
Nr. 19 ,(1509) Londonas, 1980 m. gegužės 12 d.

Rusinimas intensyvėja
Firiemi«|sltliiM|'le V)iTjn|i!aiu’s geležl'nikeOio 

kasoje šiemet paskelbta priemiestinių 
itmaiukinių schema. Šalčininkai joje jau 
vadinami ,,Saliečniki“. Vilniaus geležin
kelio priemiestinėje kasoje ir Varėnos 
geležinkelio stotyje kabo skelbimų lentos 
su nusilSkais užrašais. Jose visi skelbi
mai keieilvtiams tiadlp pat tiktai rusiški.

Rusinimas .intensyviai vykdomas ryti
niuose Lietuvos rajonuose. Toliau jis bus 
tęsiamas į vakarus. Viena tokių priemo- 
nų — visą laiką Rytų Lietuvą įvairiomis 
pareigoms siunčiami rusai. Dalis jų su
plaukia ir iš kitų respublikų.

Pokario meteis iš Rytų Lietuvos į Gu
lago salyną 'iir Sibiro tremtį pateko dau
gelis šio krašto švietėjų, mokytojų. Pri- 
silminlkiiime kad ir kompozitorių Julijoną 
Sūrių. Jam pasisekė — sugrįžo į Vilnių 
ir, keletą metų padirbėjęs, čia pasimirė. 
MILTE .apie jo tremtį nutylėta.

(Aušra, Nr. 19/59)

NĖRA VILNIAUS PLANO

Vilnių 'aplankantys turistai ieško lietu
viško Vilniaus plano, tačiau tokio seniai 
nebėra. Užtat Vilniuje yra rusiškų mies
to schemų. Teisingai ji ir pavadinta— 
schema, nes per visą pokario įmetą neiš
leista nė vienio padoraus miesto plano. 
Tiesa, prieš keliolika metų Vilniaus 
miesto planas buvo Išspausdintas, bet jį 
buvo įsalkyta dar spaustuvėje sunaikinti.

Tas pats ir su Lietuvos žemėlapiu. Jis 
buvo išleisrtias 1976 m., tačiau knygynuo
se jo įšertai nebėra. Net lietuviškų žemė
lapių leidimą yra uzurpavusi Maskva. O 
rusiškų knygynuose galim,a gauti visada. 
Tačiau taip pat schemą, o ne žemėlapį.

(Aušra, Nr. 19/59)

TUŠČIOS KNYGYNŲ LENTYNOS

Knygynams nurodyta vienam asmeniui 
parduoti ne daugiau 2 egz. bet kurio gro
žinės literatūros leidinio. Tačiau sakoma, 
kad knyga — graži dovana įvairiomis 
progomis. Tad ką dovanoti? Pasižiūrėjus 
i Vilniaus centrinio knygyno naujųjų lei
dinių ’ilr apskritai knygų lentynas, tik 
verkti norisi. Taip maža leidžiama lietu
vių literatūros, ypač (klasikinės, leidinių! 
O Vakarų Europos klasikinės literatūros 
palikimo leidimas beveik visad nutrauk
tas. Matyti, pagal Maskvos teiginį, kad 
su Vakarų kultūra reikia susipažinti Skai
tant tik rusiškus vertimus. Toks leidybi
nis Inuosmūkis užprogramuotas kompiat'- 
itiljos, kurios nurodymus uoliai vykdo da- 
baiitiniis ,,Vago(s“ leidyklos direktorius 
Pakeliūnas ar vyriausiasis redaktorius li
teratūros kritikas Kazys Ambrasas. Pas
itartasis visą laiką buvo ir yra komparti
jos kirvis literatūroje.

Užtat knygynų ir spaudos kioskų lenty
nos pilnos L. Brežnevo raštų, (kurių liau
dis neperka ir neskaito. Juos nors vežimu 
vežk.

(Aušra, Nr. 19/59)

KODĖL NIOKOJAMOS RASŲ KAPINĖS?

Į 1979 m. liepos 14 d. „Literatūroj ir 
mene“ išspausdintą Z. Kiaunes straipsnį 
„Kodėl niokojamos seniausios Vilniaus 
kapinės?“ tame pačiame savaitraštyje 
Spalio 6 d. Nr. 40 duotas atsakymas. A. 
Zuokas rašo, kad kapinių priežiūros kon
toros darbuotojai, nesuderinę su kultūros 
paminklų lapsaugos Inspekcija, išvežė į 
metalo laužą meniškai vertingų kapų tvo
relių. Apie 40 fragmentų surasta ir grą 
žinia į kapines. Tvorelės bus suremontuo
tos, pastatytos i buvusias vietas, bus su
tvarkyti lantkapiad.

Už nustatytos tvarkos pažeidimą Rasų 
kapinėse kapinių priežiūros kontoros vir- 
šinilnikui K. Grigaravičiui pareikštas pa
peikimas.

Žinoma, toks ir turėjo būti Vilniaus 
vykd. komiteto sprendimas. Tačiau ar tat 
viškas? Ar daugiau jokių tvarkos pažei
dimų Rasų kapinėse nėra? Įdomu, kodėl 
nei Z. Kiaiuipa, nei A. Zuokas, nei vykd. 
komiteto darbuotoj ai savo straipsniuose 
nemini, kad beveik nuo visų senųjų amt- 
kalpdnių paminklų nudraskyti kirucifik;- 
sali? O juk tai irgi paminklų apsaugos 
įstatymo pažeidimas. Tuo įžeisti ir tikin
čiųjų jausmai.

Kas grąžins visus krucifiksus ir, res
tauruojant paminklus, sustatys juos į 
vietas?

(Aušra, Nr. 19/59)

AUKURAS — ANT KUNIGO KAPO

Leliūnuose (Utenos r a j.) ant kunigo 
Jono Barcevičiaus kapo pastatytas auku
ras, skirtas Liaudies tradicijų tarybos or
ganizuojamiems visuomeninės mirusiųjų 
dienos minėjimams.

Argi tai ne pasityčiojimas iš tikinčiųjų 
jausmų? Argi tai ne mirusiojo kapo IŠ

MIRĖ tPREZ. TITO
Mirė Jugoslavijos prez. maršalas Tito.

JUGOSLAVIJA PO TITO

Mūsų skaitytojai jau kiek seniau buvo 
supažindinti su dabar mirusio Jugoslavi
jos komunistų vado Tito gyvenimu ir 
veikla.

Kol jis dar buvo gyvas, dažnai būdavo 
keliamas klausimas, ar jam pasiseks išsi
laikyti ir ar Sov. Sąjunga nepasijus savo 
armijų to krašto užimti. Maskvos akys 
nuolat ten įspirtos. Pagaliau ir viduje Ju
goslavija visada turėjo visokiausių sun
kumų, ekonominių, politinių ir tautinių. 
Ekonomiškai padėtis v>s sunkėjo. Su Sov. 
Sąjunga santykiai įtempti, tai ir parama 
iš ten neateina. O kadangi tai komunistą, 
nis kraštas, tai ir Vakarai neskuba padėti, 
nebūdami tikri, kad Jugoslavija, ypač ka
ro atveju, nepersimes į Maskvos pusę.

Iš tiesų Jugoslaviją sunku valdyti, ir 
jos padėtos yra nepavydėtina. Po Tito ta 
padėtis gali pasunkėti. O apie ligšiolinius 
sunkumus pats Tito yra pasipasakojęs 
įžymiajam arabų žurnalistui egiptiečiui 
Mohammedui Reikalui (jo tie prisimini
mai buvo išipausdinti britų savaitraštyje 
,,The Sunday Times“). Jugoslavija, sakė, 
jis Heikalui, yra ypatingas kraštas. No
rint jos padėtį suprasti, reikia žinoti sep
tynis dalykus. Pirma — ji yra viena vals
tybė. Antra — ji naudojasi dviem abėcė
lėmis: lotyniškąja ir kirilica. Trečia — 
valstybė turi tris kalbas: serbų, kroatų ir 
slovėnų. Ketvirta — ji turi keturias reli
gijas: ortodoksų krikščionių, katalikų, is
lamo ir judaizmo. Penkta — ji turi pen
kias tautybes: slovėnų, kroatų, serbų, 
juodkalnėečių ir ma'kedoniečių. Šešta — 
ji turi šešias respublikas: Serbiją, Bosni
ją — Hercogoviną, Kroatiją, Makedoni
ją, Juodkalniją ir Slovėniją. Septinta — 
ji turi septynis kaimynus: Italiją, Autri- 
ją, Vengriją, Rumuniją, Bulgariją, Alba
niją ir Graikiją.

Žinoma, tekį kraštą suriku vaidyti. Net 
ir įpėdinio jis negalėjęs vieno sau pasi
rinkti tinkamo. Jei surasdavęs tokį, kuris 
patrauklus atrodė, tai tas nebuvęs pajė
gus balansuoti tarp tų visų tautybių ir 

niekinimais?
ŠiiukSių krūvoms kapinių viduryje vie

tos atsirado, o aukurui pastatyti kitos 
vietos nerasta — .tinkamiausia vieta — 
kunūgo kapas!

(Aušra, Nr. 19/59)

LIŪDNOS TIKROVĖS LINKSMA 
ISTORIJA

1979 m. spalio 26 d. „Tiesa“ bei „Vaka
rinės naujienos“ paskelbė LTSR ATP spa
lio 24 d. įsaką dėl Lietuves TSR nusšpel- 
niusib (kultūros veikėjo garbės vardo su
teikimo V. Paplauskui.

Kadangi įvairių apdovanojimų srautas 
jau seniai yra visiems neįdomus ir, anot 
satyrikės V. Žilinskaitės, turbūt greitai 
bus apdovanotas paskutinis neapdovano- 
tasas už tai, kad iki šiol buvo neapdova
notais, todėl daugelis galėjo ir nepastebė
ti minėto -apdovanojimo.Tačiau tas, (kas 
vis dėlto perskaitė, turėjo nepaprastai 
nustebti ar net krūptelėti: nusipelniusio 
kultūros veikėjo garbės vardas suteiktas 
ne kam kitam, o Lietuvos TSRS valstybės 
saugumo komiteto pirmininko pavaduo
tojui Vytautui Paplauskui. Kas jau kas, o 
KGB ir (kultūra niekaip nesiderina! Tad 
gal lAintanas Barkauskas ir Stasys Nau
jalis, pasirašydami šį įsaką, buvo pagi
ringi Ir nematė, ką pasirašo? Kartelis gal 
■ir būna pagiringi, bet šįkart jie pasirašė, 
gerai žinodami, ką pasirašo ir kam pasi
rašo. Mat, pasirodo, pagal paskutinę su
brendusio socializmo praktiką, kultūros 
veikėjų garbės vardai priklauso ne tik 
tiems, kas ją vargais negalais kuria, bet 
ir tiems, kas tuos suvargusius kultūri
ninkus seka ir retkarčiais vieną kitą jų 
ir nivgatabija. Be abejo, tad gana novato
riškas dalykas ir daug kas jo gali pavy
dėto. Juk nei caro ochrairikos Aleksandras 
Bemkendcirfas, nei hitlerinis Emstas 
Kaltenbruneris, nei pagaliau ir pats Lav- 
rentiicius Pavtovičius Berija tokiiads iš
taigingais vardais nesipuošė! Tad dėl to 
tenka dviguba garbė mūsų lietuviškajai 
„nacionalinei“ KGB, kuri bene pirmoji — 
taip oriai — pradėjo dabintis kultūros 
veikėjų garbės laurais.

A. Švaistas
(Aušra, Nr. 19/59) 

respublikų. Pajėgus balansuoto neturėjęs 
patrauklumo. Dėl to buvęs sudarytas ko
lektyvas valdyti po ji minties.

Po karo tekę atsikurti iš nieko. Kai Ju
goslavija atsikratė Sov. Sąjungos globos, 
nebeteko ir paramos iš ten. O Vakarai su
tikę paiskolas duoti su sąlyga, jei Jugos
lavija sutiks sumokėti prieškarines sko
las, kurių buvę daug ir visur.

PO MŪŠIO IŠLAISVINTA [IRANO 
AMBASADA LONDONE

Šešias dienas 6 teroristai laikė užėmę 
Irano ambasadą Londone su visais parei
gūnais, statydami įvairius reikalavimus 
(paleisti kalinius Irane, sukviesti arabų 
kraštų 'ambasadorius jų reikalavimų 
svarstyti).

Kai atsisakyta jų reikalavimus vykdyti, 
jie nužudė dlu įkaltus, žadėdami ir toliau 
kas pusvalandį nušauti po vieną. Tada 
buvo atsiųsta SAS (Special Air Service) 
kariai, kurie sutvarkė reikalą. Jiems už
imant ambasadą, 4 teroristai žuvo, vie
nas buvo sužeistas, vienas sveikas suim
tas. Įkaitų buvo sužeistų.

RIAUŠĖS KABULE

Afganistano sostinėje Kabule triis die
nas vyko studentų sūkeltos antisovdetinės 
riaušės. Vienu metu universiteto rajonas 
buvęs aipISaudcmas iš helikopterių.

Riaušės prasiveržusios, kai afganų ka
riai nušovė 'kelis demonstruojančius jau
nuolius. Tada pradėta demonstruoti at
skiromis didesnėmis grupėmis. Apie 200

Nepasisekusi
Prez. Carterio pasiryžimas išgelbėti 

Irane jau labai seniai įkaitais lialkomuo- 
sius JAV 'ambasados pareigūnus nepasi- 
sekė. Tiek pačioje Amerikoje, tiek ir ki
tuose (kraštuose tas žygis buvo užgintas, 
bet vyriausybių sluoksniuose ir nepasi
tenkinimo sukėlė, nes su sąjungininkais 
nebuvę tariasi, nors panašūs įvykiai galį 
išprovokuoti nepagdidiaujiaimas pasekmes. 
Net ir pačiose JAV viršūnėse būta dėl to 
nesutarimų — pasitraukė žygiui neprita
ręs valstybės departamento sekretorius 
Vance ir, sako, tuo metu laimėjęs griež
tos linijos laikąsis prezidento patarėjas 
saugumo reikalams Brzežinskis.

