina jų Marijos statula Vilniui, po
kalbiai barimuose, įrašiniai Ispaudcffe, ilšt 
kilmingos pamaldos, eitynės ir panašiai.

Paskutiniu metu airiai paaukojo mili
joną Rožinio -maldų už Lietuvą, Airiją, 
teisingą taiką pasaulyje ir valdančių šir
dyse. Jie per radijus, spaudą pakvietė 
Lietuvos ir išeivijos lietuvius tailp pat 
jungtis maldų vaj-un tuo pačiu tiksiu. 
Paragino net Maskvą ir Vilnių, kad šį 
kilnųjį sąjūdi paremtų.

Pavergti ir laisvieji lietuviai šį kvieti
mą išgirdo. Vakarų Europos lietuviuose 
bei jų bičiuliuose vajus pradėtas sausio 
18 dieną.

Kas visoje Vakarų Europoje vaj-un dar 
neįsijungė, maloniai kviečiame nedelsiant 
-jungtis, prie kasdieninės maldos pridedant 
ir šią kilnaus siekio intenciją, nurodant, 
-kiek maldų kaisdien ar iš v-iso pasižada
ma paaukoti. O metuose juk yra 365 die
nos.

Vakarų Europos lietuvių vyskupo dr. 
Antano Deksnio -parėdymu maldų pažado 
skaičius siųsti (per vietos -lietuvių kuni
gus, -kitus asmenis arba atskirai -asmeniš
kai) šiuo adresu: „Lietuvių Aušros Vantų 
Marijos Židinys, 16 Hound Rd., West 
B-ridgford, Nottingham NG2 6AH, Eng
land. Skaičius ska-udžtojo ir didvyriškojo 
Birželio -proga pranešime airiams ir lietu
vių visuomenei.

Šio Maldos Žygio organizavimas už 
laisvę ir teisingą -taiką baigiasi gegužės 
25 dieną, Sekminėse, tačiau pats Žygis la
bai tiktų ir ilki palt Lietuvos laisvės die
nos.

Žygin prisiriėju-siems ir priisidėsian- 
tiems gili padėka.

Kun. Steponas Matulis, M. I. C., 
Vajui Įgaliotas Vakarų Europoje

KUN. M. BOURDEAUX STRAIPSNIS 
„LIBERTY“

Vašingtono „Liberty“ atspausdino Mi
chael Bourdeau-x :Cgą straipsnį apie reli
gijos persekiojimą Lietuvoje. Straipsniui 
informacijas jis sėmėsi ilš „Lietuvos kata
likų Bažnyčios kronikų“.

Kun. M. Bourdeaux, kaip žinome, yra 
Kestcno koledžiio vadovas. Neseniai jis ilš— 
leisdino savo parašytą knygą „ Land of 
Crosses' apie religijos persekiojimą Lie1- 
tuvoje.

VEIKALAS APIE K. DONELAITĮ 
ANGLŲ KALBA

„Pasaulio Lietuvyje" naSoma, kad 
Amerikos lietuvių bendruomenės Kultū
ros -tarybos suplanuotų dlarbų sąraše yra 
veikalas anglų kalba ap-ie Kristijoną Do
nelaitį 200 m. mirties proga. Jį ruošia 
Tomas Venclova.

Lietuvių literatūros antologiją ispanų 
ir portugalių kalbomis paruošti yra pa
kviestas Stasys Goštautas. Numatyta iš
leisti prancūzų kalba Antano Vaičiulai
čio „Auksinę kurpelę“.

MASKVOS OLIMPIADOS BOIKOTO 
ŽENKLIUKAS

Toronto (Kanada) lietuvių filatelistų 
draugija išleido Maskvos olimpiados boi
koto ženkliuką, kuris lipinamas -ant vo
kų.

gių.
— Tai gyvulio -gudrumas! — pasakė tė

vas, -pamatęs įSelkretę. Dabar mes pasislė
pę krūmuose ėmėm stebėti ją. Tada varg
šė ir pakliuvo. Maždaug valandą pasiga
niusi, ėmė atsargiai artėti prie alksnių 
tankumynu, Vis ipaEt'dalirydama-. Staigia 
šmurkštelėjo fcrūman. Tėvais nusekė pas
kui, o mudu su broliu paškui tėvą. Mie
lą Slapukę radome netoli eglaitės mažoje 
aikštelėje, apsuptoje tankių alksnių, be- 
maiitiilniančią tokio pat rausvo plauko dai
lią karvytę. Tėvas norėjo tuojau paimti 
veršiuką, bet Sekrete grėsmingai atstatė 
savo (trumpus, bet aštrius ragus. Tada tė
vais pakišo jai po nosimi duonos. Būda
ma didelė duonos mėgėja, tuojau griebė 
tą kąsnį, o kita ranka tėvas ėmė jai ka- 
-syti tarpuragį. Tai ją ir nugalėjo. Bet 
veršiukais niekaip nenorėjo pasiduoti pa
imamas -ant rankų. Prisispaudęs prie 
motinos šono, -laikėsi tarsi priaugęs. Pa
galiau -tėvui pavyko pačiupti jį -ant ran
kų, ir mes jį išnėšėme iš a-lksniyno. Varg
šė motina, bėgdama šalia tėvo, vis uostė 
savo vaiką ir kartas nuo kanto lyžtelėda
vo. Išėję ilš krūmų, radome atėjusiais mo
tiną ir seserį. Dabar ėjome iškilmingai į 
niaimus: tėvas su veršiuku ant rankų pir
ma, o karvytė-motina šalia tėvo vis pa- 
unlkšdialma, iš paikos motina ar sesuo, o 
pačiam gale kulniavome mudu su broliu.

Įkurdinome -albu gyvulius laikinai tvar
to kampe, kur tėvas buvo iš anksto įtai
sęs (kambarį ir švariais šiiaudails iškrei- 
įkęs. Atrodė, kad Sekrete buvo patenkin
ta telkiu priėmimu. Bet taip atrodė tik 
mums. Mes tai tikrai visi džiaugėmės, 
kad įsuradome Sekretę ir dar su tokia 
gražia karvyte, 'kuri po metų virto beveik 
itikra karve.

— Dabar tikrai apsiženysdu — sakė 
linksmai sesuo, kai jos Sekrete buvo jau 
tvarte.

— Nuo žmogaus sunku pasislėpti gyvu- 
-Jiuii, — tarė tėvas, žiūrėdamas į Sekretę.

(bus daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje
B. GORBULSKIS J ČIKAGĄ

Kompozitorius, estradinių dainų auto
rius vilnietis Benjaminas Gorbulskis at
važiavo į Čikagą, kur tikisi surengti savo 
kūrinių rečitalius.

Pernai kurį laiką jis -praleido Austra- 
joje.

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PREMIJA 
ALGIRDUI LANDSBERGIUI

Lietuvių Rašytojų draugijos premija 
už 1979 metus paskirta Algirdui Lands
bergiui už jo novelių rinkinį „Muzika, 
įžengiant į neregėtus miestus“.

Bri-taniiljoje A. Landsbergis ypač gerai 
pažįstamas Londono lietuviams iš tų 
dažnų jo literatūrinių rečitalių. Betn tre
jetą dalykų jis yra čia Skaitęs ir iš tos 
knygos, tori dialbar laimėjo premiją.

„Draugo“ konkurse jo romanas „Ke
lionė“ yra laimėjęs premiją. Jis žinomas 
plačiai kaip dramaturgas, veikalų „Pen
ki stulpai turgaus aikštėje“, „Paskuit'nis 
pikniilkais“, „Vėj'ss gluosniuose, gluosniai 
vėjuje“, „Meilės mokykla“, „Barzda“ ir 
kitų -autorius. Keli tų kūrinių yna premi
juoti.

Nidos Knygų Klubas yra išleidęs jo 
novelių rinkinį „Ilgoji naktis“.

A. Landsbergis yra nemaža lietuvių 
rašytojų kūrinių išvertęs į anglų kalbą.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS TARNYBA

Su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, 
Kalniaidos LB ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos finansinė parama savo darbą 
įpradėjo Lietuvių Informacijos Taimyba. 
Informacijos Tarnybai vadovauja kun. 
Kazimieras Pugevičiuls, 'talkfflniamais Gin
tės Damušytės, (kuri taip pat yra Jauni
mo Sąjungos atstovė PLB Visuomeninių 
Reikalų komisijoje. Vasario mėnesį kun. 
Pugevičius lankėsi -Genevoje, Šveicarijo
je, kur vytko Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių komisijos posėdžiai. Čia suvažia
vusius delegatus jis supažindino su Lie
tuvos byla.

