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Darbingos dienos
DBLS atstovu ir Lietuvių Namų bendro

vės akcininkų susirinkimai yra svarbiau
sios ir darbiingiausos dienos D. Britanijos 
lietuvių veiklioj. Atstovai ir akcininkai su
sirenka išklausyti pranešimų apie Sąjun
gos ir bendrovės (atliktus darbus, išdisku
tuoti ir aptarti -abiejų organizacijų veiklą 
ir numatyti planus ateičiai. Turint galvo
je, kad visa tai turi būti atlikta per du 
pusdienius, tai darbo tikrai esama per 
akis. Nenuostabu, kad į pabaigą dažniau
sia pritrūksta diskusijoms laiko, ir kai 
kurie atstovai grįžta, neturėję progos pa
sisakyti arba nespėję suvirškinti per daž
nų kalbėtojų keliamus ne visiškai tiksliai 
suformuluotus klausimus bei pasiūlymus.

Tad gal ir neblogas yra kai kieno siūly
mas neįtraukti į suvažiavimo programą 
skyrių atstovų pranešimų, nes juose dau
giausia kalbama apie dalykus, kurie metų 
bėgyje yr.a pasirodę mūsų (spaudoje. Be to, 
tokie pranešimai daromi Tarybos suvažia
vimuose, o atstovų suvažiavime jie tik pa
kartojami. Gal būtų dar didesnė nauda, 
jei dėmesio verti skyrių veiklos ’praneši
mai būtų tiesiog išspausdinami laikrašty
je, kad su jais galėtų susipažinti ir ’suva
žiavime nedalyvavusieji skaitytojai.

Kaip matyti iš prieš porą savaičių iš
siuntinėtų apyskaitų, L. Namų bendrovės 
balansas jau viršija 100.000 svarų, o kai 
kurių jos skyrių (Sodybos) apyvarta pa
siekė 50.000 svarų. Nors tos skaitlinės at
skirai paimtos nieko labai daug nepasako 
apie faktiškąją bendrovės padėtį, bet jos 
rodo, kad mūsų veikla vis plečiasi, turtas 
didėja, nors šiek tiek didėja ir -Skolos.

Šioje vietoje nesiimama nagrinėti kon
densuotai paskelbto (bendrovės veiklos ba
lanso, tik norima atstovus ir akcininkus 
įspėti, kad jie iš anksto ’gerai su juo susi
pažintų, pastudijuotų, aptartų mūsų kul
tūrinės ir finansinės veiklos planus ir at
vyktų su konkrečiais pasiūlymais bei ap
galvota kritika. Tokiu būdu būtų sutaupy
ta laiko, o Centro valdyba gautų naujų, 
pozityvių idėjų.

Kaip visiems žinoma-, pagrindinė D. Bri
tanijos lietuvių organizacija yra DBLS, 
davusi pradžią visokeriopai kultūrinei 
veiktai ir per jos sukurtąją L. Namų ben
drovę sudariusi medžiaginį tos veiklos pa
grindą. Nesistebėtina, kad šiandien kartais 
vėl iškyla klausimas, kuri iš šitų dviejų 
organizacijų šiuo metu yra svarbesnė, ku
ri yra višta ir kuri kiaušinis... Iš tikrųjų 
jos abi yra vienodai reikšmingos: be DBLS 
nebūtų atsiradusi L. Namų bendrovė, o ši
toji vargu ar pateisintų savo sunkiai kur
tą egzistenciją, jei neturėtų organizuoto 
lietuviško užnugario ir neremtų tautinės 
‘bei kultūrinės veiklos. Gal todėl, išbain- 
džiusios visokiausius valdymosi varijan- 
tus, šios dvi organizacijos pasirinko dve
jybės principą. Tai yra, jos renkasi vieną 
bendrą vadovybę jų abiejų darbui vado
vauti.

Šitokios simbiozinės (dvejybinės) veik
los geras pavyzdys yra mūsų „E. Lietuvis“ 
ir Nidos Klubas. 1947 m. DBLS įkurtasis 
laikraštis vargiai būtų išgyvenęs iki šiai 
dienai, jeigu nebūtų atsiradusi bendrovė, 
kuri jį remia ir padeda išsilaikyti. Atseit, 
DBLS sukurtasis vienintelis laisvoje Eu
ropoje lietuviškasis savaitraštis turėjo bū
ti įsūnytas ir globojamas L. Namų bend
rovės. Tokioje abišalės pagalbos dvasioje 
-turėtų būti išvarstomi ir visi kiti mūsų 
kultūriniai reikalai iir siūlomi nauji veik
los pianai.

Praėjusiais metais jungtinė DBLS-L. 
Namų Centro valdyba daugiausia dėmesio 
krepe į Lietuvių Sodybą. I ją, be abejo, 
nukryps ir akcininkų -akys. Akcininkams 
pakartotinai pasisakius, kad Sodyba turi 
likti lietuvių rankose, buvo imtąsi žygių 
ir priemonių pakeisti jos veidą ir veiklos 
(kryptį. Kaip matyti iš valdybos praneši
mo, tam reikalui išleista daug pinigo, ne
apsieita be paskolų. Turint galvoj, kad 
tūkstantinės išlaidos padarytos baldams 
bei įvairiems įrengimams, kurie greitai 
amortizuojasi, akcininkai turės progos pa
galvoti ir pasiūlyti1 planus, kad įdėtasis 
kapitalas būtų kiėk galima pelningesnis.

Lietuvių Namai -Londone iki šiol vis dar 
yra patys pelningiausi. Gal iš dalies ir dėl 
to, kad į juos ilki šiol čia mažiausia inves
tuojama vidaus įrengimams ir pagerini
mams. Iš kitos pusės prisimintinai, kad L. 
Namai yra Londone, juose lankosi ne tilk 
iš viso pasaulio užklydę lietuviai, bet ir 
kitataučiai. Čia sutelktos mūsų centrinės 
įstaigos, klubas, redakcija, spaustuvė, 
knygynas. Akcininkai iki šiol nedaug yra 
pasisakę apie L. Namų vidaus išvaizdą. O 
pasisakyti jie galėtų ir turėtų.

Spaudos skyrius finansiniu atžvilgiu yra 
girnų akmuo po 'bendrovės kaklu. Nors jis 
ir negraso bendrovės paskandinti, bet ir į 
paviršių nekelia. Tačiau be jo apsieiti ne
galima. Atstovų ir akcininkų pareiga ir 
čila būtų panagrinėti, kad tos girnos mal
tų su mažesniais (ar didesniais) nuosto
liais, patenkindamos visus mūsų reikala
vimus.

DBLS skyrių atstovai nemažiau bus su
sirūpinę ir Sąjungos tautine bei kultūrine

II ETŲ VIS
Londonas, 1976 m. kovo 16 d.

ŽEMĖS DREBĖJIMO PASEKMĖS

Didelės gamtos nelaimės — žemės dre
bėjimai, audros, potvyniai.— sukrečia jas 
pergyvenusių žmonių nervus. Guaitemalo- 
je, kur indėnų kilmės sėslūs gyventojai že
mės drebėjimo buvo išblokšti iš savo na
mų, tas sulkrėtimias ypačiai ryškiai pasi
reiškia. Ligoninėse pilna išprotėjusių, pa
didėjo savižudybių skaičius. Žmonės ge
riau apsipila benzinu ir gyvi susidegina, 
negu sutinka keltis į žemės drebėjimo ne
paliestas vietas. Netekusieji visų savo šei
mos narių, taip pat dažniai nepergyvena 
tragedijos ir nusižudo.

SUDUŽO SOVIETŲ LĖKTUVAS?
Keleivinis lėktuvas Illiušin 11-18 pake

liui iš Maskvos į Armėniją nukrito prie 
Jerevano. Visi 120 keleivių esą žuvę. So
vietų spauda apie nelaimę nieko nerašo. 
Tačiau Jerevano aerodrome esą galima 
gauti žuvusiųjų keleivių sąrašą. Dauguma 
keleivių buvę armėnai ir Rytų Europos 
gyvenutojiai. Spėjama, kad lėktuve buvu
si gerai žinoma Armėnijos sportininkų 
rinktinė. Maskvos Vnukovo aerodrome 
tarnautojai korespondentams pareiškė, 
kad jie apie lėktuvo nelaimę nieko negir
dėję.

KODĖL DAUG BEDARBIŲ?
,,Daily Telegraph“ (10. 3. 76) išspausdi

no tokį P. Richardsono laišką.
„Mano (automobilis yra itališkais, rūkau 

amerikonišką tabaką ir nešioju šveicariš
ką laikrodį. Taip jau visada buvo. Bet da
bar krautuvėse man siūlo lenkiškus ba
tus, kinietišką portfelį, Formozoje gamin
tą magnetofono aparatą, prancūziškus 
marškinius, „britišką“ foto aparatą, paga
mintą Vokietijoje. Smulkiau savo pirki
nius apžiūrėjęs pastebiu, kad mano filmų 
prožektorius gamintas Japonijoje, kakla
raištis Italijoje, fotografijos albumai Da
nijoje ir Norvegijoje. Rašomoji mašinėlė 
atkeliavusi' iš Šveicarijos, pypkė iš Čeko
slovakijos, akiniai iš Prancūzijos, o laik
raštis 'atspausdintas Belgijoje.

Mano valgių sąraše salierai atvežti iš 
Izraelio, pomidorai iš Vengrijos, sriubos 
iš Šveicarijos, medus iš Tasmanijos.

Ar reikia stebėtis, kad mūsų krašte yra 
pusantro milijono bedarbių?“

TRUDEAU NEPATENKINTAS
Kalbėdamas liberalų partijos susirinki

me, Kanados min. pirmininkas Pierre Tru
deau pareiškė: „Kanada nenori, kad ją 
valdytų karalienė, Harold Wilsonas ar net 
popiežius“. 1867 m. britų parlamento ak
tu Kanada yra paskelbta britų dominija. 
Jos konstitucija gali būti pakeista tik bri
tų parlamentui sutikus. Dabartinė Kana
dos vyriausybė nori (atsipalaiduoti nuo vi
sų teisinių ryšių, jungiančių Kanadą su D. 
Britanija.

POPIEŽIUS NUTRAUKĖ AUDIENCIJAS
Norėdamas pasiruošti Velykoms, popie

žius Paulius VI laikiniai nutraukė audien
cijas. Savo įkalboje jis pareiškė norįs pa
siruošti Velykoms ir mirčiai, kuri, gal būt, 
esanti nebetoli. Pasklidę gandai apie ‘po
piežiaus -susirgimą esą neteisingi.

veikla. Būtų gera, kad iš kolonijų latvyks- 
tantiieji atsivežtų naujų idėjų ir šūkių, ku
rie išjudintų d-r pakeistų rutina virtusią 
mūsų lietuviškąją veiklą. Didelių išradi
mų gal nebepadiarysime, bet kas ieško, tas 
vis ką nors suranda.

Jungtinė DBLS-L. Namų bendrovės val
dyba paskutiniaisiais metais yra .gerokai 
pasikeitusi ir aitjiaunėjuisi. Iš pirmųjų ben
drovės kūrėjų gal yra likęs tik vienas’žmo
gus, ir dar vienas, išdirbęs bendrovėj apie 
20 metų. Atsinaujinimas ir jaunų jėgų pri
traukimas yra visais atžvilgiais sveikin
tinas. Tik kai kais ima būkštauti, kad da
bartinėje valdyboje per menkai beatsto- 
vaujama tiems žmonėms, kurie šias insti
tucijas sukūrė ir išugdė. O pajėgių ir pa
tyrusių „išimtininkų“ dar esama.

Čia tik kelios padrikos mintys, mestos 
atstovų ir -akcininkų suvažiavimo proga. 
Jos nėra nei programiniai nurodymai, nei 
formalūs reikalavimai, o tik laisvi (apmąs
tymai ir sugestijos. Tų sugestijų, stebint 
mūsų darbą iš arčiau, galima būtų prira
šyti žymiai daugiau. Tikėkime, kad į šį 
suvažiavimą atvykstantieji jų taip pat at
siveš. Tad darnaus, sėkmingo ir darbingo 
suvažiavimo!

J. Vikis

XXX metai

TRAUKINIO NELAIMĖ LATVIJOJE

Vasario 16 d. netoli Rygos esančioje 
Juglos geležinkelio stotyje įvyko didelė 
traukinio katastrofa. Nors sovietinės žinių 
agentūros apie -tai neskelbia, tačiau iš pri- 
vatiškų šaltinių patinta’, kad Rygos-Lenin- 
grado -traukinio katastrofoje žuvo apie 
200 žmonių. Vietinis laikraštis (Rigas 
Bates) pranešė, kad keleiviniame „Balti- 
ka“ traukinyje sutriuškintas vienas vago
nas. Tikslius -aukų skaičius ir čia nepa
skelbtais. Tiktai nurodoma, kad avarijai 
tirti iš Maskvos pasiųsta (Speciali komisi
ja, o žuvusiųjų giminėms pareikšta užuo
jauta.

REVOLIUCIONIERIAI TURI KOVOTI

.Kubos marksistų-leniinistų instituto di
rektorius Roberto Guerra pareiškė, kad re
voliucionieriai negali sustoti (kovoję. „Re
voliucija yra nuolatinė, nesustabdoma; ji 
privalo susirasti priešų. Jeigu paskutinis 
priešas žemėje bus nugalėtas, mes turėsi
me kovą perkelti į gamtą ar į mėnulį...“ 
Tas išsireiškimais padeda suprasti, kodėl 
fanatiški Kubos revoliucionieriai veržiasi 
į Afriką.

