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KAS ATSITIKO?
Mūsų laikraščio skaitytojai Europoje ir 

užjūryje buvo pratę manyti, kad D. Bri
tanijos lietuviai yra pavyzdingiausi visa
me pasaulyje. Jie buvo vieningi, gerai su
siorganizavę ir todėl savo veikloje ligšiol 
buvo pasiekę gražių rezultatų.

D. Britanijos lietuvių leidžiamas „Euro
pos Lietuvis“ buvo santūrus, objektyvus ir 
apskritai kultūringas laikraštis, nors ir ne 
tiek plačiai skaitomas, kaip kiti lietuvių 
laikraščiai, leidžiami anapus Atlanto.

Bet prieš porą metų kilo aliarmas: „D. 
Britanijos Lietuvių S-igos vadovybė ruo
šiasi parduoti Lietuvą lenkams!“ Pei’ pa
staruosius metus pavyko mūsų visuomenę 
Šiek tiek apraminti, išaiškinti, kad ne iš
eivijos reikalas tvarkyti būsimos laisvos 
Lietuvos santykius su kaimynais. Mūsų 
pareiga yra puoselėti su kaimyninių tautų 
egzilais santykius, kurie užtikrintų atei
tyje taikingą tautų sugyvenimą. Mūsų 
pareiga taip pat bendradarbiauti su viso
mis panašioje padėtyje esančiomis tauto
mis, siekiant savo kraštui laisvės ir ne
priklausomybės.

Turėjome per pastaruosius kelis metus 
ir kitą problemą: nuspręsti, kaip susitvar
kyti, kad DBLS narių lėšomis įgytas tur
tas kuo našiau ir ilgiau tarnautų mūsų 
pagrindiniam tikslui — politinei kovai, 
vesti dėl Lietuvos laisvės. Ta-m tikslui 
mes pertvarkėm D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos įstatus tokiu būdu, kad įgytas 
turtas (Namai, Sodyba), kurių vertė da
bar siekia ketvirtį milijono svarų, niekad 
nepereitų į privačias rankas. Teko (pagal
voti įr apie Lietuvių Sodybos geresnį 
tvarkymą.

Ir štai taip reikalus betvarkant, sprogo 
nauja bomba. Amerikos Ir Kanados liet, 
laikraščiuose pasirodė sensacinga žinia: 
„Londono Lietuvių Namuose įsikūrė rau
donas kampelis!“ O prieš kelias savaites 
prie Londono lietuvių bažnyčios ir paštu 
buvo išplatintas paskvilis „Destroy the 
worm“, kuriame buvo pasakyta dar dau
giau: iš pustrečio tarnautojo, kurie dirba 
Londono Lietuvių Namuose vienas „yra 
žinomas Ir iššifruotas KGB veikėjas. Ran- | 
dasi dar kitas — įtariamas, bet dar neįro
dytas".

Dabar mums jau žinoma kas tą paskvilį 
platina. Apie tai kitoje vietoje rašo DBLS 
pirmininkas. Nėra daug abejonės ir dėl 
klausimo, kas tą sukirmijusią antį iškepė. 
Nors kai kam galėjo atrodyti, kad tai yra 
didelių patriotų darbas, — greit pasirodys, 
kad yra visiškai atvirkščiai.

Tai yra egoistų ir savanaudžių, siekian
čių sugriauti mūsų sukurtą organizaciją, 
dadbas. Prie jų drumzliname vandenyje 
bando pameškerioti ir paprasti provoka
toriai. Savo darbu jie pasitarnautų Ir mū
sų priešui, nes sunaikintų tą lietuvių bas
tioną Europoje, kuris per „Europos Lietu
vį“ teikia krislelį vilties mūsų pavergtai 
tautai.

Siekdami savo tikslų mūsų tariamieji 
patriotai, pirmiausiai noil sugriauti DBLS 
ir LNB-vės vadovybės autoritetą. Tuo tiks 
lu jie visais būdais juodina mūsų pasi
šventusius visuomenės veikėjus. Jų šėto
niškas darbas pasiekė net tokį laipsnį, kad 
aną dieną Lietuvių Sodyboje susirinkusi 
grupė čerkos draugų pasirašė „rezoliuci
ją“, kurioje reikalaujama pašalinu iš 
DBLS-ngos abiejų svarbiųjų organizacijų 
pirmininkus! Pažymėtina, kad tarp kitų 
Bachuso garbintojų tą raštą pasirašė ir 
toks asmuo.kurio pašaukimas reikalauja 
mokyti žmones dorybės.

Bendra išvada: žmonių gobšumas, al
koholizmas, korupcija ir nipotizmas nuva
rė mus ant bedugnės krašto. Visa laimė, 
kad nedorų žmonių yra labai nedaug. To
dėl yra gerų vilčių, kad blogis bus nuga
lėtas.

MIRTIES (NUOSPRENDIS
Turkijos parlamentas patvirtino 

mirties nuosprendį Mehmedui Ali 
kuris buvo nuteistas kalėjimu Iki
galvos už pasikėsinimą į Popiežiaus gyvy-

Agca buvo Turkijos teismo nuteistas 
už laikraščio redaktoriaus nužudymą.
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Londono dienraščio DAILY TELE
GRAPH korespondentas, keliavęs automo
biliu ilš Lenkijos į Angliją, .parašė apie 
lenkų nuotaikas gen. Jaruzelskiui įvedus 
karo stovį ir sustabdžius „Solidarumo“ 
veiklą.

Lenkų nepriklausomos profsąjungos „So 
lidarumas“ dabar tvirtai galvoja, kad dar 
bus didžiulis sukilimas šį pavasarį ir tiki, 
kad jau šį kartą Vakarai nebebus tokie 
neveiklūs stebėtojai.

Kariuomenė, perėmusi Lenkijoje val
džią gruodžio 13 dieną, pasitarnavo tik 
tuo, kad įdiegė 10-čiai milijonų „Solidaru
mo“ narių neapykantą ir nepasitikėjimą 
krašto vadovybe.

Šūkis „žiema jų, pavasaris — mūsų“, 
kuris paprastai būna išpaišytas ant pasta
tų sienų, randamas pogilndžio biuliote- 
niuose, virsta ideologine alšimi, apie ku
rią Lenkijoje sukasi kiekvienas pokalbis. 
Benzino stotyse, pakelių kavinėse, priva
čiose namų aplinkoje kalba tą patį: laikai 
dabar ramūs, tačiau, kada orai, atšils ir 
partizanai galės gyventi gamtos prieglobs
tyje, kova prasidės ir vėl.

Ignoravimo dvasia, susijungusi su ne
ribota neapykanta valdžiai, sudaro gilų, 
bauginantį ir netgi vaikišką 'įsitikinimą 
ir, jeigu tikra kova prasidėtų, vakarai bū
tų priversti suteikti lenkams savo pagal
bą ir paramą.

Ginčai tanp Lenkijos valdžios ir Vaka
rų gali, ilgainiui pakenkti jų tarpusavio 
santykiams. Tačiau, dabartiniu metu di
delę įtaką ir moralinę pagalbą lenkams' 
teikia Vakarų radijo programos, kurių 
pagrindinis lozungas yra „Leiskite Lenki-
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GEN. JARUZELSKIS NURAMINO 
RUSUS

Pasibaigus gen. W. Jaruzelskio dviejų 
dienų vizitui Maskvoje, kovo 2 d. buvo pa
skelbta, kad Sov. Sąjunga pilnai pritaria 
Lenkijos karinės valdžios darbams ir jos 
įvestam karo stoviui, kuris turės tęstis ne 
ribotą laiką.

Aprašydamas atskirus pasimatymus su 
Sovietų partijos lyderiu Ir min. pirminin
ku N. Tichonovu, TASS sako, kad abie
juose buvusi „šilta, draugiška atmosfera". 
Gen. Jaruzelskis ir L. Brežnevas diskutuo- 
jamais klausimais turėjo vienodas pažiū
ras. Jie abu pasižadėjo „kovoti prieš pa
vojų iš imperializmo pusės“.

TASSo komunikatas kalba apie reikalą 
sustiprinti ryšius tarp Lenkijos ir Sov. Są
jungos 
vystyti 
tinėje, 
tyje.

Gen.
kete uižtikrino prez. Brežnevą, kad Lenki
ja niekad nenukryps nuo „socialistinio ke
lio“. Brežnevas, iš savo pusės, pritarė sve
čiams, kad Lenkijos kam. partija turi bū
ti „išvalyta“, pašalinant iš jos liberališkų 
ir reformistinių tendencijų narius, ir „so- 
cializlmui svetimą elementą“.

Gen. Jaruzelskis nieko nepasakė, ką jis 
ketina daryti su laisvomis profsąjungomis 
„Solidarumas“, kurią rusai norėtų matyti 
visiškai likviduotą. Jis taip pat nepasakė, 
ar jis ruošiasi paleisti suimtuosius, ko la
bai nepageidautų rusai. Gen. Jaruzelskis 
pakartojo, kad jis siekia „lenkų tautinės 
santarvės“.

Gen. Jaruzelskis pakvietė prez. Brežne
vą aplankyti Lenkiją.

komunistų partijų, ir taip pat ilš- 
tampresnį bendradarbiavimą poli- 

ekoncminėje ir technologinėje sri-

Jaruzelskis jam suruoštame ban-

PIETUS (PAS AMERIKOS PREZIDENTĄ
Lietuvos Nepriklausomybės šventės pro 

ga, JAV prezidentas Ir ponia Reagan pa
kvietė vasario 18 d. Lietuvos Charge d‘Af
faires Vašingtone dr. S. A. Bačkįį su ponia 
pietums Baltuose Rūmuose.

SOVIETAI (PUOLA BREŽNEVĄ
Vakarų spaudoje pasirodė sensacinga 

žinia, kad sovietų cenzūra praleido straips 
niį, kuriuo Brežnevas raginamas atsistaty
dinti.

Straipsnis buvo atspausdintas Leningra
do literatūros žurnale AURORA, kuris bu
vo skintas Brežnevo 75 metų gimtadieniui 
gruodžio mėn. Nepaminint jo pavardės, 
straipsnyje kalbama 
gabumus, ir sakoma: 
tas puikus rašytojas 
kad jis yra miręs... 
greta mirusių“.

Leningrade gyvena jaunesnis kandida
tas į Kremliaus sostą. Tai 59 m., amžiaus 
Grigory Romanov, vienas ilš politbiuro 
narių.

apie jo literatūrinius 
„Sunku patikėti, kas 
yra gyvas... atrodo, 
jo vieta turėtų būti
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LENKAI NORI NUSIKRATYTI 
OPOZICIJOS

Lenkijos karinė valdžia pasiūlė nuo ko
vo 15 d. išduoti vizas išvykti į užsienį su
imtiesiems Solidarumo nariams ir jų šei
moms. Spėjama, kad pasiūlymas taikomas 
tokiems veikėjams, kaip Lech Walęsa, ku
rie kalinami be teismo nuosprendžio.

Kovo 4 d. Foreign Office pranešė Var- I 
žuvai, kad tokiu būdu ištremtų žmonių 
D. Britanija nepriims.

teismo

gyvos

TERORIZMAS BELGIJOJE
Kovo 3 d. viename Bruselio klube įsibro 

vėlis nušovė du vyru ir sunkiai sužeidė 
tris. Vyrai sėdėjo prie televizijos aparato 
ir žiūrėjo futbolo runtynių Belgija — Ju
goslavija.

Vienas ilš nužudytųjų yra Jugoslavijos 
ambasados tarnautojas. Spėjama, kad įsi
brovėli® buvo jugoslavų anti-komunistas.
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LENKAI LAUKIA PAVASARIO
jai būti Lenkija“. Vienas pietinės Lenki
jos „Solidarumo“ atstovas yra pasakęs, 
kad besiklausydamas Anglijos ministrės 
pirmininkės M. Thatcher kalbos per „Ame 
rikos balsą“, buvo nustebintas jos supra
timu ir užuojauta lenkų tautai. „Man bu
vo malonu .girdėti tai iš moters,kuri ir pa
ti turi sunkumų savo krašto valdyme. 
Mes nenorime įtikinėti patys sau, kad Dž. 
Britanija turi padėti mums, bet vis dėlto 
ši šalis turėtų jausti atsakomybės už mūsų 
naštą“.

Nors ir vyksta didelis spaudimas iš Va
karų, tačiau, Lenkijoje tebėra karo stovis. 
Vyriausybė stiprina karines pajėgas, dau
gindama kareivių skaičių miestuose ir 
įrengdama vis daugiau tikrinimo pnktų 
gatvėse.

Pvz. Netoli Poznanio buvo sustiprinti 
patikrinimo punktai ryšium su Cygielski 
metalo fabrike vykstančiomis streikų se
rijomis. Praėjusį “savaitgalį buvo areštuota 
apie 200 žmonių dalyvavusių demonstraci
joje tame pačiame mieste. Demonstracijos 
priežastis buvo tai, kad policija neleido 
darbininkams ramiai paminėti žuvusių 
per 1965 metų kruvinas riaušias dalyvių. 
Jau iš vakaro karinės policijos sargybiniai 
apsupo įspūdingą 10 metrų aukščio pa
minklą. Sekančią dieną atvyko 3 darbiniai 
kų delegacija iš Cygielski fabriko padėti 
gėlių visų darbininkų vardu. Delegacijos 
dalyviai buvo paprašyti policijos pateikti 
jų dokumentus. Policijai juos betikrinant, 
vienas ir darbininkų padėjo gėles memo- 
realo papėdėje, — bet buvo paprašytas 
tuojau jas pakeiti, jam atsisakius, visa 
atstovų delegacija buvo nuvesta ir įstum
ta į jau laukiantį policijas automobilį. Tai 
mačiusi, minia pradėjo dainuoti nacionali
nę dainą. „Dieve gražink mūsų laisvą tė
vynę“. Tuomet, įsikišus karo policijai, ir 
prasidėjo areštai.

Tačiau, „Solidarumas“ prašo savo žmo
nių dabar laikytis ramiai ir nekelti riau
šių, o taupyti jėgas giliai ir ilgai kovai, ku
ri, kaip „Solidarumas“ tiki, labai greitai 
vėl prasidės. A.K.