SIMAS KUDIRKA VYKSTA Į 
AUSTRALIJĄ

PLB siunčiamas, Simas Kudirka ibiirtže- 
lio mėnesį vyksta į Australiją, kur įsi
jungs į ruošiamus 40 metų Lietuvos ne- 
prilkl-auscmybės praradimo minėjimus.

Praėjusią vasarą, lydimas Pasaulio 
Lietuvio redirktoriaiuis Romo Kasparo, Si
mas Kudirka lankėsi Piritų Amerikoje. 
Šių -metų pradžioje S. Kudirka vyko i Eu
ropą, kur sėkmingai dalyvavo Prancūzi
jos televizijos programoje. Europoje S. 
Kudirką glabojo Prancūzijos ir Vokieti
jos LB valdybos.

NAUJAS „ŠALTINIS“

„Šaltinio“ Nr. 2 įvairus kaip ir visada 
būna.

Spausdinama vysk. A. Deksnio velykinis 
straipsnis, taip pat kun. J. Vaišnoros apie 
Kristaus prisikėlimą, K. Vilkonio, G. Ka
minskienės, J. P. Kedžio. č. V. Obęa-rskas 
.rašo apie V. Mačernio poeziją, kun. A. 
Steigvila-s apie Argentinos lietuvius, J. J. 
apie Šveicarijos lietuvius.

Poezijai šįkart atstovauja C. V. Obcars- 
kas, V. šlaitas ir V. Mačernis. Ypač apstu 
kronikos. Iš „Ateities“ perspausdintas O. 
Virlbickaitės didesnis pasisakymas apie 
Jaunimo kongresą ir pokongresinę ateitį.

A. LANDSBERGIO LITERATŪROS 
VAKARAS CLEVELANDE

Dievo fMottinOs -niuicįtaKtinėd piagafjbos 
Klevelando parapija, vadovaujama kun. 
G. Kija-u-Sko, jau yra pastačiusi dvi A. 
Landsbergio dramas — „-Penkis stulpus 
turgaus aikštėje“ ir „šventąjį narvą“.

O dabar ten apsilankė -ir -pats A. Landis- 
bergis ir paskaitė kūrinį ilš premijuoto 
novelių rinkinio „Miuzilka įžengiant į ne
regėtus miestus“.

Vietinis ramovėnų choras dainomis įsi
jungė į programą.

APIE ROMUALDO SPALIO „ŠIRDĮ IŠ 
GRANITO“

„Dirva" (Cleveland) apie -naująjį R. 
Spalio romaną „Širdis ilš granito“ taip 
įtaiso:

,,R. Spalio romano fabula kaip visad 
rieda nuostabiai gyvai ir veiksmingai — 
tai teigiama jo kūrybos žymė. Irgi turi
nys realiai ryškus ir idėjiškai rimtais, 
o Sklandus ir lengvai dinamiškas stilius 
Imagina -Skaitytoją nepadėti IknygoisĮ ligi 
paiškutinio puslapio“.

Pr. Naujokaitis „Tėviškės Žiburiuose“ 
išspausdino didelę recenziją apie tą vei
kalą. Be kita ko, jis rašo:

„Stipri intriga, dažna draminė įtampa 
pririša skaitytoją“.

„Gania sunkią partizaninių kovų me
džiagą rašytojais vis dėlto pajėgė bete- 
'tristi'škai apipavidalinti“.

Paskutinį šios serijos romaną „Auksi
nio saulėlydžio gundymai“, kaip mums 
žinoma, R. Spalis jiau yra baigęs rašyti.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Nuošaliai nuo politikos stovintys žino 
įtik (tiesos dalį. Visą tiesą težino tik tiė, 
torte tiesiogiai joje dalyvauja. Šiuo me
tu Si mintis ©aid būti pritaikoma daugiau 
negu bet kada.

Kas gali, pavyzdžiui, žinoti, kaip apsi- 
pirendė Pakistano diktatorius gen. M. Zia 
ir Indijos min. (pirm. I. Gandi po pasikal
bėjimo, vykusio Zimbabvės nepriklauso
mybės Šventės metu? Viena tik žinoma, 
kad Pakistanas (40 mil. gyventojų) ir In
dija (600 mil. gyventojų), nors ir betar
piai kaimynai yra, bet šiaip jalu, norma
liomis sąlygomis, vienas kito mirtini prie
šai. Be aibėj o, tik įvykiai Afganistane su
artino juos.

Buvo žinių, kad gen. Zia buvo besiruo
šiąs važiuoti į Maskvą nusilenkti Krem
liui, bet tai neįvyko. Buvo žinių, kad Pa
kistanas uo'iiai imsis ruošti 400.000 afga
nistaniečių pabėgėlių kovoms su Afganis
tano okupantais, 'bet tai irgi nevyksta. Iš 
vfea tai (bent šiam kartui tad atrodo, kad 
Pakistanas pasininko vaidmenį ne pikto 
niurzgiančio liūto miškuose, bet bailios 
pelės po šluota. Paskutiniosios žinios apie 
gelti. Zia ir min. pirm. I. Gandi susitikimą 
sako, jog abu sutarė prikalbinti Sovie
tus, kad jų armijos pasitrauktų iš Afga
nistano. Dieve jiems padėk. Iš Gandi-Zia 
lūpų tiesiog į Dievo ausį.

Tik tarp kita ko. Šia proga, manau, la
ibai įdomu pastebėti, kad Indiją yra mil
žiniškas kraštas su 600 mil. gyventojų, 
bet suskilusių į įvairių įvairiausias ne tiek 
tauteles, kiek religines grupeles bei sek
tas. Tik todėl tekio pirmos svarbos įvy
kio isltveju, kaip Afganistano okupacijos 
čia pat prie Indijos sienos, Indija nieko 
daugiau negali padaryti, o tik okupantui 
patarti. Tuo tarpu mikroskopiškai mažy
tis Izraelis trankosi žaibais. Štai kame 
vienybės ir išminties jėiga!

Prisimenam nauijiaii įkurtą valstybę — 
Zimbabvę (buv. Rodeziją). Kiek pagyrų 
jau (išpilta dabartinio min. pirm. Miugalbės 
asmeniui: dėl jo sugebėjimo apjungti ir 
baltus, ir juodus, ir net raudonius, jo (su
gebėjimo valstybiškai galvoti (bei veikti, 
dėl jo sugebėjimo suprasti Afrikos sudė
tingus įsunkumus. Už tad jam siūloma do
lerių miliijoniai ir iš J. A. Valstybių, iir iš 
D. Britanijos, ir net iš Europos Valstybių 
Bendruomenės. Bet... dar nė cento iš So
vietų. Matyt, šiam centui gauti Mugabė 
turės išlaikyti dar specialius egzaminus 
Maiskvoje. Juk Mugabė išėjo mokslus Mo
zambike, kur nuolatiniais vyriausiais 
mokslo instruktoriais buvo rytų vokie
čiai, ktok mažesniais kubiečiai ir iretkar- 
čiais kokia ypatinga pravažiuojanti paži
ba — profesorius iš (Maskvos. Tuo tarpu 
šie visi mokytojai nuo beit kurių pagyrų 
savam mokiniui susilaikė; žinoma, jo 
veiksmus sekė ir pažymius užrašinėjo 
■patylomis.

Įdomu, kad nė vienas tų mokytojų ne
buvo pakviestas į Zimbabvės nepriklau
somybės iškilmes. Tik po to, kai šampa
nas jau buvo išgertas ir visi cigarai surū
kyti, (atvyko vokietis iš rytų ir pusbalsiu 
tarė: „Jeigu kada bus reikalinga mano 
pagalba, visuomet būsiu pasiruošęs“.

Štai tekia yra tikrovė. O (kais šiandien 
gali atspėti, kas ateityje laimės: ar vaka
rų jau pasiūlytieji milijonai, ar Maskvos 
vis dar maldaujamas centas?

Pilnam vaizdui paryškinti būtina pa
sakyti, kadi Mozambike maišosi ir kinai.

Bet palikime šiuos mažiau ar daugiau 
bent tuo (tarpu vietinės reikšmės įvykius. 
Laikinai pamirškime ir Izraelį, kurto pa
dėtis esamoje tarptautinių įvykių (sąran
goje 'lieka nepavydėtina, nežiūrint min. 
pirm. Begino paskutinio diplomatinio lai
mėjimo Vašingtone. Palauksime š. m. ge
gužės 26 d., kai dėl Palestinos autonomi
jos Izraelio valstybėje turėtų būti su 
Egiptu galutinai sutarta. Ar buts?!

Dabar nukreipkime savo dėmesį vėl į 
Persijos įlanką, kur tebetęslamac ne tiek 
seniai pradėtasis pasaulinės reikšmės 
kortų žaidimas.