O kaipgi ten atsitiko, kad Skridę įkaitų 
gelbėti laimerilkiečial turėjo grįžti?

Organizuota, rodos, buvo gerai. Tie 90 
vyrų, kurie skrido vykdyti operacijos, 
buvo gerai apmokyti ilr pačioje Ameriko
je atlikę ne vieną repeticiją. Kai Izraelis 
1976 m. Entebėje (Ugandoje) labai sėk
mingai išgelbėjo ten buvusius įkaitus, 
prez. Fordas staiga susirūpinęs: o ką gi 
mes, jei Šitokios misijos reikėtų imtis? 
Tada Vietnamo karo veteranui pik. Beck
with buvo pavesta iš drąsių savanorių su
daryto specialų dalinį, šiaurės Karolinoje 
įkurta bazė, ir į ją priimta specialistų, 
kurie išmano apie visokius sprogmenis, 
sugeba dirbti po vandeniu ar yra geri ry
šininkai1. Tie ‘Beckwitho vyrai ir neatrodą 
kaip kariai — apsileidę ilgais plaukais, 
apžėlę barzdomis.

Kai tok Irane amerikiečiai buvo paimti 
įkaitais, po kelių dienų grupė to dalinio 
vyrų tuoj atsidūrusi Teherane apsižval
gyti. Pet tą laiką ligi lemtingos nakties, 
'be abejo, buvo labai ruošiamasi. Pasiruo
šimas pagaliau jau buvęs pasiekęs tokį 
laipsnį, kad tos gelbėjimo operacijos jau 
beveik nebebuvę galima nevykdyti. Ame
rikiečiai buvo pasiruošę, o Teherane lau
kę 400 iraniečių, kurie turėjo padėti — 
parūpinti sunkvežimių įkaitams išgaben
to, o gal ir į pastatus įsilaužti. Dalis tų 
iraniečių buvo pabėgę, kai Chomeinis 
perėmė valdžią, ir 'grįžo didelio uždavi
nio vykdyti. Be kita ko, įkaitus saugan- 
tieji karingieji studentai turėjo būti ne 
iššaudyto, bet apsvaiginti laikinai parali- 
žuojančiomis dujomis.

Taigi nuo Arabų jūroje stovinčio lėk
tuvnešio Nimitz pakilo 8 helikopteriai. 
Jie turėjo nusileisti dykumoje apie 280 
mylių nuo Teherano. Jų uždavinys — pa
imto įkaitus, kai jie bus išgabenti iš (kali
nimo vietų, ir nuskraidinti į tą numaty
tąją bazę dykumoje. Iš Egipto išskrido 6 
transporto lėktuvai. Tiek įkaitai, tiek ir 
jų gelbėtojai iš Irano turėjo skristi lėk
tuvais, o helikopteriai, nors kiekvienas 
jų (kainuoja 3 mil. dolerių, būtų buvę pa
likti. Bet naktis buvo tamsi, kilo smėlio 
audra. Vienas helikopteris pasiklydo ir 

merginų nužygiavo prie užsienio reikalų 
ministerijos, šūkaudamas „Mintis sovie
tams“ it „Mirtis Babrakui“. Didžiausią 
Demonstraciją sudarė apie 2.000 studentų. 
20 buvo nušauta, iš jų apie pusė mergi
nų. Apie 60 sužeista, 300 areštuota (200 
merginų). Prie vadinamųjų liaudies rūmų 
žuvo 6 merginos.

BUVUSIEJI KALINIAI NORI 
EMIGRUOTI

Havanoje prie JAV ambasados renkasi 
šimtai buvusių politinių kalinių, kurie 
reikalauja, kad Amerika siųstų laivus 
ir lėktuvus ir paimtų juos. Iš viso apie 
5.000 buvusių kalinių yra pareiškę norą 
emigruoti. Amerika apie tiek ir priim- 
siantj iš Kubos, dar apie 1.000 tų, kurie 
yra atsidūrę Ispanijoje.

Reikalaudami, kad juos išgabentų, tie 
buvusieji kaliniai priekaištauja Ameri
kai, kad ji priimanti visokius apsileidėlius 
ir nusikaltėlius, o neskubanti išgabenti jų.

APŠAUDOMI PABĖGĖLIAI

Kubos prez. Castro sakėsi ilSleisiąs vi
sus savo gyventojus, kurie tik nori išva
žiuoti. Kai kuriems jau pasisekė, bet da
bar vėl pradėti varžymai ir trukdymai.

Kai tik buvo paskelbta, kad išleidžiami 
buvę politiniai kaliniai, tūkstančiai ame
rikiečių laiveliais išskubėjo i Kubos Ma- 
riel uostą jų išgabenti. Tame uoste esą 
susigrūdusių daugiau kaip 3.000 laivelių 
— jie jau nebeišleidžiami be specialių 
dokumentų. Per dieną leidimų esą išduo
dama kokie 25. Be to, išplaukiančius su 
pabėgėliais kubiečiai pradėjo apšaudyti. 
Nemaža tų laivelių per audras paskendo.

SIRIJA GABENA GINKLUS IRANU!
Prancūzijos žvalgybos žiniomis, Sirija 

pradėjo gabenti lėktuvais Iranu! sovieti
nius ginklus, kurių ji turi nemaža atsargų.

Iranas turįs ginklų, bet kai kurie jau 
esą pasenę arba jiems trūksta dalių.

misija Irane
grįžo atgal į lėktuvnešį. Jiems reikėjo 
skristi 500 mylių. Kitas helikopteris su
gedo ir turėjo nusileisti (jo įgulą piaėmė 
kiltais, sveikas). Likusių šešių būtų užte
kę uždaviniui atlikti.

Nusileido numatytoj vietoj he’lkopte- 
.riiaįi, atskrido ttrtainisportto tipėlktuvai. (Ba
zei nusileisti 'buvo parinkta atoki vieta. 
Ten prieš' porą metų buvo žemės drebėji
mas, niekas aplink negyvena, už kokių 
30 mylių esąs muitinės punktas. Belt ne
toliese yra kelias, jungiąs du neesminius 
mfiestus. Geilbėtcjiai |nesitlikė(jo, kad ilki 
Teherano jie sutiks kokių kliūčių. Tik 
staiga tame kelyje pasirodė dvi šviesos 
tamsoje — artėjo autobusas. Jis galėjo 
gal pravažiuoti be jokių įtarimų. Lėktu
vai, helikopteriai, sako, Irane ne naujie
na. iBet įnervinti gelbėtojai išsigando, tai 
autobusas buvo sustabdytais, keleiviai iš- 
laipilniti. Vienas ameirliikiė.is net )§ūkte[lė- 
jęs, kad visus keleivius reikia sušaudyti.

Kol (keleiviai buvo palikti ginkluotai 
sargybai prižiūrėti, skubėta helikopterius 
aprūpinti kuru, (kurio atgabeno transpor
to lėktuvai. Tada jau ruoštasi pakilti, bet 
paaiškėjo, kad vienas helikopteris 'suge
dęs — nusileidžiant patamsy nelygioj 
vietoj, matyt, buvo sutrenktas. Prasidėjo 
pasitarimai, ar užteks likusių penkių. 
Tuo metu vėl pasirodė šviesos — antėjo 
sunkvežimis. Stabdomas jis nesustojo. 
Pristojo, kai amerikiečiai pradėjo apšau
dyti, bet staiga ir vėl pasileido visu grei
čiu į dykumą ir dingo. Spėjama, kad tuo 
sunkvežimiu važiavo kontrabandininkai.

Pastangos sutaisyti sugedusį helikopte
rį nepasisekė. Ties įlanka aukštai Skrai
džiusiam lėktuvui buvo pranešta, kokia 
padėitis yra toje dykumos bezėje. Lėktu
vas perdavė žinią lėktuvnešiui Nimitz, 
tas krašto 'apsaugos ministerijai (Penta
gonui), o ši prez. Camteniui. Atėjo įsaky
mas: grįžkit.

Pasfbitgė /SnttiKŪaistų ‘tvirtinimai, kad 
būtinai reikia rizikuoti. Visi į lėktuvus! 
Kurie saugojo iŠ autobuso išlaipintus ira
niečius, įsakinėjo ir jiems lipti į lėktuvą. 
Pagaliau jie buvo paleisti, ir amerikiečiai 
■skubėjo paikuti. Pajudėjo pirmasis lėktu
vas, 'bet įsibėgėdamas susidūrė su heli
kopteriui, ir abu užsidegė. Liepsnose 8 
žuvo, o 'kiti 4 smarkiai' apdegė. Sužeistie
ji buvo ištraukti iš po degančio laužo, 
sveiki helikopteriai palikti. Dviejų heli
kopterių motorai buvo užvesti, ir kai at
vyko Irano kariai, tai į tas dvi ūžiančias 
masinas pradėjo šaudyti, matyt, galvoda
mi, kad jose dar yra amerikiečių.

Taip ir baigėsi misija. Iraniečių tvirti
nimas, kad dykumoje likę 300 amerikie
čių, kurie buvo tuoj sumedžioti, esanti 
tik pasaka. Rimtesnis dalykas būtų, kas 
atsitiko ar atsitiks su tais iraniečiais, ku
rie turėjo amerikiečiams padėti.

7 dienos
— Mirė sir Alfred Hitchcock, vienas 

garsiųjų filmų statytojų.
— Olandijos toraijtenė Julijana (71 m. 

amžiaus) pasitraukė, ir sostą užėmė jos 
duktė Beatrix (42 m.).

— Kabule (Afganistano sostinė) mo
kyklų rajonuose uždaryti micks'ėiviaii 
pradėjo Šaukti ,.Mirtis sovietams“, ir ka
riuomenė malšindama pradėjo šaudyti į 
orą.

— Sirijoje apie 30 asmenų sušaudyta 
:ir apie 6.000 suimta, norint numalSinti 
eiritivyriausybilniius neramumus.

— JAV leidžia Sovietų Sąjungai nusi
pirkti 8 mil. grūdų, bet išsigabenti juos 
bus galima tik po spalio 1 d.

— Britanijoje leista apsigyventi buvu
siam KGB valdininkui Iljal Džiirkvelo- 
vui, ligi šiol dirbusiam Pasaulinėje 'Svei
katos organizacijoje Ženevoje.

— Pietų Korėjoje baigta svarstyti ko
munistinio pogrindžio byla, kurioje 4 nu
teisti mirti ir 72 kalėti.

— Britanijoje nemaža triukšmo Įkilo, 
kai vyriausybė British Steel koncerno 
tvarkyti pasikvietė JAV dirbusį pramo
nininką ir bankininką iMacGregcr, įsipa
reigodama buvusiems jo darbdaviams su
mokėti anti 2 mil. svarų išpirkų.

— Kabule (Afganistanas) per tris riau
šių dienas žuvo 26 (studentai.

— Oslo, Norvegijos sostinėje, gegužės 1 
d. apie 2.000 jaunuolių sukėlė riaušes — 
pradėjo plėšti parduotuves, svaidyti Mo
lotovo keiktai! ius, apmėtyti akmeniiimis 
policiją, apie 60 sužeista, 110 areštuota, 
ir net nežinoma esą, kodėl taip atsitiko.

— Britanijos karalienė 4 dienas vizita
vo Šveicariją.

— Taupumo sumetimais Britanijos vy
riausybė buvo nusistačiusi 'atleisti 40.000 
valstybės įstaigų tarnautojų, o dabar nu
tarė pridėto dar 70.000, kurte bus atleisti 
per ketverius metus dalimis.

— Aštuoniolikos Vakaų Europos kraš
tų olimpiniai komitetai nutarė gabenti 
savo sportininkus į Madkvą, bet olimpia
dos metu neturi būti grojami 'tautiniai 
himnai nei keliamos tautinės vėliavos, 
jokių paradų nei politinių kalbų.

— Afganistano sukilėliai užpuolė ir 
sulikvidavo savo krašto ledo ritulio ko
mandą, kuri ruošėsi važiuoti į olimpia
dą, vienius jos narius išžudė, kitus paėmė 
nelaisvėn.

— Indonezija per penketą metų iš tirš
tai apgyvendintos Javos perkels Į (kiltas 
salas 2,5 mill, gyventojų.

— Jau septyniasdešimt vadinamojo tre. 
čiojo pasaulio kraštų pradėjo auginti 
ypatingą pupų rūšį, kurios įgrūdai skanūs, 
lapai turi daug vitamino A, o šaknys, 
kurių skonis primena riešutą, sako, turi 
dešimt kartų tiek proteino, kiek bulvė.

KO SCIIMIDTAS VAŽIUOS I MASKVĄ?

Vakarų Vokietijos kancleris Schmildtas 
birželio mėn. važiuos į Maskvą lyg ir 
megzti tarp Vakarų ir Rytų ryšių, kurie 
nutrūko, kai Afganistanas buvo užpultas. 
Ten. jis sakysiąs, kad Sov. Sąjunga turi 
atitraukti savo kariuomenę iš Afganista
no, ir siūlysiąs priimti britų planą tarp
tautinėmis garantijomis užtikrinti Afga
nistano nepriklausomybę.

KINIJA (RAGINA JAPONIJĄ 
GINKLUOTIS

Kinijos komunistų vadas Hua Guofen- 
gas sako, kad Japonija turi gerai apsigink, 
luoti, kad galėtų padėti apsaugoti pasau
lį nuo Sov. Sąjungos dominavimo. Jis 
taip pat pareiškė, kad Kinija yra priešin
ga dabartinei Sov. Sąjungos užsienio po
litikai.

Kinija pasiryžusi visaip padėti Pakis, 
tanui, kad j:ts galėtų padėti sukilusiems 
afganams.

Kinijos generalinio štabo viršininko pa
vaduotojas generolas Wu pareiškė, kad' 
Japonija turėtų padvigubinti išlaidas ka
riniams reikalams. Pagal jį, Azijai būtų 
nuostolis, jei iš tos srities pasitrauktų 
amerikiečiai.

20.000 .TONŲ SVIESTO

Europos Econominės Bendruomenės ko
misija vėl pardavė Sov. Sąjungai 20.000 
tonų sviesto po 31 peną už svarą, o Mask
voje jas būsiąs pardavinėjamas po 1,15 sv. 
Turint galvoje visokius primokėjimus ūki
ninkams, tas sandėris EEB mokesčių mo
kėtojams kainuosiąs 20 mil. svarų.