Armanienė, Jonas Daugėla, 
Grinius, inž. Vytautas Jokū- 
Kostas Jurgėla, Dr. Domas

NAUJA VLIKO VALDYBA
Š.m. vasario 20 d. įvykusiame VLIKO 

posėdyje, Čikagoje, VLIKO Valdybos pir
mininkas Dr. K. Bobelis pristatė naują 
VLIKO Valdybą trijų metų kadencijai. 
Ją sudaro:

Dr. Elena 
inž. Liūtas 
baitis, Dr.
Krivickas, Dr. Jonas Stikiorius, Dr. Jokū
bas Stukas ir Nijolė Vaitekūnienė.

VLIKO/ELTOS įstaigos vedėja — Mar
garita Samatienė.

Naujoji Valdyba buvo VLIKO Tarybos 
patvirtinta vienuolika balsų, trims susi
laikius. Valdyba pareigomis pasiskirstys 
š.m. kovo 13 d. įvyksiančiame VLIKO po
sėdyje, Washingtone.

ATIDARYTAS MODERNUS LONDONO 
KVARTALAS

Kovo 3 d. Londone karalienė Elžbieta 
II atidarė naują miesto kvartalą „Barbi
can Centre“, pastatytą senajam mieste, 
kuris buvo subombarduotas paskutinio ka
ro metu.

Centras kainavo 153 milijonus svarų. 
Jame yra teatrai, koncertų salės, paro
doms ir konferencijoms skirti rūmai.

PABĖGO LENKIJOS MINISTRO 
ŽMONA

Lenkijos min. pirmininko pavaduotojo 
M. Rakcwskio buvusi žmona Wanda Wil- 
kominska, kuri yra smuikininkė, atvyku
si koncertams į Vak. Vokietiją, pasirinko 
pasilikti Vakaruose.

Ji numato koncertuoti D. Britanijoje, 
Amerikoje Ir Australijoje. Po to jis ap
sistos Vak. Vokietijoje, kur gyvena su šei
ma jos sūnus Artur.

PENSIJON BUS PALEIDŽIAMI 
ANKSČIAU

Vak. Vokietijos vyriausybė ruošia įsta
tymo projektą, pagal kurį dirbantieji ga
lės išeiti pensijon pasiekę 58 m. amžiaus. 
Jie gaus 68%

Vyriausybė 
pusę milijono

buvusio atlyginimo.
tikisi šiuo būdu įdarbinti 
jaunesnių žmonių.

TANZANIJOS LĖKTUVASPAGROBTAS
Pagrobtas Tanzanijos keleivinis lėktu

vas su 77 keleiviais, apskridęs Afrikos ir 
Vid. Rytų aerodromus, nusileido Stanstead 
aerodrome, Anglijoje. Po 36 valandų de
rybų su policija, keturi teroristai pasida
vė ir buvo suimti.

Patikrinus lėktuvą, policija 
tų ginklų. Policija sulaikė 
kurie buvo teroristų gimines, 
do skristi atgal į Tanzaniją.

rado paslėp 
11 keleivių, 
Kitus palei-

SOVIETŲ POVANDENINIS LAIVAS 
ITALIJOS (VANDENYSE

Sovietų ambasadorius Romoje Nikolai 
Lumkov buvo pakviestas ‘į užs. reik, mi
nisteriją, kur jam buvo pareikštas pro
testas dėl laivo „neleistino įsibrovimo į Ita 
lljos teritorinius vandenis“.

Nežinomas povandeninis laivas pasiro
dė prie Taranto laivyno bazės. Parlamen
to gynybos komitetas nutarė apklausinėti 
gynybos ministrą Lėlio Lagorio, kuris ne
atkreipė reikiamo dėmesio į labai rimtą 
incidentą.

ATITAISYMAS
E.L. vasario 12 d. numeryje, pirmame 

puslapyje buvo atspausdintas JAV Vals
tybės Sekretoriaus sveikinimas, kuriame 
buvo pasakyta, kad tas raštas buvo siųs
tas Lietuves Pasiuntinybės Charge d'Af- 
faires dr. S. A. Bučkiui.

Turėjo būti: Lietuvos Charge d'Affaires 
dr. S. A. Bačkiui, nes angliškai buvo ad
resuota: Dr. S. A. Baėkis, Change d'Af
faires of Lithuania, Lithuanian Legation, 
2622 16th St., N.W, Washington, D.C.
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PASAULYJE
— Spalio mėn. Popiežius vizituos Ispa

niją.
—Prez. Reaganas paskelbė ekonominės 

ir karinės paramos planą Karibų rajono 
valsybėms. Be to, tos valstybės gauna 12 
metų garantiją be muitų suvaržymo eks
portuoti savo prekes į JAV. Tik tekstilei 
ir drabužiams tos lengvatos nebus taiko
mos.

— 123 svarų milijonų vertės aukso lui
tai, kuriuos karo metu vokiečiai pasigrobė, 
o po karo sąjungininkai konfiskavo, grą
žinti Čekoslovakijai.

— Britų Prekybos mlnisteris įspėjo, kad 
nebus įmanoma išvengti japonų prekių 
kontrolės, jeigu jie patys nesumažins sa
vo eksportų į D. Britaniją.

— Kremliaus politinis patarėjas, sovie
tų instituto JAV Ir Kanados reikalams 
direktoriaus pavaduotojas R. Bogdanovas 
pareiškė, jog Amerikos karinė ir ekono
minė galia atgyveno jau savo amžių. So
vietų lyderiai baiminasi, kad Reagana ban
dymai, neapgalvotais žygiais tą šlovę at
statyti, gali privesti prie trečiojo karo.

— Už pramonės paslapčių išdavimą, Pa 
ryžiuje teisiamas chemikas M. Auibel, ku
ris, už leidimą susituokti su Rytų Vokie
tijoje gyvenusia sužadėtine, sutiko šnipi
nėti komunistams.

— Kinijoje mirė aukščiausia pasaulio 
moteris, 2 m. 42 cm., išgyvenusi tik 17 m.

— Londono Campdeno savivaldybės ta
ryba kreipėsi į užs. reikalų min. lordą 
Carringtoną, prašydama imtis žygių pri
versti sovietų prekybos delegacijų susi
mokėti per 13 metų susidariusią 500.000 
svarų savivaldyblnių mokesčių skolą.

— Praėjusią savaitę Frankfurte Rumu
nija tarėsi su Vakarų bankininkais dėl 
vieno milijardo skolų atmokėjimo paleng
vinimo.

Rumunija vis dar nori gauti naujų pa
skolų, tačiau JAV ir V. Europoje rimtai 
abejojama, ar ji pajėgs tas skolas atmo
kėti.

— Indijoje įvykusioje 44 trečiojo pasau
lio valstybių konferencijoje, nutarta su
stiprinti tarpusavio bendradarbavimą ir 
reikalauti atnaujinti viso pasaulio valsty
bių pasitarimus atsilikusiems kraštams 
ekonominės paramos teikimo reikalu.

— Aukštos kokybės sintetinė nafta pra
dėta gaminti ilš įvairiausių atliekų ir mies
to šiūkSlių.

D. Britanijos Mančesterio mokslo ir 
technologijos instituto mokslininkų su
konstruota gamykla, iš 10 tonų atliekų 
pagamina 26 statines naftos.

— Lenkijos gen. Jeruzelskis pareiškė, 
kad karinio stovio suvaržymai nebus pa
lengvinti tol, kol krašte nesumažės įtem
pimas ir slaptų atsišaukimų platinimas.

Už išdavimą besislapstančių žymesniųjų 
pogrindžio veikėjų, karinė valdžia pasky
rė dideles pinigines premijas.

— Hamos mieste, Sirijoj, numalšinus 
ginkluotą sukilimą, buvo vykdoms masi
nės egzekucijos.

— Rytų Vokietija vakariečiams vokie
čiams, lankantieans savo gimines ir drau
gus, padidino iki 200 markių vertės įve
žamųjų dovanų normas.

— Vakarų Berlyno valdžia planuoja 
siūlyti visiems prašantiems politinio prie
globsčio asmenims, už suteiktą jiems pa
ramą, atidirbti, valant gatves ir miesto 
autobusus.

— Vakarų Europos Bendruomenės vy
riausybės principiniai sutiko taikyti Sov. 
Sąjungai, už jos įsikišimą 'į Lenkijos vi
daus reikalus, mažus importo suvaržy
mus prabangiom prekėm: automobiliams, 
laikrodžiams, kaviarui, kailiams ir deiman 
tams. Vien tik graikai nesutinka prisidė
ti prie tų sankcijų.

— Sovietų gydytojas, kuris prieš kelias 
savaites Liverpoolio uoste paliko savo lai
vą ir gavo leidimą laikinai pasilikti. D. 
Britanijoje, sugrįžo į Rusiją.

— Australija nutarė pirkti britų lėk
tuvnešį „Invincible". 18 mėnesių senumo 
karo laivas parduodamas už 175 mil. sv.

— JAV Pentagonas pranešė, 
rikiečių karo laivai patruliuoja 
doro pakrantėse.

— Madrido Europos Saugumo
cijoj JAV atstovas M. Kampelman smar
kiai puolė sovietų politiką. Rusų atstovas 
L. Iljičiov kaltino amerikiečius ginklavimo 
si lenktynėm, o britų delegatas J. Wilber
force padarė tokią išvadą: „Kaip mes ga
lime kalbėti normaliu būdu, kai žinome, 
kad visi nutarimai, kuriuos mes čia pasi
rašysime, nebus vykdami“.

— JAV atmetė Meksikos pasiūlymus pa
gerinti santykius su Nikaragous valdžia 
ir pradėti taikos pasitarimus su EI Salva
doro sukilėliais.

Du amerikiečių kongresmanai, grįžę iš 
EI Salvadoro, taip pat kelia derybų klau
simą. EI Salvadoro Kat. Bažnyčios galva 
vysk. Damas apsiimtų tarpininkauti tai
kos pasitarimams.

kad ame-
E1 Salva-

konferen-

1
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Su musu rašytojais
Kai 1973 m. vaikų rašytojas, o taipgi Ir 

poetas Antanas Giedraitis Giedrius (Kris
lelis) skaitė mano „Ištiestas rankas“, man 
parašė, kad „ta knyga jautriam lietuviui 
turėtų būti paguoda ir viltis. Tik ar daug 
tokių yra?..

„'Dabar daugumas labiau geidžia sensa
cijų, tuščių pramogų ir pasikvatojlmo, 
nors po to pasijunta viotiek alkani, ka- 
žinko netekę, kažinką praradę“ (1973.X. 
22).

„Jei laiko beturite“...
Kitas gausių romanų autorius rašyto

jas Jurgis Gliaudą, bendradarbiaująs laik- 
ralščiuose įr susirūpinęs mūsų spaudos ko-
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kybe, ralšė: „Jeigu turite laiko, rašykite 
mūsų spaudai. Tai pakelia (įvertinimų ly
gį ir principingumą. Jeigu laiko neturite, 
suraskite. Juk tai savotiška literatūrinė 
mobilizacija — dirbti ir dirbti“ (1981.111. 
19).

Jei' neturite laiko, suraskite... Ir kas iš 
to?t

Kaip „Tėviškės žiburių“ redaktorius 
kun. dr. Pr. Gaidamavičius ir dar kai kas 
pastebi: „Nedirbkite tiek daug. Jūsų gyve
nime ir taip darbo per daug. Parapija to
kia išblaškyta. Važiuojate, einate... Ak, 
visi tie dalykai neprisideda prie geros svei 
kątos išlaikymo“ (1981.XI.26).

Vėčiau J. Gliaudą pamini savo romaną 
„Orą pro nobis“. Kažin kaip visa susidėjo, 
kad mano artimų giminių „vila „Baltasis 
Angelas“ aprašyta mano romane „Orą pro 
nobis“. Su kan. M. Vaitkumi turėjau pa
žintį ir ryšį iki jo mirties. Jis dedikavo 
man ir knygų“ (1976.1.22).

Vėliau iš rašytojo laiško sužinome, kad 
„kažin kaip pavasariop man visad aptings 
ta vaizduotė ir energija. Ruduo, kada die
nos tokios trumpos, prabėginės, jaučiuosi 
visad energingesnis. O čia, atrodo, ir me
tų našta primena atvangos būtinumą“ 
(19-81.III.9).

„Recenzijos (pavyzdys“
Nepamenu, kurias J. Gliaudės knygas 

recenzavau mūsų spaudoje. 1980 m. bu
vau ilgiau prisėdęs prie jo „Bausmės“ 
novelių. Man atrodė, kad jas visas riša 
ta pati pagrindinė idėja, to paties nusitei
kimo veikėjai. J. Gliaudai tokia nuomonė 
patiko:

„Gavau „Tėviškės žiburius“, kur tilpo 
Sveiko recenzija, skirta Bausmei. Tai pui
kus literatūrinės recenzijos pavyzdys. Sa
lia siužeto įvertinimo spindi siužetinio 
podirvio įvertinimas, šitas momentas taip 
dažnai mūsų apyvokoje arba išleidžiamas, 
arba Iš viso nepastebimas. Tikrai taip: 
kada rinkau Bausmei medžiagą, turėjau 
sumanymo centre idėjinį leitmotyvą. Tai 
priešinimasis pikiui. Mielas kunige Jonai, 
Sveikas tą novelių rinkinio savybę iš
lukštenai, parodei ir tai didžiulė talka idė 
jinei knygos prigimčiai. Ačiū... ačiū... 
ačiū“ (1981.1.12).

Jurgis (Gliaudą

Kamerinė muzika
Ai premijuota Jurgio Gliaudos no
velė paimta Iš ką tik išleisto no
velių rinkinio „Dienoms nužydint“.