Kame Išio žaidimo pagrindinė esmė?
Argi tikrai! tik tame, ar J. A. Valstybių 

ambasados (tarnautojus Teherane paleisti 
laisvėn, ar laikyti juos iki teismo; kitu 
gi (atveju, ar dalyvauti Maskvoje rengia
moje pasaulinėje olimpiadoje, ialr ne? To
kį įspūdį (bent sudaro nuolatiniai radijo 
žinių siųstuvo pliurpimai ir laikraStilniin- 
kų rašymai. Pagal (juos, lai tik pasaulis 
visuotinai suteik otuoj a olimpiadą ir ira
niečiai paleidžia Amerikos ambasados 
įkaitus, ir visa kita susitvarkys savaime. 
Deja, taip nėra ir nebus.

Šioje vietoje aš’ norėčiau šio laiško 
Skaitytoją pasiimti įsu savim kiek į pra
eitį, į aną metą, kai Solženicynas (buvo iš
tremtais iš Sov. Sąjungos į vakarus. Tai 
buvo, maniau, prieš dešimtį metų. Tik 
peržengęs .Sovietų sieną ir atsiradęs va
karuose, Solženicynas, dar net neišdėstęs 
savo lagaminų, ipaSkelbė labai ilgą laišką, 
adresuotą ^Kremliaus valdovams“. Visa 
pasaulinė spauda išsispausdino jį ištaisai, 
nes jis buvo parašytas Solženicyno (anų 
laikų rašytojo — milžino), bet skaityto
jai paskaitę nusivylė, ir pamiršo. Mat,

laiško tema atrodė jiems neįdomi, nes vi
sai neaktuali. Beveik visais laiškas lietė 
Sovietų santykius su Kiniją. Laiške Sol
ženicynais maldaute maldaivo Kremliaus 
valdovus nesivelti į bet kuriuos kairinius 
veiksmus prieš Kiniją, nes tokie veiksmai 
tik sužlugdytų Rusiją.

Taigi jau anais laikais, kada Kinijai 
tik terūpėjo Savos revoliucijos, tik savi 
reikalą®, tik savi nepritekliai ir sava ge
rovė, apie bet kurias ginkluotas iškylas už 
savų sienų net negalvojo, o Kremlius jau 
svfarstė, ar įpulti Kiniją tuojau, ar dar 
laukti.

Jau (bus ketveri metai, kai Kinija baigė 
■svarstyti tik savus vidaus reikalus. Ki
nija apsisprendė tapti trečiuoju pasaulio 
galiūnu, o visų pirma ne tik lygiu, bet 
dar prašmatnesniu už Sovietus. Žinoma, 
tam atsiekti reikalinga laiko. Žinovai ma
no, kad reikia, mažiausia, 20 metų, o gal 
ir daugiau. Iš to seka, kad Sovietai dar 
turi, laiko galutiniam apsisprendimui.

Neabejotina ir Visai suprantama, kad 
Kremliaus vadeivų tarpe yra dvi galvoji
mo srovės: viena mano, kaid Kiniją reikė
tų pulti jau dabar, kU ji silpna ir begink
lė (lyginant su Rusijia); kiti gi mano, kad 
dar galima laukti, bet laukiant būtina 
dėti visas pastangas atskirti Kiniją nuo 
bet kurių ateityje galimų pajėgesnių są
jungininkų geografiškai ir politiškai. 
Tik šį tikslą pasiekus, spręsti, ką daryti 
toliau. Ši pastaroji Kremliaus valdovų 
galvojimo srovė laimi. Pagal jų galvoji
mą, bet kuris atviras karas su 1.000 mili
jonų kibų milžiniškame, žiauriai nesve- 
tiirugaimle plote lengvai gali įtraukti Sovie
tus (į nenumatytus sunkumus ir tidk su
silpninti Sovietų Sąjungą, kad ji nebepa
jėgs apsiginti nuo seniai tokio susilpnėji
mo laukiančių. O tokių yra daug.

***

Iš vilsa ko atrodo kiad tuo tarpu šie 
,,nuosaikūs“, vadovaują Kremliaus galvo
senai, irgi ne žiopso, bet skuba, nes Kini
ja pradėjo rimtai ginkluotis iiir ieškoti 
rimtų talkininkų. Paskutinysis Kremliaus 
valdovų šūkis taid ilr bus: sudoroti esa
muosius ir busimuosius talkininkus; jei
gu Idai negailima, tai bent juos susilpnin
ti. Tai reikštų: įsitvirtinti valstybėse, 
įkuriois turi bendras sienas su Kinija; su
ardyti (bet kurias esamais busimųjų Kini
jos talkininkų sąjungas, (atskirų valsty
bių vyriausybes sukiršinti vieną prieš ki
tą ir pagaliau, jeigu tik kaip nors įmano
ma, atskirti Ameriką nuo Europos, štai 
politinių uždavinių bei veiksmų darbo
tvarkė, (kurią Kremlius sau surašė ir mė
gins įvykdyti.

šiaurės ir pietų Vietnamas, Laosas ir 
dalis Kambodijos Kinijos pietų rytuose 
Afganistanas Kinijos rytuose jau paimti 
Kremliaus globon. Belieka tik Pakistanas 
iir Persija (Iranas). Abi tos valstybės vi
duje suskilusius, neramios ir silpnos, tary
tum kaip ir laukiančios Kremliaus ^ma
lonės“, 'įvykiams palankiai suisidėsčius. 
O (įvykiai, bent šiuo metu, dėstosi irgi 
pagal Kremliaus darbotvarkę ir priešin
gai Vakarų norams. ,

J. A. Valstybių prezidento skelbiamieji 
,.ultimatumai“ Maskvai ir Teheranuii lie
ka beveiksmiais. O kas (blogiausia, tai kad 
Carteiriio kreipimaisi, dažnai beveik įsia- 
ikytiniai, vakarų valstybėse krenta ant be
vaisio akmens ir sudūžta, palikdami ne
malonų prieskonį su tarp J. A. Valstybių 
ir vakarų Europos esamąją sąjungą ar
dančiomis pasekmėmis. Jeigu vakarų Eu
ropos valstybės nebus pakankamai atsar
gios, kiekviena savo veiksmuose Vado
vausis daugiau savanaudiškais interesais 
negu visuotinio soldarumo pareigingu
mu, itiaii J. A. Valstybių tautoje gali kilti 
nusivylimas vakarų Europa, šio nusivy
limo pasekmė — J. A. Valstybėse kils 
noras nuo vakarų Europos visiškai atsi
skirti. O ką tai reikštų vakarų Europai, 
mums, lietuviams, perėjusiems ir iSbaln- 
dĖiiusiems visus maskoliškos „globos“ 
■tarpsnius nesunku įsivaizduoti. Europie
čiai neturėtų pamiršti, kad amerikiečių 
tarpe nuo pirmojo pasaulinio karo laikų 
neužgesdama srovena vadinamoji izoliacio 
nizmo ugnelė, 'kuri laukia sau našių vėjų 
įsiliepsnoti.

Žinoma, iir čia, vakarų Europoje, kad 
ir geriausių norų turint, ne visikais taip 
lengvai padaroma ir atliekama, kaip kad 
Vašingtoniui iš Baltųjų Rūmų lango iš už 
4.000 (kilometrų atstumo stebint atrodo. 
Vilsių pirma stebinčiam Rūmų vyriausiam 
(pareigūnui niekuomet nereikia pamiršti, 
kad vakarų Europa, kokią ją mato, yra 
visų pirma J. A. Valstybių (kūrinys, su
kurtas Jaltoje. Antra, Vietnamo kare 
vakarų Europa nedalyvavo; priešingai, 
jos valstybės vyrai primygtiniai patarė jo 
iš viso nekelti. Taigi, Europa minimo ka
ro ir nlepnalaimėjo, o pralaimėjo J. A. 
Valstybės. Karą pralaimėjusi, Amerikos 
tauta moraliai tapo tiek sukrėsta, kad iki 
šiai dienai negaili rasti reikiamo politi
nio milžino savo tautai ir vakarietiškam 
pasauliui vadovauti. Tokio milžino, kaip

Aukos Lenino garbei
Kasmet Lenino gimimo sukakties pro

ga visoje Sov, Sąjungoje organizuojama 
vienos dtonos talka padirbėti valstybei. 
Šįmet balandžio 22 d. suėjo 110 metų, kali 
jis gimė, o talkos diena buvo numatyta 
balandžio 19 d., šeštadienį.

Pasinauidodami keliais „Tiesoje“ iš- 
spausldintaūsiais pranešimais, supažindi
name, kaip Lietuvoje buvo ruošiamasi 
tai talkai.
Pranešime iš Vilniaus rašoma:

„Komunistinei talkai aktyviai ruošiasi 
Vilniaus universalinės parduotuvės kolek
tyvas. Našiai dirbti pasižadėjo veteranai 
ir jaunimas, komunistai ir nepartiniai.