Primckėjimas skatina ūkininkus ko 
daugiau gaminti, o EEB krauna atsargas. 
Vien pieno gaminių atsargos šiais metais 
kainuosiančios 2 milijardus 600 mil. sva
rų. Gąsdinamas), kad dėl tų pr(mokėjimų 
EEB turėsianti greit bankrutuoti.

Vien tik Britanija jau turinti prisikro
vusi 300.000 tonų sviesto kalną.
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ALEKSANDRA VAISIUNIENĖ

Mokytojas Stasys Jankauskas
Vilniaus krašto kovotojo 75-rių metų 

gyvenimo sukaktis

Didįjį šeštadienį prieš Velykas, balan
džio 5 d„ visuomenininkas mokytojas Sta
sys Jankauskas atšventė 75-rių metų gy
venimo sukaktį. Paminėjimo šventė įvyko 
Venezuėlos valstybinio universiteto neu
rologijos katedros profesoriaus ir Cauri- 
mare ligoninės prezidento gydytojo Algi
manto Jatovecko namuose. Mokytojas 
Stasys Jankauskas jau keliolika metų, 
kaip įgyvena Ritos ir Algimanto Jaloveckų 
šeimoje. Rita Daunoraitė-Joloveckienė su 
seserimi, kuri taip pat gyvena Venezue- 
ioje, yra kilusios iš Anglijos — Londono 
žinomų spaudos darbuotojų ir visuomenės 
veikėjų Daunorų šeimos dukros.

Į šią iškilmingą Stasio Jankausko su
kaktį atvyko iš Caraco 40 mūsų tautiečių. 
Stasys Jankauskas yra vienas dar iŠ gy
vųjų Vilniaus krašto kovotojų, prijungiant 
Vilnių prie Lietuvos. Jis yra gimęs 1905 
m. balandžio 4 d. Čižiūnų kaime, Valki
ninkų valsčiuje, Ttrakų apskrityje. 1920 
m. baigė Vilniaus mokytojų Seminariją. 
Už lietuvišką veiklą sėdėjo Rūdiškės, Va
rėnos, Vilniaus ir Lydos kalėjimuose. Po
rą kartų buvo nuteistas mirties bausme, 
bet laimingai išsigelbėjo, rūpinantis mū
sų tautos patriarchui d-rui Jonui Basana. 
6iiui.

Užėjus antrajam pasauliniam karui, iš
važiavo į Austriją, po karo persikėlė į jos 
Zalcburgą, kur mokytojavo lietuviškose

Kun. A. Perkamas, Stasys Jankauskas ir Rita Jaloveckienė su vaikais

„PO DAMOKLO [KARDU“ ANGLŲ 
KALBA

„Draugo“ konkursą laimėjęs Anatoli
jaus Kairio romanas ,,Po Damoklo kardu“ 
Amerikoje pasirodė anglų kalba.

Išeivijos kritika A. Kairio tą romaną 
buvo sutikusi dviem skirtingomis nuo
monėmis: vieni teigė, kad tai yra krikš
čioniškais, o kiti — kad antisemitiškas kū
rinys.

Domas Bumelkis

Žemaičio atsiminimai
Gandralizdis. Netoli mūsų sodybos, žo

lininkių pievose ant kalvos, augo milži
nas ąžuolas. Gal jau kelis šimtmečius jis 
čia Stovi. Gal 'girdėjo ir Kęstučio bed Vy
tauto medžioklinių ragų garsą. Bet mu
du su1 broliu Kaziu tada dar nežinojome, 
kad Kęstutis buvo Lietuvos didysis kuni- 
g ankštis ir kad Vytautas garsėjo visoje 
Europoje ir mirkė savo arklio kojas Juo
dojoje jūroje, užuot tai daręs (Baltijoje. 
■Mbs tik žinojome šiltą ąžuolą esant aukš
čiausią medį mūsų apylinkėje. Ir mums 
buvo to gana. Mes juo didžiavomės, tarsi 
tas milžinas ąžuolas priklausytų tik 
mums.

Vieną pavasarį įbrolis sumanė įkelti į 
■tą ąžuolą gandralizdį. Susiradome seną 
tekinį, kuris niekam kitam nebetiko, iš
klibusius jo ralipadžius ilšpynėme žilvi
čiais, paruOšdami jį 'būti gandrams lizdu.

— Vaikiukai, iš jūsų to darbo nieko ge
ro nebus, — sako tėvas, pamatęs mus 
triūsiam! apie tekinį ir numanydamas, 
kam mes jį ruošiame.

— O dėl ko, tėti? — klausia brolis.
— Dėl to, kad čia pat yna Budžinskio 

gandralizdis, o to gandralizdžio gandrai 
neldis jų pašonėje 'įsikurti naujiems, — 
paaiškino tėvas.

■Beit mes netikime ir dirbame toliau. Tė
vas nieko nebesako, nona ir mato, kad 
mes neatsisakome savo užmanymo.

Brolis surišo trejas vadžias (atvars
lus), nes tekinį turime įketi į pačią vir
šūnę. Pirma įtraukėme mietą ant kurio 
(bus užmautas tekinis. Paskui pririišu te
kinį ir, broliui traukiant į viršų, žiūriu, 
kaip pro šakas sprausdamasis ir traškė
damas mūsų lizdas kyla vis aukštyn ir 
aukštyn. Pagaliau baigta. Dabar laukia
me, kada atlėks gandrai. Per dienas seka

mokyklose. 1947 m. atvažiavo į Venezuelą.
Carace, Altavistos priemiestyje, pas 

Petrą Songailą įsteigė pirmąją lietuvių 
išeivių vaikams ,,vargo mokyklą“. Ten, 
kur buvo Stasys Jankauskas, 'ten buvo 
jaunimas, ten vaikai. Jis pats buvo moky
tojas, pats režisorius, pats Kalėdų senis. 
Dirbo, iki sulaukė senatvės. Lakusius me
tus skyrė bendruomenės veiklai, pasiimda
mas įvairias pareigas. Didelis Stasio Jan
kausko nuopelnas teko ir gydytojo Jalo, 
vecko šeimai, nes visi vaikai kalba lietu
viškai.

Sveikata stipriai sušlubavo, regėjimas 
sumenko, tačiau, nežiūrint visa ko, jis te
besidomi visais mūsų bendruomenės rei
kalais.

Vaišių metu gerbiamam Vilniaus kraš
to kovotojui buvo sugiedota ilgiausių me
tų, o kunigas Antanas Perkumas palaimi
no jo ateities gyvenimo metus.

Šia proga Stasys Jankauskas išsitarė: 
,,Jeigu aš šiandieną būčiau dar jaunas ir 
pajėgus, kaip anais laikais, ir vėl eičiau 
kovoti, siekdamas Lietuvai laisvės.“

Prašė jaunąją kartą gerbti iir mylėti 
savo tautą, nepamiršti tėvų kalbos ir iš
laikyti lietuvybę, nes tai yra gražiausias 
gyvenimo uždavinys.

Pasivaišinę gydytojo Ritos ir Algiman
to Jaloveckų priėmime, padėkoję šeimi
ninkams už malonią progą, patenkinti 
grįžo kiekvienas į savo namus, suteikę 
jubiliatui keletą džiaugsmingų valandų.

Carakas, 1980 m. balandžio 7 d.

POETUI |A. RIMYDŽIUI 75 METAI

Poetas Antanas Rimydis (Woodhavenas, 
JAV) atšventė 75 metų sukaktį. Lietuvo
je jis dirbo, žurnalistinį darbą, o Ameri
koje — Laisvosios Europos komitete.

Lietuvių literatūron jis įėjo kaip vienas 
,,Keturių vėjų“ poezijos srovės pradinin
kų. Yra išleidęs dvi poezijos knygas.

me ąžuolą. Vieną vakarą pamatėme mū
sų lizde gandrą bestovintį ant vienos ko
jos. Viešpatie, kiek mums džiaugsmo! Bė
game namo -tėvui pranešti šią džiugią 
naujieną.

— Tėtė, gandrai atlėkė į lizdą! — šau
kiame abu, į 'trobą griūte įgriuvę.

— Ar daug?
— Tik vienas ir stovi ant vienos kojos!

— -šaukte iššaukiu.
— Trumpas jūsų džiaugsmas, vaikiu

kai. Jei tik vienas ir dar stovi -ant vienos 
kojos, tai ans yra našlys ir į jūsų lizdą 
atlėkė tik pernakvoti, — atvėsino tėvas.

— Bet kodėl ans našlys? — klausia 
brolis nesupratęs.

— Todėl, -greičiausia, kad, grįžtant į 
mūsų kraštą, ano pati žuvo, o dabar ne. 
'begali kitos susirasti.

— O dėl ko nebegali susirasti? — vėl 
klausia brolis.

— Dėl to, kad čia dabar neženotų gan- 
drikių nebėra, — paaiškino tėvas su šyp
sena.

Kitą vakarą mūsų gandras nebeatlėkė. 
Tai patyrę nuliūstame, bet vistiek netiki
me, kad mūsų gandralizdyje gandras gy
venti negalės. Broliui kažkas patarė įdėti 
į lizdą avimėšlio, tada gandrai tikrai gy
vensią. Vieną sekmadienio rytą nuėjome 
į avių tvarią mėšlo, bet nepasiėmėme, į 
ką įsidėti. Brolis capt nuo gaivos mano 
'kepurę ir ima krauti mėšlus.

— Tu suterliosi mano kepurę! — šaukiu 
kone su ašaromis.

— Nebijok, durniau, avinų mėšlai yr 
čysti, — nuramina brolis.

Ką bedarysi, nusiraminu. Juk reikalas 
svarbus, o kepurę išdulkinsiu, ir vėl bus 
kaip nauja . Kai pagaliau tas magiškas 
avių mėšlas buvo lizde, mes vėl su vilti

Lietuviai
„Tėviškės Žiburiai“, Kanadoje leidžia

masis lietuvių savaitraštis, daugiau negu 
kuris nors ‘kitas užsienio lietuvių laikraš
tis leidžia pasisakyti visokiais opiais ir 
jautriais klausimais. Kai pradėta ginčy
tis žydų klausimu, plačiai rašė lietuviai 
ir žydai. Jo skaitytojai taip pat nuolat ir 
pastoviai informuojami ir dėl santykių su 
lenkais.

Šįkart iš to savaitraščio 1980. IV. 17 
Nr. 16 persispausdiname vedamąjį „Lie
tuviai ir lenkai“, įkuriame aptariama lie
tuvių padėtis Gudijoje ir Seinuose ir iš
keliama naivi lenkų propaganda.

Vos ištarus tuos du žodžius, lietuvio 
atmintyje atgyja kartūs atsiminimai. To
ji karta, kuri augo nepriklausomoje Lie- 
tuvojėj, pergyveno Vilniaus užga.v>bimą, 
nuolatinę kovą už jo atgavimą. To laiko
tarpio lietuviui lenkas buvo didžiausias 
priešas. Jo tą jausmą stiprino ir istorija, 
‘kurioje visą laiką buvo matyti Lietuvai 
nepalanki Lenkijos politika, ypač nuo 
Liublino unijos. Tas nepalankumo jaus
mas tebėra gyvas lietuviuose ir dabar. 
Net išeivijoje, kuri gyvena toli nuo Lie
tuvos ir Lenkijos plotų, jis prasiveržia 
įvairiomis progomis bei formomis. Lietu
vių santykiai su lenkais išedviniame gy
venime tebėra vėsūs, atsargūs, dvelktą 
nepasitikėjimu. Kati spaudoje [iškyla lie
tuvių-lenkų santykių problema, šalia 
blaivių balsų, pasigirsta ir rėksmingų, 
kurie Skamba stipriau bei agresyviau. 
Lenkų spaudoje — panaši būklė: ir te
nai, Salia nuosaikių pasisakymų, prasiki
ša agresyvūs balsai. Pastaruoju metu jie 
lyg ir sustiprėjo — vadina lietuvius šovi
nistais net ir -Gudijoje esančius, kur jie, 
įindami savo teises, pasirašė memoran
dumą sovietinėm inriflitucSjom, įpindami 
ir neigiamą lenkų laikyseną. Taigi ra
ndam problemų svarstymui net ir beveik 
po 40 metų sąlygų dar nematyti. Vis atsi
randa naujų kliūčių, drumstančių nuo- 
taiikais net ir išeivijoje.

Viena tokių platesnio masto kliūčių ra
miam dialogui yra Seinų klausimas. Pro
blema yra te, kad Seinų katedroje nebe
leidžiama lietuviškų sekmadienio pamal
dų, kurios seniau ‘buvo normalus dalykas. 
Lietuviai jaučiasi pažeminti, nuskriaus
ti. Jie yra nustumti į buvusią mažytę vo
kiečių liuteronų šventovę, kurioje sekma
dieniais pamaldos laikomos lietuvių kal-

Antauas ĮRimydis

NAKTYGONĖ

Paskutinis vežimas [paplente nudardino. 
Naktis, kaip karininkas žvaigždėta.
Mėnuo — šašas,
Lyg ordinas įant iškilmingos [krūtinės 
Dėmesio prašos.
Jūs, mano bėriai, parčiai, 
Jei jūs kalbėti mokėtut, 
Į jus »aš pratarčia 
Apie traktorių, 
Apie arimą, 
Apie naštą karčią...

Na, eikit, užkąskit
Kas žolę, kas dobilą randa, 
O aš, brangieji, paganysiu 
Jūsų žvaigždes, mėnesį 
Ir visą šią dangišką bandą.

mi ir plazdančiom širdim laukiame gan
drų. Mūsų džiaugsmui vėl nebuvo galo, 
kai tą patį vakarą, saulei besileidžiant, 
atlėkė du gandrai ir -sutūpė į lizdą. Lizde 
jie ilgai ir linksmai kaleno, galvas -ant 
nugarų užversdami. Tuojau, baigę kale
nimą, ėmė abu apžiūrinėti lizdą ir kai ką 
ten taisyti. Vėl mes skubame pranešti tė
vui džiugią naujieną. O jis: „Nu, nu, pa
matysime!“ Mums rodos, kad tėvas tik 
taip kalba dėl to, kad jam nepatinka, jog 
įkėlėme į ąžuolą tą tekinį.