Garūnai

Lapkričio rytas buvo miglotas. Žvarbu 
ir drėgna buvo mieste ir Garūnų vaisme
džių sode. Kriaušės ir obelys rėmė žemą, 
niūrų dangų belapėmis šakomis, šakos bu
vo panašios į reumato suluošintas, aukš
tyn ištiestas rankas su išskirstais pabrin
kusių sąnarių pirštais. Rudens žvarbę su- 
styrę liemenys atrodė kaip gailių elgetų 
(būrelis. Vaismedžiai ilgisi saulės ir šiltų 
jos malonių. Kas akimirką dargana keti
na pavirsti rudenišku šaltu lietučiu. Meta
linis suolas prie namo sienos padengtas 
drėgmės užvaiką l-r atrodo kaip mašasti- 
nis. Salsva dėl žemės dvelkimo drėgmė 
kutena šnerves, kursto norą nusičiaudyti. 
Geras n-usičiaudymas pabudina dvasinę 
energiją mąstyti, laikytis drąsiai, nepasi
duoti žemo ir pilko dangaus niūriui, nenu
sigąsti šiurpiai iškeltų kaip suluošintos 
rankos veismedžių šakų.

Garūnas, peržengęs ankstyvo pensinin
ko amžių, kietai sudėtas, guvus šio sodo sa 
vininkas, sustojo prie vartelių. Jis laikė 
rankoj lanksčių, ilgų atšakų grėblį. Jis 
sumanė pagrėibli.uoti žvyruotus sodo ta
kelius.

Garūnas vilkėjo rusvą striukę, kuri dai
liai dengė jo liemenį. Ant galvos buvo 
megzta kepurė su matiku. Ant protezo už
remta viršutinė lūpa atrodė iššaukiančiai, 
tarytum jis būtų baigęs sakyti kilnių te
mų prakalbą. Jeigu jis atželdintų ūsus ir 
barzdą, tvirtino jo bičiuliai, jis būtų bu
vęs panašus į graikų filosofą Platoną.

— AS nenoriu būti panašus į Platoną, 
neigė tokį superiatyvą Garūnas, — aš 

noriu būti savimi, tiktai savimi...
Tokius nedidukus vaismedžių sodelius 

mėgsta pensininkai. Vasaros metu čia ma- 
lonumėlis, pastatomi margi brezentiniai

J. Gliaudai, kūrybingam romanistui, vi
suomet rūpi gyvas literatūrinis gyveni
mas: ne tik naujos knygos, bet ir recenzi
jos, kritikos raštai:

„Kas pas Jus naujo: visuomeninio gy
venimo nuotaikos, kūrybiniai rūpesčiai, 
planai? Puiku, kad duodate recenzijų. Vi
si sako, kad tai sričiai nėra dėmesio. Tad 
reikalinga talka pasirodančioms 'kny
goms. Vargstu ir aš, nes vis kas nors siū
lo recenzuoti ką nors. Neseniai ilgą verti
nimą įdėjo „Draugas“ kun. S. Ylos kny
gos“ (balandžio 24. 1978).

Kultūros (vardu
Tai sričiai — recenzijoms — nėra dė

mesio?
Bronys Raila „Paguodos“ pirmoje daly

je reiklšlmlngai pastebėjo, kad jam „rūpė
jo tie maždaug visi „neaprėpiami laukai, 
kur plušama kultūros vardu“. Apie juos 
rašyti negailėjau tūkstančių sunkaus dar
bo valandų ir nemigo naktų, nesykį tei
kusių daugiau sielvarto negu džiūgavimo“ 
(10 p-sl.).

Tūkstančiai sunkaus darbo valandų... 
nemigo naktų...

šiandien grįžau po penkių dienų iš Scot- 
ton ligoninės atsipūsti. Ligoninėje, gulė
damas vienas nedideliame kambaryje, bu
vau pažadintas gail. sesers 10 vai. Maniau, 
kad jau rytas, kad po kavos ir po ruginės 
košytės galėsiu prisėsti prie geležinio sta
lo. Kai rengiesi ar kai pradedi rašyti, nie
ko nesigaili: nei laiko, nei jėgų, nei svei
katos...

— Dear Father, — pasakė man mano 
specialus gydytojas, — think of future: 
retire!..

O žinote, ką Gabrielė Pečkauskaitė-Bitė 
rašė .apie mūsų didįjį dr. K. Kudirką, kai 
jis, sunkiai sirgdamas, tebedirbo Tėvynės 
laisvei?!

„Be to, ir morfinos sau įsileisti, nes 
esąs jau taip apsilpę®, kad, ne'įsileidęs to 
narkotiko, ilgėliau šnekėtis negali.

„Įėjusi ir į Kudirką pažiūrėjusi, taip 
nustebau ir drauge taip susijaudinau, kad 
žodis užkliuvo gerklėj, o ašaras visu va
lios stiprumu laikiau, kad iiš po vokų ne- 
išsi veržtų.

„... Iš karto pamačiau, kad mūsų šeimi
ninko gyvybė jau nebe metais skaitoma, 
o vien mėnesiais, o gal tik ir savaitėmis...

„...Dabar išvydau žmogaus šešėlį. Pui
ki, naujintelė, šviesiai pilka drabužių eilė 
kalbėjo kaip ant medžio, veidelis neapsa
komai susmulkėjęs, palšas, akys tokiais 
juodais plačiais ratais apriestos, kad ma
tyti buvo vien duobė, ir tik įsižiūrėjus jos 
dugne švietė žmogaus minties žiburiukai.

„Visą laiką negalėjau nuveikti giliausio 
susijaudinimo. Vaizdavosi tik kapai, kry
žiai... Kiek kartų pažvelgiau į šeiminin
ką, tiek kartų vaizduotė rodė jį karste... 
O ši tą kalbėti reikėjo, ir tai ramiai kal
bėti“ (Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Kris
lai. Vilnius, 1966 m.., 406—407 psl.)

Pagina
Man gražaus įspūdžio padarė istorikas 

pranciškonas tėvas dr. Viktoras Gidžiūnas

skėčiai, kabinami hamakai. Medžiai, kaip 
vaikai, reikalingi globos Ir meilės. Visad 
reikia žirklių, grėblio, kirstuko, piūkleli-o, 
gero sodininko išmanumo. Garūnai netu
rėjo vaikų. Natūralų norą kuo nors rūpin
tis, tą kiekvieno gyvo padaro instinktą, 
jie skyrė vaidmedžiams. Sode -dirbant 
šmaikščios mintys, kaip būrys žuvų tven
kiny, čiuožia, išdykauja, įkvieči-a naujų, 
jaukių minčių. Garūnas sustojo prie var
telių ir klausėsi. Pro namo sieną sunkėsi 
pianino skambesys. Garūnas mėgo žmo
nos skambinimą — tą nuostabiai pastovų, 
per santuokos dešimtmečius nekintantį 
repertuarą. Kai kurie sąskambiai, atro
dė, pildėsi rudenine drėgme, buvo pana
šūs į nuo šakų nuslystančius paskutinius 
lapus. Kartais, kad skambėjo valsas, me
džių liemenys darėsi panašūs (į baletinę 
grupę: balerinos kėlė rankas, įstodamos į 
slystantį piruetą.

Žmona, kaip ir jis, nusiteikusi šventa
dieniškai. Jie laukia gražaus vakaro, šį
vakar jie pakviesti į koncertą. Tai ka
merinės muzikos kvartetas iš Lietuvos. 
Mieli ir reti svečiai. Per koncerto rengė
jus Garūnai pakvietė pasisvečiuoti jų iš
taigingų namų globoj. Tėvynė turtinga 
talentais-. Bendraudami su užsieniu talen
tai auga, žiba kaip deimantai, per ilgą te
kinimą tapdami žėruoliais briliantais. Ga- 
rūmas stovėjo išskirtinėje padėtyje: jie 
buvo vietinio muzikinio gyvenimo recen
zentas, gana reiklus vertintojas. Visi su- 

I tiko, kad jo atsiliepimai buvo beveik pro
fesiniai. Lietuvių spaudiniai noriai jo raš
tus dėjo, muzikas mėgėjai juos vertino, 
juo-š mėgo. Garūnas mokėjo pa-stebėti kon
certų subtilumus, ko masė nepastebėdavo. 
Kada muzikinio vakaro rengėjai matė Ga
rimą plojant, jie lengvai atsidusdavo — 
dalykai tvarkoj.

Aptriušusi, laibai- kvailos išvaizdos var
na po įkypo skrydžio, mikliai nu-tūpė ant 
šakos ir pradėjo apžvelgti- Garūną viena, 
po to kita akimi, vis sukindama galvą.

— Sušalai? — pasiteiravo Garūnas.
Varna visai apglumo. Gal būti ji pratu

si kalbėti tik angliškai?
— Ar sušalai? — Garūnas atkakliai lie- 

-tuvi-no varną.

Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone
Paryškinimui dabartinio sujudimo dėl 

pasiuntinybės namo remonto, reikalinga 
atkurti jo dabartinį vaizdą bei istoriją, 
Įvairios skirtingos žmonių nuomonės su
siduria su kai kuriais netikslumais kartais 
net iki visiško suniekinlmo to namo išorės 
ir vidaus.

Sis namas, kaip ir eilė kitų, buvo pasta
tytas 1909 metais Mary Henderson. Jos 
vyras buvo advokatas ir vėliau senatorius, 
kuris net įnešė 'į senatą pasiūlymą dėl vi
siško vergijos panaikinimo Jungtinėse 
Amerikos. Valstybėse. Hendersonai buvo 
suplrkę daug žemės apie 16-tą gatvę ir 
vyrui mirus (Mary Henderson stengėsi re
alizuoti savo ir vyro svajonę: 16-tą gatvę, 
kuri tuo metu vadinosi Bažnyčios gatve 
(nes joje yra 45 bažnyčios) išpuošti gra
žiais pastatais ir pavadinti Prezidentų gat 
ve. Dabartinė ispanų ambasada mūsų pa
siuntinybės kaimynystėje buvo skirta spe
cialiai viceprezidentui gyventi. Statybų 
architektas buvo George Oakley Totten. 
Tas nepavyko pilnai realizuoti ryšium su 
miesto išplanavimu. Bet M. Henderson -pa
vyko sutvarkyti pastatus ir parduoti se
natui žemės plotą, kur netoli nuo mūsų 
pasiuntinybės buvo -įrengtas Meridian 
Hill Parkas, kuris dar pagražino 16-tos 
gatvės vaizdą.

Tuo 16-tos gatvės pastatuose labai gra
žiai klasiškame stiliuje suplanuotuose, 
pradėjo kurtis ambasados. Dabar Lietuvos

OFM po jo knygos apie šv. Pranciškų re
cenzijos:

„jLinkiu Jums Linksmų Kalėdų ir Kū
dikėlio Jėzaus Palaimos ateinančių 1982 
m. darbams! Ačiū už gražų mano knygelės 
įvertinimą „Europos Lietuvio skiltyse. 
1981 m. Kalėdos“.

Nors mano darbų krūvis nesumažėjo, o 
visa našta pasunkėjo, tačiau keli malonūs 
gerojo Tėvelio žodžiai atlygina už visa.

V. Kudirka

Valerijai
Kada mane Ištiko likims raudulingas, 
kada (dvasią prislėgė (nelaimių klampynė, 
rankas buvau (nuleidęs... Tarei (man:

„Tėvynė 
žiūri Į (tave, kelkis — |u jai reikalingas!“ .

Kai tyčiojos iš manęs svietas (nedėkingas 
ir, manęs (nesupratęs, tman širdį jsumynė, 
rengiausi prakeikti viską... Nuo to (mane 

gynė
priminims tavo: ,,Da tu /draugijai 

skolingas!“

Aš (kėliausi ir įdirbau. ĮKad dėl neteisybės 
pakliuvau Jį žabangas, netekau -liuosybės, 
kada įmanė Veriojo priešai užsigulę...

Per tave įnan nušvito kalėjimo (tamsybės, 
kaip angels sargas (mane (raminai...

Bičiule! 
Palaiminta (būk!

Staiga ji sukruto, krioktelėjo savo rė
žiantį „karrr!“, nelyginant nusikeikė, ir 
įkibdama pusiau atskleidžiamais sparnais 
'į drėgną orą, nusklendė, lyg nušlubavo, j 
kaimyno kiemą. Ji sunkiai persirito per 
aukštą, stačių rudų lentų dvorą.

Garūnienė tebeskambino. Kaip jauku 
skambinti lengvus, melodingus dalykus, 
ka-da oras gresia lietumi. Svečiai- iš Lietu
vos patieks sunkiasvorius kamerinės mu
zikos opusus... Garūnienė skambina valsą.

Nejučiomis jis prametė savo rašysimos 
recenzijos pclbūdį. Dar nebuvo nei sakinių, 
nei žodžių, tik minčių sąskambis su būsi
mo koncerto repertuaru. Patogu, kad nuo
taika bręsta begalvojant apie būsimą kon
certą. Recenzija bus vykusi ir lengvai pra 
eis pro redakcinius linotip-us, nors toks 
koncertas kels kai kam antakius, nes sve
čiai iš anapus...

— Tamsta esi muzikinis recenzentas 
Garūnas? — neretai nustebdavo reikalus 
nusimaną žmonės iš Lietuvos, kuliuos jis 
dažnokai sutikdavo.

— Taip, tai aš, — šyptelėdavo Garūnas.
Turistas iš Lietuvos stebėjo puikiai nu

skustą Garūno veidą, jo stambokus bruo
žus, jo lūpų sa-ngulą — ir palankią, ir sar
kastišką.

— Bet ir mes turime Garūną, Eriką Ga
rūną, — sakė turistas. — Tas muzikinis 
recenzentas garsėja savo taiklumu ir... 
smarkumu.

— Aš gėriuosi jo recenzijomis, — suti
ko Garūnas ir aiškino: Erikas Garūnas 
yra mano sūnėnas.

Ir jis niekad nesakė, kad jo brolis, Eri
ko tėvas, dingęs -be pėdsakų asmens kulto 
-laikais. Vėliau Erikas atsirado viešumoje, 
tapo vis garsėjančiu muzikls žinovu.

— Kai kada aš nesutinku su Eriko niuo 
monėmis, —■ koketavo Garūnas, — Aš gir
dėjau koncertantu-s, kuriuos Erikas pa
šiepė. Aš juos gyriau. — Jis atsidusdavo 
ir tęsė: mes gyvename emigracinėmis nuo
taikomis ir gėrimės kiekvienu jūsų talen
tu.

Turistas pritardavo:
— Visiems patinka palanki recenzija. 