Talkoje dalyvaus daugiau (kaip 500 žmo
nių. Našiai dirbti įsipareigojo V. Kuupytė, 
S. Puitiš, L. Meškis, T. Kozlovskaja, T. 
Giedrytė bei kiti darbo pirmūnai, kurie 
V. Lenino gimimo 110-ųjų metinių garbei 
yra apdovanoti lenininiais garbės raistais.

Grupė komjaunuolių išvyko talkinin
kauti j šefuojamą ūkį — Vilniaus Riešės 
žirgyną.“

Mažeikiečių statybininkų viena grupė 
buvo įsipareigojusi tą dieną sumontuoti ir 
įrengti 4 butus, vienos mokyklos statyboje 
atlikti darbų už 3.000 rublių. Talkos die
ną turėjo dirbti 200 statybininkų, o jiems 
talkininkauti kiti kolektyvai. Ilš viso ža
dėta darbų atlikti už 12.000 rb.

Šilutėje sudarytas talkos štabas, briga
dos prisiėmusios papildomus įsipareigoji
mus. Talkoje įsipareigojo dalyvauti 400 
vairuotojų, šaltkalvių ir kitų darbuotojų. 
Be kita ko, rajono statyboms turėjo būti 
nugabenta apie 4.500 tonų krovinių, me
chaninės dirbtuvės įsipareigojo suremon
tuoti 4 automašinas, buhalterijos ir inži
nerijos darbuotojai — tvarkyti savo įmo
nių ir autobusų stoties aplinką ir sodinti 
medelius.

Raseiniuose talkininkauti įsipareigojo 
daugiau kaiip 300 žmonių. Vairuotojai ry
žosi pergabenti 2.000 tonų krovinių ir dar 
sutaupytais degalais.

Panašių pranešimų iš įvairių vietų 
daug buvo išspausdinta.

VENGRAI ŠITAIP BAUDĖ 
RŪKANČIUOSIUS

Archyvuose surastas 1771 m. dokumen
tas, kuris rodo, kaip Vengrijoje buvo el
giamasi su rūkančiaisiais.

Visi rūkantieji turėjo registruotis ir 
mokėti specialų mokestį. Tie iš jų suren
kamieji pinigai buvo skiriami ugniage
siams išlaikyti.

Kas buvo sugaunamas slaptai rūkant, 
turėjo mokėti baudą, kurios pusę gauda
vo tas, kuris praneša, o kitą pusę pasilik
davo valdžia. Kas neturėjo iš ko sumokė
ti baudos, gaudavo 25 lazdos kirčius.

VOKIEČIAI PASTATĖ AERODROMĄ 
MASKVOJE

Vakarų Vokietijos firma Rueter-Biaiu 
baigė (statyti Maskvoje aerodromą Šere- 
mėtovo II. Pastatyta per 32 mėnesius. Jo 
pajėgumas — 6 mil. keleivių per metus.

Juo dabar pasinaudosią tie, kurie va
žiuos į olimpiadą.

Automobiliai ir motociklai dirbantiesiems
Balandžio 8 d. Londone amerikiečių 

leidžiamasis „Initertoaitlicnial Herald Tri
būne“ išsispausdino Kevin Klose prane
šimą ilš Maskvos, kuriame (apžvelgiami 
maisto ilr pašarų trūkumai Sov. Sąjungo
je.

Per paskutinįjį dešimtmetį niekad taip 
smarkiai netrūkę mėsos ir pieno gami
nių, kaip šių metų pavasarį. Tylūs sosti
nės gyventojai (susidurtą su tuščiomis 
lentynomis air astronomiškai didelėmis 
kainomis. Kur farmeriai suvežą savo ga- 
mitrius parduoti, ten trijų svarų svorio 
višta įkainuoja 21 dolerį, troškinti skir
tos jautienos svaras — 5 dol., veršienos 
svaras — 3 dol., o darbininkas vidutiniš
kai uždirbąs 270 dol. mėnesiui.

Valstybinėse parduotuvėse kainos žy
miai mažesnės, bet jose sunku ką nors 
gauti. Labai retai pasirodo rūgšti grieti
nė, (varškė, rūgštus pienas. Iš oficialio
sios sltatistikols matyti, kad per pirmuo
sius du išių metų mėnesius pieno gaminių 
sumažėjo 4 (procentais, palyginus su pra
eitais mėnesiais. Didžiausia bėda yra pa
šarų trūkumas. Vakarų kraštų diploma
tai esą įsitikinę, kad gegužės-birželio mė
nesiais būsią dar blogiau. Eiliniai gyven
tojai kaitės ieško įvaiiriaip. Viena mote
ris korespondentui sakiusi šitaip, kaltin
dama įamierilkiečiu'S: „Jie įbaindo išdlvasin- 
ti mūsų galvijuls“. Kiti kaltina savo vadų 
politiką. Suichume prie Juodosios jūros 
gyvenąs žmogus, nupasakojęs, kiek jo 
mieste ko trūksta, šitaip išsakęs savo 
(priekaištą: „Mes šeriame (pusę to pra

teki reikiamu laiku D. Britanija surado 
čtorčfflį, Prancūzija — Degolį, J. (A. Vals
tybių padangėse vis dar nematyti. Štai čia 
ir glūdi pagrindinė esamųjų negerovių, 
nesusipratimų, ikartėlių priežastis. Belie
ka įtik viltis, kad ir dabartinė siaučianti 
audra praūlš be didelių aukų.

Ar žmogaus išmintis šį laibai pavojingą 
kartą laimės?!

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

LIETUVOJE
PIRMOSIOS PASĖTOS (AVIŽOS

Pagal balandžio 17 „Valstiečių laikraš
tį“, Varėnos rajone buvo supurenti pir
mieji arimai. Liškiavos kolūkyje per dieną 
paruolšita 17 ha žemės sėjai, ūkyje apsėti 
pirmieji 30 ha avižomis, o Alytaus rajo
ne 60 ha.

KAPITONAI IŽMEKOVAS, DUBININAS, 
CIIROMCOVAS IR VILKIKAS 

„STROPTIVY“

Klaipėdos laivyno bazė gavo naują vil
kiką „Stropt'tvyj“, kuris turįs naujausius 
laivų gelbėjimo įrengimus. Vilkiko kapi
tonu paskirtas V. Kulakovas.

Lietuvos spauda džiaugiasi, kad preky
bos laivynas gavo tris motorlaivius: „Ka
pitoną Chrcmcovą“, „Kapitoną Ižmekovą“ 
iiir „Kapitoną Dubininą“, kuriais bus ga- 
•belnanos akmens anglys ir geležies rūda.

DARBŠTŪS KUPIŠKIO VAIKUČIAI

Kupiškio vidurinės mokyklos moksleii- 
viai, kaip „Valstiečių laikraštyje“ rašo
ma, sukalė ir miškų ūkilui padovanojo 250 
inkilėlių. Tai skirta miškų giesmininkams.

Dar 100 sukalė varnėnams. Tie bus iš
kelti parko medžiuose.

SODININKYSTĖS MUZIEJUS 
VYTĖNUOSE

Sodininkystės-daržininkystės bandymų 
stoties kolektyvas Vytėnuose prie Kauno 
steigia sodininkystės muziejų.

Ten būsianti sutelkta Lietuvos sodinin
kystės istorija ir duomenys apie dabartį, 
apie vaismedžių ir vaiskrūmių paplitimą 
krašte.

ŠIMTAS „POLIFONIJOS“ KONCERTŲ

Prieš šešerius metus Šiaulių pedagogi
niame institute buvo sudarytas dainos 
mėgėjų kolektyvas, pasivadinęs ,, Polifo
nijos“ liaudies ansambliu, kuriam vado
vauja Sigitas Vaičiulionis. Dabar j:‘ls jau 
turėjo šimtąjį koncertą.

Ansamblis esąs plačiai žinomas. Jis i 
savo programas daugiausia įtraukia se
nąją muziką. Jis daug kur koncertuoja. 
Kai buvo minima Vilniaus universiteto 
400 m. sukaktis, ansamblis atliko specia
lią programą: ją sudarė Žygimanto Augus
to ir Stepono Batoro kapelų repertuaras. 
Tą programą ansamblis atliko Vilniaus 
meno darbuotojų rūmuose, paveikslų gale
rijoje (katedroje), mokslininkų namuose 
Verkiuose ir kitur.

Į koncertų programas taip pat įtrau
kdami pasaulinių klasikų kūriniai, šimtai 
jame koncerte buvo dar 'skaitomos V. 
Šekspyro ir A, Mickevičiaus eilės.