SOLŽENICYNAS RUSIŠKAI
A. Solženicyno pasikalbėjimą Panora

mos programoje BBC nutarė keletą įkartų 
pertransliuoti rusų kalba. Jie tai darą to
dėl, kad Solženicynais, pats būdamas ru
sas, turi 'teisę pareikšti nuomonę apie sa
vo kraštą. Jed jis sudominęs pasaulį, tai 
turįs sudominti ir rusus. JAV Laisvosios 
Europos radijas taip pat perduosiąs Sol
ženicyno kalbą rusiškai. EB C bulgarų (sky
rius taip pat perduosiąs Solženicyno kialbą 
bulgariškai.

VAKARAI NEATLAIKYTŲ
„Der Spiegei“ paskelbė generolo J. 

Steinhoffo nuomonę apie Nato karinį pa
jėgumą. Jis sako, kad Nato kariuomenė 
Vakarų Europoje neatsilaikytų daugiau 
kaip tris dienas, -jei Sovietų blokas ją už
pultų įprastiniais ginklais. Tokiu atveju 
atominių ginklų pavartojimas būtų neiš
vengiamas. Tai esanti vienintelė priemonė 
sulaikyti pasaulį nuo trečiojo visuotinio 
karo. Gen. J. Steinhoffas yra. buvęs Nato 
karinio komiteto prezidentais. Neužilgo jis 
žada išleisti knygą apie Atlanto sąjunginės 
kariuomenės dabartinę padėtį.

SLAPTAS SUSITARIMAS
Vašingtone >skelbiama, kad JAV ir Sov. 

Sąjunga slaptai susitarė sureguliuoti šni
pinėjimo reikalą. Amerikiečiai pasižadėję 
pašalinti niuo savo ambasadas stogo Mas
kvoje elektronikos įrengimus, pagaunan
čius rusų pranešimus, o 'sovietai sumažin
sią radioaktyvius spindulius, sukeliančius 
vėžį.

ATPIRKIMO OŽYS
Nors oficialiai Sovietų Sąjungoje dėl 

menko praėjusiųjų metų derliaus kaltina
mos blogos klimatinės sąlygos, bet dalį 
kaltės turėjo prisiimti ir administracija. 
Tai buvo galimai jiausti iš min. pirm. Ko
sygino -ir Ukrainos min. pirm. A. Lijaškos 
kongrese pasakytų kalbų. Atpirkimo ožiu 
šį kartą tapo žemės ūkio ministras Po- 
ilianskis. Nors jis ir paliktas žemės ūkio 
ministru, bet pašalintas Iš Politbiuro. 
Kaip įtakingam partijos -n-ariui, (suteikta 
proga .pasitempti“.

Poliitbiuro kariškasis sparnas sustiprin
tas. Į jį paskirtas buvęs ginklavimosi mi
nistras D. Uštinovas. Taip pat pilnu Polit- 
biiuro nariu padarytas buvęs (kandidatas 
Grigorijus Romanovas. Jis yra jauniausias 
Politbiuro narys (53 m.) ir stiprus kandi
datas (į Brežnevo įpėdinius, šiaipjau žy
mesnių pakitimų Politbiure per šį suva
žiavimą neįvyko.

NAUJI ŽURNALAI
New Yorke pasirodė bent trys dviikal- 

biai žurnalai: „Free Poland“, „Free Slo
vakia“ lr „Free Cossackiia“. Tai yna orga
nai lenkų organizacijos Combat Organiza
tion Free Poland, Slovak Revolutionary 
Army iir Cossack Defense Department 
„Oko“, Visi' trys žurnalai pasisako už 
griežtą kovą dėl 'savųjų kraštų išlaisvini
mo. (Lenkiškasis žurnalas, matyti, pradė
tais leisti kiek -anksčiaui, nes sausio-vasa
rio -laida žymima Nr. 5/6).

Britų „Times“ (vasario 14 d.) raišo, kad 
-tie žurnalai vasario 13 d. paskelbę adre
sus ir (telefono numerius penkių Sov. Są
jungos misijos prie J. Tautų narių, kurie 
esą KGB mariai. Dienraštis ta proga mini 
dar ir kevirtą žurnalą — „Free Croatia“.

LATVIŲ LAIŠKAS
Latvių -savišalpos organizacijos pirm. J. 

Frisvald'is ir sekretorius N. Brisenieks iš
spausdino „Daily Telegraph“ (kovo 12 d.) 
atvirą laišką, kuriame atkreipiamas dėme
sys į Vladimiro kalėjime esančio politinio 
kalinio G-uners Rode's padėtį. Jie protes
tuoja visų Vakaruose esančių latvių 
(150.000) vardu prieš nežmonišką elgesį su 
minėtu kaliniu. Guners Rode -buvo nuteis
tas 1962 m. už priešsovietiinę veiklą. 
Perėjęs įvairias stovyklas, jis atsidūrė 
Vladimiro kalėjime. 1971 m. j-am buvo pa
daryta skilvio operacija. Praėjusių metų 
rudenį jo sveikata visai pablogėjo, tačiau, 
nesulaukdamas jokios pagalbos, pradėjo 
bado streiką. Jo ‘gyvybei gresia rimtas pa
vojus.

Savo laiške minėtieji latvių -atstovai ra
šo: „Mes 'nesiginčijame, ar Rode buvo pa
gal (Sovietinius įstatymus kaltas. Tačiau 
-mes griežtai protestuojame prieš nežmo
nišką kalėjimo administracijos elgesį. Pa
galiau. atėjo laikas, kad būtų nors kiek 
paisoma elgesio su kaliniais taisyklių, ku
rios nustatytos Helsinkio Deklaracijoje.“

VIS DAR SOLŽENICYNAS
Paryžiuje per televiziją buvo rodomas 

filmas, pagamintas -pagal A. Solženicyno 
knygą „Viena diena Ivano Denisovičiaus 
gyvenime“. Po to Solženicynas (atsakė į 
žiūrovų 'telefonu pateiktus klausimus.

■Keletą dienų prieš filmo demonstravimą 
Sovietų S-gos (konsulas V. Dvinin-as įteikė 
Prancūzijos užs. reik, ministerijai protes
tą, kuriame įsakoma, kad Solženicyno -at
sakymai tiktai patvirtino, kad jis yna (at
lydžio priešas, kad siūlo grįžti prie šalto
jo -karo ir propaguojia kišimąsi į Sov. S-gos 
vidaus reikalus.

Britų spaudos žiniomis, Sovietai neofi
cialiai taip pat protestavo dėl Solženicyno 
pasirodymo TV programoj ir pasimatymo 
su vidaus reikalų ministeriu Jenkins.

Pažymėtina, kiad 'prancūzų parlamento 
pirmininkas M. R. Chin.aud -po to pareiš
kė, kad sovietų nota kaip tik yra kišima
sis į Prancūzijos vidiaus reikalus.

KNYGUTĖ APIE N. SADCNAITĘ
East-West Digest praneša apie angių 

kalba pasirodžiusią knygutę No greater 
Love: The trial of ia Christian in Soviet 
occupied Lithuania. Knygutėje aprašytas 
Nijolės Sadūnaiitės gyvenimas ir nepapras
tas pasiaukojimas artimui. Išspausdinta 
jos teisme pasakyta kalba ir d-vi fotogra
fijos (N. Sadūnaitė nuteista trims metams 
darbo stovyklos ir tiek pat išbūti (tremty
je). Knygutės recenzentas pataria visiems 
parapijų kunigams ją platinti bažnyčiose. 
Gauti -galima Iš leidėjų — Lithuanian 
American Catholic Services, 120 Front St., 
Baltimore, Maryland 21202, USA.

Seįitųnios DIENOS
— John Curry, Anglijos ledo čiuožėjas 

laimėjo pasaulio čempiono (titulą.
— Britų gydytojai uždirba žymiai ma

žiau, negu kitų E. Bendruomenės kraštų 
gydytojai.

— Nuo balandžio 1 d. ‘britų pensininkai, 
sumokėję £6.00 už leidimą, galės pirktis 
bet .kuriuo -metu ir į 'bet kurią vietą trau
kinių bilietus už pusę kainos.

— Iš Labour partijos pasitraukęs lordas 
G. Brown gauna šimtus laiškų, pritarian
čių jo pasitraukimo motyvams.

— Kinija smarkiai stiprina savo kariuo
menę Tibete. Ten esą sutelkta apie 200 di
vizijų.

— Izraelio vyriausybė įteikė Vašingtone 
protestą dėl pardavimo milžiniškų trans
porto lėktuvų Egiptui.

— Iš 129 užsieniečių gydytojų, kurie, 
norėdami įsigyti -praktikos teisę, (laikė ang
lų kalbos ir medicinos egzaminus Londo
ne, 92 tų egzaminų neišlaikė.

-— Spaudos žiniomis, naujasis Sov. S-gos 
ambasadorius Turkijoje Ivan Udltsovas 
esąs KGB 'agentais.

— JAV prezidento rinkiminėje kampa
nijoje, pasak spaudos, populiariausi yra 
tie kalbėtojai, kurie puola dr. Kissingerį.

— Jugoslavijos prezidentais Tito pagyrė 
į svečius atvykusį dr. Fidel Castro už Ku
bos pastangas Angolos kare.

— Perkūnas trenkė į vieną statulą šv. 
Petro aikštėje Romoje ir sužalojo popie
žiaus Aleksandro VII herbą.

— Maskvoje staiga mirė žurnalistas ir 
rašytojas VI. Osipovas (48 m.), ilgą laiką 
buvęs „Izvestijos“ korespondentu Londo
ne. Jis yra parašęs knygą apie Angliją.

— Ryšium su įvykiais Mozambike, dr. 
Kissinigeri’s vėl pakartojo pasakėlę, Ikiad 
JAV netoleruos Kubos kariuomenės kiši
mosi į Afrikos reikalus.

— Įvedus metrinę sistemą, alus ir pie
nais vis tiek bus pardavinėjamais pintais.

— Žinomas rusų disidentas G. Podja- 
pOliskis (48 m.) staiga mirė traukinyje nuo 
kraujo išsiliejimo.

Niekas nepasikeitė
Italijos laikraščio „Corriere della Serą“ 

korespondentas P. Ostellino turėjo pasi
kalbėjimą Maskvoje su dviem disidentų 
vadais — dr. Sacharovu ir Roy Medvede
vu,. Jam rūpėjo 'Sužinoti, ko galima laukti 
Sov. Sąjungoje po XXV-jo K. P. kongreso.

Abu vadai- sutartinai pabrėžė, kad Brež
nevas po kongreso pasiliko tvirtai besėdįs 
valdžios ir partijos balne. Visi trys akty
vūs jo konkurentai — šelepinas, Šelestas 
ir Voronovas iš Politbiuro pašalinti. Vie
nintelis rimtas ‘Brežnevo priešas esanti jo 
pašlijusi sveikata.

Savo ilgoje kalboje Brežnevas vengęs 
kalbėti -apie žemės ūkio ir pramonės nega
lavimus. Visa tai buvę paminėta tik ben
dromis frazėmis, visiškai neoperuojant 
skaičiais.

Apie prieš keletą metų pradėjusį garsė
ti vadinamąjį Kosygino planą, pagal kurį 
ūkyje ir pramonėje leidžiama pasireikšti 
privatiškai iniciatyvai, Brežnevas daugiau 
nebeužsiminęs.

Sacharovas ypačiai pažymėjo politinės 
ir ‘sąžinės laisvės reikalą. Apie tai Brež
nevas visiškai nenorėjęs kalbėti. Nors abu 
disidentų vadai sutinka, kad paskutiniame 
penkmetyje buvę mažiau teroro ir perse
kiojimų, tačiau kalėjimuose ir stovyklose 
politinių kalinių esą dauig. Sacharovas spe
cialiai suminėjo Vilniuje nuteistą Kova
liovą, Grigorenko, Pliuščą, Krymo totorius 
ir kitus disidentus. Jis nurodė, kad dar ir 
šiandien dažnai valkai Išplėšiami iš šei
mynos vien tik todėl, kad tėvai 'tiki į Die
vą. Persekiojimas dėl žmogaus teisių, gal 
būt, esąs sumažėjęs ir todėl, kad Vakaruo
se žymiai daugiau pradėta -apie tai kalbė
ti ir rašyti. T»

Brežnevo kalbos pagrindą sudaręs nuo
latinis sugyvenimo ir bendradarbiavimo 
iškėlimas. Karo šūkių nesigirdėjo, gyny
bos išlaidos -nebuvo minimos.

Atlydį -arba detentę Brežnevas laikęs jo 
-pagimdytu kūdikiu. Tai esanti pati geriau
sia priemonė socializmui padėti išplisti pa
saulyje. Tačiau Sacharovas nei kiek ne
dvejodamas įspėja: „Tol, kol komunizmo 
ekspansija pasaulyje bus tęsiama, detente 
pasiliks tiktai iliuzija“.

Visi 5.000 delegatų pritarė Brežnevo po
litikai ir patvirtino Politbiuro sudėtį. Vie
nintelis disoniainsas, anot Medvedevo, buvo 
Vakarų komunistų vadų, Kremliaus auto
riteto nenorinčios pripažinti, kalbos. Abu 
disidentų vadai pripažįsta, kad vakariečių 
komunistų savarankiško kelio ieškojimas 
yra sveikintinas. Šiuo metu tai esąs be
veik vienintelis būdas pakeisti atgyvenu
sią, demagogišką, mesianizmu (atsiduodan
čią dabartinę komunizmo, sistemą.