Tačiau jau kitą dieną apie priešpie
čius mes pamatėme, kad mūsų gandrus 
puola du svetimi. Tuojau pat mes įsijun
gėme į kovą savųjų pusėje. Mums rodės, 
kad mūsiškiai suprato, jog mes giname 
jų lizdą, nes jie ėmė pulti tuos svetimuo
sius su didesniu įnirtimu. Nors mes ir 
nedaug tegalėjome jiems padėti, būdami 
be sparnų, bet kovą šį kartą laimėjome 
mes. Mūsų gandrai, nuviję užpuolikus, 
sugrįžo į lizdą ir čia ilgai kaleno. Bet 
nepraėjo nė valanda, kai mūsų gandrus 
vėl puolė ir šį kartą ne du, 'bet visas -bū
rys. Nors mes dr dabar kovojome savųjų 
pusėje, 'bet prieš tokias priešo jėgas ne
begalėjome atsilaikyti. Mūsų gandrus ir 
kariu mūsų džiaugsmą svetimieji gan
drai nuvijo, ir jie daugiau nebegrįžo. 
Tik tas našlys kai kada atlėkdavo per
nakvoti. Bet ir tas labiau mėgo nakvoti 
ant kapalių kryžiaus.

O, Jėzus Marijėle, kas dabar bus?.. 
Kartą pavasatį, vieno sekmadienio 
priešpietį, su draugu Jakavičiaus Aduku 
nuėjau prie Grįžipelkės. Pelkėje senoji 
žolė buvo sausa ir prie žemės prigulusi, 
dėl to pelikė atrodė pilkai balzgana.

— Uždekime tą žolę, — pasiūlė Adu- 
kais.

Jis beturįs dr degtukų.
— Gerai, uždekime, — sutikau.
Apie pelkėje peninčius paukščius ir ki

tus gyvius mes nė negalvojome. Taip pat 
negalvojome, koks gresia pavojus, jei ug

ir lenkai
ba, 'bet visos kitos, apeigos (krikšto, jung
tuvių, laidotuvių) atliekamos katedroje 
lenkų kalba. Lietuviai kovoja už gimto
sios savo kalbos teises Seinuose jau daiug 
metų, tačiau lenkų hierarchijos užsispy
rimas lieka nepajudinamas. Pradžioje ta 
kova buvo tiktai vietinio pobūdžio, bet 
dabar ji yra išsiplėtusi ir pasiekusi net 
išeivijos lietuvius, kurie vieningai pasi
sako už savo brolių teises Seinuose. Keis
čiausia yra tai, kad reikia kovoti su lenkų 
dvasiškija, kuri dabartinėje būklėje tu
rėtų tikinčiuosius lietuvius globoti, jų ti
kėjimą stiprinti, kviesti juos ir katedron, 
duoti ne tik vieną valandą, bet visą pus
dienį. Jeigu jau dvasiškija stumia tikin
čiuosius iŠ katedros, reiškia jos (dvasiš- 
ikijos) elgsenoje glūdi netakybiniai mo
tyvai Lenkai dvasiškiai jų neatskleidžia, 
bet aiškiai matyti, kad problemos gilumo
je slypi tradicinis lenkų nacionalizmas, 
kuris yra stipresnis už jų katalikybę. įsi
leisti katedron lietuviškumą reiškia pa
žeisti lenkiškumą, nepakenčiainltį kaitos 
tautos. Tai nacionalinė lenkų stiprybė, 
deformuojanti krikščionybę.

Seinų ir aplamai lietuvių-lenkų santy
kių klausimu, lenkų išeivijos žurnale 
„Kultūra“ 1980 m. 1-2 nr. pasisakė P. Li
da ilgoku straipsniu- Jame autorius pa
teisina dabartinę lenkų laikyseną Seinuo
se pakartoja tvirtinimą, esą Seinų lietu
viai religinėje srityje nėra skriaudžiami. 
Už lietuviškas pamaldas katedroje esą 
kovoja tik saujelė lietuvių, kurstomų iš 
svetur. Jii tikslas — išgarsinti faktą, kad 
Seinuose yra daug lietuvių, lir sudaryti 
politinę problemą. Suvalkijoje, be to, esą 
mineralinių turtų — anglies, geležies rū
dos ir t. t. Pasak minėto straipsnio auto
riaus, jei šiandieną lenkai įsileistų lietu
vių kalbą Seinų katedron, tai rytoj Sei
nų sritis „savanoriškai“ būtų prijungta 
prie Sov. Sąjungos. Bet ar lenkų autorius 
nemato, kad lenkai, neįsaleisdlami lietu
vių katedrom, (kaip tik labiausiai ir išgar
sina lietuvių buvimą Seinuose. Kitaip ta
riant, lenkai savo užsispyrimu kenkia 
sau ir padeda sovietinei politikai. Jei įsi
leistų lietuvius katedron, viskas nutiltų. 
O siejimas mineralinių tūrių su katedra 
yra toks dirbtinis, neįtikinantis, netgi 
naivus. Tokio motyvo iškėlimas viešumon 
tėra lenkiško nacionalizmo priedanga, 
kurstanti padorius lenkus spausti lie
tuvius, kad jie neišprovokuotų sovietų 
atėjimo. Juk ir Lenkija yra sovietų orbi
toje, satelitinė valstybė, sėdinti Madkvos 
saujoje. Kam gi gąsdinti sovietų atėjimu, 
kai sovietai jau yra atėję! Taigi, tikybinę 
Seinų problemą patys lenkai daro politi
ne.

RAŠYTOJO PALIKIMAS

Vasario 5 d. miręs rašytojas Juozas 
Petrėnas-Tarulis paliko plačios apimties 
atsiminimus ir neužbaigtą novelių rinkinį.

J. Petrėno-Tarulio knyga „Vilniaus rū
bas“ buvo išleista Nidos knygų klubo.

PENSININKŲ KLUBO NOVELĖS 
KONKURSAS

Hamiltono (Kanada) lietuvių pensinin
kų klubas paskelbė konkursą novelės, ku
rioje būtų pavaizduotas pensininkų gyve
nimas.

nis, perėjusi pelkę, pasieks sausų kada
gių tvorą, kuri yra anoje pusėje prie pat 
pelkės, ir, tvora eidama aukštyn, pasieks 
mūsų kaimyno Siriaus jauną pušynėlį. 
Tad Adukas čirkštelėjo degtuką ir kište- 
lėjo į sausą žolę. Žolė beregint suliepsno
jo, ir ugnis traškėdama ėmė greitai plis
ti, užimdama vis didesnius plotus. Pra
džioje, sustoję ant pelkės krašto, -links
mai sekėme ugnies darbą. Iššoka zuike
lis ir bėga toliau nuo ugnies. Mes jį dar 
paraginame šūkavimais. Netrukus ėmė 
kilti dr paukščiai. Pempės, lakiodamos 
virš degančio ploto, klyki-a širdį verian
čiais balsais. Pradėjo kilti vis daugiau ir 
daugiau paukštelių. Mes pagaliau atsi
kvošėjome ir, supratę, kaip blogai esame 
padarę, nebežinojome nei ką bedaryti.

— O, Jėzus Marijėle, kas dabar bus!? 
— įšaukia (AdUkas, bėgiodamas į vieną ir 
į 'kiltą pusę.

Šauktis ką nors pagalbon nebuvo nei 
ko, nei kada. Reikėjo tuojau pat griebtis 
gesinti ugnį. Prišliaužėme jaunų alksnių 
ir j'ais pradėjome plakti -ugnį, užbėgę jai 
už akių. Bet alksnių lapai greitai nusi- 
plakė, ir kol mes jų prisilaužėme vėl, ug
nis, pasijutusi nė kieno nebevaržoma, 
ėmė pasibaisėtiniai greitai plėstis. Tada 
mes numėtėme alksnius į šalį ir, nusivil
kę savo šventadieninius švarkelius, pra
dėjome jais žūtbūtinę kovą su ugnimi.

Mūsų švarkeliai pasirodė patikimiausi 
gesintojai. Po ilgų pastangų mums pavy
ko ugnies plitimą sustabdyti, o netrukus 
ir visai užgesinti. Kai baigėme gesinti, 
buvome paišini, suprakaitavę ir pavargę, 
tarsi būtume kilometrus kelio -bėgę.

Bet kai atsikvėpėme ir pasižiūrėjome į 
savo 'švarkelius, pajutome pavojų iš tė
vų. Bet čia mums į pagalbą pasiskubino 
palaimintas melas.

— Pamatę degančią pelkę, metėmės jos 
gesinti savo švarkeliais, — pasakojome 
tėvams, kaiip buvome susitarę eidami į 
namus. (Bus daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje

PAVYZDINIS PIETŲ (AMERIKOS 
LIETUVIŠKASIS JAUNIMAS

Jau esame skaitę „Europos Lietuvyje 
apie Uragvajaus jaunimo tautinių šokių 
grupę ,.Ąžuolyną“ ir Argentinos dainų at
likėjų „Žibučių“ viešnagę šiaurės Ameri
koje.

„Tėviškės Žiburių“ korespondente A. 
Balašaitienė rašo, kad tos dvi jaunuolių 
grupės sužavėjo savo profesonališku at
likimu, lietuviška širdim ir elgesiu. Apie 
elgesį ji štai ką rašo:

,,Per keturias naktis ir dienas teko ar
čiau pažinti P. Amerikos jaunimą. Reikia 
su apgailestavimu konstatuoti faktą, kad 
mūsų jaunimas turėtų iš jų gerokai pasi
mokyti. Ne paslaptis, kad š. Amerikos 
jaunimas savo masiniuose pobūviuose pa. 
daro daug nemalonumų. Beveik nė vienas 
studentų suvažiavimas, kongresas ar dai
nų šventė nepraėjo be konfliktų, vanda
lizmo ir girtavimo nuotykių. Net ir golfo 
turnyruose mūsų jaunuoliai taip pasirodė, 
kad jie buvo pašalinti iš lauko be teisės 
grįžti... Mūsų svečiai irgi jauni, irgi moks
leiviai, sudentai ar jauni profesionalai. Ir 
jie linksminosi, ir gėrė, bet... nepasigėrė. 
Jie nedarė nemalonumų, triukšmo. Jų pa
slaugumas, mandagumas, etiketo žinoji
mas žavėjo visus. Charakteringa dar ir 
tai, kad mūsų jaunimas mielai Šoka „dis
ko“ šokius, bet kai groja „seniams“, t.y. 
tango, valsus ar dvižingsnius, jie sėdi pa
niurę ir laukia „geros“ muzikos. Mūsų 
svečiai, gracingai išsirangę prie disko mu'- 
zikos, stebino visus savo nepaprastai' gra
žiu sugebėjimu šokti visus „senių“ šokius 
ir tai su malonumu.

Pakritikuoja A. Balašaitienė senimą, ku
rie po koncerto išėjusius į sceną progra
mos dalyvius apipylė ilgomis tradiciniais 
sveikinimais išgražintomis prakalbomis, 
apgadindamas atlikėjų ir publikos nuotai
ką. Sako, publika bandė juos pakartotinai 
pertraukti, bet nepasisekė.

GINOS CAPKAUSKIENĖS ĮSPŪDŽIAI

Kanados lakštingala Gina čapkauskie- 
nė „Tėviškės Žiburiuose“ pasidalijo su 
Skaitytojais įspūdžiais apie savo viešnagę 
Anglijoje, Škotijoje ir Vokietijoje.

Suminėjusi lietuvių prieškarinių laikų 
didelį kultūrinį veikimą Škotijoje, kurioje 
dabar dar tebėra apie 2800 lietuvių (cent
rinėje Škotijoje, tarp Glasgovo ir Edinbur
go), ji nusistebėjo, kad atvykę „dypukai“ 
jokio atgimimo neparodė ir patys greitai 
nuskendo stagnacijos katile. Bet „Pasku
tiniu metu antrosios ir trečiosios kartos 
jaunuoliai pradeda ieškoti savo „roots", 
pasigenda savo praeities. Nori įsijungti į 
lietuvišką veiklą, nors patys lietuviškai 
nekalba. Yra daug jaunuolių, kurie nori 
mokytis lietuviškai. Tikisi, kad DBLS pa
rūpins jiems vadovėlių“.

Vasario 16 minėjime ir tautodailės pa
rodos atidaryme Škotijoje lietuvių dalyva
vo 250, o tai buvęs pirmas Škotijos įvykis, 
sutraukęs tokį didelį skaičių žmonių.

Toliau ji sako: ,,Lietuvišką spaudą ma
žai kas tenai skaito, nors „T.Ž“ nueina 
per 5 dienas — greičiau negu į Montreal!. 
Paklausus, kodėl jie neskaito lietuviškos 
spaudos, atsako, kad brangu arba nesu
pranta“.

Škotijos lietuviai, kaip sako Gina, pa
liko jai gilų įspūdį.

VASARIO 16 GIMNAZISTAI — 
LIETUVOS SVEČIAI

Velykų atostogų metu Lietuvoje viešė
jo grupė Vasario 16 gimnazijos mokinių. 
Spaudos pranešimu, ši gimnazistų grupė 
buvo pakviesta Vilniaus „Tėviškės“ 
draugijos paviešėti 11 dienų Lietuvoje. 
Moksleiviai, kaip rašoma „Gimtajame 
'krašte“, turėjo aplankyti Vilnių, Kauną, 
Druskininkus, Elektrėnus, Trakus ir kt. 
Taip pat jie susitiko su „Tėviškės“ drau
gijos vadovais.

Vasario 16 gimnazija buvo įkuria 1950 
m. rudenį Diepholco kareivinėse Lietu
vių Bendruomenės suvažiavimo nutari
mu. 1953 m. ji 'persikėlė į medžioklinę pi
lį netoli Huettenifeldo.