MIRĖ V. KARVELIS

■Lietu vojte 78-sluis metus eidamas mirė 
buvęs kultūrinių ryšių su užsienio lietu- 

keikto broliško socialistilnio pasaulio, nuo 
Kubos iki Kambodžos ilr dabar dar Af
ganistaną.“

Gyventojai maža kas ir težino, kad li
gi šiol labai daug grūdų būdavo perkama 
i'š JAV. Tad jiems nežinoma ir tali, k’ad 
prez. Oairtenis dabar sustabdė tiekimą. O 
trūksta dar 17 mil. tonų grūdų palšiarams. 
Dabar Argentinai Sov. Sąjunga siūlo po 
25 dol. už toną daugiau negu mokėdavo 
JAV.

Nors ir pasisektų, sako, prisipirkti 
tiek, kiėk reikia, bet visltlielk teks ar jau 
ir tenka dalį gyvulių išskersti. Ilgai už
trunka nupirktuosius grūdus pargabenti. 
Dėl to, matyt, gyvuliai jau nenormaliai 
išpiaiunamii. Baigai oficialią sovietinę sta
tistiką, per pirmuosius du šių metų mė
nesius jautienos gamyba padidėjusi 13 
procentų, kiaulienos 10 proc., paukštie
nos 16 proc., palyginus su 1979 m. Tik 
niekas negalįs atspėti, kur visa ita padi
dėjusi mėsos gamyba eina. Maskva pa
prastai pati pirmoji gaunanti, kas tik pa
gaminama, bet ir jos parduotuvės tuš
čios. O rajoniniuose miestuose jau visas 
dešimtmetis teip mėsa retai kada tepa- 
sirodanti.

Negaudami mėsos, rusai, sako, pamur
ma pamurmėję ir perka ir valgo sūdytus 
fciiauliesos taukus, kurių svaras kainuoja 
3 dol. Jokių masinių protestų nėra, kaip 
jau porą kartų yra atsitikę Lenkijoje.

Ar padėtis žada pagerėti? šiais metais 
pagal planą Sov. Sąjunga turėtų gauti sa
vo dertiauis 235 mill, tonų grūdų, ibet va
kariečiai (specialistai įspėja, kad bus gau
ta tik apie 220 mil. tonų. Jei šitaip atsi
tiks, tali vistiek daug grūdų reikės pirkti 
užsieniuose, norint išlaikyti didesnius 
kiekius gyvulių. O kol kas komunistų 
partijos centro komitetas niauju potvar
kiu pažadėta duoti automobilius ar mo
tociklus tiems žemės ūkio darbininkams, 
kurie gamybą pakels virlš plano. Tuo pa
čiu potvarkiu užplanuota paskubom (pra
vesti inigaciją 2,4 milijonuose akrų, (kad 
būtų gyvuliams daugiau pašarų ir padi
dėtų pieno kiekiai.

I viliais kioimhteto Įpūnmiininkais gen. Vladas 
Karvelis.

Sov. Sąjunga už didelius nuopelnus, 
kaip raišo Lietuvos ąpaulia, V. Karvelį 
buivo apdovanojusi ordinais ir medaliais. 
Taip pat jis parašęs knygą „Tarybų Lie
tuvos išvadavimas“.

RELIGIJOS LIETUVOJE

„Valstiečių laikraštis“ rašo, kadi Lietu
voje užregistruotos 9 religijos. Katalikų 
esą 630 parapijų, sentikių 42, evangeli
kų liuteronų J!5, evangelikų reformatų 
5, evangelikų (krikščionių baptistų 4, ju
dėjų 2, muzulmonų 1, penkiadėšiimtilnin- 
kų 1.

PAGERBĖ FOTO MENININKUS

Lietuvos aukščiausiosios tarybos prezi
diumas pagerbė žymiuosius fotografes — 
menininkus Antaną Sutkų ir Romualdą 
Rakauską.

A. Sultlkui suteikė nusipelniusio kultū
ros veikėjo garbės vardą, o R. Rakauskui 
nusipediy.usio žurnalisto.

J. DANILEVIČIŪTĖ IR M. KREJERIS 
ŽAIS ŠVEICARIJOJE

Sov. Sąjungos stalo teniso rinktinėje 
žaidžia J. Danilevičiūtė ir M. Krejeris. 
Je balandžo mėn. turėjo varžyts Šveica
rijoje Europos stalo (teniso pirmenybėse.

NAUJI DRABUŽIŲ MATAI LIETUVOJE

Lietuvoje įvesti nauji metai gataviems 
drabužiams. Tipinės moters figūros dra
bužio matas bus žymimas taip: ūgis 170 
om, krūtinės 100 cm, klubų 108 cm. Tipi
nis vyrų drabužio matas — ūgis 170 cm, 
krūtinės 100 cm, liemens 88 cm. Vaikų 
drabužiai ibius žymimi dviems skaičiais: 
ūgis 140 cm, krūtinės 72 cm.

Tie tipiniai drabužių maitai gali 3 om 
didėti 'air mažėti į vieną ar kitą pusę.

PAGERBĖ P. KALPOKĄ

Kovo 31 d. sukako 100 metų, kai gimė 
(1880 m.) įžymusis dailininkas Petras 
Kalpokas (jis mirė 1945 metais Kaune).

Ta proga Vilniuje buvo suruoštas jo 
pagerbimas ir jo dailės darbų paroda. 
Pagerbime atsiminimų apie P. Kalpoką 
papasakojo buvę <jo mokiniai dailininkai 
V. Madkevičius, B. Uogintas ir dailininko 
sūnus R. Kalpokas.

LIETUVOS VOKIEČIŲ (STATISTIKA

„Die Raute“ skelbia, kad 19.941 iš Lie
tuvos kilęs vokietis šiuo metu gyvena Va
karų Vokietijoje, 5.313 Rytų Vokietijoje, 
8.980 kituose kraštuose, 3.998 Lietuvoje, 
12.165 yra mirę ar žuvę, 1.864 dingę, dar 
kiti 387 laikomi žuvusiais, o pie 4,200 ne
žinoma, kur jie prapuolė i'š statistikos.

DOGAS VILNIUJE

Į mūsų kalbą svetur jau nuo seno pra. 
dėjo lįsti (angliški svetimžodžiai. 'Bet, pa
sirodo, ta piati bėda yra ir „Tiesos“ dien
raštyje.

Petras Jocius iš Vilniaus, Skųsdamasis 
vieniu šuniu dresiruotoju parke, šitaip ra
šo:

„Vienas iinte|ffig!enltišlkos. (išvaizdos (jau
nas vyras saivo sportinį dviratį atrėmė į 
tvorą ir, paleidęs dogą nuo pavadėlio, 
mokė jį šokinėti per tvorą.“

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS

Kovai su gaisru sudaryti būrį: Liucija 
K. (būrio vadas, Regina G. — ramina žmo
nes, Lina Z, — palieka kasą ir šaukiasi 
pagalboj Janina N. — žiūri tvarkos, Jo
nas P. — gesina gaisrą. (Iš įsakymo)

Mūsų kolektyvas sutinka paimti į savo 
būrį įmirkusį alkoholyje M. P. ir pasiža
da taip jį prispausti, ted jo Ir kvapo ne
liktų.

(Iš pasisakymo)

Skaitytojų laiškai
KAS KĄ TURĖTŲ LANKYTI?

„E. Lietuvyje“ kartais pasirodo užuo
minų, kad senesni, vienišai gyvenianitieji 
liėtuvtai mažai telankomi jiaiuiniesniųjų. 
Kai kurie visai nelankomi. Dėl to atsitin
ka ir taip, ted miręs lietuvis net po ke
lias dienas išbūna niekieno nepastebimais.

Ilš tikro kas ką turėtų aplankyti: ar se
nesnieji jaunesnius, ar jaunesnieji se
nesnius?

Gyvenimo patyrimas rodo, kad senes
nis, kol dar jaučiasi nevisai sukrypęs, 
nenorėdamas savo namuose sėdėti kėdėj 
ilr Snausti, lanko jaunesnius už save, bet 
nesulaukia, ted jį kas aplankytų.

Manyčiau, kad neturėtume (būti vieni 
nuo kitų nutolę. Neturėtume taip pat imti 
pavyzdžio i'š tų kraštų, kiuriuose gyvena
me. Padoriausia būtų laikytis iš savo tė
vynės (atsineštųjų papročių. Kiek prisime
nu, kai patekom į svetimus kraštus, pro
gai pasitaikius užtraukdavom dainelę 
„Lietuviais esiame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt“. Dabar jau tos dainelės, 
deja, nebegirdėti. Kartais net vengiama 
tarp savęs lietuviškai kalbėtis, nors tai 
ir nedraudžiama.