— Viso pasaulio gyventojų skaičius šių 
metų pradžioje pasiekė 4.000 milijonų.

— Dolomito (kalnuose prie Cavalese 
(Italijoje) kelto nelaimėje žuvo 42 žmo
nės.

— Jugoslavijos prezidentas Tito lanko
si Pietų Amerikoje. Jis remia Panamos 
reikalavimą amerikiečiams išsikraustyti 
iš Panamos kanalo zonos.

— Egipto prezidentas Sadatas pageida
vo, kad ir Vak. Vokietija prisidėtų prie 
taikos garantijų Vid. Rytuose.

— Vokietijoje plačiai paminėta buv. 
kanclerio dr. Adenauerio gimimo sukak
tis. Sausio 5 d. jam būtų suėję 100 metų.

— Kovo 22-25-d. d. Sov. S-gos užs. reik, 
ministras A. Gromyko lankysis Londone.

— Londono centre prie Marble Arch 
vieną vidurnaktį buvo sulaikytas judėji
mas, kad jo triukšmas netrukdytų vienuo
lėms (paruošti senųjų bažnytinių giesmių 
plokštelę.
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Imkit mane ir skaitykit!
Pr. Naujokaičio literatūros istoriją sutinkant

J. Kuzmickis

Kol taiuita gyva, ji įkuria, nors ir Skau
džiausių nelaimių prislėgta. Kūryba yra 
jos nesunaikinamo gyvybiškumo neabejo
tinas įrodymas.

Literatūrinė tautos kūryba, su švytinti 
knygomis ir laikraščiais, paprastai renka
ma, registruojama, klasifikuojama ir lite
ratūros istorikų 'aptariama. Kaip tautos, 
taip ir jos kūrybos istorija yna tartum ne
sugriaunamas paminklas, bylojąs ateinan
čioms kartoms 'apie jos egzistavimą, dva
sinius polėkius, sužydėjimą gražiausiais 
meno ir raštijos žiedais.

Pr. Naujokaitis, nepaisydamas milžiniš
ko darbo 'ir tremties sunkių sąlygų, nelei
džiančių prieiti prie pačių literatūrins kū
rybinių ištakų, praėjusių metų pabaigoje 
padovanojo mums solidų „Lietuvių litera
tūras istorijos“ II-jį tomą. Jį sudaro 582 
puslapiai, kuriuose aprašomas mūsų lite
ratūros „posūkis estetine ir naujų kelių 
ieškojimo linkme“, 'pradedant 1907 m. ir 
baigiant 1928 m. — nepriklausomybės pir
muoju dešimtmečiu.

Pakeliui į laisvę
Senoji mūsų raštija — visos tautos ar

šios kovos dėl laisvės ir nepriklausomybės 
akivaizdus atvaizdas. Pradžioje -reikėjo ne 
tik K. Donelaičio, ne tik A. Vištelio dtr J. 
Basanavičiaus, 'bet ir „Aušros“, „Varpo“, 
„Tėvynės sargo“, V. Kudirkos, V. Pieta
rio, Maironio, kad pažadintų mūsų tautos 
apsnūdusią sąmonę tartum miegančią ka
ralaitę ir įteigtų, kad tautos kančios kry
žius žada gyvybę ir laisvę.

Sujudo, subruzdo laisvės aušros pasiil
gę tautos šviesuoliai, gerai nuvokdami, 
kad visi įpareigoti ne tik kardu -bei arklu, 
'bet ir knyga bei lyra 'prikelti parblokštą 
Lietuvą.

Dabar jau neužteko K. Donelaičio, A. 
Strazdo, M. Valančiaus, J. Biliūno, Žemai
tės graudinančių dūsavimų. Maža buvo V. 
Kudirkos kandžios satyros ir Maironio 
pranašiško šauksmo, jog Lietuva atgims gi 
kada. Dabar atėjo metas rimtai pasvars
tyti, kokiu būdu poezijos ir prozos spar
nuotais žodžiais prabilti į tautą, nepamėg
džiojami senų formų, bet naujais minties 
ir jausmo žodžiais kuriant naują tikrovę 
(J. A. Herbačiauškas). V. Krėvė su L. Gi
ra atkreipė dėmesį į Š. Raganos Iškeltą 
„tautos dvasią“ — meniško vidinio išgy
venimo ištaką, ragindami -atkreipti dėme
sį į tautinės kūrybos nesibaigiantį .aruodą
— tautosaką. Ad. Jakštas priminė, jog rei
kalinga paklusti dieviško Logo 'amžinie
siems dėsniams, nes „nevalia dainiui -bei 
menininkui grožį versti šlykštyne ar -poe
ziją bei kūrybą — naujoviškomis klounų 
„štukomis“.

Prabilo ir Vydūnas, įsvarsitydamia-s meno 
tautiškumą ir jo ryšį -su dorove. Būdingu 
stiliumi šūktelėjo nenuorama J. Tumas- 
Vaižgantas, jog jau nebeužtenką „eiti su 
arklu paskui arklio pasturgalį“, jog turi
ma pradėti „darbą nuo to, nuo ko .ir kiti 
pradėjo — nuo pažinimo savo istorijos, 
kol palypėsime -ant kito laipsnio“.

Ir rimtai stengtasi palypėti ant to kito
— platesnio, patvaresnio, prasmingesnio
— „laipsnio“.

Raštijos panorama

Prieš mū-sų -akis atsiveria vos -aprėpiama 
įsisiūbavusios raštijos panorama.

Plačiomis literatūros šakomis išsišako

Gelbėkime Lietuvos gamtą
LKB KRONIKA NR. 20

Nepasitenkinimas Maskvos sumanymu statyti 
Lietuvoje naftos valymo kombinatą buvo toks dide
lis, kad net Kremlius buvo priverstas truputį atsi
traukti. Lietuvos visuomenė buvo apgaudinėjama 
— tikinama, kad Mažeikiuose įsikūręs kombinatas 
nebus labai pavojingas Lietuvos gamtai —- atliekos 
nuplauks užteršta Ventos upe per Latviją į jūrą. 
Tik š. m. spalio 23 d. sužinojome, kad 90 km kana
lu nafta ir užterštas vanduo bus išmetamas švento
joje. Perkėlus naftos valymo kombinatą iš Jurbarko 
į Mažeikius, Lietuvos pajūriui užteršimo pavojus 
nesumažėja, bet padidėja. Numatydami tai, Lietu
vos intelektualai minėtame memorandume rašė: 
„Vargu ar mažiau pavojingas Baltijos pakrantėms 
yra preliminariniai planuojamas cheminis kombina
tas Latvijos pasienyje — pajūryje netoli šventosios 
uosto... Madingos lenktynės už statybos pigumą 
mažai teikia vilčių, kad nutekamųjų vandenų šulei- 
dimas bus reikiamai nutolintas nuo kranto... šis 
kombinatas — tai nuodingas peilis, smeigiamas į 
sveiką gamtos kūną... Kilus šiaurvakariniams vė
jams, užterštas vanduo pateks į šventosios uostą ir 
Palangos pliažus...“ Nuodingą okupantų peilį Lie
tuvos gamta jau pajuto Mažeikių apylinkėj — kom
binato statybai iškirsta keli šimtai hektarų miško. 
Likęs miškas išdžius, pradėjus veikti kombinatui 
1978 m.

1974 m. kovo 22 d. Helsinkyje TSRS, VDR, 
Lenkija, Suomija, Švedija, Danija ir VFR pasirašė 
dėl Baltijos jūros konvenciją, kuri draudžia šią jū

ja Ad. Jakštas; niauju -dainų pažeria. Dagi
lėlis, Miarg-aiis, Žalia Rūta, Jovaras ir Aki
ras; naujais -dažais mūsų liaudį ir trūni
jančius dvarus nupiešia 'seserys Lazdynų 
Pelėdos, š. Ragana; pragiedrulių viltingą 
la-uksmą gyvu stiliumi nutapo judrusis 
Vaižgantas; brandžiais filosofiniais sąmo
nės ir savęs pažinimo kūriniais prabyla 
Vydūnas.

Juo toliau, juo įvairiau.
Numoję -ranka į niūrų realizmą, -aitžen- 

gia meninio -grožio, estetikos dainiai: M. 
Gustaitis, Paparonis, V. Stonis, Ed. Stepo
naitis; „dul-dul-dūdele“ padainuoja L. Gi
ra; ,/margumynų“, „šviesių krislų“ nušvi
tusiomis dulkėmis suspindi M. Vaitkus; su 
„-saulėta pasakėle“ iaitlapenia Ad. Lastas; 
naujus eiilr-aščiuis delklaimuojia Kl. Jurgelio
nis, J. Mikuckis, Br. Buivydaitė, M. Aukš- 
taiitė.

Pradūlina kritikų eisena: P. Gerulis, A. 
Kaupas, J. šaulys, St Šilingas, V. Juoai- 
tis. Atskuba liaudies kūryboje -ieškanti 
įkvėpimo S. Čiurlionienė, romantiškai nu
siteikę K. Puida ir O. Puidienė-Vaidilute, 
nuo vaistinės darbų .atitrūkęs A. Vienuo
lis.

Didžiu -geniališkumu išsitiesi-a V. Krėvė, 
nepasitenkindamas „Šiaudinės pastogės“ 
skerdži-ais, Vainorais, raganiais, ir vesda
mas į šarūnišfcus „Dainavos šalies senų 
žmonių padavimus“. Švysteli J. Dobilas su 
„Blūdu“, Ig. Šeinius su „Kupreliu“ ir 
„Raudonuoju tvanu“, J. Savickis su- eks- 
presionilstišk-ais' „šventadienio sonetais“, 
„Ties aukštu sostu“.

„Dainų poetikos etiudus“ atveria B. 
Sruoga, nepasitenkindamas „Saulės ir 
-smilčių“ simbolistiniais eilėraščiais: -papi
lla lyrinių -poemų, „milžino ipaunksmės“ 
drlamų, aštrios kritikos Straipsnių, „Dievo 
miško“ atsiminimų. Nuo jo neatsilieka 
kontempliatyvus F. Kirša, sujudindamas 
stingstančio gyvenimo „pelenus“. Atbilda 
nenuorama K. Binkis, pasikinkęs „Ketu
ris vėjus“. Drauge su „Granata krūtinė
je“ -atžygiuoja S. Šemerys, J. Žla'bys. 
„Traukiniu“ atidunda vakarinių - varpų 
klausydamasis J. Tysliava.

Skaidrios lyrikos pažeria P. Vaičiūnais, 
visa kūrybine dvasia metęsis į lietuviškos 
buities dramą. Scenos veikalų -patiekia 
Seirijų Juozas, P. Mičiu-lis, J. Strazdas, J. 
Steponaitis.

Atspūdina pasaulinio garso susilaukęs 
V. Mykolaitis-Putinas, nustebinęs vešliais 
simboliniais eilėraščiais, -psichologinėmis 
dramomi-s, naujam romanui nutiesęs ke
lius „Altorių šešėliais“.

Vyt. Skripka

ŽEMAITIJOJE

Aš po žalią klampią Žemaitiją 
Bitinėlis margas ropinėjau.
Lijo, lijo, ant galvelės lietūs lijo, 
Lijo lietūs Žemaitijoj, marių vėjau!

Šiąnakt aš namo nebepareisiu, 
Klimpsta klumpės moly Žemaitijos. 
Aš mažučių prisiskinsiu vaisių, 
Pasipuošiu žiedu pinavijos.

Papietausiu sočiai, atsigersiu, 
Ąžuolinėj lovoje miegosiu.
Ir per sapną kaip bildukas garsiai 

Giesmeles žemaitiškas giedosiu.

rą teršti nafta. 1970-80 metai paskelbti Tarptautine 
okeanografijos dekada. Lietuvos mokslininkai ke
liems metams nukėlė šios dekados „atžymėjimą“ in
tensyviu Baltijos jūros teršimu. Naftotiekį iš Poloc
ko į Mažeikius ties lenkai. O kodėl nebūtų galima 
lenkams naftos valymo kombinatą pastatyti Balta
rusijoje ir iš čia tiekti naftą Lenkijai? Kodėl tokį 
kombinatą nepastatyti pačioje Lenkijoje?

Memorandumo autoriai apagilestauja, kad 
„Lietuva turi tik vieną (pabraukta originale) gam
tos rezervatą. Neišdrįso jie priminti, kad ir tas pats 
buvo įsteigtas „abejingais Lietuvos kultūrai ir gam
tai laikais“. 1973 m. buvo leista biologijos moklsų 
kand. K. Lekevičiui pasisvečiuoti JAV, susipažinti 
su šios šalies gamtos apsauga. Jis pasakojo, kad 
JAV yra net 33 nacionaliniai parkai (mūsų gamti
ninkų nuomone Lietuvai pakaktų 8) ir kad „šiuo 
metu aplinkos apsauga yra viena svarbiausių JAV 
problemų“.

Buvo lietuvių, kurie verkė Sniečkui mirus: esą 
jis daug pasidarbavęs Lietuvos kultūros labui, iš
saugojęs Lietuvą nuo Maskvos kėslų. Tik nedauge
lis žino, kad Sniečkus keliolika metų išlaikė savo 
kabineto stalčiuje. Lietuvos gamtininkų paruoštą 
pirmojo Lietuvos nacionalinio parko (Ignalinos) 
projektą, bijodamas jį parodyti Chazarovui. O Griš- 
kvičius išdrįso. Kiek popieriaus ir rašalo sugadinta 
beliaupsinant partiją už nacionalinio parko įkūri
mą! Arohit. m. kand. VI. Stauskas, neapsižiūrėjus 
glavlito cenzoriui, išaiškino, kad džiūgauti neverta. 
Nacionalinis parkas užima tik 0,46% visos respub
likos teritorijos, kai panašūs parkai Anglijoje — 
5,6%, o Vokietijoje — 8,9%.