Tai ragina emigrantus mus pamilti. 

pasiuntinybės kaimynystėje yra šios am
basados: Ispanijos, Meksikos, Italijos, len
kų ir Ghanos, kuri anksčiau yra buvusi 
prancūzų ambasada. Mūsų pasiuntinybės 
-tiesioginė kaimynė yra buvusi Kubos am
basada, o dabar Kubos interesų misija. 
1979 metais ten buvo padėta bomba ir, jaj‘ 
sprogstant, šiaurinėje Lietuvos pasiunti
nybės pusėje visi langai išbyrėjo ir gal 
kiek namo sieną sutrenkė. Dabar 16-tos 
gatvės istoriškumą ir grožį savo modernu
mu nukonkuruoja Massachusets ir Pensil
vanija alėjos.

Nuo 1917 metų -birželio 15 d. Washingto
ne samdytuose butuose pradėjo veikti lie
tuvių informacijos biuras, vadovaujamas 
dr. J. Bielskio. Be atlyginimo tame biure 
vakarais ir laisvalaikiu (nes šiaip dirbo 
kitoje įstaigoje) dirbo Marė Radzevičiūtė 
(vėliau Žadei'kienė), sesuo Alma, kazimie- 
rietė, Ki'žytė ir kitos. Tas parodo, kiek en 
tuziazmo ir patriotizmo rodė tos moterys.

19’22 m. liepos 28 d. JAV-bės prip-ažino 
Lietuvos valstybę de jure. Ryšium su tuo 
Lietuvos vyriausybė skubinosi įsigyti sa
vo pasiuntinybei namus. Tuo metu Lie
tuvos ministeriu į Washin.gtoną buvo pa
skirtas Kazys Bizauskas. Jis 1924 m. už 
90)000 tūkstančių nupirko šioje reprezen
tacinėje gatvėje Lietuvos pasiuntinybei 
namą ir didelį prie jo sklypą. Kazys Bi
zauskas, rusams okupavus Lietuvą, buvo 
suimtas ir su kitais tautiečiais nužudytas 
Červenės miškelyje.

Tad nuo 1924 metų jau plevėsuoja mūsų 
trispalvė ant šio Lietuvos pasiuntinybės 
namo. Jis matė geras Ir liūdnas dienas. 
Bendrai buvo prižiūrimas pagal finansi
nius išteklius ir pagal sveikatos stovį ten 
įgyvenusių asmenų.

Paskutiniu metu jau jis yra reikalingas 
didesnių taisymų, didesnės priežiūros, o 
materaliai pasiuntinybės ištekliai to ne
beleidžia. Pasiuntinybės namo senumas 
yra toks pat, kaip ir kitų kaimyninių -am
basadų, bet kad jiis neprarastų savo repre- 
zentlnės išvaizdos ir būtų sulaikytas nuo 
bet kokio sunykimo, buvo reikalinga sku
bi parama. Tuo susirūpino Altas ir JAV 
L. Bendruomenė. Greitoji pagalba buvo 
sulaukta iš pasiuntinybei palankių Ir gi
liai patriotinio nusiteikimo -žmonių, kurių 
vardai bus įtraukti į pasiuntinybės gerada 
rių eiles. Skubos keliu iki šiol pasiuntiny
bė tiesioginiai yra gavusi apie 20 tūkstan
čių dolerių (19,525). Prieš žiemą padaryta 
lauko sienų apsaugojimas, visa kita pa
likta pavasariui ir vasarai. Gal Iki to lai
ko Altas ir JAV L.B-vė sudarys kokį orga 
nizuotą vienetą, kuris nustatys šiam reika
lui vienokią ar kitokią eigą. Šitas Lietuvos 
valstybingumo simbolis yra visiems bend
ras ir visi, kurie aplanko pasiuntinybę, tą 
patį kartoja: „Laikykitės!“

O. Bačkienė
(„Draugas“)

SUSIŽIEDAVO
Aldonos ir Inž. Vytauto Kamantų vyres

nioji duktė Rasa Kaman-taitė susižiedavo 
su Paulium Ra-gu. Vestuvės numatomos 
rudenį Čikagoje.

— Matote, — šypsojosi sudėtingos Ga
rūno lūpos, — mes žengiame vienoj gre
toj ir ranka rankom.

Garūnas nebuvo muzikas. Jis buvo ma
tematikos mokytojas, ilgai- tarnavo drau
dimo įstaigoje, kur visad stokojo gerų 
matematikų. Dabar, -pasitraukęs pensijon, 
jis itin gardžiavosi užkariauta muzikologo 
pozicija. Tai Garūnienė jaunystėje studi
javo muziką. Ji mergaitiškai svajojo tapti 
pianiste. Emigracija užgesino jaunystės 
iliuzijas. Dabar ji, pensininkė, skambina 
ir neblogai supranta koncertinę muziką. 
Šalia žmonos Garūnas įaugo į muziką. Jis 
mokėjo rasti epitetų, nusakymų, taiklių 
frazių.

Kada žmona kalbėjo apie muziką,. Ga
rūnas klausėsi. -Garūnienė mokėjo keliais 
žodžiais apibūdinti muzikantą ir jo reper
tuarą.

— Tavo žodžiai nėra skirti vėjui, — 
kartą jis sušuko, kaip geležėlę radęs.

Taip -gimė ir pirmoji recenzija. Po to 
jis sėdo -prie knygų. Jis įsitaisė Specialią 
biblioteką, plėtė savo žinias ir leksikoną. 
Prasidėjo ryšys su spaudiniais, kuriems 
visad stokojo muzikos recenzentų. Jis ta
po vietos muzikiniu kritiku — atlaidžiu, 
maloniu, geradėdiškų.

— Kada aš ir Erikas susitiksime, — 
svajojo Garūnas, — pasikalbėsime iki va
liai. Muzika mūsų kultas.

Kamerinė muzika yra komplikuotas rie
šutas. Monotoniškai srovenantis kamerinės 
muzikos vieneto skambėjimas gundė il
sėtis, svajoti apie kažin ką nerealų, apie 
■kalbančius Babilono sodus — tuos mira
žus, kur oazės, karavanai ir egzotiškos 
moterys. „Ne!“ — tarė sau Garūnas, — 
„aš nepaslmesiu kamerinės muzikos pa
saulyje. Biblioteka patalkins, ir bus dar 
žmonos įspūdžiai.“

Jis pasiūlė žmonai:
— Mėginkime į viską žiūrėti Eriko aki

mis. Aš žinau, kaip jis žiūrėtų.
Jis pavartė muzikinių aforizmų korte

les. Daug jų jis buvo surinkęs. Taiklūs, žai 
bintai, polėkiški aforizmai neišduos. Jie 
Skambės žinoviškais atradimais.

(Bus daugiau)

Su lietisriais 
įBMsauAyįe

AUKSO MEDALIS UŽ KNYGĄ
Knyga apie Lietuvos pašto ženklus — 

Postage Stamps of Lithuania — 1981 m. 
lapkričio mėin. buvo apdovanota aukso me 
daliu -tarptautinėje filatelijos parodoje 
Tokyo, Japonijoje.

Tai tos knygos penktas medalis, gautas 
tarptautinėse parodose: Čikagoje — auk
so, -Milane, Buenos Aires — auksuoto si
dabro, ir Vienoje — sidabro.

Visos tos parodos vyko maždaug vlene- 
rių metų laikotarpyje. Knyga baigiama iš
parduoti. Ją užsako iš daugelio pasaulio 
valstybių. Nemažas susidomėjimas ja ir 
Lietuvoje.

Knygoje, -per paisto ženklus, pavaizduo- 
da visa nepriklausomos Lietuvos istorija.

PAGARSĖJĘS MENININKAS
Apie inž. Mikalojaus Ivanausko kūrinius, 

pavadintus „Šviesa iš šviesos“, kurie buvo 
išstatyti. Floridos parodoje, plačiai aprašė 
„The Gulf Journal“, atspausdinęs porą 
paveikslų ir kūrėjo nuotrauką.

Jo darbus amerikiečiai įvertino palan
kiai ir -laikraštis paaiškino jų kūrybos pro
cesą.

PARODA NEW YORKE
Nepriklausomybės šventės proga L.B. 

New Yorko apygardos valdyba suruošė pa
rodą, kurioje buvo prisiminti ir pagerbti 
trys liet, dailininkai, kurie 1981 m. būtų 
sulaukę 160 m. amžiaus. Tai meno istori- 
kas Ignas šlapelis, skultorius Petras Rim
ša Ir skulptorius Juozas Zikaras.

DALYVAVO, — AUSTRALUOS 
MIN. (PIRMININKO IPRIĖMIME

Sausio 28 d. Melbuorne, Australijos mi- 
ni-steris pirmininkas -Rt. Hon. Malcolm 
Fraser surengė etninių bendruomenių va
dovams susipažinimo vakarą. Lietuvius 
atstovavo Krašto Valdybos pirmininkas 
Alb. Pocius su žmona, o Melbourne bend
ruomenę atstovavo Apylinkės pirminin
kas Ričardas Žemėtas su žmona ir sekre
torė R. Juškaitė.

Abu mūsų pirmininkai turėjo progos 
pasikalbėti su ponu ir ponia Fraser mums 
rūpimais reikalais. -Dalyvavo ir daugiau 
ministeriu bei parlamentarų. Imigracijos 
ministeris Hon. lan Macphee, senatorius 
David Hamer, federalinio parlamento na
rys Peter Falconer. Jie visi nekartą buvę 
Melbourne Lietuvių Namuose ir per mi
nėjimus sakę prakalbas.

Krašto Valdybos pirmininkas ta proga 
ministeriu! pirmininkui ’įteikė Bendruo
menės išleistą knygą „The Violations of 
Human Rights in Soviet Occupied Lithu
ania" ir Lietuvių Informacijos Centro iš
leistą knygutę apie Sibiro tremtinių kan
čias „The Frozen Inferno“.

AUSTRALIJOS L. B. VALDYBOJE
Vasario 3 d. ALB Krašto Valdyba iš 

naujo pasiskirstė pareigomis:
Pirmininkas Albinas Pocius, Reprezen

tacija, ir politiniai reikalai.
Viicepirm. Jonas Tamošūnas, Kultūii- 

niai reikalai.
Sekretorė Irena Tamošaitienė.
Povilas Baltutis švietimo reikalai.
Birutė PraSmutaitė jaunimo reik.
Viktoras Adomavičius sporto reik.
Valdybos iždininkas Juozas Krikščiū

nas.
Krašto Valdybos adresas: P.O. Box 128. 
North Melbourne, Vic. 3051, Australia.

(Mūsų Pastogė)

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 49

Kalbasi du žmonės.
— Tavo tėvas yr.a mano tėvo sūnus.
— Taip, bet tu neturi nei sūnaus, nei 

brolio.
Kokie jie giminės?

Atsakymas Nr. 48
301.

Maskvos KGB viršininkas pasišaukė 
vyriausią Rusijos rabiną ir sako:

— Žiūrėk, visi Vakaruose kalba, kad 
mes persekiojam žydus. Parašyk laišką i 
Izraelį ir išaiškink, jog tai neteisybė!

Rabinas tuoj sėdo rašyti. Išdėstė reika
lą plačiai, išgyrė sovietii santvarką, lais
vę tikintiesiems, tačiau pabaigoje pažy
mėjo, kad visgi trūksta žvakių ir cukraus.

Saugumietis atidžiai perskaitė ir tarė:
— Viskas gerai. Tik kokių galų tu 

rašai aipie tas žvakes ir cukrų?
— Jeigu aš viską tik girsiu, tai jie t® 

supras, kad meluoju. Reikia paminėti ii 
mažus trūkumus, — ramiai aiškino rabi* 
nas.

-— Gal tu ir teisus, — sutiko viršininkas, 
paėmė laišką ir išsiuntė į Izraelį.

Gavęs tokį įdomų laišką, Izraelio min 
pirmininkas pasišaukė Jeruzalės rabiną:

— Va laiškas iš Maskvos. Aišku, ka^ 
propaganda. Tačiau, 'ką reiškia tos žvakės 
ir cukrus?

— Čia paprastas dalykas, žydų gyveni
mas Sovietų Sąjungoj nėra šviesus ir sal
dus, — nesuko galvos rabinas.
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NEPAGRISTAS (PATRIOTIZMAS <— 
ŽALINGAS

Ateinančią savaitę sukaks metai, kai 
„Europos Lietuvis“ pradėjo spausdinti nau 
ją vinjetę, vieton buvusio žemėlapio. Ta
da redakcija aiškino, kad „buvome privers 
ti atsisakyti spausdinti laikraščio antralš- 
tėje simbolį, kuris pasirodė nepriimtinu 
žymiai daliai mūsų skaitytojų ir buvusių 
bendradarbių... .pasirinkome kitą simbo
li, dėl kurio mūsų tauta yra vieninga.“

Tas simbolis (vinjetė) vaizduoja Gedi
mino pilį ir Vilniaus katedrą, kaip tie pa
statai turėtų atrodyti, kai Lietuva vėl bus 
laisva. Palyginkim su dabartiniu vaizdui

K atsiliepimų galima spręsti, kad dau
gumui skaitytojų Karaliaučius mažai rū
pi. Bet yra keletas žmonių, kurie dėl įvai
rių priežasčių norėtų išplėsti Lietuvos ri
bas.

Ginčas Lietuvos sienų klausimu, kad ir 
'bergždžias, lietuvių išeivijos spaudoje tę
siasi jau Ilgesnį laiką. Pastaruoju laiku 
„Tėviškės Žiburiai“ spausdino ginčą tuo 
klausimu tarp patrioto A. Gustaičio ir mok 
slininko dr. J. Balio. Pirmasis norėtų Lie
tuvos ribas išplėsti visomis kryptimis, o 
antrasis sako, kad imperializmas labai kar 
čial atsirūgo lenkams.