J. Liobė
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DBLS PIRMININKUI J. /ALKIUI DĖL 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ IŠVENTĖS

JAV LB Krašto Valdybos pirm. Vytau
tas Kutkus balandžio 7 d. laišku pakvietė 
DBLS pirm. Jarą Alkį į šeštosios Lietuvių 
tautinių šoklų šventės garbės komitetą, 
taip pat paprašė raštu pasveikinti Šven
tę ir jos dalyvius. Sveikinimas bus iš
spausdintas šventei skintame leidinyje.

Šventės rengimo komiteto pirmininkas 
yra Jonas Talandis.

V. Kutkus rašo, kad toje šventėje, kuri 
liepos 6 d. rengiama Čikagoje, dalyvaus 
57 tautinių šokių 'grupės, iš viso apie 
2.400 šokėjų ils JAV, Kanados, Vakarų Vo
kietijos, Anglijos, Brazilijos ir Australi
jos. Tai bus didinga lietuviškos kultūros 
manifestacija, nes Si tautinių šokių šventė 
bus didžiausia iš visų iki šiol rengtųjų.

LIETUVIŲ SODYBOS PENSININKŲ 
PAREIŠKIMAS

Su didelių 'suisirūpdnimu sekame spau
doje ir kalbose pasirodančius pasiūlymus 
likviduoti 'Lietuvių Sodybą. Ypač skau
du, kad Mg šiol niekais neatsilklausė mū
sų, senelių, nuomonės, kuriems Sodyba 
•buvo pliirikita; šiuo norime kategoriškai pa
reikšti, kad Sodybos praradimas būtų di
delis smūgis mums. Tarp daug ko kita, 
įjoję turime:

1) nuolatinį dvasinį patarnavimą,
2) lengvai prieinamą medicininę ap
žiūrą,
3) sveiką gamtinę aplinką,
4) galimybes susitikti su tautiečiais ir 
įsijungtu į lietuvišką veiklą.
Aitradę lietuvišką kampelį, mes nenori

me vėl trankytis po pasaulį. Mes su juo 
•aipsli|praltome, mes jlame norime pabaigti 
mumis 'Dievo duotus gyvenimo metus.

Pasirašė devyni asmenys

AUKOS SPAUDAI PAREMTI
Spaudai paremti aukojo po 5 'svarus St. 

Janavičius, K. Biivalinis, V. Bundonis, J. 
Leviniskas ir J. Bernotas, 2 sv. J. Diimša, 
1,50 sv. M. Tulytė, po 1 sv. J. Vilimas ir 
Pr. Bielskis.

NAUJA PRENUMERATORĖ
„Europos Lietuvį“ užsisakė Genovaitė 

Statkienė 'iš Venezuelos.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
S. štankia — 5 sv.
Per Vasario 16 d . minėjimą 'Londono 

Soc. ir Sparto klubo salėje suaukota 
102,66 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS
Fondo Valdyba nuoširdžiai dėkoja DBL 

S suvažiavimo atstovams už aukas. IB vi
so gauta £43,26.

DBLS TARYBOS PREZIDIUMAS
Tuoj po suvažiavimo DBLS Taryba iš

sirinko prezidiumą. Pirmininku išrinktas 
ligi šiol tas pareigas ėjęs Eimutis Šova, 
vicepirmininkais Pranas Dzidolikas ir 
Kazimieras Bivainis, sekretorium Anice
tas Bučys.

Pagal ankstyvesnį nutarimą šįmet iš 
Tarybos pasitraukė du nariai — Juozas 
Levinlskas ir Kazimieras Bivainis. Nebu
vo renkami kiti trys — Eimutis Šova, 
Anicetas Bučys ir Vladas Kupstys. Išrink
ti dabar Kazimieras Bivainis ir Jonas

ni

Maloniai prašome atsilankyti į

.DAINAVOS“

Pavasario balių
kuris įvyks gegužės 10 d. Lietuvių 

Namuose, 2 Ladbroke Gdns., London 'W.11. 
Veiks turtingas .bufetas, gausi loterija, 

gros švelni muzika.

Staliukus užsisakyti iš anksto tel. 727 2470, 
4

Iki greito pasimatymo.
Londono JL.M. ,,Dainavos“ -Sambūris

>
L
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lietuvis tR?
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.

Podvoiskis.
Be šių penkių suvažiavimo išrinktų na

rių, į Tarybą įeina dar ir DBLS rėmuose 
apsijungusių kitų organizacijų atstovai

DBLS Centro Valdyba ir LNB direkto
riai pasiskirstys pareigomis, greičiausia, 
'penktadienį, gegužės 2 d. posėdyje. Tai ti
kimės tą pasiskirstymą paskelbti sekan
čiame laikraščio numeryje.

Londonas
BIRŽELIO PAMALDOS

Baltų Taryba rengia pamaldas pami
nėti 39-tajai Baisiojo Birželio trėmimų 
sukakčiai. Pamaldos bus St. Martin in 
the Fields, Trafalgar Square, birželio 15 
d., 14.30 vai.

TAUTIEČIAI Iš LIETUVOS

Į Britaniją buvo atvažiavusi nemaža 
ekskursinė grupė iš Lietuvos, daugiausia 
vis meno ir kultūros žmonių.

Grupėje su žurnaliste žmona buvo ir 
rašytojas Jonas Avyžius, kurio romaną 
„Kaimas kryžkelėje“ prieš 15 metų išsi- 
spaudino atkarpoje ,,Europos Lietuvis“. 
Su jais ir su kai kuriais kitais ėkskursan- 
tais turėjo progos susitikti kai kurie Lon
dono lietuviai.

A. A. VIKTORO ZDANAVIČIAUS 
LAIDOTUVĖS

Balandžio 17 d. palaidojome Viktorą 
Zdanavičių. Pamaldas už velionį atlaikė 
kun. dr. Joniais Balkevičius, MIC, pasaky
damas atsisveikinimo pamokslą, kuriame 
priminė, kad Viktoras Zdanavičius yra 
mums pavyzdys, nes ką jis darė, tai darė 
labai gėriai, teisingai, kruopščiai ir •parei
gingai. Pamaldų motu Justas Čenniis siavo 
gražiu giedojimu keldino visų širdis ar
čiau Dievo.

Iš Londono šv. Kazimiero Šventovės į 
Šv. Patriko kapines velionį palydėjo gau
sus būrys lietuvių. Prie naujo kapo duo
bės lietuviškame skyriuje atsisveikinimo 
žodį pasakė Z. Juras.

Velionio našlė J. Zdanavieienė su sū
numis laidotuvių dalyvius po to pakvie
tė Parapijos svetainėn užkąsti. Palaidoję 
Viktorą, likome skurdesni. Ir „Europos 
,(Lietuvis“ be jo bus skurdesnis.

Stasys Kasparas

A. A. VINCAS JAKUBAUSKAS

Balandžio 6 d. vakare šv. Juozapo li
goninėje mirė Vincas Jaiknibiautskas, gi
męs 1910 m. 'gruodžio 31 d. BeUshilil, Ško
tijoje. Grįžęs su tėvais, įbroliui ir seseri
mis į Lietuvą, apsigyveno Alvite. Karinę 
tarnybą laltliko 9 L. K. Vytenio pulke. Vė
liau, atgavęs Britų pilietybę, grįžo į An
gliją. 1940 metaiis buvo pašauktas Britų 
kariuomenėn ir karo metus praleido pio
nierių korpuse. Apdovanotas 4 karo ordi
nais. Priklausė Britų legiono Bethnal 
Green įskyriud. Visą laiką dirbo Miambrė 
Gordon cukraus fabrike Hamimersmiithe.

Pamaldos už velionį buvo balandžio 14 
d. Londono lietuviškoje bažnyčioje. Jas 
atlaikė Ikun. dr. J. Sakevičius. Palaidotas 
Šv. Patriko kapinių lietuviškame skyriu
je.

Laidotuvių reikalais rūpinosi .Bronius 
Gleveckas.

S. K.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA

Balandžio 4 d. vakare Parapijos sve
tainėje posėdžiavo Šv. Kazimiero Parapi

jos klubo valdyba. Ji peržiūrėjo baro kai
nais, svarstė klubo alMarymo valančias 
ir tautinių šokių ,,Žaibo“ grupei paskyrė 
100 svarų paramos.

Parapijos taryba numato artimi austoj e 
ateityje vėl pradėti siųsti Seinų lietu
viams siuntiriiuis. Bus priimamos aukos 
daiktais ir pinigais. Kaip tai bus vykdo
ma, netrukus bus paskelbta.

Po pamaldų kiekvieną - sekmadienį pri
imamos aukos D. lB. Lietuvių Katalikų 
Bendrijos Fondui. Jas galima įteikti kun. 
J. Sakavičiui arba S. Kasparui.