Gimnazijos statuto 2 paragrafas taip 
nusako jos tikslus:

„išugdyti krikščioniškos dorovės, stip
raus būdo, gražaus elgesio, fiziškai svei
kus, sąmoningus lietuvius dr lietuvaites 
ir parengti juos studijoms aukštosiose ir 
specialiose mokyklose bei veiklai lietuviš
kai visuomenei“. Nemažą dalį ir gimna
zijos išlaikymo išlaidų niuo pat įsikūrimo 
pradžios padengia lietuvių išeivijos 'ben
druomenė.

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLŲ KNYGA

New Yorko ir Toronto lietuvių filatelis
tų sąjunga išleido knygą apie Lietuvos 
pašto ženklus.

Knygoje atspausti visi Lietuvos pašto 
ženklai su paaiškinimais, kur spausdinta, 
kas juos piešė, kiek jų išleista ir t.t. Visi 
paaiškinimai ir žinios apie Lietuvą yra 
anglų kalba.
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DBLS ii* LNB Suvažiavimo Dienos
Balandžio 26 d., šeštadienį, atidaryda

mas DBLS suvažiavimą, pirm. Jaras Al
kis pasveikino atstovus ir svečius, papra
šė atsistojimu ir tylos minute pagerbti 
minusius Tomą Vidugirį, Praną Duobą, 
Viktorą Ignaitį ir Viktorą Zdanavičių. 
Prisiminė taip palt sunkiai sergančią Al
doną Kačinskienę ir laikinai perdavė val
džią skautų rajono vadeivai Juozui Mas- 
tauskufi, kuris pateikė kai kam siurprizą. 
Pasirodo, ketvertas salėje dalyvavusių 
vyrų buvo apdovanoti Skautiškais ordi
nais: Zigmas Juras, Aleksas Vilčinskas ir 
Rimantas Šova ordinais už nuopelnus su 
rėmėjo kaspinu, o K. Barėnas — padėkos 
su rėmėjo kaspinu. J. Majauskas pasa
kė kalbą, E. šova perskaitė apdovanoji
mo aktus, o pakviestas Lietuvos Atstovas 
Vincas Baltokas prisegė jiems tuos žyme
nis. Apdovanotųjų vardu padėkojo Z. Ju
ras.

Po tos iškilmės suvažiavimui pirminin
kauti išrenkamas Domas Banaitis, o sek
retoriauti Jonas Podvoiskis ir Juozas 
Bliūdžius, rezoliucijų komisijon inž. Juo
zais Vilčinskas, dr. Stasys Kuzminskas ir 
Petras Mašalaitis.

Kastytis Baublys tuomet pradeda aiš
kintis, ar šis suvažiavimas yra senosios 
DBLS, ar naujosios, kuri dabar valdžios 
įstaigose buvo .registruota bendrovės pa
grindais. J. Alkis primena, kad pernai 
buvo nutarta DBLS šitaip įregistruoti. K. 
Baublys pareiškia, kad registruotosios 
įstatai gi kiti. Aloyzas Kostkevičius su
abejoja, iar iš tikro pernai buvo nubal
suota įregistruoti. Klausimas baigiamas 
taž. Stepo Nenorto siūlymu laikyti Išlį su
važiavimą neoUtoialiu naujosios DBLS 
nes ji tik dabar teįregistruota, tad1 nebu
vo laiko įsigilinti ir prisitaikyti.

Sveikinimus pradeda Lietuvos Atstovas 
V. Baidokais (jo kalba spausdinama laik
raštyje). J. Bliūdžius sveikina 130 narių 
turinčio Škotijos lietuvių klubo ir 41 na
rį DBLS Skyriaus, Pranas Dzidolikas — 
Šv. Cecilijos choro vardu, kartu pasi
džiaugdamas, kad po 25 m. pertraukos jo 
vedamasis choras turėjo progos pasiro
dyti Londone. Raštu sveikino Leicesterio

Pirkti naują Sodybą ar (ne?

Tada E. Šova supažindina su naujos 
sodybos klausimu. DBLS Taryba per
nai nutarė, kad reikia turimąją Lie
tuvių Sodybą parduoti ir pirkti ki
tą vidurinėje Anglijoje, kuri būtų 
prieinamesnė šiaurei ir Škotijai ir be 
abejo, Midlando lietuviškoms kolonijoms, 
tik gal kiek tolėliau Londonui negu da
bartinė. Londone pastaruoju metu buvo 
koncertai, Donelaičio minėjimas, o ten — 
nieko. Kurie yna nusistatę prieš tokios 
sodybos pirkimą, sako, kad jeigu būtų iš 
tikro norėta, tai seniai būtų buvę nupirk
ta. Niekas ten nevažiuosiąs, bet negailima 
gi kalbėti už visus. Naujias vargas būsiąs, 
nes senieji išmiršta, tai nebūsią, kas nau
dojasi. Tačiau jaunimas nori būti lietu
viškas, organizuojasi, ir jam reikia cen
tro- Girdėto priekaištų, kad tas jaunimas 
nekalba lietuviškai. O taip yra dėl to, kad 
nepasistengėme jam padėti. Nebus, kas 
vadovauja? Pranešėjas nurodo, kaip tu
rėtų būti tvarkomasi.

Po pranešimų J. Benderius apgaili iš
spausdintame DBLS pirmininko prane
šime užsiminimą, kad „Europos Lietuvį“ 
gal teks paversti dvisavaitiniu. Sako, 
toks persitvarkymas būtų didelė skriau
da lietuviškam reikalui. Bet Klemensas 
Tamošiūnas savo pasisakyme nukreipia 
pokalbį i sodybos klausimą. Ar naujoji 
būtų jaunimui, ar senimui baigti amžių? 
Dėl to pirkimo entuziazmo maža terodo- 
ma, tad reikia gerai apsvarstyto. Dabar
tine sodyba daugiausia pasinaudojama 
tok Sekminių sąskrydžiams. Toli ji. Pen
sininkams ten toli nuo miesto. Vasaros 
sezonas trumpas. Pastatas blogai paskirs
tytas, šildymas brangiai kainuoją. Siūlo 
ją parduoti ir Londone nupirkti namus su 
didesne sale ir gal patogesnėje vietoje. 
Gal tada ir dabartinius Lietuvių Namus 
parduoti. O provincijoje reiklia nupirkti 
namus, tačiau ne laukuose, o mieste, 
prie didesnės kolonijos.

Dr. Stasys Kuzminškas yra tos nuo
monės, kad visa tai, kas pasakyta, jau 
puikiai žinoma. Dabartinę Sodybą 
pirkom už 6.000 sv., o dabar, sako, ji ver
ta 200.000 sv. Sakoma, kad joje Šis ir ki
ta kas negerai. Vidurys, jei norima ką 
pirkti, būtų tik Derby ir Nottinghamas. 
Reikalinga būtų namas ir Sklypas. O kiek 
reikia išleisti pinigų? Prieš 15 metų sa
kiau: ateis laikas, bus pinigų, beit nebus 
žmonių. Tada iš mano tokio pasakymo 
juokiasi: žmonių, girdi, bus visada. Ogi 
mums ir nereikia didžiulių salių koncer
tams ir operoms. Gerbiu brolių Šovų 
iniciatyvą, bet didžiulių užsimojimų 
mums nereikia. Turėkime namus su ko
kiais 12 kambarių ir su dideliu daržu, ir 
užteks. Jeigu: viskas gerai eis — pristaty
sim salę ar ką, o kol kas toks pirkinys 
kainuos apie 30.000 sv. Lietuvių Sodybą 
parduoti? Kiek ten jau darbo įdėta, kiek 
visokių sunkumų išgyventa! Kas ir ten į 
tą naująją važinės, jeigu ir šitos baldus 
nuvėšim pradžiai? Negalvokim apie jokius 
didelius pelnus.

J. Alkis pirmiausia atsakė dėl praneši
mų spausdinimo. Negi apie Kalėdas rei
kia duoti juos spausdinti? O dėl sody
bos, tad savo pranešime nurodęs, kad

skyr. pirm. Kazys Paukštys, DBLS gar
bės narys Petrais Varkala ir PLB valdy
bos pirm. Vytautas Kamiantas (jo sveiki
nimas spausdinamas atskirai). Perskaito
mas taip pat Lietuvių Sodyboje gyvenan
čių senelių susirūpinimas dėl ateities 
(spausdinama atskirai).

Perskaitomas ir šiuo tuo patikslinamas 
pernykščio suvažiavimo protokolas.

Pagal darbotvarkę DBLS pirm. J. Alkis 
papildo jau anksčiau išspausdintąjį savo 
pranešimą. Sumini, kad DBLS yra atsto
vaujama PL Bendruomenėje, o jis pats 
yra pakviestas į Šokių šventės komitetą. 
PLB yra paskyrusi šokių grupės ,,Lietu
va“ kelionei į 'tą šventę 3.000 dol., tačiau 
dar trūksta jai apie 1.500 sv., dėl to pra
šo 'skyrius renginių pelnu ar kaip parem
to grupę. DBLS atstovai dalyvaus vasarą 
Austrijoje Studijų savaitės proga šaukia
mame Europos Lietuvių Bendruomenių 
pasitarime. Europoje pasigirsta baisų, 
kad „Europos Lietuvis“ turėtų iš tų Ben
druomenių susilaukto finansinės paramos. 
Kaip neigiamybę primena, kad kitų kraš
tų lietuviškuose laikraščiuose būna klai
dinančių žirnių apie DBLS veiklą ir jos 
vadovus. Siūlo užsisakyti „Pasaulio Lie
tuvį“, kuriame yra žinių iš kitų kraštų 
lietuvių veiklos. Sveikina atstovus ir pri
mena apie gerus ryšius tarp centro ir 
Skyrių. DBLS įregistruota, dr dabar 
svarstytina, kaip tvarkysittnės. Tautos 
Fondo atstovybė Britanijoje atlieka 
svarbų darbą, ir inž. J. Vilčinskas už 
veiklą joje apdovanot as plakėte. 10 metų 
pirimiininkavęs DBLS, J. Alkis dėkoja už 
pasitikėjimą.

M. Baronienė paskaito P. B. Varkalos 
išspausdinto laiško ištrauką, kurioje sa
komą, kad per vėlai Skelbiami praneši
mai. Dr. S. Kuzminskui rūpėtų, kas dabar 
pirmiausia svarstytina. Ar naujosios so
dybos klausimas? Juozas Benderius siūlo 
plilrma išklausyti įkiltus pranešimus. B. 
Butrimas primena, kad jo kaip iždininko 
pranėšimas jiau -buvo išspausdintas. Tau
tos Fonldo atstovybės pranešimą padaro 
inž. J. Vilčinskas, o Antanas Žukauskas 
revizijos komisijos. ,

Centro Valdyba nepasiryžusi nieko par
duoti. Mes, valdyba, vykdome, ką jūs nu- 
tariat. Jėiigu jūs inepairodysfte entuzUaz- 
mo — gerai. Jeigu neturime kapitalo, tai 
ir nebus iš kur jo gauto. Pirkim mažes
nius namus (LNB tam reikalui galėtų su- 
krapStyti 30.000 sv.). Z. Juras galvoja, 
kad namą nupirkti —• smulkmena. Aš, 
sako, pirkčiau tik žemę ir statyčiau, kad 
tiktų pensininkams. Ir anglus būtų gali
ma priimti tokius, kurie moka po 200 sv. 
į savaitę. P. Dzidolilkais sako, kad mes 
senstam, o mūsų jaunimas nori laikytos. 
Į Lietuvių Sodybą dėl nuotolio iš Škoti
jos negalima atvažiuoti. Vietos reikia ko 
arčiau visiems. Jis tiki, kad jaunimą bus 
galima patraukto. Anicetas Bučys prade
da ’ pasisakymą pasakėčia apie gulbę, ly
deką ir vėžį. Sako, Tarybos buvo nutar
ta, kad reikia centro. Bet kaip jį įsigyti? 
Gal susirasti, kas investuoja pinigų. Gal 
pensininkai prisidėtų. Bet reikia duome
nis rinkti. Juozas Levinskas primena, 
kad Centro Valdybai buvo atsiųsta rezo
liucija, kurioje reiškiamas norais turėti 
centrą. J. Baublys tvirtina, kad pirkti 
tūkstančių niekas neduos. O ir turimoji 
buvo skirta pensininkams, tačiau jie 
staundžiiaiEli. 'Gfenovalttė Kaminskienė (sa
vo skyriaus (Wolverhamptono) vardu sa
ko, kad jos kolonijos lietuviai norėtų 
Midlande sodybos, bet svarbu, kiek LNB 
galėtų tam reikalui išleisti. Gal ir pora 
Wolverhamptono lietuvių galėtų duoto po 
kokį tūkstantį. J. Alkis sustoja ties pa
sakymu: Taryba nutarė. Taryba yra tik 
patariamasis organas. Pirkti ar nepirkti 
gali nutarti tok suvažiavimas. Albinas 
Pranskūnas sako, kad ne diskutuoti rei
kėtų, o išsiaiškinti, ar yra sąlygos. Kai 
dėl turimosios Sodybos, tai jau seniai 
buvo nutarta neparduoti jos.