Netrukus lietuviai sužinojo, kad Maskva nuga-

■ Naują literatūros pasaulį vaikams -at
veria darbštusis Pr. Mašiotas, nenustygs- 
tą-s M. -Grigonis, puikus stilistas, liaudies 
pasakų atkūrimo meistras A. Giedrius, re
daktorius St. Tijūnaitis, T. Šuravinas.

Stiprias pozicijas užima literatūros is
torikai Myk. iir Vacį. Biržiškos, J. Gab
rys, vadovėlių 'autoriai V. Zajančkauskas, 
į kitų tautų literatūrą įveda vertėjai J. 
Ralys, K. Šakenis, J. Taimantas, V. Ka
mantauskas, P. Gaučys.

150 rašytojų

Pasigėrėjome, pavartę vertingą ir di
džiai turiningą mūsų literatūros istorijos 
veikalą.

Jame, liečiant rašytojų gyvenimą ir kū
rybą, suminėta bene 150 rašytojų, rašiusių 
31 metų -laiikotarpyje. Jų gyvenimo ir kū
rybos sąlygos -su mažomis išimtimis nebu
vo -lengvos: beveik visi 'turėjo užsidirbti 
duoną, įtverdamiesi kitokių darbų. Kad da
bar Lietuvoje giriamasi ten rašančiųjų žy
miai pagerėjuisiormi's sąlygomis, „Tarybų 
Lietuvos -rašytojų“ paviršutiniškai sureda
guotame žodyne randame 211 žmonių, ra
šiusių iki 1975 m. Pasirodo, talentai išky-- 
I-a, kai rašoma, ne dėt pelno ar dėl mark
sistinės tikrovės 'poetizavimo, bet -sieloj an
tis visa- tauta -ir jos laisvės aspiracijomis. 
Pr. Naujokaitis savo istorijoje „ne dėl 
nuopelnų, bet dėl žalos lietuvių literatū
rai“ ir dėl objektyvaus vaizdo panagrinė
jęs , .proletarinius rašytojus“ (517-526 
psl.), teigia, kad jų „literatūrinis indėlis 
yra menkos vertės“, o -jų ,/raštai tarnavo 
daugiausia propagandai ir agitacijai“.

Šios knygos 'atspausdinta vos 1000 egz., 
kai Vakaruose gyvenama šimtai tūkstan
čių raštingų ir net išprususių lietuvių; į 
Lietuvą dėt mums žinomos -baimės jai ke
lias užkirstais. Labai 'genai, '.k-a-d JAV LB 
Kultūros Taryba „rizikavo“ ir išleido šį 
veikalą, alsuojantį -senosios „Aušros“ po
lėkiais.

Labai šykščiai apie šią istoriją prasita
riama ir mūsų 'spaudoje. Tie, kurie nie
kuomet nesiėmė tokio didžiulio darbo, o 
jaučiasi geriau nusimaną, nepašykšti kar
čių pastabų. -Nė vienas darbas nėra tobu
las. Tačiau aitsimintina, kad tai yra pir
masis užsimojimas sistemingai panagrinė
ti visą mūsų literatūrą: nuo jos pradžios 
iki paskutinių laikų. Dėl to dera padėkoti 
Pr. Naujokaičiui, kad plačiai atvėrė duris 
į mūsų tautos literatūrą, švytinčią geriau
sių jos sūnų ir dukterų dvasine kūryba.

Be šio veikalo negalės apsieiti nė vienas, 
kuris kalba ar rašo apie „didingą mūsų 
praeitį“; be jo negalės išsiversti bet kur 
veikiančių lietuviškų mokyklų mokytojai 
ir mokiniai; be jo negalės dvasiniai sustip- 
nti visi tie, kurie sielojasi mūsų 'tėvyne.

Pranas Naujokaitis, LIETUVIŲ LITE
RATŪROS 'ISTORIJA. II tomas. 1907-1928 
m. JAV LB Kultūras Tarybos leidinys Nr. 
2. 1975 m., 582 psl. Tiražas 1C00 egz., kai
na 10 dot. Spaudos darbus atliko V. Vijei- 
kio spaustuvė Čikagoje.

LIETUVIŠKAS FILMAS

Kanados lietuvių mokyklose pradėtas 
rodyti prieš 40 metų (1937-1938 m.) Mo
tuzo Lietuvoje gamintas filmas, pavadin
tas „Laisvojoje tėvynėje“. Filmas yra 
1.200 .pėdų ilgio ir trunka 30 min. Jame 
rodomi įvairiausi Lietuvos vaizdai ir įvy
kiai. Iš -aprašymo matyti, kad filmas tik
rai įdomus, ypačiai Lietuvos nemačiusiam 
jaunimui. Tačiau,, kaip rašo „T. Žiburiai“, 
tuo tarpu jis neprieinamas kitų kraštų 
mokykloms.

Su lietuviui^ 
pusuulyįe

V. GERULAITIS — KETVIRTAS

JAV teniso sąjungos žaidikų lentelėje 
jaunasis lietuvis Vitas Gerulaitis įrašytas 
ketvirtuoju. 'Pirmasis JAV teniso žaidikas 
šiuo metu yra Ashe. Nuostabu, kad V. Ge
rulaitis per vienerius metus pašoko iš 21- 
mosios vietos į ketvirtą. Jo sesuo Rūta Ge- 
rulaitytė 1975 m. JAV Rytuose įrašyta 
pirmąja žaidėja.

PAGERBTA M. GALDIKIENĖ

Kanados Katalikių Moterų leidžiamas 
žurnalais MOTERIS (Nr. 5) specialiai skir
tas žinomai ir nusipelniusiai veikėjai M. 
Draugelytei-Galdikienei pagerbti-. Rašo I. 
Orinitai.tė, B Venskuvienė, N. Kulpaivičie- 
nė, S. Petersonienė, R. Petronienė, A. Rū
gytė, E. Paltokienė ir kt. -Autorė papasa
koja pati apie save.

LIETUVIŲ MOKSLINIS INDĖLIS

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
žurnalas „Medicina/1 (Nr. 3, 1975 m.) pa
teikė dr. M. Vygando surankiotų medici
nos mokslo straipsnių, paiskelbtų įvairiose 
tarptautiniuose leidiniuose, 42 pavadini
mus. Tuos straipsnius parašė 37 lietuviai 
medicinos mokslų specialistai 1975 metais 
(tik keletas jų parašyta 1974 m.). Iš sąra
šo matyti, koks didelis yra lietuvių indė
lis į medicinos mokslo literatūrą. Tas in
dėlis keleriopai padidėtų, jei būtų pa
skelbti visų pasaulyje Išblaškytų medici
nos specialistų darbai, parašyti -po antro
jo pasaulinio karo. Ola dar neįskaityti 
darbai, paskelbtieji lietuviškame „Medici
nos“ žurnale.

„DIRVOS“ DIENA

„Dirvos“ šešiasdešimtmečio proga Kle- 
velando burmistras R. J. Perk sausio 15- 
tąją paskelbė „Dirvos“ Diena ir rotušėje 
priėmė -lietuvių 'atstovus, kurių eilėse bu
vo „Dirvos“ leidėjų „Vilties“ draugijos 
vicepirm. dr. A. Butkus, red. V. Gedgau
das, Klevelando miesto įmonių direkto
rius R. Kudukis, žurnalistas A. Rukšėnas. 
Jubiliejinis sukakties balius įvyko sausio 
24 d. slovėnų salėje. Jame dalyvavo ir Kle
velando burmistras R. J. Perk, atvykęs pa
vėluotai, bet taręs šilai -sukakčiai Skirtą 
sveikinimo žodį. Keturiolikos dainų pro
gramą atliko Klevelando vyrų oktetas, va
dovaujamas R. Babicko, su sol. I. Grlga- 
liūnaite. -Buvęs -ilgametis „Dirvos“ redaik-

Telefono 100 m. sukaktis
liau - buvo nutiestos ir tarpmiestinės tele-Telefoną išrado škotų mokslininkas 

Alexander Graham E'ell, gimęs Edin
burgh‘e 1847 m. Jis savo išradimą užpa
tentavo 1876 m. kovo 7 d. Tai šiemet su
kanka 100 įmetu, kai tas jo išradimas pasi
darė mūsų kasdieninio gyvenimo būtiny
bė.

Rašoma, kad A. G. Bell išrado telefoną 
ieškodamas galimybių, kaip susikalbėti su 
kurčiais žmonėmis. Šiitas išradimas dau
giausia jį išgarsino pasauly. Prancūzija 
1880 m. jį už tai apdovanojo 10.000 dole
rių Vol-tos premija.

Pirmoji telefono stotis Lietuvoje buvo 
įsteigta 1896 m. Vilniuje. O 1903 m. 'tele
fonų stotis jau buvo įsteigta ir Kaune. Vė

lando dar vieną peilį Lietuvos gamtai — atominę 
elektrinę. Gamtininkų nuomone ši elektrinė nuodys 
Lietuvos gamtą dar intensyviau, negu Mažeikių naf
tos valymo kombinatas. Geologijos valdybos virši
ninkas Mikalauskas skundžiasi: „Gėlųjų vandenų 
apsaugos klausimas iš tiesų sprendžiamas per lėtai. 
Bet tai priklauso jau ne nuo mūsų, o nuo gamybi
nių organizacijų: fabrikų, gamyklų...“ Reikėjo pri
dėti: „kurios nepriklauso mūsų Mokslinės tarybos 
jurisdikcijai“.

Vienais metais buvo įkurtas Čepkelių rezerva
tas, o kitais — panaikintas. Didiesiems Sąjungos 
miestams — Maskvai ir Leningradui ■— reikia mė
sos, pieno produktų. Be melioracijos ne kažką gau
si iš nederlingos Lietuvos žemelės. Nusausinome 
balas, raistus, nuleidome ežerų vandenį. Tada gavo
me iš Maskvos teisę įkurti antrą rezervatą. Vieną 
dieną leido mums įkurti net nacionalinį parką, o se
kančią — išgirdome, kad šalia parko statoma ato
minė elktrinė, kuri pražudys šį parką.

Su mūsų gamta Maskva elgiasi kaip tikra pa
motė. Tūkstančius mūsų tautiečių išžudė, ištrėmė į 
Sibirą. Naivu būtų tikėtis, kad jie brangintų mūsų 
gamtą. Savo imperialistinio apetito patenkinimui 
okupavo Lietuvą. Tik ekonominę naudą jie mato ir 
mūsų gamtoje. Naftos valymo kombinatas ir atomi
nė elektrinė statoma pirmiausia kariniais ir politi
niais sumetimais:

1) Karo atveju Lietuva taptų naftos baze ir 
elektros pastotimi;

2) ji dar tampriau susiejama su Rusijos ekono
mika;

3) žemaitiški šiaurės vakarai ir aprusinta šiau
rės rytų Aukštaitija taps nauju rusų antplūdžio ob
jektu.

tomus -B. Gaidžiūnias skaitė savo -poemą 
„Mano kartas likiminiai metai“, o čikagiė- 
ti-s VI. Vijeikis programą papildė nuotai
kingais pasakojimais.

S. KUDIRKA SUSITIKO JAV 
PREZIDENTĄ

Lietuviškieji laikraščiai įsidėjo žinią, 
kad sausio 31 d. Detroite prezidentas For
das priėmė Simą Kudirką. Ta proga Ku
dirka padėkojo už išlaisvinimą jo paties dr 
jo šeimos, įteikė 'politinių kalinių sąrašą 
dr prašė jiems pagelbėti. Audiencijoje taip 
pat dalyvavo A. Zapamackais ir J. Urbonas. 
„T. Žiburiai“ įsidėjo ir -susitikimo nuo
trauką .

FILATELIJOS ŽINOVAS
„Michelio“ pašto ženklų katalogų lei

dykla V. Vokietijoj pakvietė Euclid, Ohio, 
gyvenantį Joną Grigaliūną -atlikti Lietu
vos pašto ženklų kai kuriuos pataisymus 
bei patikslinimus. Jis yra vienas žymiau
sių mūsų filatelistų bei filatelijos žinovų 
išeivijoje, kurio patarimais -pasinaudoja ir 
kitos pašto ženklų katalogų leidyklos.

JURAŠAI CHICAGOJE IR 
KALIFORNIJOJE

A. ir J. Jurašai sausio 24-25 dienomis 
dalyvavo Los Angeles LFįBi sambūrio su
rengtame politinių studijų savaitgalyje.

Po keletas dienų jie atvyko į Chicagą, 
kur buvo lietuvių visuomenės šiitai ir iš
kilmingai sutikti. Chicagą aplankyti juos 
pakvietė tame mieste sudarytas specialus 
komitetas režisieriaus J. Jurašo kūrybinei 
veiklai remti. Chicagoje buvo suruošti ke
li privatiški priėmimai ir viešas susitiki
mas su vietos visuomene.