Velykų proga Jonas Struoginis iš Lie
tuvių Namų paaukojo 10 svarų, A. Puti- 
nlienė 3 'svarius.

Derby
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Derby skyr. valdyba gegužės 11 
d., 7 vai. vakaro, Saukia visuotinį sikyr. 
narių, akcininkų bei apylinkės lietuvių 
susirinkimą, kuris įvyks WILMOT-ARMS 
patalpose, Normianlton Rd.

Bus renkami skyriaus valdomieji orga
nai, bus pranešimas iš visuotinio atstovų 
suvažiavimo, taip pat aptariami svarbūs 
Skyriaus reikalai.

Skyriaus valdyba

Bradfordas
SPECIALUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 17 d., šeštadienį, 5.30 vai. va
kare. šaukiamas Vyčio klubo narių

SPECIALUS SUSIRINKIMAS
Dienotvarkėje klubo įstatų kai kurių 

paragrafų pakeitimo svarstymas ir nuta
rimas.

šiame svarbiame susirinkime prašomi 
visi klubo nariai dalyvauti.

Vyčio Klubo Valdyba

Manchesteris
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Mančesterio skautų tėvų komitetas ren
gia Liet. Klubo patalpose Motinos dienos 
minėjimą gegužės 10 d., 6 vai. p.p.

Paskaita Vincento O'Brien, Meninę da
lį atliks skautai. Po oficialiosios ir me
ninės dalies mamytės bus pavaišintos ar
batėle.

Skautų ITėvų Komitetas

Gloucesteris
EKSKURSIJA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Gegužės 25 d. DBLS Gloucesterio- 
Stroudo skyrius rengia ekskursiją į Lie
tuvių Sodybą.

Iš Gloucester:© autobusas išeina 9 vai. 
rytą, o iš Stroudo miesto centro 9.30 vai. 
Tad prašom nevėluoti. O iš Sodybos iš
vykstami į namus 9 vai. vakaro — prašom 
įsidėmėti tą grįžimo laiką, kad neįvyktų 
jokių nemalonumų.

Skyriaus Valdyba

Prestonas
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

Balandžio 20 d. įvykusiame DBLS Pres- 
tono skyriaus susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba.

Pareigomis ji pasiskirstė taip: pirm. St. 
Macūra, sekr. M. Ramonas, ilžd. A. Ma
mai®®. Revizijos komisija: St. Survila 
ir P. Šarūnas, kandidatas A. šmiuilys.

Sckr. M. Ramonas

Wolverhamptonas
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

FESTIVALIS (VAKARAS)

Birželio 21 d., 7 vai., Wolverhampton© 
•lietuvių tautinių šoikių grupė „Vienybė“ 
puolamoje lenkų katalikų klubo salėje, 
Stafford ‘Rd!., Oxley-Wolverhampton, ren
gia 'lietuvių tautinių šclkių vakarą.

Numatoma įdomi programa, gros garsi 
muzika, veiks turtinga loterija, turtingas 
iir pigus baras, šokiai iki 12 vai.

Maloniai kviečiame visus, jaunus ir 
senus, iš arti ar toli atvykti pas mus.

Lietuvių tautinių šokių grupė 
„Vienybė“

Nottinghamas
DBLS NOTTINGHAMO SKYRIAUS 
PIRM. K. BIVAINIO PRANEŠIMAS 

SUVAŽIAVIMUI

DBLS Nattinghamo skyrius turi 55 pil
nateisius narius, kurių 25 yra jau pensi
ninkai ir atleisti nuo nario mokesčio. Trys 
nariai pasisakė, kad nario mokestį turė
tų mokėti visi.

Skyrius turi 39 nepilnateisius narius — 
pilnateisių žmonas ir nuolatinius ligonius.

Veikia Moterų draugija, kuri yra Sky
riaus moterų šaka, turinti pilną teisę da
lyvauti skyriaus valdybos posėdžiuose ir 
priklausyti Sąjungos Tarybai,

Subrendusio lietuviško jaunimo Notting- 
hairnas neturi. Atrodytų, kad mes su jais 
žaidžiame, iki jiems sukanka 20 metų, po 
to jie dingsta. Pastebėta, kad mergaitės 
nemėgsta savo tėvų pavardžių.

Problemų čia netrūksta. Viena didžiau
sių — tai vyresnio amžiaus žmonės, ku-

KAD LIETUVA ATGAUTŲ LAISVĘ

Maldos ir atgailos diena
Kai 1917 m. spalio 7 d. Rusija paplūdo 

kraujų ulevcį'juciTį'os slibinui spraudant 
nieaifįyfcalnitcts ir niukiŲkšJionlin)ilmo ugni
mi, Viešpats Dievas po šešių dienų siun
tė Nekalčiausią ją Mariją, kad Ji, kreip
damasi į Portugalijos Aljustrelio tris pie
menėlius, visų mūsų paklaustų, ar sutik
tume pasiaukoti Dievui ir noriai priim
tume kentėjimus, atsilygindami už Aukš
čiausiąjį žeidžiančias žmonių kaltes.

Vėliau švč. Marija prašė mūsų visų ipa- 
maJdlumo Nekalei aupiajiaii JO|S Širdžiai, 
tad būtų išgelbėtos sielos iir žemėje įsi
viešpatautų taika. Deja, šis Jos prašymas 
nebuvo išgirstas, ir sekė Jos pramatyta 
bausmė: pasaulis už nesuskaitomus nusi- 
taltimus buvo nubaustas karu, badu, 
Bažnyčios 'persekiojimu.

Norėdlama sustabdyti (užstplelnytas 
bausmes, švč. Marija, kalbėdama Liuci
jai, prašė geros vados žmonių paaukoti 
Rusiją Jos Nekalčiausiai Širdžiai ir pri
imti pirmaisiais mėnesių šeštadieniais at
siteisimo Komuniją. Rodos, taip nedaug 
Ji prašė: kalbėti rožančių, atlikti išpažin
tį ir priimti atsiteisimo Komuniją, atsi
lyginant už nedėkingų žmonių įžeidimus. 
Už tai Ji pažadėjo Rusijos atsivertimą ir 
laisvą, našų Bažnyčios apaštalavimo lai
kotarpį. Priešingai, — ,pikta propagan
da .skleis savo klaidas visame pasaulyje, 
keldama karus ir Bažnyčios pieniseklbjii. 
mą... Kai kurios tautos bus sunaikintos“.

Kovojantieji pavergtosios Lietuvos 
žmonės gerai supranta dangiškosios Mo
tinos raginimus: nepaisydami persekioji
mo ir įkalinimo, sudeda prie Jos kojų gy
vo 'tikėjimo aukas. Vienos Heard. Pranciš
kus Koenig „Kryžių žemės“ knygos pra
tarmėje pažymėjo: „Ryžtingi Lietuvos 
žmonės tūri kentėti dėl religinio lojalu

rių dalis jaučiasi atsidirbusi ir pradeda 
taupyti savo senatvės jėgas, pasitenkinda
mi senų amerikiečių laikraščių skaitymu.

Bet ne visi tokie. Valdyba yra dėkinga 
solistei V. Gasperienei ir muzikėj N. Vai- 
'noriūte:, kurių dėka mes turime mėgėjų 
grupę „Gintarą“. ,,Gintaras“ gėdos nepa
darytų Nottdnghamui, apsilankydamas 
ir kitose lietuviškose kolonijose.

Kaip žinome, anksčiau skyriui Notting- 
hame sunku būdavo kovoti prieš lietuviš
kas sroves ir politines partijas, kurių bu
vo apsčiai, ir, gal būt, dėl to nebuvo pri
eita kompromiso, kurios vardų pirksime 
lietuvišką klubą, nes politikai galvojo 
sau, kuri partija valdys išlaisvintą Lie
tuvą. O mūsų Sąjunga jiems buvo tilk lai- 
ikinai, čia, Anglijoje. Tai dėl to teko atsi
likti ir su lietuvišku klubu Nottinghame.

Bet, žiūrint plačiau iš Sąjungos veiklos 
•talško, jei visos lietuviškos kolonijos tu
rėtų savo namus — klubus, tai DBLS vi
si Skyriai pasidarytų antraeiliai vienetai 
— klubai jiems būtų lyg pamotės. Taip 
rodo praktika. Kas liko, tai skyriui, nes 
klubas sudaro atskirą savo šeimą.

Taip Nottinghamo skyrius ir neturi klu
bo. Bet jis turi žmonių ir veikloje repre
zentuoja Skyrių ir pačią Sąjungą.

Neabejotina, kad sodyba vidurinėje 
Anglijoje naudinga, nes lietuvybės ir 
veiklos išlaikymas yra provincijoje. Te
nai lietuviai sudaro daugumą, ir nuo jų 
suvažiavimų priklauso dr centro gyvavi
mas Lonidone.