„Imperialistinės užmačios dar pavojin
gesnės būtų Lietuvai, — sako dr. J. Balys, 
— nes nėra ne pilnų trijų milijonų ((gy
ventojų), prieauglis katastrofiškai nukri
tęs. Juk mes neturime žmonių pakeisti 
tuos 780.000 rusų, nei milžiniško kapita
lo, kurio reikėtų sovietų sugriautam Ryt
prūsių ūkiui atstatyti. Nei galėsime tuos 
rusus iš Rytprūsių gražiuoju ar piktuoju 
išvaryti, nei (pajėgsime juos pakeisti lie
tuviais. Amerikiečiai neatsiųs savo mari
nų. Jie negali ar nenori ir tokio Izraelio 
sutvarkyti, nepadeda ir bent kelios Jungti 
nių Tautų rezoliucijos. Kam reikalingos 
tuščios svajonės? Didelėmis ir neprotingo*, 
mis pretenzijomis mes tik pakenksime sa
vo reikalui. (m.p<)

Sfiaitytoju faMai
MŪSŲ RŪPESČIAI

Pradėję naujus metus, mes dažnai pa- 
pasvarstome ką praėjusiais metais pada
rėme ir ką planuojame atlikti šiais metais. 
Tokie rūpesčiai mums kyla taipogi lietu
viško — visuomeninio gyvenimo horizon
tuose. Susitikę su draugais ar pažįstamais 
tautiečiais, ar per visokius lietuvių susi- 
būiimus, pasikalbame rūpimais klausi
mais, pasiteiraujame ką veikia, ką pada
rė ir ką planuoja mūsų išrinktieji Centro 
organai. Girdime visokių gandų, kritikos, 
pagyros ar šmeižtų apie juos, bet jie patys 
per spaudą mus labai mažai informuoja.

imkime, kad ir ruošiamąją Studijų Sa
vaitę, apie kurią „Studijų Savaitės Komi
tetas“ E. Liet. rašo. Tačiau jie nesako, 
kas tą komitetą sudaro ir kokios Studijų 
Savaitės mes čia Anglijoje šiais metais 
galime laukti. Ar mes turėsime kultūrinių, 
mokslinių, tautinių, istorinių, socialinių 
paskaitų bei1 koncertų ir kokie numatyti 
prelegentai? Visiems, jau prieš užsisakant 
vietą, tai būtų naudinga žinoti.

EL. No. 5 komitetas rašo, kad jie nela
bai norėtų įsileisti į paskaitas ir subuvi
mus tų tautiečių, žinoma, daugiausiai 
londoniečių, kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių negalės visai savaitei St. Ma
ry's College apsigyventi. Tai būtų nepro
tinga, nes tuo būdu nemažam skaičiui tau
tiečių būtų uždarytos durys. Gi per pra
ėjusią Studijų Savaitę Anglijoje) taipogi 
ir Prancūzijoje) ta problema buvo leng
vai išspręsta, nustatant negyvenantiems 
vietoje specialų mokestį (įtiek už paskai
tas, tiek už maistą).

Savo pranešime apie registracijos mo
kestį („depozitą“) Komitetas nepasako 
kieno vardu tie pinigai turi būti įmokėti.

Skaitant Sudijų Savaitės komiteto pra
nešimus, susidaro įspūdis, kad jie yra dau 
giausia taikomi D. Britanijoje gyvenan
tiems lietuviams. Tačiau visose Studijų 
Savaitėse daugumą sudaro iiš užsienių ir 
įvairių kontinentų atvykusieji lietuviai. 
Tad gal Komitetui vertėtų paruošti rim
tesnį ir išsamesnį pranešimą visai pasau
lio lietuvių visuomenei. Tada gal susilauk 
tume tiek žmonių, kad komitetas turėtų 
'kreiptis į londoniškius apgyvendinti dalį 
svečių, jeigu, nebūtų vietos žemuogių kal
voj.

Skaitome, kad pasitraukė buvusieji so
dybos vedėjai ir ieškoma naujų. Įdomu 
(būtų žinoti, kokiomis sąlygomis galvoja
me samdyti naują vedėją. Ar nevertėtų 
pasvarstyti gerom sąlygom Sodybos iš 
nuomavimo išeitį. Tai daro nemaža įvai
rių organizacijų, kurios gauna garantuo
tas metines pajamas, išvengia bereikalin
gų konfliktų, įkyrios kontrolės ir t:t.

EL. kalendorius skelbia, kad DBLS Su
važiavimas jau bus už 7 savaičių. Daug 
kartų per Suvažiavimus buvo pageidau
ta, kad metų pradžioje Centro organai pa

Imperializmas incžino ribų
Savo laiku skaičiau A. Gustaičio „Nau

jajai Vilčiai“ atsiųstą straipsnį, kuriame 
jis agitavo, kad prie Lietuvos reikia pri
jungti ne tik visus Rytprūsius, 'bet ir va- 
karinęPrūsiją, apgyventą mozūrų ir lenkų. 
Kaip redaktorius, išbraukiau tokią nesą
monę. Kitą jo straipsnį sugrąžinau, nes 
ten žiauriai buvo kritikuojamas M. Brako 
suredaguotas leidinys „Mažoji Lietuva“ 
(1976) neva dėl nepakankamo patriotiz
mo. Sakoma, kad apetitas atsiranda beval
gant. Tas pats ir su imperializmu — pra
dėjęs negali sustoti.

Senieji prūsai nebuvo {lietuviai
Senieji prūsai buvo baltai, bet buvo at

skira tauta, skirtinga nuo lietuvių. Jie tu
rėjo savo kalbą, religiją, teritoriją ir sa
vo vadus, kaip Herkus Mantas ir kt. Nei 
Lietuvos, nei Žemaitijos valdovams jie 
nepriklausė. Taip, senieji prūsai buvo lie
tuvių giminaičiai, tačiau jie nuo lietuvių 
daugiau skyrėsi, negu latviai, nuo lietu
vių. Jeigu prūsai būtų laikomi lietuviais, 
tai latviai būtų dvigubai didesni lietuviai. 
Lietuvis nesupranta prūsiškos „Tėve mū
sų“. Tarp prūsiškos ir lietuviškos kalbų 
yra toks skirtumas, kaip pvz. tarp čekiš
kos ir lenkiškos, arba tarp olandiškos ir 
vokiškos. Joks rimtas istorikas ir kalbi
ninkas, lietuvis ar svetimtautis,, turįs aka
deminį išsilavinimą, nesutiks su tokia mū
sų patriotų peršama dogma, kad prūsai 
buvę dalis lietuvių tautos.

Nebuvo ir tokio prūsų miesto Twangs,te 
(ar Tuwangste), buvo tik mišku apaugusi 
kalva tuo vardu. Karaliaučiaus pilį ir 
miestą įkūrė kryžiuočių ordinas 1255-58 
m. (žr. Liet. Encikl. X,) 500-503). Nėra 
ko mums „tviskėti“, kai iš Karaliaučiaus 
buvo vykdomas prūsų, o vėliau ir žemai
čių su lietuviais pavergimas ir joks Lietu
vos valdovas nebuvo nė vienai dienai Ka
raliaučiaus užvaldęs. Negalima „atsižadė
ti“ to, kas mums nekados nepriklausė.

skelbtų Bendrovės balansą, direktorių 
pranelšiimus ir apyskaitas, 'bei sąmatas 
Tuo būdu DiBLS nariai galėtų Sąjungas 
ir B-vės veiktą nuosekliau pasvarstyti, o 
skyrių atstovai geriau pasiruošti Suva
žiavimui. Iki šiol apie tai mes dar nieko 
negirdėjome.

Neseniai E.L. paskelbta žinia, kad mū
sų tarpe yra platinami, angliškai — lietu
viškai parašyti lapai, šmeižiantleji mūsų 
Centro organus bei veikėjus. Tai yra la
bai rimtas dalykas, niekad nebuvęs šio 
krašto lietuvių istorijoje. Tą reikalą rei
kia kuo greičiausiai išaiškinti ir painfor
muoti visuomenę. Tai turėtų padaryti ne 
Centro Valdyba (kurią apšmeižia), bet 
tam reikalui specialiai sudaryta komisija.

P. Girinis

GANDAS (NEATITINKA TIESOS
Per provincijos lietuvius iki mūsų atė

jo žinia, kad DDLS pirm, Z. Juras sklei
džia gandą, jog dabar iš kažkur kažkieno 
siuntinėjimą jį „Destroy the worm" pam
fletą yra pagaminusi M. Baronienė.

Parašiau DBLS centro valdybai laišką, 
reikalaudamas, kad tas būtų atšaukta, 
nes M. Baronienė nieko bendra neturi su 
tuo pamfletu.

K. Baronas

PAAIŠKINIMAS
p. K. Barėno tvirtinimas, kad aš sklei

džiau minėtus gandus, neturi jokio pagrin
do.

Tačiau įvairūs gandai D. Britanijos lie
tuviuose sklinda. Todėl, norėdamas už
kirsti jiems kelią, esu priverstas pareikš
ti, kad DBLS Valdybos surinktomis žinio
mis, paskvilį „Destroy the worm“ platino 
londonietis Stasys Kasparas, siuntinėda- 
mas j'į paštu Londone ir provincijoje gy
venantiems lietuviams.

DBLS Valdyba bando išaiškinti, ku
riais motyvais ir kas prisidėjo prie minė
to paskvilio pagaminimo. Kai tas bus iš
tirta, piktadarių pavardės bus paskelbtos 
spaudoje.

Z. Juras
DBLS pirmininkas

DIDELIO VEIKĖJO (NUOMONĖ
Su šiuo laišku siunčiu savo mokestį už 

E.’L. sumoje penkiolika svarų už 1981 m., 
ir prašau man jo toliau nebesiųsti.

Ir štai kodėl: Europos Lietuvis yra tapęs 
žiauresnės cenzūros rankas negu kai kurie 
Tarybų Sąjungos laikraščiai. Jis pasipuo
šė kažin kokiais... gudiškais ženklais prie 
pavadinimo. Gėda tokį laikraštį laikyti 
savo namuose.

Stasys Kasparas 
Red. pastaba: Stasys Kasparas yra Londo
no lietuvių parapijos komiteto pirminin
kas ir kelių liet, laikraščių Kanadoje ir 
JAV korespondentas.

Anapus Atlanto
Lietuvių dailės skyrius Philadelpioje
Skyrius turi apie 40 narių, bet yra ga

na jaunas, dar neturįs nei 2 metų. Veikia 
įvairioje lietuviškoje veikloje. Pavyzdžiui: 
Šv. Velykų metu paruošia Velykų stalą su 
lietuviškais valgiais, suruošia meno dirbi
nių, kaip kilimų, juostų, paveikslų, sidab
ro ir gintaro dirbinių parodas ir t.t. Nori 
sutelkti lėšų audimo staklėms bei kitiems 
rakandams įsigyti.

Prie skyriaus daubų daug prisideda dail. 
Petras Va'škys ir dail. Romas Viesulas.

Skyriaus valdyba: pirm. Genovaitė Ma
čiūnienė, vicepirm. G. Kreivėnaitė ir Da
nutė Surdėnienė, ižd. Vanda Jankųvienė, 
sekr. Marija Raugienė, narė Aušra Bag
donavičiūtė.

Amerikiečiai pagerbė lietuvį dailininką
(Prie Michigano ežero, Michigano valsti

joje, yra Union Pier, nedidelis kurortinis 
miestelis. Čia ramu, švaru, tik apie 150 
km nuo Chica.gos. Jame įgyvena ir keli de- 
sėtkai lietuvių, daugiausia pensininkų. 
Jų tarpe ir lietuvių žymus dailininkas Vik
toras Petravičius su žmona Marija, čia, 
dailininkas turi pačias geriausias kūrimo 
sąlygas. Jis tomis geromis sąlygomis nau
dodamasis daug ir kuria ir dirba.

Šiomis dienomis „South Bend Tribūne“

Tas „garsusis žemėlapis“
Mini dar A. Gustaitis savo žemėlapį siu 

fantastinėmis Lietuvos sienomis. Buvo 
atsiuntęs tą žemėlapį Lituanistikos Insti
tutui, prašydamas jį išleisti arba bent ge
rai pareklamuoti. AK tuo metu buvau Li
tuanistikos Instituto pirmininku, tai ge
rai tą bylą žinau. Į tai nesikišau, bet ge
ografijos skyriaus vedėjas dr. V. Vilia
mas su B. Saldukiene turėjo galvosūkį, 
kaip atsikratyti tuo nevykusiu žemėlapiu, 
nesusilaukiant „patriotinio šantažo“. Grą
žino tą žemėlapį ir parašė neigiamą re
cenziją. Kadangi ji ‘buvo paraižyta man
dagia forma, tai atrodo, kad autorius1 ją 
palaikė komplimentu“.

Taip rašo „Tėviškės Žiburiuose“ (1982. 
1.28) gerai žinomas lietuvių mokslininkas 
dr. Jonas Balys.

žurnale dailininkas Viktoras Petravičius 
buvo plačiai aprašytas ir jo darbai labai 
gražiai įvertinti. To žurnalo visas viršelis 
papuo&tas dailininko ir jo žmonos nuotrau 
ka, kelių puslapių straipsnis, taipgi pagra
žintas keliomis dailininko Viktoro Petra
vičiaus, jo žmonos Marijos ir jo meno dir
binių nuotraukomis.

Dailininkas Viktoras Petravičius yra ne
tik dailininkas, bet dar ir grafikas ir ta
pytojas. Jis yra gimęs Lietuvoje 1906 m. 
gegužės 12 d. Badalių km. šakių vals. ir 
apskr. (Suvalkijoje, tikriau pasakius Za- 
navykijoje).

1935 metais baigė Kaune meno mokyk
lą o 1938 m. Paryžiuje (Prancūzijoje) to
kią pat mokyklą. Yra gavęs iš abiejų mo
kyklų baigimo diplomus.

Amerikos Lietuvių Tarybos veikla
Ši organizacija, sutrumpintai vadinama 

ALTa. Tokiu sutrumpintu vardu JAV lie
tuviai ją vadina.

ALTa Šiuo metu lankosi Washington 
D.C. Ir daro žygius valdžios įstaigose, kad 
ateinančiais metais JAV paštas išleistų 
Dariaus ir Girėno pašto ženklus, prisime
nant šių didvyrių skridimo Ir žuvimo pen- 
kiasddšimties metų sukaktį.