Laikas bėga, bet vis kalbama, kamto- 
jlant jau girdėtus argumentus ar papil
dant juos naujais. Kalba A. Kostkevi
čius. Kalba R. Šova, siūlydamas žiūrėti į 
ateitį. Sako, pateisinsim savo egzistenci
ją, jei įtrauksim jaunimą. Štai Škotijos 
lietuvių jaunimas nori veikti, bet neturi 
sąlygų. Taigi sodyba (būtina, kad j alma
mas galėtų pasinaudoti. Dr. S. Kuzmins
kas primena nusistatymą neparduoto turi
mosios Sodybos, taigi, pirkti galima tik pa 
gal savo finansinį pajėgumą, kuris suka
si .apie 30.000 sv. Kai kalbama apie 
100.000-150.000 sv. sumą, tai reikės daug 
skolintis dr uždirbti tiek, kad būtų gali
ma palūkanas apmokėti. Namas su 12 
kambarių, ir užtektų. J- Bendoriui .atro
do, kad tiek neužtektų, nes reikia vietos 
ir jaunimui ir pensininkams. Jeigu dabar 
pensininkų išlaikymas davė 22.000 sv., 
tai... Bernadeta Snabaitienė pataiso: ne 
22.000, bet 17.000, o kitą sumą davė ba
liai dr kitokie renginiai. Stasys Kasparas 
pareiškia, kad jaunimas patįs savo gyve
nimą planuoja, ir tūkstančių jo nebus 
galima sutraukti. Primena Mančesterio 
ir Brądfordo .klubus. R. šova sako, kad 
tie klubai niekai. E. Šova kelia susirūpi- 
mą, kad reikia DBLS išlaikyti, o nauja 
sodyba sudarytų tam pagrindą. Jai pirk
ti reikia visų pritarimo ir paramos. Me
čys Bajorūnas taip pat žiūri į ateitį, kas

bus po 10 metų. Jeigu, saiko, ne LNB, tai 
ir dabar DBLS neišsilaikytų ir nieko ne
padarytų su 120 sv. surenkamojo nario 
mokesčio P- Mašalaičiui atrodo, kad 
parduoti Lietuvių Sodybą Ibūtų savižudy- 
Ibė. Žmonės prašo, tiesiog maldauja dary
ti Visiką, kad ji nebūtų parduota. O kol 
ką parduosim ir nupirksim, tai jau nebe
reikės. Kol maujiajai gausi 'klientūrą, kol 
ką... Inž. J. Vilčinskas, nematydamas ga
lo kalboms, siūlo sudaryti 3 jaunesnių 
žmonių komisiją. Dr. S. Kuzminskas for
muluoja, kaip būtų galima nusistatyti. 
Vienas nutarimas būtų: parduoti turimą
ją ir pirkti naują, o kitas: neparduoti,

Apie jį papasakoja dr. S. Kuzminskas. 
Metai užtruko, kol buvo susiorganizuo
ta. Dabar jau užmegzti .ryšiai su nuken
tėjusiųjų šeimomis, ir jau iš surinktųjų 
sumų paramai išleista 600 sv. — po tru
putį padėti 5 šeimoms. Fondo vadovybė 
nejaukiai jaučiasi, nes atrodo, kad visuo
menė dar pakankamai nesuprato reikalo. 
Nottingham© ir Derby skyriai prisidėjo 
ir „Dainavos“ sambūris, o buvo tikėtasi, 
kad įsipareigos ir parems klubai. O Fon
das labai svarbus. Kas gali būto kilnes
nio, kaip padėti stovintiems pirmose ei
lėse ir kenčiantiems? Valdyba nutarė, 
kad Tautos šventė būtų aukoms tam 
Fondui rinkti diena.

Besiailškinialnit sužinota, kad nėra nė 
vienos organizacijos, kuri sistemingai 'to

Po pertraukos vyksta Lietuvių Namų 
Bendrovės .akcininkų 29-tasis susirinki
mas, kuriam pirmininkauja Z. Juras, 
sekretoriai ijla A. |Plranskūnais, kuris pir
miausia perskaito pernykščio susirinki
mo .protokolą.

Tautinės Paramos Fondas

Balansai, nuostoliai, kvietimai

Jaras Alkis

Pirm. Z. Juras praneša, ikad susirinki
me dalyvauja 47 akcininkai, kurie atsto
vauja 4.791 .akcijoms. Jis taip pat skait
menimis pavaizduoja, kokia Bendrovės 
padėtis buvo paskutinę metinio balanso

Direktoriai grįžta. O ką daryti su 
akcijomis?

Sekmadienio, balandžio 27 d., rytas 
pradedamas Lietuvių Namuose pamaldo
mis, kurias atlaikė iš Lietuvių Sodybos 
atvažiavęs kun. Aldks. Geryba.

O 10 vai. tęsiamas LNB susirinkimas, 
kuriam pirmininkauja Z. Juras, o sekre
toriauja šįkart inž. A. Vilčinskas.

I direktorius kandidatuoja rotacine 
tvarka pasitraukusieji Z. Juras ir J. Al
kis, o taip pat dar V. Danilavičius. Iške
liamais pasiūlymas, kad visi .direktoriai 
turėtų atsistatydinti, kandidatų sąrašą 
reikėtų papildyti ir tada rinkti. Pasiūly
mas atmetamas. Direktoriais išrenkami 
Z. Juras (3.186 balsais) dr J. Alkis (3.472 
balsais). V. Danilavičius surenka 1.868 
balsus.

Inž. S. Nenortas tada iškelia likusių ne
parduotų 3.000 .akcijų klausimą. Jeigu jos 
būtų perduotos DBLS ar tam .tikromis są. 
lygomis Lietuvių Fondui, tai jau būtų 
saugus likimas 42% jų. Reikėtų užsitik
rinti, kad saugus būtų 51% visų akcijų.

Besidalijant nuomonėmis, vienų svars
toma, kad būtų gera turėti finansišką ry
šį su Amerika, kitų — kad akcijos būtų 
parduotinos vietoje, trečių — perleisti 
j,as DBLS. Z. Juras pasiūlo pagalvoti iki 
kitų metų.

Tęsiamas DBLS suvažiavimas 

tiniui kasmet.Prie stalo grįžta DBLS suvažiavimo 
prezidiumas. D. .Banaitis pabara atstovus 
dėl vakarykštės netvarkos ir įtempimo. 
Taip pat praneša, kad J. Alkis susirgo, ir 
.primena, kad jais 10 metų išdirbo DBLS 
pirmininku, o taip pat skautų veikloje, 
ir suvažiavimas plojimais prisideda prie 
pirmiilnlinlkaujančio jam reiškiamųjų lin
kėjimų.

Dr. S. Kuzminskas dar kalba dėl Tauti
nės Paramos Fondo — prašo .buirtti rėmė
jus, rinkti aukas ir pasidžiaugia, kad 
Brądfordo klubo pirmininkas palankiai 
atsiliepė į kvietimą prisidėti. Gal visi klu
bai sutktų paskirti lėšų beat vieniam siun-

bet įsigyti pagal galimybes. R. šova siūlo 
dlvi komisijas: vieną veiklos reikalavi
mams išsiaiškinto, o kitą — kaip galima
būtų sodybą įsigyti.

Kalba dar J. Benderius. J. Levinskas 
.primena Skyrių susirinkimų rezoliucijas, 
kad būtina įsigyti. Dar pasisako dr. S. 
Kuzminskas, E. Šova, A. Bučys, inž. Ste
pas Nenortas. Pagaliau nubalsuojama, 
kad norima sodybą įsigyti. Siūloma iš
rinkti komisiją sąlygoms ištirti. Vladas 
Kupstys sako: išsirinkim komisiją, o kur 
gausim pinigų? J. Benderius siūlo paves
ti Centro Valdybai ištirto. K. Tamošiūnas 
yna už komisiją. Tai slaptu balsavimu iš
renkama tokia 5 asmenų komisija: K. Bi- 
vainis, E. šova, R. Šova, Z. Juras ir V. 
Damilavičius (kandidatai: K. Tamošiūnas 
ir J. Levinskas).

kiu šelpimu rūpintųsi. Mūsų jėgos Silp
nėja, ir reikia veiklos, kuri ibe didėlių jė
gų galėtų įprasminti DBLS. Tą veiklą ga
lėtume ir išplėsti į JAV ir Kanadą, bet 
pirma patys turime susitvarkyti.

R. Šova norėtų išryškinti Fondo reikš
mę. Jis parodo.didelę fotografiją — re
liginę procesiją, kurios priekyje, kryžių 
nešdamas, eina 8 metus Sibire iškalėjęs 
kunigas. J. Bliūdžius pasidomi, kas šel
piama. Dr. S. Kuzminskas atsako: kalina
mųjų ir .persekiojamųjų šeimos.

Dar kitų pasidomima, ar sąlygas siųsti 
nepasunkėjo. kodėl „Europos Lietuvyje“ 
dažmį'au nepaisigartinama. Atsakydamas 
dr. S. Kuzminskas pabrėžia, kad tas dar
bas labai svambus. Suvalkų trikampio šel
pimu rūpinasi įkiltos organizacijos.

dieną: kiek tada pinigų buvo banke, kiek 
jų kur investuota, kiek indėlių turima, 
kiek neapmokėtų sąskaitų ir t t. Po to 
pradedamos kalbos dėl spaudos Skyriaus 
didelio nuostolio ir kaip jis galėjo susi
daryti.

Pasiaiškinus balansai patvirtinami. Il
gėliau 'sustojlama dėl direktorių valdybos 
pasiūlytųjų rezoliucijų.

Atmetama rezoliucija, pagal kurią į di
rektorius galėtų kandidatuoti ir ne akci
ninkai, nes .akcijų visada galima įsigyti, 
jei kas tikrai nori.

Ligi šiol akcininkams apie susirinkimą 
būdavo pranešama per „Europos Lietu
vį“. Tačiau buvo vis primygtinai reika
laujančių, kad būtų siunčiama kiekvie
nam turimaisiais adresais, šįmet taip ir 
padaryta, išleista nemaža suma paštui, 

| tačiau daugybė tų vokų grįžo — dvi dide
lės .pilnos dėžės salėje ant stalo rodė, kas 
atsitiko. Kad ir kitą kartą taip neatsitik
tų, priimta rezoliilucijia, kad kvietimai į 
susirinkimą siunčiam i per „Europos Lie
tuvį“ .arba kokiu kitu būdu, koks bus nu
tartas.

Dviejų direktorių rinkimas atidedamas 
rytojui.

Kai suvažiavusieji ruošiasi vakarienei, 
pasirodo Idlieną tavęs užimtais Londono 
lietuvių klebonas kun. J. Sakevičius 
su retu svečiu — prel. Pijum Ragažins- 
ku iš Brazilijos. O ir šiaip vakare Lietu
vių Namai jau papenėję — daugiau sve
čių suėję susitikto iš toliau atvažiavusių 
atstovų.

S. Kasparas padėkoja valdybai už at
liktus darbus, ir susirinkimas baigiamas.

Zigmas Juras

Po to skyriai daro pranešimus. Derby 
dkyr. pirm. Vladas Junokas primena tą 
malonų atsitikimą, kai centrinei bibliote
kai buvo .įteikta 'knyga, net ir Derby ra- 
dli'jias tada pakalbėjo, o dabar biblioteko
je rengiama tautinių rūbų paroda ir jiad 
renkami eksponatai. Brądfordo skyr. J. 
Adomonis sako, kad valkar tarp mirusių
jų buvo užmirštas paminėti V. Ignaitis, 
žymusis veikėjas ir DBLS garbės narys. 
Jam rūpi ir kiltas reikalas — tasai narių 
pernegi-Straivimas. Dešimtmečius nariais 
išbuvę, tarytum liko beteisiais: turi pra- 

išyfis primti į DBLS iš naujo. D. Banaitis 

pritaria, kad ta reikalaujamoji užpildyti 
anketa yra 'blogai suredaguota.

Apie Nottinghamo veiklą K. Bivainis 
skaito pranešimą (jis spausdinamas at
skirai).

Užsimenama dėl senelių 'Liet. Sodybo
je, kad kai kurie jų skundžiasi. Z. Juras 
šėko, kad jie, jei neišsiaiškina vietoje, 
gali su Skundais 'kreiptis į valdybą. K. 
Tamošiūnas ragina atstovus pasiimti pla
tinti 'knygas „Land of Crosses“. G. Ka
minskienė nori išsiaiškinto dėl pensinin
kų nario mokesčio. D. Banaitis papasako
ja, kaip tas mokesčio reikalas tvarkomas 
Rochdale skyriuje.

Mandatų ir nominacijų komisijos var
du P. Mašalaitis pažeria duomenų apie 
suvažiavimą. Jame atstovaujami 17 sky
rių — yra atvažiavę 23 jų atstovai, tu
rintieji 734 balsus. Atstovaujamos taip 
pat 8 kitos organizacijos: Socialdemokra
tų partija, Veteranų „Ramovė“, Skautų 
rajonas, Brądfordo „Vyties“ (klubas, Ar- 
cbitektų-inžinierių sąjungos Skyrius, 
„Dainavos“ sambūris, Škotijos lietuvių 
socialinis klubas ir Britanijos Lietuvių 
Jaunimo sąjunga.

Po to pranešimo renkami du Tarybos 
nariai į rotacine tvarka pasitraukusiųjų 
vietą. Išrenkami Kaz. Bivainis ir Jonas 
Podvoiskis (dar kandidatavo J. Levins- 
kas, G. Kaminskienė ir M. Baronienė).

DBLS Centro Valdybos nariais patvir
tinami direktoriais išrinktieji J. Alkis ir 
Z. Juras.

Politinės srities laukuose

O kol balsai skaičiuojami, Z. Juras pa
pildo savo jau išspausdintąjį politinės 
srities pranešimą. Kadangi šįmet sukan
ka 40 m., kai Lietuva buvo okupuota, ta 
proga varoma didėlė propaganda mūsų 
kralšte, tai Vlikas ir kiti veiksniai siūlo 
nevažiuoti į Lietuvą. Tai sukakčiai skir
tą minėjimą čia ruošia European Liaison 
Group — bus pamaldos, kalbės lordai ir 
kt., bus bandoma sukelti diskusijas. Be 
kita ko, į Britaniją atvažiuoja gen. Grigo- 
renka .gegužės mėn., tai bus su juo susiti
kimas, jis pakalbės. Tai disidentas, kuris 
pripažįsta tautoms teisę išstoti iš Sov. 
Sąjungos.

Įvairiomis progomis šen ten pasisako 
-mūsų žmonės, štai ,,The Times“ turėjo 
pasikalbėjimą su Lietuvos Atstovu V. Ba
ltoku Afganistano okupacijos proga ir 
apie Lietuvą ir apie atstovybės darbus ir 
veiklą. G. Zinkuvienė aprašyta britų žur
nale.

DBLS 'bendradarbiauja su 'kitomis pa
našius tikslus turinčiomis organizacijo
mis. Kad kurios jų dingsta, bet daugiau
sia veikiama toje European Liaison 
Group, nors ir dėl to bendradarbiavimo 
valdyba kritikuojama.

Esą atskalūnų, kurie nori patys vieni 
veikti, nors ne visada tinkamai. Lietuviai 
šiame krašte turi labai gerą vardą, ir jį 
reikia 'išlaikyto.