Grįžtam prie Nottinghamo. Tenka čia 
pasidžiaugti lietuvių židiniu ir kun. S. 
Matuliu. Bendromis jėgomis atliekame lie
tuvišką reprezentaciją.

Negalima pamiršti ir draugiško sugyve
nimo su kitataučiais, ypač ukrainiečiais, 
kurie neša dalį mūsų veiklos. Repetici
joms naudojamės jų sale, bendrai vykdo
me politinę veiklą. Taip pat nemanyčiau, 
kad Nottinghamo skyrius būtų atsilikęs 
nuo lietuvybės palaikymo. Jis remia Tau
tos fondą, Jaunimo Kongresą, iš viso jau
nimą ir skautus.

Italija
PRO ROMĄ Į LAISVĘ JAV-ĖSE

Sausio mėnesį, pasinaudodamas Izra
elio viza, iš Lietuvos atvyko vilnietis stu
dentas Vytautas Galinaiiitis, gimęs 1957 
m., pasižymėjęs sportininkas, prieš kele
tą metų už šaudymą į diską laimėjęs auk
so medalį ir tapęs sąjunginiu tos sporto 
šakos čempionu. Dabar jis gavo emigra
cijos vizą į JIAV ir išskrido į New Yotiką, 
ir ten jį globos BALF-as.

Romoje jis šv. Kazimiero Kolegijos stu- 
dėn-tų buvo paruoštas pirmajai komuni
jai ir sutvirtinimo sakramentui. Pirmąją 
komuniją ir sutvirtinimo sakramentą ko
vo 29 d. suteikė jiam vysk. A. Deksnys, 
asistuojamas prel. V. Mincevičiaus. Su- 
tvirltinlimo tėvu buvo stud. E. Putrimas. 
Elkilmėse dalyvavo šv. Kazimiero Kole
gijos vadovybė, Lietuvos atstovas prie 
šv. Sosto S. Lozoraitis jum, Australijos 
ambasados sekr. Kaminskas ir būrelis 
lietuvių. Pamaldų metu giedojo šv. Kazi
miero Kolegijos auklėtiniai.

Prie vaišių stalo V. Galiniaitis pasakė 
tekią kalbą:

„Šiandien man yra labai sunku kalbė
ti. Ne liūdesys, ibet džiaugsmais kažkaip 
trukdo išreikšti tai, ką jaučia mano šir
dis, nes mano sieloje yra didėlė šventė.

Kai vykau į Vakarus, į laisvę, niekuo

mo, nes, kaip tartą rusas man pasakė, 
kais nori išgyventi tikrąją krikščionybę, 
turėtų aplankyti Lietuvą“.

Gerai, kad vakaruose atsimenama pa
vergtoji 'Lietuva ir dedamos pastangos 
priminti pasauliui, kad ji, nors ir paverg
ta, tebeegzistuoja ir laulkia, tada nukris 
vergijos pančiai. Tačiau neturėtume ai— 
•sililkt'i nuo mūsų tautos išpažinėjų ir tan
kinių: mūsų pareiga — belstis į amžino
sios Tiesos duris, tik ne įžūliais reikala
vimais, o dvasinių įsipareigojimų auko
mis.

Pirmieji mėnesių šeštadieniai — mūsų 
Lietuvos išlaisvinimo laukas. Kai įtakin
gi politikai msų reikalus nutyli, motiniš
ka meile prabyla Marijos Nekalbiausioji 
Širdis, kuriai 1951 m. mūsų vyskupai pa
aukojo Lietuvą. Ji įprašo atsiteisti už ne
siliaujamus ateistų įžeidimus pirmųjų 
mėnesių šeštadienių išpažintimi, šv. Ko
munija ir nors 15 minučių rožančiaus pa
slapčių apmąstymu, palaikant su Ja dva
sinį ryšį. Tai tiek nedaug: to laiko neuž
tektų parašyti rimto, išsamaus laiško se
natoriams ar parlamentarams. Tuo tarpu 
už šias pastangas garantuojama mūsų 
aukščiausių troškimų išpildymas:

— Jei įmano reikalavimai bus išpildyti, 
Rusija bus atversta ir bus taika.

Lietuva ir jos vaikiai kenčia, Saukiasi 
mūsų pagalbos. Po kančios tačiau visuo
met ateina Prisikėlimas.

1917 m. gegužės 13 d. Švč. Marijos pa
sakyti nuoširdūs žodžiai — „jūs turėsite 
daug kentėti, bet Dievo malonė jums pa
dės ir duos reikalingų jėgų“ — tesulburia 
miųs gegužės 13 d. Viešpaties šventovėse 
su maldos ir atgailos aukomis.

Kun. J. Kuzmickis

met nesitilkėjlau ir net neįsivaizdavau 
rasti tokią lietuvišką Šilumą, rūpestį, pa
ramą, kurių mes pasigendame Tėvynėje, 
mindžiojami svetimo bato. Tai, ką radau 
ir patyriau čia Romoje, dar labiau su
tvirtino mano pasiryžimą palikti ne tik
tai garbingu lietuviu, bet ir geru katali
ku. Jaučiu, kad tam šiandien jau esu pil
nai pribrendęs.

Šiandien, jei čia būtų mano mamytė, 
tikrai verktų iš džiaugsmo ir liaimės, ku
rių negalėjo patirti Lietuvoje, auklėda
ma savo vaikus.

Visa tai įpareigoja mane kovoti už tas 
teises, kurios yra mindžiojamos Tėvynė
je.

Poryt aš išvykstu į naująjį pasaulį. Ne
žinau, kas laukia 'ten manęs, bet esu tik
ras, kad viskas eis gerai, jei mane lydės 
visų Jūsų maldos, kaip ir mano maldos 
tad bus visada su Jumis.

Su visais mano artimaisiais ir draugais, 
kurie dabar mane girdi Vatikano Radijo 
bangomis, noriu pasidalyti savo džiaugs
mu ir palinkėti visiems linksmų Kris
taus Pri-ilkėliimo švenčių.“

VYSK. L. POVILONIS ROMOJE

Balandžio 10 d. Maskvos „Aeroflot“ lėk
tuvu į Romą atvyko Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos Apaštalinis ad
ministratorius vyskupas Liudas Povilonis.

Kauno vyskupą kelionėje lydi Kauno 
kunigų seminarijos profesorius ir Vilniaus 
šv. Rapolo parapijos klebonas kun. dr. 
Pranas Vaičekonis ir Lietuvos vyskupijų 
Liturginės komisijos pirmininkas, Vilniaus 
©v. Petro ir Pauliaus parapijos vicekiebo- 
nas kun. Vaclovas Aliulis.

Svečius iš Lietuvos Romos aeroporte su
tiko Vatikano valstybės viešųjų reikalų 
Tarybos paisekretorius prel. Audrys Bač- 
kis, Vatikano valstybės sekretoriato at
stovas prel. Dias, Lietuvių kolegijos Ro
moje vicerektorius prel. P. Jatulis, mons. 
A. Jonušas, Lietuvių Marijonų atstovas 
kun. J. Vaišnora MIC ir kiti kunigai.

Vienas Ilš pagrindinių vysk. Povilonio 
lankymosi Romoje tikslų yra pateikti 
Šventajai sakramentų ir dieviškojo kulto 
kongregacijai mišiolo ir kitų litungcmų 
tekstų vertimą aprObatai gauti. Kaip ži
noma, paskutiniuoju metu Lietuvoje bu
vo parengtas pilnas mišiolo vertimas ir 
gautas pažadėjimas j|į išleisti Lietuvoje. 
Vatikano Kongregacijai patvirtinus teks
tų vertimą, ir Lietuvoje galės būti pilnai 
pravesta liturginė reforma pagal Il-ijo 
Vatikano susirinkimo nutarimus. Svečiai 
iš Lietuvos Romoje pasiliks apie mėnesį.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — gegužės 11 d., 12.15 vai.
LEEDSE — gegužės 11 d., 3 vai. p. p.; po 

pamaldų keliausime į Pudlsey kapi
nės pašventinti a. a. Ant. Monigirdo 
paminklo.

BRADFORDE — gegužės 18 di., 12.30 vai., 
atsimenant mūsų tėvus.

NOTTINGHAME — gegužės 11 d., 11.15 
vai., Židinyje.

CORBYJE — gegužės 11 d., 14 vai., šv. 
Patrike.

NOTTINGHAME — gegužės 18 d., 11.15 
vai., Židinyje.

Skautų stovyklos proga pamaldas laiko 
v.s. kun. p. [Kulbis, iSJ, Iš Kanados.

DERBYJE — gegužės 18 d., 14 vai. Bridge 
Gate. Dalyvaus svečias kun. S. Kulbes, 

SJ.
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