Washington D.C. veikia Palbaltiečių ko
mitetas, sudarytas iš lietuvių, latvių ir es
tų atstovų. Jo tikslas bendradarbiauti sa
vo tarpe ir reikalui ištikus tuoj kreiptis į 
atitinkamus valdžias įstaigų atstovus išsi
aiškinimui.

ALTą, šiame komitete atstovauja, jos 
pasekirtas atstovas prof. dr. Jonas Genys. 
O to komiteto veiklos išlaidoms padengti, 
praeities metais ALTa suteikė 11.285 dol.

Š.m. sausio mėnn. ALTos atstovai — 
valdybos nariai savo pasėdyje, iš savo tar
po išsirinko naują iždininką. Buvęs, dau
gelį metų iždininku Juozas Skorubškas, 
praeitais metais rudenį mirė, ilgą laiką 
sirgęs vėžiu. Jis nors ir sunkiai sirgo, bet 
iždininko pareigų neatsisakė. Tik jo mirtis 
jį nuo tų pareigų atskyrė. Panašiai, buvo, 
ir su iždininku Mykolu Vaidila. Ir jis ne
atsisakė iždininko pareigų, nors prieš mir
tį apie dvejus metus buvo visai suparali- 
žuotas. Keista, kad seni žmonės ir sunkiai 
sirgdami neatsisako atsakingų pareigų.

Tas naujas iždininkas bus Mykolas Pra
nevičius. Ir dar išrinktas Petras Buchas, 
finansų sekretoriaus pareigoms.

Taipgi, tame 'posėdyje buvo išsirinkti 
įvarių komisijų pirmininkai. Būtent: sek
retoriato — Inž. Gražvydas Lazauskas, 
Poli tinis — teisių d r. Kazys Šidlauskas, 
Visuomeninės — Veterinarijos dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, ALTos skyrių — Teodoras 
Blinstrubas, Finansų — Mykolas Pranevi
čius, Spaudos ir informacijos kun. dr. Juo
zas Prunskis, Teisių ir statuto — medici
nos dr. Jonas Valaitis, Namų administra
vimo — teisių dr. Vladas Šimaitis.

šiuos komisijų pirmininkus išsirinko 
posėdyje dalyvavę atstovai — valdybos na 
riai, jie paskirti ALTą sudarančių organi
zacijų): dr. Kazys Šidlauskas, Teodoras 
Blinstrubas, dr. Leonas Kriaučeliūnas, dr. 
Vladas Šimaitis, dr. Jonas Valaitis, Inž. 
Gražvydas Lazauskas, Mykolas Pranevi
čius, Petras Buchas, adv. Saulius Kuprys, 
Stasys Balzekas jr. agr. Juozas Lekas, 
Adelė Gabalienė, stud. R. Tričytė ir kun. 
dr. Juozas Prunskis.

Posėdyje dalyvavęs ir išrinktas Spaudos 
ir Informacijos komisijos pirmininku kun. 
dr. Juozas Prunskis nėra ALTos atstovas 
— valdybos narys. Jis tik pasamdytas 
toms pareigoms, kaip ir dirbanti ALTos 
įstaigoje raštinės vedėja Blinstrubaitė.

Ar teisėtai išrinkti tie komisijų pirmi
ninkai, jei posėdyje dalyvavo tik 61% 
valdybos narių? Ar gali ALTa pilnai ir 
gerai darbus atlikti jei (kai kurie į posė
džius visai, nesilanko? Kodėl organizacijos 
įeinančios į ALTą pasiunčia nepareigin
gus atstovus?

Tai klausimai į kuriuos eilinis žmogelis 
iš kiurio vis prašoma aukų ALTai, neran
da atsakymo.

Veiklios (moterys
Chicaigoje veikianti, lietuvių moterų 

klubų federacijos skyrius šjm. sausio mėn. 
17 d. turėjo informacinį susirinkimą.

Pirminihkė Matilda Marcinkienė, jau 
daugelį metų energingai pirmininkaujanti, 
susirinkime padarė praeitų metų veiklos 
pranešimą. Pagal pirmininkės pranešimą, 
matosi, kad daug dirbta, štai stambesnie
ji darbai: padėta suruoSti demonstracijas 
Vytauto Skuodžio išvadavimui iš Sovietų 
Sąjungos vergų stovyklos Sibire, mokslo 
ir kūrybos suvažiavimo metu, globota gin
taro ir Sidabro dirbinių paroda, suruoštas 
lietuvių mokytojams pagerbimas, dalyvau
ta A.A. Lietuvos generalinio konsulo dr. 
Petro Daužvardžio 10 metų mirimo pami
nėjime, talkinta ruošiant sol. Ginos Čep- 
kauskienės koncertą, taipgi padėta, ruo
šiant dr. B. Ciplijauskaltės paskaitą „Nu
sivylusios moterys 19 amž. romane“. Pa
dės taipgi .Lietuvos Fondui“ ruošiančiam 
dail. Prano Donišaičio meno darbų paro
dą ir Lt.

Susirinkime dailininkė Vanda Kanytė- 
Balukienė smulkiai papasakojo dail. Pra
no Donišaičio gyvenimą ir meno darbus 
nuo gimimo 1880 metų iki mirimo 1965 
metų Pietų Afrikoje.

Baigdama, dail. Vanda Balukienė dar 
pasakė, kad dail. Pranas Domlšaitis, nors 
ir gimęs Rytų Prūsijoje, (Mažojoje Lietu
voje) save laikė lietuviu ir Lietuvos pHie- 

1 čiu. Jis net keletą kartų lankėsi Lietuvoje

BALSAS IŠ MINIOS
Nesvarbu, nors žmogus ir daug laikraš

čių prenumeruoja, bet jeigu jų neskaito, 
arba paskaitęs nemąsto ir giliai apmąs
tęs, nepretenduodamas į neklystančius, ne 
pasako savo nuomonės ir neprisideda kil
niai idėjai įgyvendinti, paprasto eilinio 
laikraščio prenumeratoriaus nuomone, jis 
neatlieka pilnai savo pareigų Ir daro nuos 
tolį veiklai. Taip galvodamas ir noriu ra
miai kaip žemaičiui pridera — trumpai — 
drūtai šnektelėti, nevyniodamas į vatą, 
nei senimą, nei jaunimą.

Sausio mėn. 28 d. „Europos Lietuvio“ 
Nr. 4 „Skaitytojų laiškų“ skiltyje, p. M. 
Bajorinas savo laiške VAKARONĖJE AT
SILANKIUS tarp kitko rašo:

„Į vakarones atsilanko apie 30 jaunų as
menų susidedančių ifi lietuviškai Ir tik 
angliškai kalbančių lietuvių-čių ir kitų 
tautybių žmonių ar vyrų. Paskutinėje va
karonėje buvo net keli ukrainiečiai, kurie 
domisi Lietuva. Pašnekesiai vedami, anglų 
kalba. Į vakarones įtraukiami lietuvių kil' 
mės asmenys, kurie niekur kitur prie lie
tuviškos veiklos negali priklausyti, nes 
nesupranta lietuviškai.“

Toliau tarp kitko rašo:
„Nusiskųsta, kad esamos senimo orga

nizacijos ir veikėjai penmažai dėmesio 
kreipia į jaunimo veiklą, valdybose nema
tyti jaunimo reikalus suprantančių žmo
nių. „Europos Lietuvis“ irgi buvo išbar
tas už turinį ir cenzūrą. Kodėl neieškoma 
jaunesnio redaktoriaus, įdedant skelbimą 
į „E.L.“?“

Kadangi p. M. Bajorinas savo korespon
dencijoje neparalšė, kiek tų jaunuolių pre
numeruoja „Europos Lietuvis“ laikraštį, 
kiek jaunimui leidžiamas ..LYNES“ turi 
prenumeratorių iš jaunimo, kas apmoka 
jo ICleidimo išlaidas, kokiose lietuviškuo
se organizacijose jie darbuojasi ir t.t., ne
galiu giliai apmąstyti ir pilnai suprasti, 
bei savo nuomonės susidaryti ir pasakyti, 
kiek tas mielas p. Bajorino minitoas jau
nimas yra lietuviškai tautiškai, politiniai 
ir fiziškai subrendęs. Tokiu būdu šiuo 
metu negaliu žinoti, kaip galima tai ne
patenkinto jaunimo daliai pagelbėti.

(Šiandien galiu pasakyti tik tiek, kad 
p. M. Bajorinas būdamas jau, nebe nesusi 
tupėjęs (kaimietiškas išsireiškimas) jau
nuolis, galėjo jiems į ausis pašnibždėti lie
tuviškai, kad apie visokias neigiamybes, 
tariamas ir esamas, nedera kalbėti kitatau 
člų tarpe; jas galima ir būtinai reikia iš
siaiškinti. savųjų tarpe.

Tad iki pasimatymo broliai lietuviai ir 
sesės lietuvaitės, Gedimino kalne. Ir tada 
(ten, visi kartu — jauni ir seni padainuosi
me ir pašoksime: Kaip mums linksma, 
kaip mums linksma, Kaip mums linksma 
Lietuvoj.

Lai gyvuoja, lai gyvuoja,
Lai gyvuoja, Lietuva.

Mielas ir brangus jaunime! Tad moky
kitės lietuviškai kalbėti, skaityti, rašyti, 
dainuoti ir galvoti.

P.P. (Detroit, U.S.A.)

■■__■■__ >■ .

SINONIMŲ ŽODYNAS
Lietuvoje neseniai išėjo iš spaudos A. 

Lyberio paruoštas SINONIMŲ ŽODYNAS. 
Tai 505 psl. knyga, su 5200 sinonhninių 
žodžių grupių, apimančių daugiau kaip 
27000 žodžių bei fraziologlzmų.

Kas yra sinonimai? — Daiktams, veiks
mams, ypatybėms pavadinti kalba dažniau 
šiai turi ne po vieną žodį. Liaudies kal
boje yra keletas, ar daug vaizdingų žodžių, 
tą patį dalyką vis kitaip nusakančių. Tie 
žodžiai ir yra sinonimai.

Pavyzdžiui, žodis eiti turi daug artimos 
reikšmės (sinonimų): žengti, žingsniuoti, 
žygiuoti, marširuoti Ir t.t.

Naudojant įvairius žodžius, galima kiek 
vienam atvejui pasirinkti tinkamesnį tiks
lesnį ir kartu padaryti kalbą turtingesnę 
ir vaizdingesnę.

Olandija
SKAMBA MŪSŲ DAINOS

Roterdamo Meno Institucija, didžiųjų 
poezijos švenčių rengėja, ruošia ir eilinius 
poetų vakarus. Vasario 19 d. toks vaka
ras „Pieterse“ poezijos knygyno auditori
joje buvo skirtas Amsterdame gyvenan
čiam I. Kaplanui. Dedikavęs vakarą Lietu
vos Nepriklausomybės šventei. I. Kapla- 
nas paskaitė anglų kalba savo poemėlę 
„Ar jie smaugia lakštingalas?“ — apie tra 
gilškąjįį apgautosios Salomėjos Neries li
kimą, eilėraštį „Dainuojantieji deglai“ — 
apie didvyriškus Lietuvos pokario parti
zanus ir k. Olandiškus kūrybos vertimus 
skaitė amsterdamietis poetas St. David
son.

Vasario 28 d. naujagimis ansamblis 
„Daina“, besiruošdamas vykti į Belgijos 
lietuvių Tautinės Šventės minėjimą Lie- 
že, pirmą kartą pasirodė prieš Amsterda
mo publiką. Pradėta „Ko liūdi, pūtinėli“, 
užbaigta „Stikliužėliu“, skaityti du T. 
Venclovos eilėraščiai — lietuviškai ir 
olandiškai (vertėjas B. den Uyl). Audito
rija — daugiausia jaunimas — pasiklau
sė ir lietuviškų pasakų, pažiūrėjo panto
mimos lietuviškų šokių melodijų moty
vais. Scenoje greta savo vardo „Daina“ 
ansambliečiai iškabino improvizuotą Lie
tuvos tautinę vėliavą.

„Dainos“ dalyviai — studijuojantieji ir 
dirbantieji Amsterdamo jaunuoliai. Vado
vas — jaunas pianistas ir kompozitorius 
Paul de Boer. Iniciatoriumi ansamblį steig 
ti buvo dainininkas — mėgėjas J. Sleu- 
mer. J. Budreika
Amsterdamas 

MŪSŲ JAUNYSTĖ — (KAS JI?
Neretai tenka išgirsti „nemielas mūsų 

jaunimas, negerbia mūsų, senosios kar
tos!“

Neskubėkite teisti! Geriau pagalvokite, 
kas gi yra tas jaunimas!? Pažvelkite ge
riau, — tai jūs patys. O gal būdami jau
ni jūs buvote kitokie? Ne, lygiai tokie pa
tys išdaigininkai, triukšmadariai, nenuo
ramos. Lygiai taip pat laikėte save visa
žinančiais ir teisiais.

Jaunimas skuba... Tačiau, juk visais 
laikais jis skubėjo. Pagaliau, skuba ir pats 
gyvenimas. Jaunoji karta nori žengti kar
tu su gyvenimu. Juk jiems jis tai daina, 
pasaka, juokas, meilė. Mes galvojame, kad 
pasaulis sukurtas tik mums. Ir neskubė
kite, tėveliai, barti mūsų, nesudaužykite, 
tos žydros pasakos kuri priklauso mums. 
Juk ateis, tikrai ateis laikas, kada visos 
Ilgai kurtos svajonės suduš. Tada ir mes 
patys pamatysime pliką realybę. Bet, te
gul tai būna mūsų pačių atradimas, nors 
ir pasikartojantis tūkstantąjį kartą.

Nepykite, kad retkarčiais pamirštame 
savo kamienus t.y. savo tėvus. Tačiau, ir 
vėl pažvelgsite į save. Nejaugi jūs neužžė- 
rėte praeities dulkėmis savo tėvų? Prisi
menate juos tik ilš pareigos. Taip, ir ne
reikia tvirtinti, kad tai netiesa. Kol netu
rėjote savo atžalų, tėvų net nesistengėte 
suprasti. O dabar kaltinate, kad jaunimas 
beskubėdamas užmirKta jus. Betgi tuo pa
čiu jūs kaltinate save, savo prabėgusią 
jaunystę.