PAGERBTI MENININKAI

Vasario 15 d. Kanadoje gyvenančiam" 
dailininkui ir liaudies -meno tyrinėtojui A. 
Tamošaičiui sukako 70 metų. Jis, kartu su 
savo žmona Anastazija-, (lietuviškų raštų ir 
gobelenų audimo specialiste, yrgz laibai 
daug prisidėję prie Lietuvos ir lietuvių 
vardo išgarsinimo Kanadoje. Kovo 13 d. 
Toronto Lietuvių Namuose ruošiamas spe
cialus sukaktuvininko pagerbimas ir jo 
dailės darbų paroda.

Sausio pradžioje Monitrealyje buvo pa
gerbta žymi Lietuvos dainininkė, operos 
solistė E. Kardelienė, jos 75 metų sukak
ties proga. Jos nuopelnai dainavimo mene 
yra visiems gerai žinomi,, -todėl ir -pager
bimais buvo gausus ir nuoširdus.

Ta -pačia proga pagerbta Aušros Vartų 
choro dirigentė M. Roch, išdirbusi šį dar
bą 10 metų, ir .solistas Antanas Keblys, 
choro meninis vadovas.

fono linijos.
1918 m. lapkričio 16 d. buvo paskirtas 

pirmas pašto, telegrafo dr telefono valdy
bos viršininkas inž. B. Tomaševtičius. Vė
liau (jo padėjėjais buvo paskirti inž. A. 
Sruoga ir J. Dučiruskais ir vyr. valdininkas 
J. Augūnas. Tai buvo pirmieji valdininkai, 
kurie nepriklausomoje Lietuvoje pradėjo 
kurti pašto, 'telegrafo ir telefono įstaigas. 
1919 m. -perimtų iš vokiečių telegrafo-tele
fono linijų -ilgis buvo -apie 1.200 km su- 
12.200 km- laidų. Buvo -tik 360 telefono abo
nentų. įstaigas aptarnavo 367 žmonės, šis 
nedidelis tinklas buo remontuojamas ir 
plečiamas. Minint pirmąjį nepriklausomy
bės dešimtmetį, Lie.tu.va jau turėjo 7.133 
km 'telefono linijų ilgio su 46.176 km lai
dų. įstaigose dirbo 2.382 tarnautojai. Tu-
-įėjo 10. 884 -abonentus. Pirmajame dešimt
metyje Lietuva jau- buvo prisidėjusi prie 
Pasaulinės Pašto Sąjungos, Tarptautinės 
Telegrafo ir Radiotelegrafo Sąjungos ir 
Tarpt aut in to Telefono Pasitarimo Komite
to. Dalyvavo Telegrafo Konferencijose ir 
Tarptautini a mie Telefono pasitarimo Ko
mitete.

Prie telefono linijų atstatymo ir naujų 
-pravedimo daug prisidėjo ir mūsų kariuo
menė. Fronte išmėtytoms (kariuomenės da
lims sėkmingai valdyti reikėjo gerų ryšių. 
Todėl 1919 m. sausio 8 d. buvo sudaryta 
Bevielio telegrafo grupė. Jos pradžią su
darė ikairin. E. Adamkevičius ir kareivis 
(vėliau 'leitenantas) Matulionis. Už mėne
sio prie Inžinerijos (kuopos buvo pradėtas 
formuoti Elėktrotechniiikinis -būrys, kuris 
vėliau išaugo į kuopą. Pradžia buvo labai 
suniki, nes neturėta nei specialistų, nei 
technikinio tunto. Pirmąją tarto atsargą 
sudarė iš vokiečių 'kareivių -supirkti tele
fono aparatai, linijų -medžiaga ir iš dalies 
fronte aitiimitas ryšių turtas. Elektrotech- 
ni'kinė kuopa buvo -suskirstyta į telefo
nistų grupes, kurios dirbo fronte iki nepri
klausomybės kovų pabaigos. Dirbta visuo
se frontuose, bet daugiausia šiaurės rytų 
(bolševikų) ir įpietų (lenkų) fronte. Ten 
jie atšlaitė ir aptarnavo ne tik senas lini
jas, -bet ir daug naujų pravedė. 1927 m. 
rugsėjo 1 d. iš įvairių technikos ir inžine
rijos dalių buvo suformuotas mums gerai 
žinomas Ryšių 'batalionas.

MLTE rašo, kad 1937 m. Lietuvoje buvo 
508 telefono stotys, naudota 21.900 telefo
no 'aparatų. įvyko 19,6 -mil. vidaus, 2,1 mil. 
tarpmiestinių ir 96.000 tarpvalstybinių 'te
lefono 'pasikalbėjimų.

Telefono sukakčiai paminėti kovo 10 d. 
Anglija išleidžia seriją pašto ženklų.

V. Vytenietis
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Šv. Raštas savo padavimuose Jericho 
miesto puolimą apraišo taip: Anuo metų 
Jerichas buvo turtingiausias ir galingiau
sias miestas; izraelitai žinojo, jeigu jiems 
pasisektų nugalėti šį miestą, tai jie leng
vai užvaldytų milžiniškus plotus ir jų ka
ralystė būtų didelė; jie laikė šį miestą ap
gultą septynias dienas; pagaliau, pasiruo
šę puolimui, Izraelio kariuomenės trimi
tininkai sutrimitavo taip garsiai, kad Je
richo miesto mūrai staiga sudrebėjo, su
skilo ir sugriuvo. Miesto gyventojai išsi
gando ir pasidavė... štai kaip buvo anais 
laikais.

■Bet... septynias dienas Prancūzijos, Ita
lijos, D. Britanijoj Jugoslavijos, ir neįt 
Rumunijos komunistų apgultas Kremlius 
■nesudrebėjo, jo mūrai nesuskilo ir jo bokš
tai nenuvirto. Iš užsienio atkeliavusių 
Kremliaus tikėjimui neištikimųjų trimitai 
■buvo per maži, jų garsai nepakankamai 
įtikinantys, kad tai ženklas tikrai kovai 
prieš Kremlių. Tiesa, Kremliuje pasiliko 
daug dulkių, sulaužytų plunksnų, apgrauž
tų pieštukų ir pridraskytij komunistinės 
„Tiesos“ puslapių (vietoj šampano bute
lių kamščių ir Havanos cigarų nuorūkų, 
kaip buvo Helsinkyje). Gal tai ir visikas. 
Tačiau vis dėlto jie 'privertė Kremlių nau
jai susimąstyti, o pasaulį nustebti.

Pirmuoju ir vyriausiu trimitininku 25- 
me komunistų partijos kongrese Maskvo
je buvo Italijos komunistų partijos gene
ralinis sekretorius Berlinguer. Jis pasakė: 
„Mes manome, kad Italijoje galima su
kurti socialistinę bendruomenę, dalyvau
jant įvairių demokratinių pakraipų orga
nizacijoms ar 'politinėms partijomis; Itali
jos darbininkų klasė gali ir privalo rasti 
sau deramą vietą demokratinėj dangparti- 
nėj santvarkoj... Mūsų manymu, pagarba 
ir pripažinimas pilnos nepriklausomybės 
kiekvienam paskiram kraštui, kiekvienam 
liberaliniam politiniam judėjimui, kiekvie
nai darbininkų partijai yra pirmaeilės, 
pagrindinės svarbos reikalas teorijoje ir 
praktikoje. Bet kurios Iš to kilsiančios 
problemos turi būti sprendžiamos tarpu
savio pagarbos 'bei lygybės pagrindu, drau
giškoj nuotaikoj...“

Vėliau panašiai kalbėjo Prancūzijos ir 
D. Britanijos atstovai. Panašiai p raibi lo ru
munai ir jugoslavai; tik pastarieji „nesi- 
bažijo“ esą demokratai, tačiau, kaip ir 
Berlinguer, reikalavo, kad kiekvieno kraš
to komunistinei partijai būtų reiškiama 
priklausoma pagarba ir duodama laisvė 
veikti pagal krašto savitais sąlygas ir tau
tos charakterį.

Kaip skirtingai bemėgintume Eeriin- 
■guerio (ir kitų jam pritarusių komunisti
nių draugų) pareiškimą vertinti, visi be 
išimties turėtumėm 'sutikti, kad Leninas, 
tokias kalbas išgirdęs, savo stikliniame 
karste pajudėtų ir susirauktų. Susiraukė 
ir gyvieji Kremliuje; tyliai ir slaptai nu
sišypsojo Varšuvoje ir Budapešte; džiūga
vo dr trynė rankas viena sau užsidariusi 
Čekoslovakija, lengvai ir garsiai atsiduso 
Bukarešte ir Belgrade.

Vakarų Europai ir pasauliui šių įvairia
spalvių jausmų mišinyje kyla tik vienas 
labai svarbus klausimais: ar Berlinguerio 
(ir jo draugų) pasisakymas, buvo nuoširdi 
Italijos komunistinės partijos vieša išpa
žintis, ar tik figūrinis ėjimas politinėje 
šachmatų lentoje?

(Atsakyti į šį klausimą, svarstant smul
kiai ir pagrįstai, reikėtų kelių „laiškų iš 
Nottinghamo“, 'bet pamėginsiu trumpai).

Italijos, Prancūzijos ir D. Britanijos ko
munistai jau daugiau kaip 50 metų nepa
ilstamai mėgina paimti krašto valdymą į 
savo rankas arba bent surasti kelią veiks
mingai įtakai. D. Eiritanijos komunistai, 
nematydami jokios galimybės valdyti 
kraštą rinkimų keliu, infiltravo darbinin
kų unijas ir sėkmingai privedė kraštą prie 
tos padėties, kurioj jis dabar yra. Iš salą 
supančio vandens veržiasi Skolos, o svaras 
pamažu, bet pastoviai, artinasi prie paukš
čio plunksnos svorio.

Kiek kitokia padėtis Prancūzijoj ir Ita
lijoj. Ten darbininkų uniojs blogiau 'suor
ganizuotos, negu, D. Britanijoj, bet už tai 
komunistų partijos yra labai didelės. Jų 
atstovų skaičius parlamentuose žymus ir 
jam mažai (betrūksta 'Sudaryti daugumą. 
Todėl tiek Prancūzijoj, tiek Italijoj parla
mentas, atrodo, yra vienintelis ir trum
piausias kelias į valdžią: reikia dar tik iš
sklaidyti baimę tų, kurie dvejoja. Štai kur 
Beringuerio kalbos svarbiausias ir vienin
telis tikslas.

O kas atsitiks po to, kai Prancūzijos ar 
Italijos komunistai bus valdžioje, tai no
rėčiau užtikrinti net pati Beringuerį, kad 
niekas, net ir jis pats, to nežino, kaip ne
žinojo dr. Allende (amžiną jam atilsį...) 
Čilėje.

O vis dėl to šie Beringuerio ii r jo vien
minčių 'trimitų garsai nors Kremliaus mū
rų ir nesudrefoino, bet Gedimino kalne jie 
buvo aiškiai girdimi, o Laisvės Varpui, 
kur jis šiuo metu bebūtų, atsirado naujos 
viltys vėl suskambėti.

Šiuo metu Kremlius turi didesnių užda
vinių, didesnių siekių ir didesnių rūpes
čių, negu jaudintis dėl „Jericho trimiti
ninkų“. žinoma, Vakarų Europą liečiian-

svarbūs, bet toli, labaitieji reik aliai yra 
toli nuo pirmaeilių. Faktiškai nuo Jaltos 
laikų Europa virto Sovietų eksploatacijos 
(Rytų ir Centro Europa) arba, reikalams 
genai susiklosčius, vėlesnio užgrobimo ob
jektu (Vakarų Europa).

Dabar gi Kremliui vaidenasi žymiai di
desnis ir sudėtingesnis uždavinys — kaip 
sumurkdyti J. A. Valstybes, t. y. kaip iš 
jau pusiau nuvainikuotos karalienės pa
daryti Ameriką tik pėstininke politinio 
pasaulio šachmatų lentoj. Kremliuje, kaip 
yra perdėm Vakaruose, trumparegių ir 
naivių nėra. Kremliaus 'politikai gerai ži
no, kada ir kiek jie gali rizikuoti, meluo
ti, šantažuoti ir, taip elgdamiesi, kiek toli 
jie gali stumtis pirmyn. O kas pagrobta — 
yna „išlaisvinta“...

Sumurkdę JAV morališkai (Vietnamas, 
Watergate, o dabar Lockhead kyšių afe
ra), Sovietai galvoja, kad jie yra jau pil
nai pasiruošę murkdyti jas strategiškai. Ir 
štai Angola — puiki bazė politinėms riau
šėms Afrikos kontinente ir tiek pat puiki 
strateginė bazė Sovietų kariškiems oro ir 
vandens laivynams. Ypač pastarųjų Sovie
tai, rodos, nestokoja — labai trumpu lai
ku sužinosime, kad Sovietų laivynas yna 
didesnis ir galingesnis ne tik už JAV, bet 
ir už viso pasaulio, sudėjus drauge. Iš to 
vėliau turėtų sekti lėtas, bet pastovus 
JAV pajėgumo suparaližavimas ir „gele
žinių pirštinių“ beatodairus naudojimas 
Sovietų diplomatijoje (Apie tai įrašiau pra
eitame laiške).

**•
Norėčiau pabrėžti, kad tokia eiga nebū

tinai seks, bet turėtų sekti... Tokiems am
bicingiems Sovietų pasaulinio masto pla
nams taip pat galimos rimtos kliūtys, jei
gu tik 'atsirastų, kas jas rimtai ir pasto
viai pradėtų planuoti ir statyti.