Praniešėjias susilaukia kai kurių pasta
bų. V. Danilavičius sako: vakar gyrei Ba
roną, o šiandien sakai, kad jo rašymas — 
nesąmonė, girdi. Dr. S. Kuzminskas kal
ba apie kritiškumą, bet, sako, maža tetu
rime žmonių, kurie gali ryšius megzti. S. 
Kasparas meta priekaištą dėl lenkų kon
grese pasakytosios kalbos, kad prašyta 
padėkoti popiežiui, ir dėl dalyvavimo 
Londone Sov. Sąjungos sukakties minė- 
jimedkoncerte. Dar užsimenama apie Vi
durio Europos federalistus, kad praneši
muose jie nepaminėti. Z. Juras dėl fede- 
nailistų atsakė, kad jie jau baigiasi, o len
kų kongresas buvo didelis, reikšmingas 
ir sudarė retą progą pasakyti, kur yra 
'kliūtys -geriems santykiams su lenkais. O 
dėl popiežiaus tai buvo ne padėkoto pra
šyta-, o pasakyta, kad mes esame dėkingi.

Jniž. A. Vil-činškas painformuoja dėl 
įstatų. Tik dabar DBLS įregistruota, tai 
patvirtintus įstatus tik dabar galima gau
ti. O dėl anketų, tai jomis niekas nenorė
jo užgauti narių, ir jei dėl to kyla proble
ma, tai galima naują paruošti. Dabar 
kasmet narių sąrašus reikės pristatyti 
Board of Trade, ir šįkart narių registra
ciją reikia baigti per porą mėnesių.

Taip pat praneša, kad įkurta DBLS 
Jaunimo Sąjunga ir kad jos pirmininkas 
J. Podvotokis dalyvauja suvažiavime.

Išrenkama revizijos komisija: Antanas 
Žukauskas, Vacys Leonas ir Eduardas 
Matukais. Kandidatas Jonas Baublys.

Mandatų komisija sudaroma tokia: 
Bernadeta Snabaitienė, Jonas Dimša ir 
Petras Mašalaitis.

Svarstomos rezoliucijos
Prieš pradedant jas svarstyti, R. Šova 

dar pakalba apie jaunimą. Sako, dabar 
DBLS yra atsidūrusi kryžkelėje, nes joje 
-nėra jaunimo. Jį reikia įtraukti, bet viso
kie traukinėjimai jo nepatrauks. Reiklia 
išsiaiškinti tikslus, kur jėgas, kur lėšas 
skirti. Jei „Europos Lietuvis“ duoda 8.000 
sv. nuostolio, ar nebūtų svarstytina ko
kius 4.000 sv. skirti kokiam jaunimo kon
gresui ar seminarui.

Po to komisijos vardu inž. J. Vilčinskas 
pateikia svarstyti 8 rezoliucijas, o inž. S. 
Nenortas dar prideda devintą dėl akcijų 
(rezoliucijos spausdinamos atskirai).

Siūloma atmesti tą, kurioje kalbama 
-apie nesutarimus, o taip pat tą devintąją, 
nes dabar kita DBLS struktūra. Ties ta 
devintąja ilgiau sustojama. Kai kas abe
joja, ar Centro Valdyba kadia nors neap-

(nukelta i 4-tą puslapį)
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Pirmajame po suvažiavimo posėdyje, ge
gužės 2 d., DBLS Centro Vaidyba — LNB 
Direktoriai kol kas išsirinko tik pirminin
kus.

DBLS pirmininku išrinktas Zigmas Ju
ras, ligi šiol pirmininkavęs LNB, o NLB 
pirmininku — Jaras Alkis, ligi šiol pirmi
ninkavęs DBLS.

Kiti Valdybos nariai — Direktoriai pa- 
sidkirsltys pareigomis sekančiame pasėdy
je.

PAVASARIO SĄSKRYDIS

Šilų melų tradicinis Pavasario sąskrydis 
įvyks Lietuvių Sodyboje, Headley Park, 
Hampshire, gegužės 24-26 d), d.

Pagrindinė programa su pamaldomis, 
taiu'.ini'ais Sekliais, disco ir laužu bus sek
madienį, gegužės 26 d.

Visli kviečiami, (gausiai dalyvauti.

Londonas
LITERATŪROS VAKARAS SU 

SVEČIAIS IŠ TOLIMOS KALIFORNIJOS

Birželio mėn. pradžioje iš tolimos Kaili, 
families į Londoną paviešėti atvažiuoja 
rašytojas Andrius Mironas-Norimiais su 
aktore žmona Ona.

Tą gražią progą panaudodamas, Londo
no Lietuvių Moterų „Dainavos“ Sambū
ris birželio 7 d., šeštadienį, Lietuvių Na
muose rengia literatūros vakarą. Progra
moje — svečio rašytojo kūrimai. Skaitys 
palts rašytojas, skaitys jo aktorė žmona, 
dkadtys kai ką abudu drauge. Skaitys pro
zą ir poeziją. Antrojil programos dalis ža
da būti linksma.

Pradžia 6.30 vali.
Taigi tą vakarą nereikės namie nuobo

džiauti: pasiklausysime lietuviško litera
tūrinio žodžio, susipažinsime su svečiais.

Be kita ko, po programos bus arbatėlė.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA

Balandžio 25-28 d. d. klebonijoje sve
čiavosi prefl. Pijus Ragažiniskas liš Sao 
Paulio (Brazilija). Sekmadienį, balandžio 
27 d., jis atnašavo 11 vai. mišias ir pasa
kė pamokslą.

Kiun. Vytautas Bitinas ilš JAV, dabar 
dirbąs Camerūne (Afrikoje), taip pat sve
čiavosi Londone ir turėjo pasikalbėjimus 
su lietuviais hidrologijos inžinieriais.

Derby arklių loterijos bilietai turi bū
ti grąžinti klebonijom ilki gegužės 27 d. 
Vėliau grąžintjeji negalės dalyvauti trau
kime.

Išvykstame Lietuvių Sodybon gegužės 
25 d., 8.30 vai. ryto, nuo Lietuvių bažny
čios, o nuo Lietuvių Namų Ladbroke 
Gardens — 9 vai. ryto punktualiai. Nie
ko nebus laukiama. .Šiuo metu dar yra li
kusios 3 Vietos. Norintieji važiuoti prašo
mi tuoj .užsisakyti klebonijoje.

Motinos diena paminėta gegužės 5 d. 
pamaldomis, kurias atnašavo kun. dr. Jo
nas Sakevičius. Po pamaldų Šv. Kazimie
ro klubas motinoms paruošė užkandžių. 
Klubo valdybos pirm. Juozas Šemeta pa
sveikino motinas, o Londono šeštadieni
nė mokykla, vedama mok. Romo Kinkos, 
atliko motinoms programą.

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.

Siame svarbiame susirinkime prašomi 
visi klubo nariai dalyvauti.

Vyčio Klubo Valdyba

PAGERBTAS SAVANORIS

Kai vienas po kito iškeliauja į anapus, 
ne kartą gailimės, kad juos galėjome 
draugiau pagerbti, kol .gyveno. Kiek kar
tų tylėdami praeiname pro tuos, kurie 
daug dirba ir spinduliuoj a šviesiu pavyz
džiu.

įBradfordiški'aii esame laimingi, kad sa

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 ii anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
manę.

vo tarpe tebeturime kūrėją savanorį, ran
dantį laiko visuomeninei veiklai ir lietu
viškoms pamaldoms — Jurgį Reinį, su
laukusį jau 81 amžiaus metus. Ir šiais 
metais jlis neatsisakė nuo pilietinės pa
reigos, sutikdamas dalyvauti DBLS Brad- 
fordo Skyriaus revizijos komisijoje.

Kai balandžio 23 d. Jurgis Reinys šven
tė vardines, į jo jaukius namelius sugū
žėjo nemaža bičiulių jo pasveikinti ir pa
gerbti. iBesivalšinanit jo žmonos Stasės 
pareingi'jaiis patiekalais, kun. J. Kuzmiokis 
sveikinimo kalboje iškėlė varduvininko 
šviesią asmenybę — gilų patriotiškumą, 
veiklumą, taipgi svetingumą. Neiškentu- 
sios jautriai jį pasveikino M. Murauskie
nė ir E. Dičipetirienė, linkėdamos gražaus 
amžiaus ir stiprios sveikatas. Nuaidėjus 
„Ilgiausių metų“ aidams, J. Reinys padė
kojo, kad savieji jo nepamiršta, kad at
simena ir dvasiškei sustiprina.

Ners mūsų skaičius mažėja, bet lietu
viškasis nuoširdumas ir draugiškumas 
telberilša. Mokėdami pagerbti savo užsi
pelniusį savanorį kūrėją, drauge atsime 
name ir savo Tėvynę, kuri laukia mūsų 
partigingumo ir susiklausymo.

Ilgiausių metų, nepavargstantis Jurgi 
savanori!

J. K.

Nottinghamas
TAUTOS ŠVENTĖ IR TRADICINIS 

SĄSKRYDIS

Jau eilė metų, kai Tautos šventės mi
nėjimą paprastai jungiame kartu su tra
diciniu didžiuoju Anglijos lietuvių są
skrydžiu.

Daigai DBLS suvažiavimo nutarimą tas 
didyšis sąskrydis šiais metais bus Not- 
tinghame rugsėjo 6 d.

SąskrydJ.b pralsminigumais prilklJaiusyS 
nuo mūsų visų ir nuo mūsų sugebėjimo 
patraukti jaunimą. Todėl rengėjai — 
DBLS Nottlinghamo Skyriaus valdyba — 
kviečia Jaunimo Sąjungą ir visus jauni
mo vadovus pasirūpinti dalyvauti progra
moje lir kuo daugiausia reprezentuoti mū
sų jaunimą tame sąskrydyje, nes tai mū
sų Tautos šventės ir mūsų jaunimo są
skrydis turėtų būti

Visais sąskrydžio reiklallais kreiptis: 8 
Newgate Count, Lentom, NG7 1RA. Tele
fonas: 411119.

Skyriaus Valdyba

Gloucesteris
EKSKURSIJA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

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

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

Skyriaus Valdyba

Wolverhamptonas
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

FESTIVALIS (VAKARAS)

Birželio 21 d., 7 vai., Wolverhamptono 
lietuvių tautinių šakių grupė „Vienybė“ 
puošnioje lenkų katalikų klubo salėje, 
Stafford Rd., Oxley-Wolverhampton, ren
gia lietuvių tautinių šokių vakarą.

Numatoma įdomi programa, gros garsi 
muzika, veiks turtinga loterijai, turtingas 
ir pigus baras, šakiai iki 12 vai.

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

Lietuvių tautinių šokių grupė 
„Vienybė“

Manchesteris
IŠVYKA Į SODYBĄ

Mančesterio „Ramovės“ Skyriaus val
dyba ruošia išvyką į Lietuvių Sodybą 
per Sekmines.

Išvykstam šeštadienį, .gegužės 25 d., 
9.30 vai. ryto, nuo lietuvių klubo. Grįžta
me pirmadieni — Sodybą paliekame apie 
10 vai. ryto.

Kaina: suaugusiems 8 sv., vaikams pu
sė kainas. Prašome užsisakyti klube pas 
P. Rimetikį.

Skyriaus valdyba

EUROPOS LIETUVIS

MIRĖ KAP. S. (MALIAUSKAS

Balandžio 3 d. Lady Well ligoninėje 
mirė kpt. Steponas Maliauskas, sulaukęs 
90 m. amžiaus.

Velionis gimė 1890 m. rugsėjo 26 d. 
Telšiuose. Nuo 12 m. amžiaus buvo susi
rišęs su arkliu ir balnu. Karinę tarnybą 
atliko 1912 m. caro gvardijos gusarų pul
ke. Už narsą kare, išlaikius egzaminus ka
valerijos karo moikykloje, buvo pakeltas i 
karininkus. Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, dalyvavo jos kovose, pradžioje kaip 
eskadrono vadas, vėliau pulko iždininkas 
ir kaip asistentas prie pulko vėliavos. Už 
ilgą ir sąžiningą pareigų ėjimą buvo jam 
išreikštos padėkos, ir palaipsniui pasiekė 
kapitono laipsnį. 1926 m. baigė D.L.K. 
Vytauto IV-tos laidos aukštųjų karinin
kų kursus. Vėliau tarnavo 2-trame ulonų 
D.L.K. Birutės pulke. Kariuomenėje ėjo 
įvairiais pareigas. 10 m. Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo proga buvo ap
dovanotas D.L.K. Gedimino IV-to laipsnio 
ordinu. 1940 m., jam pačiam prašant, bu
vo paleistas į kavalerijos specialybės ka
rininkų atsargą ir pensiją. Kariuomenėje, 
kaip jis sakė, prabėgo jo gražiausi ir lai
mingiausi jaunystės metai.

1944 m., artėjant rusams, pasitraukė 
kartu su pabėgėliais į V. Vokietiją. 1947 
m. atvyko į Angliją. Dirbo įvairiose vieto
se. Galiausiai dirbo Moss Bross rūbų par
davėju, iš ten išėjo į antrąją pensiją. 26 
m. įgyveno nuosavame name, vėliau, kai 
nugriovė, valdiškame. Pablogėjus sveika
tai, buvo paguldytas Lady Well ligoninėn,

kur ir mirė, nesulaukęs laisvės tėvynei, 
kurią labai mylėjo. Paliko liūdinčią žmo
ną Mariją ir gitarinių Lietuvoje. Nors lie
tuviškoje veikloje laibai nesireiškė, tačiau 
prielš mirdamas iš savo kuklių sutaupų 
parėmė lietuvišką spaudą ir T. Fondą 
(žiūrėk „E.L.“ 1978. IX. 5 Nr. 35). Kol 
sveikata leido, lankė lietuviškas pamaldas 
ir parengimus.

Laidotuvės įvyko balandžio 12 d. Po
mirtines apeigas atliko kan. V. Kamadtis 
St. Chad's k. bažnyčioje ir pasakė velio
nio asmenį apibūdinantį žodį. Prie jo 
kausto garbės sargyboje stovėjo persijuosę 
tautinėmis juostomis 4 ramovėnai. Laido
tuvėse dalyvavo apie 40 žmonių, kurie 
sunešė daug vainikų ir gėlių. Jo kūnas, 
jam pačiam pageidavus, buvo sudegintas 
Blackley krematoriume.