Tad netarkite taip dažnai žodžių ,,Mes 
buvome kitokie.“ Ne jaunystė visais lai
kais vienoda: veržli, nenurimstanti ir vi
sada truputį klystanti.

Taip, jaunystė dabar priklauso mums, 
bet dar visai neseniai buvo jūsų, dar ir 
dabar 'širdyse jūs esate jauni. Todėl, ne
teiskite taip griežtai, kada reikia pabarki
te ir atleiskite. Tegu jaunystė lieka tokia 
kokia Ir buvo.

Asta Kučinskaitė

ir 1929 m. net apsivedė Klaipėdoje.
Bet dail. Pranas Domšaitis, menininkų 

tarpe nebuvo daug žinomas.
O Chicagoje leidžiamas dienraštis „Sun 

Times“ patalpino meno kritiko Harold 
Hayden, dail. Prano Domšaičlo meno dar
bų įvertinimą su pastaba „Valstybės ir 
tautos iSlieka žinomos tik per žmones, ku
rie ką nors sukūrė, ir kiekvienas žmogus 
nešasi savąją tautybę, kur jis bebūtų, o 
P. Domlšailts visą laiką liko lietuviu“.

Andrius (Laukaitis

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1982 m. kovo 5 d. Nr. 9 (1598)

LI ETŲ VIS
LITHUANIAN

WEEKLY
Printed and Published In Gt. Britain 

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

Tel. 01.727 2470 
as a Newspaper at the PostRegistered 

Office.
Leidžia D.

ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Prenumeratos .kaina metams 16 sva
rų, pusei metų 8 sv. (kitų kraštų prenu

meratoriai moka pagal Britanijos svaro 
kūnų).

Britanijos Lietuvių Sąjunga

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 5.0o 
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. pritaikytas

salėje. Iš- 
Hamburgo
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IV. 24-25 DBLS Metinis Suvažiavimas 
Liet. Namų B-<vės akcininkų susirinkimas, 
2 Ladbroke Gdns., London W11.
V. I-3 DBLJS Tautinių Sakių ir Liau
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje, 
Hampshire, DB.
VW. 15-21 29-ojd Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
Hill, Twickenham, DB.
VUI. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

Bradlordas
ir SURINKTA AUKŲ SIUNTINIAMS

Bradfordo Lietuvių Vyčio klube, per 
16-slos Vasario minėjimą, surinkta aukų 
pašto išlaidoms padengti, siunčiamiems 
siuntiniams Lenkijoje gyvenantiems lietu
viams. Buvo surinkta 59.00; 10.00 sv. au
kojo V. Gurevičius; po 5.00sv. Galbuogle- 
nė ir S. Terleckas. Pinigai pasiųsti kun. 
S. Matuliui.

Visiems aukotojams dėkoju.
Aug. Giedraitienė

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Br. Gleveckas 5 sv.
Dėkoja

TFA D. Britanijoje

D.
Už

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

ir R. šovai — 20 sv.
auką nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

Manchesteris
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Katalikų Bendri 
ja š.m. kovo mėn. 6 d. 6 vai. vakare Lie
tuvių klubo patalpose rengia.

šv. Kazimiero minėjimą
Programoje Ant. Jalovecko paskaita.
Ta proga klubo valdyba žada visus da

lyvius pavaišinti kugeliu ar blynais.
Visi malosiai kviečiami minėjime daly

vauti.

AUKOS SPAUDAI 
Totoraitis — 13.50 sv., 
Gelvinauskienė — 11.50 sv., 
Liutikas — 10.00 sv., 
Germanavičius — 6.50 sv., 
Masiauskas — 5.00 sv.,
Melnikas — 2.50 sv.,

B.
M.
Č.
A.
J.
K.
J. Kandelis, M. Vigelskis ir V. Chada- 

kauskas — po 1.50 sv.
Ačiū

Londonas
LONDONO DBLS PIRMOJO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Kovo 7 d., sekmadieni, 2 vai. p.p. Lon

dono lietuvių Socialiniam klube Victoria 
Park Rd., įvyks Londono DBLS Pirmo 
skyriaus mėtinis susirinkimas.

Darbotvarkėje numatyta: valdybos pra
nešimas, revizorių pranešimas, valdybos 
Ir revizorių rinkimas, atstovo į DBLS 
metinį Suvažiavimą rinkimas ir kiti rei
kalai. Bus renkamas narių mokestis, 
nariai ir svečiai prašomi atvykti ir daly
vauti diskusijose.

Skyriaus Valdyba

MLK Bendrija

Nottinghamas
MIRTINAI SUŽEISTA

N. GROKAUSKAITĖ-SMALLEY
Vasario 23 d. Nottinghame automobiliu 

važiuojant į darbą, eismo nelaimėje buvo 
sunkiai sužeista Nijolė Grokauskaitė-Sma- 
lley. Nuvežta į Derby ligoninę, ji po kelių 
dienų mirė.

Velionė buvo 31 metų moteris ir dirbo 
ligoninėje.

Paliko liūdinčius vyrą, du vaikučius ir 
ir savo tėvus.

Prestonas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Š.m. kovo mėn. 14 d. 3 vai. p.p, yra šau
kiamas visuotinas DBLS-gos Prestono sky 
riaus susirinkimas pas M. RAMONĄ 
28a PORTER ST.

Paskintu laiku kvorumui nesusirinkus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai 
ir po to pravestas, nežiūrint susirinkusių 
narių skaičiaus.

Prašome visus tautiečius dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

VASARIO J6-SIOS MINĖJIMAS 
HAMBURGE

I'š visų PLB Hamburgo Apylinkės mini
mų Švenčių stropiausiai yra pasiruo'šlama 
Vasario 16-sios minėjimai, ir visada su
traukia didesnį skaičių dalyvių net iš toli
mesnių apylinkių. Galima sakyti, kad ji 
yra Šiaurės Vokietijos lietuvių bendra 
šventė.

Vasario 16-slos minėjimas įvyko vasa
rio 13 d., pradedant pamaldomis 17 vai.: 
katalikams šv. Ansgaro bažnyčioje, Mi- 
chaelstr. 5 ir evangelikams Katalikų Moks
lo Akademijos koplyčioje. Pamaldas pilnu
tėlėje bažnyčioje katalikams atlaikė kun. 
dek. V. Šarka kartu su Hbg. vyskupo įga
liotiniu Williams Sander. Buvo kun. dek. 
V. Šarkos pasakytas šventei 
pamokslas.

Šventės tąsa sekė parapijos 
kilmingą posėdį atidarė PLB
apylinkės pirmininkas Manfredas šiuše- 
lis, pasveikindamas gausiai susirinkusius 
tautiečius ir kitataučius svečius; paaiškin 
damas jiems šios šventės reikšmę.

Kiek ilgesnę paskaitą skaitė kun. dek. 
V. Šarka, apžvelgdamas mūsų tautos įvy
kius nuo Pirmojo pasaulinio karo iki šių 
dienų. Jis reikalavo laisvės visoms paverg 
toms tautoms, apgailestavo Ir barė dar 
laisvėje esančias tautas, kad mažai tesirū
pina pavergtų tautų laisvinimų.

Sekė sveikinimai: Sveikino Artur Cipu- 
lis — Latvių Centrinio Komiteto Vokieti
joje pirmininkas, lenkų atstovas Ruszeck, 
vengrų kunigas Josef Baraneck, taip pat 
sveikino ukrainiečiai ir Lietuvos vokie
čiai, kurie yra tapę mūsų draugais. Wil
liam Sanders sveikindamas pasakojo, kad 
jis pradėjusią vasarą lankėsi Lietuvoje ir 
kiek leido sąlygos stengėsi pažinti žmonių 
tenykštį gyvenimą. Laisvų pasikalbėjimų 
jis beveik neturėjo. Jis mano ir šia vasa
rą turėsiąs galimybės vėl nuvykti į Lie
tuvą.

Prasidėjo meninė dalis. Mezosopranas 
Vilija Mozūraitytė, tik 1981 m. liepos 1 
d. atvykusį iš Lietuvos, kur yra baigusi 
Juozo Gruodžio vardo aukštesniąją muzi
kos mokyklą su dirigentės diplomu, o da
bar dar Hamburge studijuoja Aukštojoje 
muzikos ir meno mokykloje. Ji padainavo, 
akomponojant Kathailnai Beckmann, šias 
daineles: Vidūno „O užtekėk“, V. Klovos 
„Mieli vaikeliai“, Handel „Lascia chi.o“, 
Sdhariatti „San tutta duo“.

Buvęs Kauno ir Klaipėdos dramos te
atrų aktorius — Albinas Gedvilą pasakė 
Maironio eilėraštį „Trakų pilis“.

Po to V. Mozūraitytė vėl padainavo 4 
operų arijas. Solistės turi stiprų soprano 
■balsą ir galima tikėtis iš jos sulaukti ge
ros operos solistės.

A. Gedvilą vėl padeklamavo, šiuo tarpu 
nuosavo kūrybos, įdomų eilėraštį „Aušra 
Gedimino kalne“.

Prograręos atlikėjai buvo gausiai apdo
vanoti gėlėmis. Dar kurį laiką linksmino 
dalyvius, grodama akordijonu ir dainuo
dama lietuviškas daineles, pritariant net 
publikai, solistės motina — Mozūraitienė, 
kur Lietuvoje buvo vidurnės mokyklos 
muzikos mokytoja.

Pagaliau sekė šokiai, 
Padago kapelai.

grojant trankiai

I. Sragauskis

LIORENČAS 
gimęs 1904 m.

RAŠYTOJAS A. LANDSBERGIS 
LONDONE

Kovo 14 d., sekmadienį, 5 vai., vakare, 
Londono Lietuvių bažnyčios svetainėje 
ruošiamas rašytojo Algirdo Landsbergio 
literatūrinis rečitalis.

Rašytojas savo paskutiniame laiške sua
bejojo, ar beapsimoka rengti Londone jo 
•literatūros rečitalius. Tad šį kartą rengė
jai nutarė pamėginti Rytų Londoną ir šiame gausiai dalyvauti. 
DBLS centrinio skyriaus vardu labai kvie
čia lietuvius ateiti ir pasiklausyti.

Ypač laukiama ta maža saujelė ištikimų 
gražaus žodžio mylėtojų, kurie Ir kitais 
kantais pasidžiaugdavo A. Landsbergio 
kūrybiniu žodžiu. Nei nuolatiniai, nei nau
ji jo klausytojai nenusivils.

Apgailestaudami pranešame, kad dėl 
iki šiol nenumatytų kliūčių A. Landsber
gis į Nottinghamą negalės atvažiuoti.

DBLS Centrinio skyriaus /valdyba

Rochdale
SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdalės skyrius šaukia metinį 
susirinkimą, kuris 
14 d., punktualiai 
'be, 80 Molesworth

Visus narius ir

įvyks sekmadienį kovo 
1 vai. Ukrainiečių klu- 
St.
svečius maloniai kvie-

Skyriaus Valdyba

Stoke-on-Trent
SUSIRINKIMAS

Visi Stoke-on-Trent DBLS skyriaus na
riai kviečiami į visuotinį susirinkimą šeš
tadienį, kovo 6 d., 18. vai., „The Archers“, 
Woolstanton, Newcastle-under-Lyme.

Liet Sodyba
ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

Pranešama, kad dar yra keli kambariai, 
specialiai rezervuoti lietuviams, norin
tiems praleisti Velykų ar Sekminių sa
vaitgalius Lietuvių Sodyboje. Prašome pa
skubėti užsisakyti.

Balandžio mėnesio 9 ir 10 dieną kartu 
su anglų keliautojų klubais yra ruošiami 
didesnio pobūdžio šokių vakarai.

Šeštadieni, kovo 6 d., Sodyboje bus ang
lų jaunimo šokiai iki 1 vai. nakties. Pra
džia 8.30 vai. vak.

Wolverhamptonas
DBLS SKYRIAUS (SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 20 d., šeštadienį, 6.30 vai 
p.p. The Newhampton Pube, Riches Street, 
Whitmore Reans, W-ton yra šaukiamas 
šio skyriaus visuotinis metinis susirinki
mas. Bus renkama Sk. Valdyba taip pat 
atstovas į DBLS ir Akcininkų suvažiavi
mą Londone.

Visi nariai ir prijaučiantys prašomi šia
me susirinkime dalyvauti.

Sk. Valdyba

DBL S-gos nariams ir Lietuvių Namų 
Bendrovės Akcininkams į visus parengi
mus įėjimas nemokamas.

Boltonas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Metinis skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo mėn. 13 d. 8 vai. vak. 
Boltono ukrainiečių klube. Visi tautiečiai 
yra kviečiami šiame susirinkime dalyvau
ti.

Vokieti,* a
SVEČIAS

Užsisakykite ir draugus paraginkite už
sisakyti vienintelį pasaulyje lietuvių evan
gelikų liuteronų laikraštį „Svečią“ — 
„Der Gast“. Prenumeratos ir kitais reika
lais prašau kreiptis tik 'į mane, taip pat 
nuoširdžiai prašau man siųsti prenumera
tos mokestį ir aukas sekančiu adresu:

Pfarrcr Fr. Skėrys, į.Miilhauserstr. 9, 
D—6800 Mannheim 71 (Friedrichsfcld) 
Telefon: 0621-475591, Konto Nr. 744 128 0 
bei der Stadtsparkasse Mannheim, . 1

MIRĖ MARTYNAS
Martynas Liorančas, 

gruodžio mėn. 19 d. Trakiniškių kaime, 
Tauragės apskrityje, mirė 1982 m. sausio 
mėn. 8 d. sulaukęs 77 m. amžiaus Schwet- 
zingeno apskrities ligoninėje, Vokietijoje.

Jis buvo vedęs Martą Kedaitytę iš Ba
takių miestelio ir iš tos santuokos sulau
kė sūnaus Martyno, kuris su savo šeima 
dabar gyvena Karaliaučiuje. Antrą kartą 
vedė Mariją Andrijaitytę iš La'ši'škių kai
mo 1935 m. lapkričio mėnn. 16 d. ir gyve
no laimingoje santuokoje su ja 46 metus.