Po Sovietų įsiviešpatavimo Angoloje 
pirmieji pasipriešinimo ženklai Sovietų 
naujomis užmačioms yra teigiami. 1. JAV 
prezidentas pareiškė viešai, kad žodis „de
tente“ daugiau neturėtų būti vartojiamas. 
2. Pastebėtina, kad žodžiai „Sovietų im
perializmas“ Vakarų spaudoje nebėra re
ti, tuo tarpu lanksčiau' jie buvo beveik 
draustini.

Tačiau turint galvoje JAV užsienio 'po
litiką, kurtą galima apibūdinti tik vienu 
žodžiu — katastrofiška, šie du ženklai ga
li būti paguoda tik naiviesiems. Norint pa
stoti kelią Sovietų imperializmui, reika
lingi radikaliai nauji 'apsisprendimai ir 
radikaliai nedviprasmiškas ryžtas jiems 
vykdyti. Visų pirma inedlkia neatidėliotinai 
uždaryti dr. Kissingerio 'diplomatinę mo
kyklą ir jį patį pašalinti'. Naujai -atidary- 
toj mokykloj kiniečių ir japonų kalbų mo
kymais turėtų būti svarbiausias ir 'priva
lomas. Mokyklos direktorius ir mokytojai 
turėtų labai gerai žinoti Rusijos istoriją 
ir cituoti 'Lenino raštus iš atminties. JAV 
prezidento rinkinių vajaus metu turėtų iš
ryškėti stipri asmenybė, kuri pajėgtų pri
kelti tautą iš dvasinio susmukimo ir pa
skelbtų šventąjį karą (nebūtinai ginklu) 
prieš Vakarų kultūros išdavikus ir liere- 
tikus.

Pone Prezidente, mes, savo tėvų žemes 
praradusieji, turime garbės atkreipti 
Tamstos prakilnų dėmesį į tai, kad laikas 
pradėjo sparčiai dirbti barbarų naudai!

Lietuvio susimąstymui
Dar tik prieš tris metus mano mama sa

vo laiške parašė: „Norėčiau tik vieno dar 
lyko — atsisėsti su Tavim prie stalo ir, 
drauge besikalbant, išgerti puoduką arba
tos“.

Troškimas tikrai kuklus; dej'a, ir tas ne
galėjo išsipildyti.

Tuo noriu pasakyti — juo ilgesys dides
nis, juo troškimų objektas darosi mažes
nis. Toks jau, matyt, žmogaus jausminio 
pasaulio paslaptingais įstatymas.

Pastaruoju laiku mūsų išeivijoje vis 
dažniau ir dažniau tenka išgirsti pageida
vimus — kad tik dar galėčiau aplankyti 
Gargždus, kiad dar galėčiau, gal paskutinį 
kartą, pereiti per Laisvės alėją ir pasėdė
ti Konrado kavinėje...

Mielas lietuvi, niekuomet nepamiršk, 
kad Tavo pareiga ir Tavo uždavinys yra 
visuomet nepalyginamai didesnis, negu 
noras pamatyti Gargždus, ir visuomet tu
rės būti tas pats, nes lietuvių tautos, taip
gi ir Tavo, Laisvės alėja Kaune tik prasi
deda. Iš ten gi krašto plačiu ruožu eina 
per Vilnių, Gardiną, Suvalkus ir baigiasi 
Karaliaučiuje.

Ilki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

MIRĖ KUN. V. LEŠČINSKAS

Argentinoje, Kordobos provincijoje mi
rė kun. V. Leščinskas, vietinėse argenti
niečių parapijose klebonavęs nuo 1948 m. 
Kilimo buvo šakietis. Kunigų seminariją 
baigė Telšiuose 1935 m.

Palys apie save
PASIRUOŠKIME AKCININKŲ 

SUSIRINKIMUI
Kritikuoti yra lengviau, negu dirbti at

sakingą darbą. Mėginsiu savo kritiką ba
lansuoti, prisimindamas, kad turiu šiek 
tiek patyrimo abiejose srityse.

Jau kitų buvo rašyta, kad mes nepakan
kamai pasiruoštame akcininkų susirinki
mams. Atvažiuojame per mažai žinodami, 
ir per trumpą laiką mažai tesužinome ir 
per mažai išdiskutuojame. Visos mūsų ži
nios prieš susirinkimą yra skaitlinėse, ku
rias randame prisiųstose apyskaitose. Bet 
kad ir tos skaitlinės nėra aiškios.

Paimkime tik kelis pavyzdžius. Balanse 
yra tokios gražbylystės, kaip „kapitalo re
zervas“ ir „apyvartos rezervas" (£42.821). 
Kas tai per paukščiai'? Ir jeigu tiek pinigų 
turime rezerve, tai kam mums reikėjo sko
lintis £20.000 iš bravoro Sodybos reika
lams?

Balanse rodoma, kad esame investavę 
£4.972 į Unit Trust Funds. Kokiu išskai
čiavimu mes investuojame pinigus, nieko 
už itaii negaudami, o paskui patys skolina
mės 'iš kitų?

Baldų ir įrengimų suma (£20.496) rei
kalinga smulkesnio išaiškinimo: ar dalis 
tų pinigų neturėjo būti priskirta prie L. 
Namų ar Sodybos vertės?

Pelno ir nuostolio apyskaitos skaitlinės 
yra aiškios, bet jos yra labai liūdnos. Ne
kritikuoju, o tik apgailestauju, kad po 
tiek metų mes teišgalime padaryti tik 
£2.235 pelno, kuris yra vos 2.3% nuo turi
mo kapitalo ir paskolų (£96.611).

Niekas, tur būt, netvirtins, kad tai yra 
patenkinami rezultatai. Reikia ieškoti bū
dų, kaip juos pagerinti.

Gal tie rezultatai ir neatrodytų tokie 
blogi, jei jie būtų patiekiami1 kitokioje for
moje. Reikėtų vesti griežtesnę ir tikslesnę 
atskaitomybę bendrovės skyriuose. Pvz. 
neaišku, ar spaudos skyrius moka nuomą 
L. Namams. Bendrų rezultatų tas nepa
keistų, bet duotų aiškesnį vaizdą, kaip 
kiekvienas b-vės skyrius verčiasi. Taip pat 
gal galima padaryti atskiras apyskaitas 
„Europos Lietuviui“, Nidos Knygų Klubui 
ir įvairiems kitiems darbams, kad maty
tume, kas ir- kaip verčiasi, kur llr kaip ga
lime pagerinti, o kai kais gal ir išmesti ar 
sumažinti tarnautojų skaičių.

Kitas klausimas — kodėl Sodybos ba
ras padarė 57% pelno, o L. Namų tik 50%.

Vokietijos LB Tarybos suvažiavimas
Kun. Bronius Liubinas

Šiemet Vokietijos LB Taryba savo me
tinius 'Posėdžius turėjo vasario 27-28 die
nomis. Truputį po 19 valandos suvažiavi
mą atidarant, jame buvo 10 dalyvių. Vie
nais dar atvyko tą patį vakarą, o kitas pa
sirodė sekančios dienos priešpietėje. Trys 
Tarybos nariai nedalyvavo visai, iš jų vie
nas net neatsiliepė į kvietimą.

Tarybos suvažiavimą atidarė jos prezi
diumo pirmininkas inž. Jonas Valiūnas. 
Pradžioj buvo perskaitytais dr. Geručio iš 
Šveicarijos laiškias, kurtame skatinama 
stoti nariais į Baltų draugiją Vokietijoje. 
Darbai .pradėti praėjusio posėdžio proto
kolo skaitymu. Ta pačia proga buvo pa
reikštas pageidavimas, kad, laikantis sta
tutinių dėsnių, ‘ ateityje protokolais būtų 
parašytas ne vėliau 30 dienų po Tarybos 
sesijos, o taip pat dar mutantą,.kad jo nuo
rašai būtų išsiuntinėjami1 visiems Tarybos 
nariams.

Į nuolatines komisijas išrinkti: a) skai
čiuoti balsams —■ K. Dikšaitis ir Fr. Skė
rys; b) surašyti rezoliucijas — tėv. Alfon
sas Bernatonis, d r. J. Grinius ir J. Valiū
nas.

Ataskaitinius pranešimus pradėjo Vo
kietijos LB valdybos pirmininkas Jurgis 
Barasas. Jis suiminėjo, lead metų 'bėgyje 
įvykę 10 Valdybos 'posėdžių. Pasidžiaugė 
Bendruomenės narių pastangomis, finan
suojant jaunimo kelionę į kongresą Pietų 
Amerikoje. Pasakė, kad 'jaunimas nutaręs 
rinktis 'Sekančiam 'kongresui 1979 metais 
Vokietijoje. Apgailestavo, kad nesiseka iš
leisti lietuvių kalbos vadovėlio, bet kantu 
pareiškė, kad, jo nuomone, 1976 metais 
pagaliau tas vadovėlis išvysiąs pasaulio 
šviesą. Pranešė taip pat, kad išleista di
desnė pinigų suma, įrišant stambesnį kie
kį V. Gailiaus vokiškai lietuviškojo žody
no. Kalbėdamas .apie vaikų vasaros sto
vyklas 1975 metais, nusakė su jomis su
rištus sunkumus, kurių bene didžiausias 
esąs surasti vadovus, šioje' srityje ypač 
būtų siektina talkos iš Jaunimo sąjungos.

Trumpai užsiminęs nesutvarkytus kny
gų kiosko reikalus, iškėlė Bendruomenės 
informacijų biuletenio vertę ir svarbą. To
liau prisiminė, kad Vokietijoje dar veikia 
6 lituanistinės mokyklos su iš viso 42 mo
kiniais, esančios kelios tautinių šokių gru
pės, skudučių orkestrėlis. Kalbėdamas 
apie minėjimus, pasakė, kad 1975 m. Va
sario 16-tosios minėjimai 'buvę surengti 10- 
tyje vietovių, kariuomenės šventės — 4-se 
ir Rugsėjo 8-sdos — 7-niose vietovėse. Pa
duodamas statistiką, pirmininkas pasakė, 
kad veikianti 31 'apylinkė, o visoje Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenėje šiuo metu 
esą 1.048 nariai, kurių amžiaus vidurkis 
esąs 54 metai.

Iždininkas Manfredas, šiušelis paskaitė 
iš Tarybas nariams prisiųstų dokumentų 
sumas. Metai balansuoti su DM 1.421.259, 
o pajamų-išlaidų apyskaita rodanti DM 
92.932. Toje sumoje yra DM 29.850, —

Gal kainos skirtingos, ir jeigu itaip, tai ko
dėl?

Nuomos pajamas L. Namuose padidėjo 
13į%, o pinigų vertė nusmuko 25%. Gal 
trūko gyventojų, o gal per mažai nuomos 
imame? Sodybos apyskaitoje reikėtų iš
skirti pajamas iš pensininkų. Tada būtų 
galima išvesti pelno procentus ir pamaty
ti, kaip verčiamės.

Bendroje pelno ir nuostolių apyskaitoje 
man krito į akį „socialinė ir kultūrinė 
veikla“ — £245. Skandalas, jeigu tai bū
tų tiesa. P. Girinis („E L.“, Nr.7) labai 
jaudinasi, kad paskutiniais metais buvo 
išleista tik £500 tam reikalui. Gi šiemet 
tik pusė to. Juk ta sritis yna svarbiausia 
L. N. B-vės atsiradimo priežastis!

Man atrodo, kad taip nėra, ir mes tik 
blogai rezultatus patiekiame visuomenei. 
Beveik visa spaudos skyriaus veikla pri
klauso kultūrinei sričiai, o taipgi L. Namų 
tarnautojai daug darbų toje srityje atlie
ka. Jie yra bendrovės apmokami. Kodėl 
to neparodyti atskirai?

Grįžtant prie Sodybos, norėjau pridėti 
savo 'trigrašį dėl pensininkų, nors redak
torius baugino daugiau nieko tuo reikalu 
nespausdinti. Bet gal pasigailės. Siūlyčiau 
tirti galimybes naujai statybai prie Sody
bos. Iki šiol naujų statybų neleido, bet lai
kai keičiasi. Žygius verta daryti ne vien 
vietinėse įstaigose, bet ministerijoj ir per 
parlamento narius. Vyriausybė dabar daug 
■padeda pensininkams ir kitataučiams. Ga
li atsirasti galimybių ir pašalpai gauti sta
tybos reikalams. O ir kai kurie paltys pen
sininkai neatsisakys investuoti į naujus 
namus ar butus. Tuo keliu einant, galėtu
me sudaryti galimybes išlaikyti atskirą 
personalą pensininkams, turėti krautuvę, 
koplyčią ir pan. '

To siekiant, pirmas žingsnis turėtų bū
ti suregistruoti visus pensinikus ir į pen
siją besiruošiančius, su jais pasikalbėti ir 
sužinoti jų pageidavimus ir kiek ir kuo 
kas gali ■prisidėti. Turint tokius duomenis, 
galima daryti planus ir su tais planais ei
ti į atitinkamais įstaigas.

Pabaigai noriu pridurti, kad, nežiūrint 
visų trūkumų ir negalavimų, mes, lietu
viai, galime pasididžiuoti pasiektais rezul
tatais. Skundžiamės, kad bendrovė mažai 
duoda, kultūrinei veiklai. Bet kas būtų li
kę iš mūsų kultūrinės veiklos, jei neturė
tume L. N. 'b-vės? Ir p. Girinis nebūtų ga
lėjęs savo straipsnio paskelbti, nes nebū
tume turėję laikraščio.