Po laidotuvių velionio žmona Marija vi
sus dalyvavusius laidotuvėse pakvietė į 
Lietuvių klubą arbatėlei, kurios paruoši
mu rūpinosi K. ir J. Suibačiai.

Jo urna su pelenais palaidota balandžio 
16 d. Mostono kapinėse lietuvių naujuose 
kapuose.

Tegu, Steponai, Tavo sielą priglaudžia 
Viešpats.

Jo žmoną Mariją visi giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Ta pačia proga jo žmona Marija nuo
širdžiai dėkoja kan. V. Kamaičiui už at
liktas apeigas ir moralinę paramą, ramo 
vėnų pirm. K. Murauskui ir ramovėnų 
garbės sargybai, klubo valdybai už patal
pas ir gėlių vainiką, D. Jelinskui, Vito 
Stewens ir kaimynams už pagalbą ir gė
les, šeimininkėms už maisto pagaminimą 
ir visiems laidotuvių dalyviams ir tiems, 
kurie vienokiu- ar kitokiu būdu paguodė 
ir pagelbėjo jos sunkioje ir skaudžioje 
gyvenimo valandoje. A. P-kis

f
Šveicarija

M. K. ČIURLIONIO KOMPOZICIJOS 
Šveicarijos radijo studijos 

KONCERTE

Šveicarijos sostinės radijo studija su
rengė šio šimtmečio pradžios avangardi- 
nirikų muzikinės kūrybos koncertą. Tarp 
atliktų veikalų buvo ir muziko M. K. 
ČiurOiitomio keturios kompozicijos forte- 
pionui.

J. KATILIŪTĖS PARODA

Šveicarijos moterų tapytojų, Skulpto
rių ir dekoratorių draugijos Ženevos sek
cija surengė balandžio pabaigoje — gegu
žės pradžioje meno parodą. Joje dalyva
vo ir mūsų tautietė tapytoja Juzė Kati

liūtė. Kaip minėtosios draugijos marė ji 
kviečiama išstatyti savo kūrinius visose 
organizacijos rengiamose parodose.

EUROPINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ IR 
APSISPRENDIMO KONFERENCIJOS 

SIMPOZIUMAS

Luzerne, Šveėcacf|j<je, veiikiančfos or
ganizacijos „Europinės Žmogaus Teisių 
ir Apsisprendimo Konferencijas“ vokiečių 
sekcija su būstine Barnioje surengė sosti
nėje balandžio 24 ir 25 d. simpoziumą ry. 
šiuim su Vakarų Vokietijos suverenumo 
atgavimu 1952 metais. Referentais pai- 
kvdesti kompeteitingi asmenys, nušvietę 
Vokietijas valstybinio suverenumo pro
blemą iš amerikiečių, anglų, prancūzų ir 
vokiečių požiūrių.

Į Luzerno organizacijos vokiečių sek
ciją įeina kaip nariai Vokietijos parla
mento (Bundestag) 15 narių, keli buvę 
ministrai, ambasadoriai, universitetų 
profesoriai ir. kiti pasižymėję asmenys.

Bcninoje 'vykusiame simpoziume dal'įy- 
vavo i!š Berno, Šveicarijos, atvažiavęs 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos narys 
dr. A. Gerutis. Simpoziumui pirminiinka- 
vęs parlamento narys dr. C. Jaeger pa
sveikino posėdžio metu mūsų taultlieitį, 
kaip Luzerno organizacijos valdybos na
rį.

Vokietija
BALTŲ DRAUGIJOS VOKIETIJOJE 

SUKAKTIS

„Baltų Draugijai Vokietijoje“ suėjo 25 
metų gyvavimo sukaktis. Kad draugija 
užregistruota Duesseldorfo teisme, jos 
oficialia būstine laikomas šis miestas, 
nors .reikalų vedėjas gyvena iMuenchene.

Sukakties minėjimais suruoštas Duesl- 
seldorfe balandžio 26 d. Minėjimą pradė
jo dr. R. Toyka, miiniisterialiinis direkto
rius, nupasakojęs draugijos atsiradimo 
istoriją ir jos per šimtmečio ketvirtį nu
vaikius darbus. Meninę programą dau
giausia atliko Vokietijoje įsikūrę estai ir 
latviai. Lietuvių kompozitorių kūrybos 
pavyzdžių padainavo mūsų tautietė Ma
rija Panse.

Pasibaigus programai, vyko vaišės bei 
šokiai.

Į „Baltų Draugijos“ sukakties minėji
mą nuvyko dr. A. Gerutis, devynerius 
metus išbuvęs jos vicepirmininku, o da
bar einantis draugijos lietuvių-vokiečių 
sekcijos pirmininko .pareigas.

Italija
MONS. J. BUIKAUS MIRTIES METINĖS

1979 m. balandžio 11 d. Romoje mirė 75 
metų amžiaus sulaukęs mons. Jonas Bui- 
kus. Pirmųjų mirties metinių proga ba

DBLS ir LNB Suvažiavimo Dienos
(Atkelta Iš 3 psl.)

Sispręs pati balsuoti tomis suteiktomis 
akdijioimiis. Ar nebus taip, kad DBLS at
stovai į valdybą rinks vienus asmenis, o 
į 'LNB kitus, o abiejose turėtų būti tie 
paltys žmonės.

Tačtaui llšrikalibėijius visos rezoliucijos 
priimamos.

Klausimai ir sumanymai
V. Juinckas gavęs pakvietimą dalyvau

ti rasinių santykių komisijoje. Ar verta 
dalyvauti? Z. Juras sakosi nueinąs. K. 
Biivainis nueidavęs, bet nieko rimta ne- 
ilšgiirstąs. E. Šova užsimena, kad Taryba 
yra įprašoma paskirti spaudos atstovą. S. 
Kasparas buvo pasiūlęs rezoliucijoje dėl 
mirusiųjų prisiminta ir neseniai minusį 
Jeną Matulionį, 'buvusį čia DBLS veiklų, 
o rtiaiilp pat ir kitur. Inž. J. Vilčinskas gal
voja, kad Centro Valdyba galėtų raštu 
pareikšti jo 'šeimai užuojautą. P. Dzidoli- 
kas papasakoja apie neseniai Škotijoje 
suruoštus parodą ir koncertą. Kitais me
tais planuojama suruošti didelį vakarą, 
į kurį jau iš anksto kviečiami atvykti 
bent tie, (kurie arčiau gyvenai E. Šova 
klausia, kurgi šįmet bus ruošiamas didy
sis sąskrydis. V. Kupstys sako, kad rugsė
jo 27 d, Mančesteryje. Jam primenama, 
kad tas bus ne DBLS, o Katalikų (Bendri
jos. K. Bivainiui rūpi, kur turėtų būti 
ruošiama rugsėjo 8 d. J. Adomonis sako, 
kad gal tegu organizuoja jaunimas. J. 
Podvoisfcnis kviečia visus į Woiverhamp- 
toną — ten ruošia šokių girulpė. G. Ka- 
minislkienė prideda, kad -ruošia ir imasi 
visą atsakomybę. Z. Juras palaiko: tegu 
visi į Wolverhamptoną! J. Podvoiskis ir 
V. Kupstys kalbine paremti Mančesterį. 
O K. Bivainis rugsėjo 8 d. pasisiūlo suor
ganizuoti sąskrydį Nottilnghame.

Dr. S. Kuzminskas iškelia „Europos 
Lietuvio“ ąntgalvės klausimą. Suvažiavi
me buvo nutarta keisti — vietoj dabarti
nių trijų herbų įdėti žemėlapį su tomis 
sritimis, kurias lietuviai norėtų turėti, 
štai Amerikos laikraščiuose spausdinami 
žemėlapiai, kuriuose Karaliaučiaus sritis 
įtraukta į Lenkiją. D. Banaitis sakosi vis 
norėjęs Mausti, kodėl anas nutarimas ne
vykdomas. J. Alkis painformuoja, kad 
dėl to keitimo Centro Valdyba dar nėra 
tikra. R. Šova pareiškia, kad ir dabartinė 
-graži. Kas būsią, jei valdyba prieSind'a.
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landžio 11 d. šv. Kazimiero lietuvių kole
gų) os koplyčioje buvo surengtos gedulin
gos pamaldos. Koncelebracines šv. Mišias 
aukojo Europos lietuvių vyskupas dr. An
tanas Defcnys kantu su lietuvių Kolegijos 
rektorium apaštaliniu protonotaru mons. 
Ladu Tulaba, vieerektoriUm mons. K. 
Dobrovolskiu ir mons. Kl. Razminu. Pa
maldose dalyvavo kolegijos studentai, se
selės vienuolės ir kiti Romoje gyvenan
tys kunigai.

KUN. R. KRASAUSKAS Į JAV

Balandžio 11 d. iš Romos į Putnam 
CT Jungtinėse Amprikos Valstybėse 
,,Matulaitis Nursing Home“ kapeliono pa
reigoms išvyko kun. Rapolas Krasauskas. 
Romoje jis buvo vienas iš labiausiai atsi
dėjusių lietuviškai veiklai. Ilgus metus 
jis uoliai ėjo Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos Centro valdybos sekretoriaus 
ir reikalų vedėjo pareigas, kaip istorikas 
kas savaitę per Vatikano radiją kalbėjo į 
Lietuvą Lietuvos istorijos temomis ir kaip 
techninis redaktorius daugiau kaip de
šimt metų tvarkė Vakarų Europos Sielo
vados žurnalo .Krivūlė“ leidimą ir ad
ministravimą.

Be to, kun. Rapolas Krasauskas plačiai 
reiškėsi ir spaudoje, parengdamas šimtus 
straipsnių Lietuvių Enciklopedijai bei ki
tiems leidiniams.

Įvertindamos jo pasiaukojimo ir uolu
mą, L.K. Mokslo Akademija, Vatikano ra
dijo lietuviškųjų programų tarnyba ir šv. 
Kazimiero lietuvių kolegija Romoje kun. 
R. Krasauskui surengė atskirai išleistuvių 
vaišes. Mons. Kl. Razminas

KUNIGŲ SEMINARIJOS LENKIJOJE

Lenkijos vyskupų konferencijos prane
šimu, dabar tenai veikia 62 kunigų semi
narijos, kuriose mokosi 5.845 auklėtiniai, 
1979 m. buvo Įšventinti 589 nuaji kunigai.

FUTBOLAS, SAKO, NE ANGLŲ 
IŠRADIMAS

Olimpinis čempionas L. Jašinas „Tieso
je“ rašo, kad klysta tie, kurie galvoja, 
kad Anglija yra futbolo tėvynė.

Jis pripažįsta, kad i!š tikro anglai 1863 
m. įkūrė pirmąją futbolo sąjungą ir jos 
sudarytosios žaidimo taisyklės išsilaikė Il
gi šiol. Bet tas žaidimas buvęs populiarus 
senovės Romoje ir Graikijoje, o dar anks
čiau Egipte ir Asiriijoje — atletai stengę
si įvaryti kamuolį į varžovų vartus.

Atgaivinę futbolą anglai. Pirmasis fut- 
bolo klubas įsteigtas Britanijoje, pirma
sis taurės turnyras surengtas 1971 m., 
pirmasis nacionalinis čempionatas įvyko 
1888 m.

miadi atsistatydins?
H. Vainis balsiai pagalvoja, ką čia reiks 

grįžus skyriui papasakoti. Dr. S. Kuz
minskas sakosi pasakosiąs remdama
sis rezoliucijomis ir balansais. P. Maša- 
laliltis atkreipia dėmesį, kad pranešimai 
su veiklos duomenimis jau atspausdinti'. 
Reiškia didelę padėką už aukas 
jaunimo 'kongresui ir prašo padėkoti sky
riuose aukotojams. DBLS padovanojo 
gražų albumą, į kurį bus sudėtos fotogra
fijos iš jaunimo kongreso. Prašo prisiųsti 
jų daugiau. Visi sakėsi dėl jaunimo, bet 
vienos nuomonės nebuvo ir dėl jo kongre
so. DBLS perėjo į naują stadiją. Ar at
stovai dabar dar turės balsą? Ruošiantis 
Londone minėti Vasario 16, sudaryta iš 
organizacijų atstovų komisija^ o Tarybos 
pirm. E. Šova sakėsi atstovaująs organi
zacijoms. E. šova tvirtina sakęsis atsto
vaująs Tarybai.

J. Bliūdžius galvotų, kad Tautinės Pa
ramos Fondui paremti galima būtų suor. 
gamizuoti loteriją. Gal, sako, ir dabar bū
tų galima su kepure praeiti (dr. S. Kuz- 
minskas taip ir padarė suvažiavimui pa
sibaigus).

Z. Juras primena, kad dabar M. Balė
nienė Londone ruošia 'kultūrinius minėji- 
mus-vakanus. Naujas numatomas . Jei 
kas pasigenda, kad kas nepaminėta ar 
turėtų būti paminėta, gailėtų priminti 
Centro Valdybai.

Tuo ir baigiamas suvažiavimas. Sugie- 
damas Tautos himnas. Pietūs, o po jų vis 
dar netrūksta kalbų, kol ateina laikas pa
skubėti, kad suspėtom į namon vežantį 
traulkinį.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — gegužės 18 d., 12.30 vai., 

atsimenant mūsų tėvus.
NOTTINGHAME — gegužės 18 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Skautų stovyklos proga pamaldas laiko 
v.s. kun. |S. Kulbis, SJ, Iš Kanados.
DERBYJE — gegužės 18 d., 14 vai. Bridge

Gate. Dalyvaus svečias kun. S. Kulbės,
SJ.
WOLVERHAMPTONE — gegužės 18 d., 17 

vai., Šv. Petre ir Pauliuje, North Street. 
Dalyvaus svečias iš Kanados kun. Stasys

Kulbis, S. J.
NOTTINGAME — gegužės 25 d., Sekmi

nėse, 11.15 vai., židinyje.
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