Lietuvoje, jie gyveno Šakalinės kaime, 
Tauragės apskrityje nuosavame 20 ha ūky 
je. Iš profesijos jis buvo ne tik ūkininkas, 
bet dailidės meistras, namų statybininkas, 
savo dirbtuvėje darė roges, vežimus, kars
tus ir kitokius medžio dirbinius.

Iš tos santuokos susilaukė tris sūnus 
‘ir vieną dukterį. 1941 m. repatrijavo į Vo
kietiją ir gyveno repatrijantų stovyklose 
Rostocke, Bad Kuehlungsborne ir ir Gral- 
mueritze) Mecklenburge. Liorenčas ir žmo 
na negavo Vokietijos pilietybės ir jiems 
išdavė tik Umsiedlerlų pasą A. Dėl to jis 
neturėjo „garbės“ tarnauti Hitlerio Wehr 
maclhte, bet dirbo karo pramonėj. Raudoną 
jai Armijai užėmus Mecklenburgą) Rytų 
Vokietiją visa Liorenčių šeima buvo prie
vartos būdu sugrąžinta į Lietuvą ir jie 
vėl apsigyveno Šakalinės kaime, bet jau 
ne savo ūkyje. Tenai Martynas Liarenčas 
dirbo pagal savo profesiją, kaip namų sta 
tybininkas ir miško pramonėje.

1958 m. visa Liorenčių šeima antrą kar
tą atvyko į Vakarų Vokietiją per Fried- 
landą ir pateko į Baden - Wuerttenlbergo 
kraštą. Apsigyveno Leimen miestelyje 
prie Heidelbergo, o vėliau Schwetzingeno 
mieste.

1965 metais persikraustė į Bruehl mies
telį, 'į nuosavą namą. Čia jis gyveno 16 
metų.

Palaidotas 1982 m. sausio mėn. 12 d. 
Bruehl kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo 
gana didelis skaičius žmonių, vaikai su sa 
vo šeimomis, giminėmis, kaimynai ir tau
tiečiai kilę iš Lietuvos. Ant kapo sudėta 
daug vainikų ir gėlių. (Kunigas Fr. Skė
rys laidotuvėse negalėjo dalyvauti, nes jau

sausio mėn. 11 d. buvo ligoninėje Diako- 
nissen - Krankenhaus Mannheime).

Velionis buvo giliai religingas, susipra
tęs krikščionis ir nuolatos lankė su žmona 
lietuviškas pamaldas, kai kunigas Fr. Skė
rys jas laikydavo Huettenfelde.

Kai brangiausią turtą iš Lietuvos atsi
vežė į Vakarų Vokietiją lietuvišką Bibli
ją išleistą 1905 m., Naująjį Testamentą 
išleistą 1932 m., Dr. Martyno Liuterio iš
verstą į lietuvių kalbą „Mišių Knygą“, 
spausdintą Tilžėje Mauderodės spaustuvė
je ir keletą giesmių knygų. Kunigui Fr. 
Skėriui jis pasakojo, kad Bibliją yra per
skaitęs net tris kartus ir kiekvieną dieną 
skaitydavo iš Mišių Knygos pamokslus ir 
giedodavo iš lietuviško giesmyno su žmo
na. Tai yra didžiausias pavyzdys mums vi
siems krikščionims, kaip reikia būti ti
kinčiu ir ištikimu Viešpačiui iki savo gy
venimo pabaigos.

Paliko liūdinčius: žmoną, 4 sūnus, vieną 
dukrą, žentą, marčias, 8 anūkus.

Ilsėkis, mielas Martynai, Viešpaties ra
mybėje savo tėviškės daugiau nebepama- 
tęs. Tebūnie Tau lengva svetimoji, nors ir 
negimtoji, žemelė Vakarų Vokietijoje. Čia 
mes neturime pasiliekančios vietos, bet 
ieškome būsimos.

kunigas Fr. Skėrys

Skautiškuoju keliu
Sveikiname

LSS Tarybos Pirmi j a, didžiai įvertin
dama dvasinę skautiško įžodžio ištikimybę 
ir pasišventimą lietuviškosios skautybės 
darbe ir jaunimo auklėjime Europos Ra
jone, Vasario 16-tosios proga pagerbė Lie
tuvių Skautų Brolijos vadovus, nusipelnu- 
sius šiai idėjai: Sielovadą ps. kun. dr. Ste
poną Matulį^MIC; ps. Eimutį Šovą — „Bu
dėkime“ redaktorių ir ps. Steponą Vaitke 
kevičių — Nottinghamo vieneto vadovą. 
Juos pakėlė į vyresniškumo — SKAUTI
NINKO LAIPSNĮ.

Sveikiname pakeltuosius 'į vyresnišku
mo laipsnius, pareikšdami jiems brolišką 
padėką, ir linkėdami jiems neužmigti ant 
laurų, bet dar su didesniu užsidegimu il
gus metus likti mūsų skautiškų vadovų 
gretose ir toliau ištikimai tarnauti Dievo, 
Tėvynės ir Artimo tarnyboje.

Sveikiname Vidą Puodžiūną, 
ilgus metus skautų gretose ir 
„Lynes“ redaktorių, jaunuolių 
koje laimėjusį premiją.

Linkime jam kūrybingos, našios ir pras
mingos sėkmės užsibrėžtuose tiksluose ir 
laimėti dar daug premijų žurnalistikoje. 
Kviečiame žurnalistikos patirtimi pasida
linti 
Visi

brendusj 
dabartini 

žurnalisti-

su draugais skautiškoje stovykloje, 
laukiame.

skautų stovykla33-ji
(Vykstant transporto streikams ir esant 

nepalankiam orui, Rajono skautų vadovai 
ir vadovės korespondenciniu būdu nutarė 
Europos Rajono skautų • 
laiką, kad palengvinus 
laikui atostogas.

Europos Rajono 33-jl 
vasaros stovykla įvyksta 
Lietuvių Sodyboje. Stovyklą pravesti pa
kviestas s. St. Vaitkevičius, talkininkau
jant prityrusiems vadovams ir vadovėms. 
Maitinimą tvarkyti žada mums visiems 
puikiai žinoma veikli „kuk“ ps. Irena Ger- 
džiūnienė. Dėkojame.

Kviečiame visas seses, brolius ir vado
vus, stovyklai rezervuoti laiką ir gausiai 
dalyvauti. Turėsime ir svečių iš Vokieti
jos ir kitų kontinentų.

Prisiminkime, kad į stovyklą susirinks 
vadovai ir vadovės, nežiūrint asmeninių 
ir kasdieninių rūpesčių ir įtakių, bet gyvų 
prisiminimų vedami, savas atostogas ski
ria stovyklos organizavimui, jos pravedi- 
miui ir jaunimo auklėjimui, viską šiai idė
jai pašvenčiant.

Įsidėmėkime, kai stovyklos savaitė pra
bėgs kaip akimirka, o stovyklos laužų 
liepsnomis apsupti išgyvenimai, troškimai, 
viltys ir maldos, paliks neblėstančia žara 
visiems ilgam atsiminimui. Stovykloje ri
kiuosis skautybę pažinę skautai, skautės, 
vadovai, vadovės Ir skautiškos idėjos rė
mėjai... Kai kurie iš jų, jau ilgus metus 
žygiuoja skautiškuoju keliu, siekdami, kad 
skautija išeivijoje dar ilgai, ilgai švytėtų 
mūsų kelyje, garbingai tarnauti skautiš
kam idealui: Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Tad sesės ir broliai, jau dabar pradėki
me ruoštis skautų stovyklai.

vasaros stovyklos
rezervuoti tam

tradicinė skautų 
liepos 24-31 d.d.

Atsišaukimas
Per visą 30-tį metų skautiškos veiklos, 

stovyklų ir gyvenimo, labai nuoširdžios 
padėkos yra nusipelnusios kelios organi
zacijos. Skautiškas judėjimas buvo DBLS 
-gos, kitų organizacijų, klubų, skautiškos 
idėjos rėmėjų ir pavienių asmenų remia
mas ir globojamas.

Nuoširdi ir didelė mūsų padėka VI
SOMS ir VISIEMS.

Mes Lietuvių skautų vadovai visuomet 
jautėm, kad nesame vieni. Visuomet tu
rėjome daug, daug nuoširdžių rėmėjų ir 
globėjų. Nežiūrint, kad darbas nėra leng
vas, tačiau jis darėsi kas kart vis langves- 
nis Ir padarė galimu tęsti jaunimo auklė
jimą bei stovyklų organizavimą jau 33 
metus.

Nusistovėjusia tvarka ir vėl drįstame 
kreiptis į organizacijas, klubus, skautiškos 
idėjos rėmėjus ir pavienius asmenis, kad 
Tamstų nuoširdžiai ištiesta ranka: para-

EUROPOS 29
LIETUVIŠKŲJŲ ,
SnJDUŲ SAVAITĖ

KUR GYVENSIME?
Gyvensime, valgysime, paskaitų klausy

me Žemuogių Kalne (Strawberry Hill). 
Bendrabutis yra labai didelis (450 lovų), 
bet mes užimsime tik dalį.

Dauguma kambarių yrą viengubi su šil
tu Ir šaltu vandeniu. Vedusiems bus ir 
dvigubų kambarių. Veiks du barai.

Sodas yra didelis. Jame randasi žaidi
mų aikštės, penkios teniso aikštės, sporto 
salė ir bažnyčia. Temzė teka visai pro ša
lį. Netoli esantys Londono priemiesčiai, 
Ričmondas ir Kingstonas, yra garsūs krau 
tuvių gausumu. Žmonės iš pačio Londono 
važiuoja ten apsipirkti.

Žemuogių Kalno pastatai yra surišti su 
istoriniais įvykiais. Walpole pastatas yra 
2 šimtmečių senumo, o 19-tame šimtme
tyje Lady Waldegrave prie jo dar prista
tė kitą namą, kuriame ji pati gyveno.

PASAUL YJE
RUSŲ PASIRUOŠIMAS KARUI

Sov. Sąjungos gen. štabo viršininkas Ir 
gynybos ministro pavaduotojas maršalas 
Nikolai Ogarkov atkreipė visuomenės dė
mesį į didelę problemą rusų kariuomenė
je. Neseniai išleistoje knygutėje jis sako, 
kad Iš 4.800.000 kareivių Sov. Sąjungos 
kariuomenėje daugelis nemoka rusų kal
bos. Tai daugumoje Vid. Azijos tautų vy
rai, kuriems rusų kalba yra svetimoji kal
ba.

Maršalas Ogarkov sako, kad naujokams 
nepakankamai mokant rusų kalbą, susi
daro didelė kliūtis kariniam apmokymui. 
Knygutė ragina tobulinti karinį pasiruo
šimą galimam netikėtam puolimui iš JAV 
pusės.

NUKRITO NUO AUKŠTOS 
TRAPECIJOS

Sov. Sąjungos cirkų valdybos 
rius Kclevatov, prez. Brežnevo 
draugas, yra atleistas iš pareigų 
ėmimą.

Jis ėmė kyšius iš cirko artistų, kurie 
norėjo išvykti gastrolėms ‘į užsienį.

direkto- 
dukters 

už kyšių

— Kovo 21 d. Indijos min. pirm. I. Ghan 
dhi atvyks į D. Britaniją. Tuo laiku bus 
■atdarytas Londone Indijos festivalis.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Prestone — kovo 7 d., 12.15 vai.
Eccles — kovo 14 d., 12.15 vai.
Ročdalėje — kovo 21 d., 12.15 vai.
Nottinghame — kovo 4 d., šv. Kazimiere,

8.30 vai. ryte, Liet, židinyje.
Nottinghame — kovo 7 d., 11.15 vai., Liet. 

Židinyje.
Leamingtone Spa — kovo 7 d., 13.50 vai., 

šv. Petre.
Coventry —kovo 7 d., ne 16, bet 16.50 vai., 

šv. Elzbietoje.
Nottinghame — kovo 14 d„ 11.15 vai., Liet. 

Židinyje.
Leicesteryje — kovo 14 d„ 14 vai., švč. šit 

dyje. Po to a.a. Kaz. Paukščio paminklo 
šventinimas.

Gloucesteryje — kovo 20 d., 12 vai., šv.
Petre, pamaldas laiko svečias kun. dr. 
Jonas Sakevičius, MIC.

Straude — kovo 20 d., 17.30 vai.. Beeches 
Green pamaldas laiko kun. J. Sakevi

čius.
Nottinghame — kovo 21 d., 11.15 vai., Liet. 

Židinyje.
Derbyje — kovo 21 d.. 14 vai..

Gate.
Birminghame — kovo 21 d., 

Park Rd.
Stoke-on-Trent — kovo 27 d„ 

Wulstan's.
Wolverhamptcne — kovo 27 d.,

šv. Petre - Pauliuje, North St. Pamaldas 
laiko kun. J. Sakevičius, MIC.

Nottinghame — kovo 28 d., 
Židinyje.

Ketteringe — kovo 28 d., 14
Northamptone — kovo 28 

Lauryne, Craven St.

Bridge

18

18

vai., 19

vai., St.

16.30 vai.,

11.15 vai., Liet.

val.
d., 18 vai., šv.

ma ir globa mums, teikia jėgų, toliau iš
eivijoje žygiuoti skautiškuoju keliu, ves
ti ir globoti jaunąją kartą lietuviškoje ir 
skautiškoje dvasioje ir aplinkoje.

Budžiu,
v.s. J. Masiauskas

Registracija
Visi vykstantieji į skautų vasaros sto

vyklą registruojasi žemiau patiektu adre
su ar pas savo vadovus, 
stovyklai priima:

J. Masiauskas, 7, The 
field, Nr. Ashbourne, D 
2JE.

Taip pat aukas

Crescent, May- ; 
erbyshire, DE6

Skautų įveikia! parama
V. Sllnickas iš Leeds, 

Damausko antkapiui gėlių, skautų veik" 
lą parėmė 5 sv.

Skautiškos idėjos didžiam rėmėjui iš
reiškiame nuoširdų ačiū.
Rajono Skautų 'Vadija

vieton a.a. D.
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