M. Bajorinas

parama iš Vokietijos vyriausybės, o DM 
44.783 išleista jaunimo kelionei į Pietų 
Ameriką. Toji suma tik pasirodanti LB 
apyskaitoje, bet tikrumoje ji yra susida
riusi atskiru keliu nuo Vokietijos LB val
dybas. Atkreiptinas dėmesys, kad 1975 
metų solidarumo mokesčio surinkta tik 
DM 1.709.

Kontrolės komisijos pirmininkas Fricas 
Skėrys paskaitė jos raštą, įkuriame pareiš
kiama, Ikad iždas 'buvęs vedamas tvarkin
gai ir sąžiningai.

Garbės teismo pirmininkas kun. Bro
nius Liubinas pasidžiaugė, kad praėjusių
jų metų bėgyje Vokietijos lietuviai savo 
tarep nesiibyiinėjo. Jis taip pat atkreipė 
dėmesį į okupuotos Lietuvos 'Spaudoje pa
sirodžiusius Vytauto Alseikos raštus, 
šmeižiančius Vokietijas lietuvių veikėjus.

'Sekė Vokietijos LB Tarybos referentų 
pranešimai. Referentas jaunimo reika
lams Manfredas šiušelis pasiguodė, kad 
uždavinio paruošti jaunimą Lietuvių Ben
druomenei negalėjęs 'atlikti, bet pasidžiau
gė gražia jaunimo veikla, pravedant vasa
ros vaikų stovyklas.

Referentas vaikų reikalams tėv. Alfon
sas Bernatonis priminė apie vaikų vasa
ros stovyklas, veikusias Huettenfelde ir 
Siegene, kuriose dalyvavo maždaug po 40 
vaikų.

Referentas kultūros reikalams Kaspa
ras Dikšaitis pabrėžė, kad, jo manymu, 
didžiausia veikla esanti Nordrheinwestfa- 
li'joje. Ypatingai iškėlė naujai įsisteigusią 
Lietuvių kultūros draugiją, turinčią 33 
narius. Jos tikslas esąs 'apjungti visus lie
tuviškosios kultūros ir mokslo darbuoto
jus.

Referentas 'teisiniams ir socialiniams 
reikalams Justinas Lukošius apibūdino re- 
ferentūros uždavinius ir savo pastangas 
pagelbėti tautiečiams šiose srityse.

Referentais visuomeniniams reikalams 
dr. Jonas Grinius suminėjo visą eilę vie
šumą pasiekusių reikalų iš okupuotos Lie
tuvos, taip pat priminė Bendruomenės ski
limą JAV-bėse, kuris dar vis nėra užsibai
gęs. Kalbėdamas apie jaunimo reikalus, 
pasigedo jų kongrese minčių apie veiklą 
iki sekančio kongreso. Galiausiai priminė 
šiemet sueisiančius 35 metus nuo tautos 
sukilimo ir nuo karo pradžios.

Referentas palaikyti santykiams su apy
linkėmis kun. Bronius Liubinas pasidžiau
gė vis dar gyva lietuvių veikla Vokietijo
je, atkreipė tačiau dėmesį į eilę apylinkių, 
kurias jau eilė metų nepajėgiančios per
rinkti savo vadovybių. Jis taip pat pabrė
žė evangelikų dr katalikų dvasiškių pozi
tyvią įtaką į LB veiklą. Pasigedo jaunimo, 
konstatuodamas, kad net buvusieji Vasa
rio 16 gimnazijos moksleiviai paskęsta 
svetimoje 'aplinkoje.

Su šiuo pranešimu buvo užbaigti vasa
rio 27 dienos posėdžiai. Vėlai vakare kun. 
V. Damijonaitis ir A. Lucas parodė visą 

eilę gražių šviesos paveikslų iš jaunimo 
kelionės į Pietų Ameriką.

Antroji diena. Ji pradėta 9 vai. ryto. 
Pirmiausia Tarybos prezidiumo pirminin
kas inž. Jonas Valiūnas priminė vasario 
Uitąją mirusį kun. Joną Petraitį, jo įnašą 
į Vokietijos LE', ypač apie 12 metų pirmi
ninkaujant pačioje gausiausioje apylinkė
je Memmingene, ir paprašė visų Tarybos 
narių atsistojimu ir tylos minute pagerbti 
jo šviesų prisiminimą.

Tada sekė Vasario 16 gimnazijos kuira- 
torijos valdybos pranešimas, kurį padarė 
jos pirmininkas direktorius Vincas Natke
vičius. Jis suminėjo 25 metų sukaktį nuo 
gimnazijos įkūrimo, kartu pateikdamas 
mokinių skaičius: tada buvę 180, o dabar 
esą mažiau nei 60! šiuo metu esą 2 moki
niai iš JAV-bių, visi kiti iš Vokietijos. 
Baigiamuosius egzaminus pradėjo laikyti 
5 mokiniai, lygiai tiek pat, kiek pernai 
baigė gimnaziją. Finansinė padėtis įmano
ma. Šalia Vokietijos valdžias, romia taip 
pat Vokietijos katalikų vyskupai. Tačiau 
vargu, ar toji parama ilgai tęsis, nes vys
kupai jau yra perspėję, kad, galimas daik
tas, ateityje paramą turėsią nutraukti, nes 
■trūksta lėšų. Dabar diplomuoto mokytojo 
mėnesinė alga esanti DM 1.310. (Tai maž
daug pusė algos, mokamos vokiškose mo
kyklose!) Rėmėjų būreliai vis dar nepai 
vargo, 'bet pavargo lietuviai Vokietijoje. 
Jiems gimnazija, atrodo, nereikalinga. 
Dingtsa viltys susilaukti mckinii^ „Ta
čiau, vis dėl to tikim ir nusivylę!“ Ir to
liau bus dedamos pastangos gimnazijai iš
laikyti.

Vokietijos lietuvių Jaunimo sąjungos 
valdybos pranešimą padarė jos pirminin
kais Alfredas Lueas Pirmoj eilėj jus pain
formavo apie jaunimo kongrese dalyvavu
sius asmenis iš Vokietijos. Dalyvavo 9 at
stovai iš Vokietijos, kartu su jais keliavo 
1 atstovė iš Švedijos, o taip pat 3 vyresnio 
amžiaus asmenys, kurie paltys apsimokėjo 
visas skridimo ir pragyvenimo išlaidas.

Jaunimo kelionė buvo finansuojama 
skirtingai. Dirbantieji visą kelionę 'apsimo
kėjo patys, o nedirbantiems pusė kelionės 
išlaidų buvo padengta iš suaukotų lėšų. 
Pirmoji kongreso dalis buvo Argentinoje. 
Čia pasireiškė Vokietijos jaunuoliai, pa
imdami redaguoti kongreso laikraštėlį. 
Argentinoje buvo atšvęstos Kalėdos. Pa
žymėtina, kad ten kaip tik tuo metu buvo 
vasaros karščiai. Iš čia nuvykta į Urugva
jų, Montevideo mieste, o galiausiai į Sao 
Paulo miestą Brazilijoje, kur nuo sausio 1 
iki 5 dienos buvo Studijų dienas. Nutari
mų labai daug, jie skelbiami spaudoje. 
Pažymėtina projektas sekantį kongresą 
suruošti Vokietijoje.

Vėliau sekė diskusijas dėl visų 12-tkos 
■pranešimų. Gal 'plačiausiai buvo sustota 
prie Vasario 16 gimnazijos ir jaunimo rei
kalų. Direktorius V. Natkevičius dar kar
tą pabrėžė pastangas pakel ti mokinių skai
čių. A. Lucas paaiškino 1979 metais vyk
siančio jaunimo kongreso plano projektą. 
Būtų gera, kad pavyktų patraukti ir Ang
lijos jaunimą. Tada kongresas galėtų bū
ti pradėtas Anglijoje, po to perkeltas į Vo
kietiją, kur nors prie Baltijos jūros gailėtų 
būti studijų dienos, vėliau kelionė iš Šiau
rės Vokietijos į Pietus, pakeliui kur nors 
atliekant 'aukšto kultūrinio lygio vakarą, 
o užbaigimas galėtų būti Muenchene. Ta
da ekskursantai gailėtų dar pamatyti bent 
Šveicariją ir Italiją. Tarybas nartai primi
nė dar ir kitas galimybes, o V. Natkevičius 
prašė neužmiršti ir Vasario 16 gimnazijos. 
Žinoma, tai yra pirmosios mintys ir jos 
bus vystomos toliau.

Galop buvo patvirtinta 1975 metų apy
skaita ir .aptartas 1976 ir 1977 metų veik
tos gairės. Toliau J. Barasas patiekė 1976 
metų Krašto valdybas darbo gaires. Jos 
sutalpintos į 10 punktų: 1. Rūpintis, kad 
lietuvių-vokiečių kalbos vadovėlio spaus
dinimo darbas būtų baigtas. 2. Sutvarkyti 
knygų kioską taip, kad nuolatos būtų gau
namos naujai pasirodžiusias knygos. 3. 
Tuojau 'pradėti vaikų vasaros stovyklos 
organizavimą. 4. Ir toliau puoselėti kon
taktą su PDB pirmininku B. Nainiu 'bei D. 
Britanijos LB pirmininku Kasparu dėl 
Kanados lietuvaičių kvarteto iškvietimo į 
Europą. 5. Dar labiau suintensyvinti Va
sario 16-tosios ir Rugsėjo 8-tosios minėji
mus atskirose apylinkėse. 6. Visomis prie
monėmis paremti Studijų savaitės finan
savimų telkimo akciją. 7. Artimai 'bendrai 
darbiaujant su Jaunimo sąjunga išsiaiš
kinti, kokie darbai reikalingi ir kokios ga
limybės sukviesti 1979 metais Jaunimo 
■kongresą Vokietijoje. 8. Paruošti bendruo
menės darbuotojų suvažiavimą 1976 m. 
9. Suintensyvinti naujų narių verbavimą 
apylinkėse. 10. Skatinti lietuvius stoti na
riais į Baltų draugiją.

Dr. Grinius siūlė neužmiršti paminėti 50 
metų nuo Katalikų Bažnyčios Lietuvos 
provincijos įsteigimo, o K. Dikšaitis skati
no Krašto valdybą surengti dainų ir šo
kių šventę. Buvo taip pat dar visa eilė ir 
kitų smulkesnių sugestijų.

Sudarant veiklos organus 1976 metams, 
balsavimuose dalyvavo 12 nartų. Į Krašto 
valdybą buvo išrinkti ar vėliau patys pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas Jurgis Ba
rakas (12), sekretorius dr. Jonas Grinius 
(9), iždininkas Justinas Lukošius (7). 
Garbės teismo pirmininku išrinktas kun. 
Bronius Liubinas (9), o nariais — Alfre
das Lucas (10) ir Vytautas Svitas (7). Į 
kontrolės komisiją išrinkti: Jaunutis Kli- 
madtis (9), Ričardas Tendzegolskis (9) ir 
Fricas Skėrys (8).

Po rinkimų dar buvo priimtos rezoliuci
jos, o apie 9.30 vaL vakaro suvažiavimas 
uždarytas Tautas himnu.
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Lietuvių Kronika
ATVYKS VYSK. A. DEKSNYS

Šį pavasari Anglijos lietuvius vėl aplan
kus mūsų vysk. A. Deksnys ir vizituos vi
sas lietuvių sielovados misijas.

Vyskupas numatė aplankyti: gegužės 23 
d. Londoną; gegužės 30 d. — Sodybą; bir
želio 5-13 d. d. — Nottinghamą ir vielos 
kun. kapeliono numatytas vietas; birželio 
19-20 dienomis Bradfordą, kur tuo metu 
kun. J. Kuzmickas su mgr. Kl. Razminu 
minės 40 metų kunigystės sukaktį, o bir
želio 27 d. — Manichesterį.

Džiugu, kad mūsų vyskupas nepamirš
ta Anglijos lietuvių, įnešdamas gyvos dva
sios i sukasdienėjusi gyvenimą.

J. K.

PARĖMĖ SPAUDĄ IR TAUTOS FONDĄ

Stepas Maliauslkas, gyvenąs Salforde, 
prisiuntė £25.00 auką, iš kurios £15.00 ski
riama Tautos Fondui ir £10.00 lietuviškai 
spaudai paremti.

Dosniam aukotojui nuoširdžiai dėkoja
me.

TARPTAUTINIS POBŪVIS

Kovo 20 d. (šeštadienį) The British 
League for European Freedom ruošia 
tarptautini pobūvį. Pobūvis įvyks ukrai
niečių salėje, 154 Holland Park Avenue, 
W11. Pradžia 7 v. v. Įėjimas £1.50. Visi, 
kas tik gali, kviečiami dalyvauti.

SUVAŽIAVIMAI LONDONE

Pakartotinai pranešama, kad DBLS 
XXVIII metinis .atstovų suvažiavimas 'bus 
Lietuvių Namuose, Londone kovo 20 d. 
Pradžia 13.00 vai.

Tą pačią dieną 17.00 vai. įvyks L. Na
mų bendrovės akcininkų metinis susi rin
kimas. Akcininkai kviečiami susirinkime 
gausiai dalyvauti.

DBLS atstovų suvažiavimas bus tęsia
mas sekmadienį, kovo 21 d.

LONDONAS
RETAS GIMTADIENIS

Vasario 29 d. I. Dailidė atšventė savo 
gmtąją dieną. Tai buvo nepaprastais gim
tadienis, nes jis savo gimimo dieną gali 
švęsti tik vieną kartą per keturis metus. 
Gimtadienis buvo padėtas minėti tuoj po 
pamaldų parapijos svetainėje, pasivaiši
nant pastiprinančiais gėrimais. Vėliau vai
šės buvo tęsiamos Sporto ir Socialinio klu
bo patalpose, Moterų draugijos globoje. 
Čia moterys gimtuvininką taip pakilnojo, 
kad net tris kartus 5 metrų aukščio lubas 
su galva pasiekė O vyrai, pagal anglišką 
paprotį, palinkėjo sulaukti daug vedybi
nių pasiūlymų.

ŠV. KAZIMIERO KLUBAS

Kovo 6 d. įvyko Londono lietuvių para
pijos šv. Kazimiero klubo metinis narių 
susirinkimas. Jį atidarė klubo pirm. J. Ba
bilius ir pakvietė kun. J. Sakevičių sukal
bėti tradicinę maldą. Susirinkimui pirmi
ninkavo S. Kasparas, protokolą rašė V. Ju
rienė. Iš pranešimų paaiškėjo, kad, stei
giant klubą, Šemetų šeima paaukojo 150 
svarų. Tai buvo (klubo pradžiai didelė pa
rama, ir aukotojams pareikšta nuoširdi

NAUJOS KNYGOS

I. Sinkevičiūtė — LITHUANIAN COO
KERY, kaina su persiuntimu £4.35

P. Gaučys — ANGLŲ RAŠYTOJŲ NO
VELIŲ ANTOLOGIJA £4.35

S. Oželienė — DIENŲ VITRAŽAI £3.20
„Dainora“, 14 Priory Rd., Kew, Surrey.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE — kovo 21 d., 11.30 vai., 
Pailotinų vienuolyne, Manchester Rd.

MANCHESTERIS — kovo 28 d., 11 vai., 
Notre Dame vienuolyne, Heywood St., 
Cheetham.

NOTTINGHAME — kovo 21 d., 11.15 vail., 
Liet. Židinyje.

DERBYJE — kovo 21 d., 14 vai.. Convent 
of Mercy> Bridge Gate.

BRADFORDE — kovo 21 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — kovo 28 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — kovo 28 d., 14.30 

vai., St. Peter's, Dormer Place.
COVENTRYJE — kovo 28 d., 18 vail., St. 

Elizabeth's.
KEIGHLEY — kovo 28 d.. 3 vai. p. p., St. 

Anne bažn.
BRADFORDE — balandžio 4 d., 12.30 vai.
LEEDSE — balandžio 11 d., 3 vai. pi p.
BRADFORDE — balandžio 18 d., 12.30 

vai., Kristaus Prisikėlimo Mišios.

padėka. Sale naudojasi tautinių šokių gru
pė repeticijoms. Taip pat ja mielai naudo
jai ir parapijiečiai, atvykę į pamaldas. 
Suruošta kalėdinė loterija ir Užgavėnių 
balius. Klubas tautinių šokių grupės ke
lionei i Ameriką paremti paaukojo 50 sv. 
Barą aptarnauja I. Dailidė, jam talkinin
kauja N. Žvirblis. Klubais turėjo pajamų 
2.964 sv., išlaidų — 2.576 sv. Susirinkimas 
ypatingą padėką pareiškė A. Putinienei ir 
V. Jurienei. Ateityje numatyta suruošti 
daugiau visuomeninių parengimų, galvoja
ma steigti šokių mokyklą ir kt. Pirminin
kas padėkojo nariams už sutartiną bendra
darbiavimą ir pasidžiaugė, kad neturėta 
jokių nesusipratimų.

Valdyba ir šiems metams palikta ta pa
ti. Ją sudaro: pirm. J. Babilius, sek.ret. V. 
Jurienė, ižd. I. Dailidė. Komitetan per
rinkti: S. Kasparas, J. Šemeta, A. Knabi
kas, A. Černiauskas ir naujai išrinkta A. 
Putinienė. Komitetas iš savo tarpo pasi- 
slk'irs du revizorius.

Pasibaigus susirinkimui, buvo parodyti 
du garsiniai spalvoti lietuviški filmai.

PARODYTI FILMAI

Kovo 7 d. vakare Sporto ir Socialinio 
klubo salėje suruoštas filmų vakaras. Bu
vo parodyti 4 lietuviški spalvoti garsiniai 
filmai. Pamatėme J. Maironį, I. Simonai
tytę ir gamtovaizdžius, susijusius • su jų 
gyvenimu ir kūryba. Taip pat tautinių šo
kių šventę Vilniuj ir kt. Yra pageidavimų, 
kad tokių filmų ateityje būtų ir daugiau, 
nes juose kartais galima pamatyti dalelę 
malonios praeities ir dabartinės skaudžios 
tikrovės.

MIRĖ M. KUNCAITIENĖ

Kovo 2 d. Londone palaidota Magdalena 
Kuncaitienė, apie 94 m. amžiaus. Velionė 
buvo gimusi Pajevonio parapijoj, Vilkaviš
kio aps. Į Angliją atvyko prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Reiškėsi religinėje ir tauti
nėje veikloje.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
„DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ“ 

LOTERIJA

Kaip kiekvienais metais, kviečiame vie
nintelės Lietuvių bažnyčios Londone ir 
laisvoje Europoje rėmėjus ateiti į talką 
platinti loterijos bilietus savo gyvenamo
je vietovėje. Parapijos kunigai ir taryba 
bus jums dėkingi už atliktą darbą.

Bilietai bus siuntinėjami visiems mūsų 
rėmėjams, bet kartu pageidaujama, kad 
atsirastų ir naujų platintojų. Kas norėtų 
prisidėti, prašome rašyti: Lithuanian 
Church, 21 The Oval, Hackney Road, Lon
don, E2 9DT.

GALIMA UŽDIRBTI £500.00

Londono lietuvių tautinė šokių grupė 
įsteigė klubą, vardu „500-klubas“. Klubo 
nariu gali būti kiekvienas, įsipareigojęs 
mokėti per 20 savaičių po 50 p per savai
tę .arba £10.00 iš karto, užsirašant klubo 
nariu. Bus kelios premijos, o bendra lai
mėjimų suma yra £500.00.

Klubo pelnas bus skiriamas tautinių šo
kių grupės kelionės išlaidoms paremti, 
vykstant į Vytąją Tautinių Šokių šventę 
Amerikoje. Nario korteles ir kitas infor
macijas galima gauti: F. Senkuvienė arba 
V. Jurienė, 11 London Lane, Bromley, 
Kent. Telef. 0- 739 8734 arba 01 460 2592.

PAVASARIO BALIUS

Dainaviečių pavasario balius ruošiamas 
gegužės 8 d.

Smulkiau 'apie tai bus paskelbta vėliau.

BRADFORDAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Šiais metais rengiant Nepriklausomybės 
šventę, kultūros reikalų vadovas J. Ada- 
monis pasiryžo nauju būdu ją paminėti, 
vengiant daug kalbų.

Vasario 21 d., atidarius minėjimą Vyčio 
'klubo salėje, pirmiausia lietuvius pasvei
kino latvių atstovas. Tuoj po jo įkalbos J. 
Adamonio vadovaujama aktyvių vyrų gru
pė — St. Budrys, J. Eugenis, R. Karalius, 
Pr. Vaisys ir E. Zunda — inscenizavo V. 
Ignaičio parašytą dainų ir poezijos mon
tažą. Į parengimą buvo įtraukti ir jaunie
ji — M. Budrytė ir R. Adamonis. Gausiai 
susirinkę dalyviai susidomėję klausėsi 
patriotinių mūsų poetų eilėraščių, melo
dingų dainų ir visa apjungiančių pasako
jimų. Lietuvos kovų, laisvės ir okupacijos 
istorija slinko, tamsi kino filmas, privedu- 
si ligi dabarties.

Minėjimas pavyko. Vaizdingi pasakoji
mai, eilėraščiai ir dainos gyvai atgamino 
istoriškus vaizdus ir leido pagyventi pa
kilusia Tėvynės meilės nuotaikia.

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 6 d. Vyčio klube įvyko DBLS 
Bradford© skyriaus metinis susirinkimas, 
kuris buvo gausesnis, nes senoji valdyba 
net atskirais laiškiais paragino gausiau da
lyvauti.

A. Bučys pasidžiaugė vieninga veikla, 
geru sugyvenimu, pakvietęs susirinkimo 
pirmininku V. Ignaitį, sekir. — J. Micutą. 
Išsamią skyriaus iždo apyskaitą patiekė A. 
Gudas, pasidžiaugęs, kiad ikaisa nebeliko 
tuščia. J. Adamonis iškėlė jaunimo reika
lus, kuriuos netolimoje ateityje vietinis 
Skyrius, klubas ir C. Valdybos atstovas 
pajudins iš pagrindų.

Į naująją 'skyriaus valdybą išrinkti: J. 
Adamonis, A. Bučys, A. Gudas, V. Gurevi
čius ir Z. Voicekauskienė.

Pabaigoje buvo svarstyti aktualūs veik
los reikalai, santykiai su kitomis organiza
cijomis, būsimi parengimai ir kt.

J. K.

STOKE-ON-TRENT
METINIS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Senu papratimu ši nedidelė kolonija .at
liko savo metinę pareigą. Pirmininko P. 
Dudėno sukviesti, susirinko apie 25 narnai 
apsvarstyti bėgamuosius ir artimos atei
ties reikalus.

Pirmiausia buvo išklausytas kiek pavė
luotas pranešimas iš DBLS Tarybos suva
žiavimo Sodyboje. Pranešimą sklandžiai 
padarė V. Andruškevičius. Po jo Tarybos 
narys V. Dangis .apibūdino Tarybos dar
bus ;ir uždavinius. Svarstytas tradicinis 
šios kolonijos Motinos Dienos minėjimas, 
Moterų ratelio įsteigimas, jaunimo į lietu
višką j į darbą įsijungimas ir angliškai-lie- 
tuviškos - lietuviškai - angliškos brošiūrė
lės klausimas.

Visus tuos punktus išlukštenus, žodį ta
rė kun. S. Matulis, 'kuris tuo tarpu buvo 
apsilankęs vizituoti tikinčiųjų. Jis norėjo 
'Sužinoti, ar norėtume, kiad vysk. Deksnys 
apsilankytų Stoke, nes vyskupais žada lan
kyti šią vasarą Anglijos lietuvius. Kuni
gas taip pat pageidavo, kiad būtų išleistas 
elementorėlis, norintiems išmokti lietuviš
kai. Pagaliau buvo vienbalsiai išrinktas V. 
Andruškevičius atstovauti skyriui .atstovų 
suvažiavime.

Užbaigai pirm. P. Dudėnais pasiūlė pra
šyti Centro Valdybą patvirtinti šio sky
riaus buv. ilgametį pirmininką ir visuo
menės veikėją V. Andruškevičių skyriaus 
Garbės Nariu. Šis pasiūlymas buvo susi
rinkusiųjų vienbalsiai priimtas.

Stokietis

ŠVEICARIJA
GRAŽUS POBŪVIS

Šveicarijos lietuviai Vasario 29 d. susirin
ko Zueriche paminėti Vasario 16 dieną ir 
aptarti einamuosius Bendruomenės reika
lus. Minėjimas buvo pradėtas pamaldomis. 
Mišias atnašavo ir pamokslą pasakė kun. 
dr. Juraitiis akademikų koplyčioje. Po pa
maldų gretimoje salėje įvyko metinis Ben
druomenės susirinkimais. Dalyviai nutarė 
nario mokestį pakelti nuo 20 iki 30 frankų 
per metus. Taip pat buvo (perrinkta ta pati 
valdyba. Pirmininku pasiliko dr. Petras 
Radvila ir sekretore bei iždininke p. Lin- 
derienė. Susirinkime buvo taip pat prisi
minta vasario mėnesį mirusi Aldona Ere- 
taitė-Lange dr pagerbta tylos minute. Prof. 
Eretui susirinkimas pasiuntė kolektyvinį 
užuojautos raštą. Susirinkimais užbaigtas 
Tautos himnu.

Po to sekė susitikimas įsu latviais ir es
tais viešbučio „Krone“ salėje, kurį šiais 
metais suorganizavo ir pravedė dr. P. Rad
vila. Pavalgius Skaniai paruoštus pietus, 
Berno gimnazijos mokytojas Hans Ryche- 
ner pasakė pagrindinę kalbą. Savo refe
rate jis apžvelgė trijų Baltijos valstybių 
laimingą nepriklausomybės laikotarpį, rūs
čią okupaciją, iir nurodė melagingą bei 
veidmainingą Sov. Sąjungos politiką Bal
tijos valstybių atžvilgiu. Savo kalboje jis 
kelis kartus citavo LKB Kroniką. Prisi
mintina, kad p. Rychener pernai išleido 
vokiečių k. knygą „...und Estland, Let- 
land und Litauen?“

Po p. Rychener žodžio sekė meninė da
lis, kurią atliko J. Staisiulienės tautinių šo
kių grupė „Viltis“, pašokusi 6 šokius. Patįs 
geriausias šokis tai Aštuonybis. Jis cho- 
reografiškaii piešia sudėtingą audimo vyks
mą.

Baltų subuvime susilaukta ir svečių. Tai 
ev. kun. dr. E. Voss su žmona, lituanisti
kos Zuericho universitete dėstytojas prof. 
Risch. ir korespondentė panelė V. Moese- 
neder. Kun. dr. Voss yra instituto „Glauibe 
in der 2. Welt" direktorius. Šis institutas 
moksliškai tiria religijų padėtį komunistų 
valdomuose kraštuose ir leidžia to paties 
vardo žurnalą, kuriame daug dėmesio ski
riama Lietuvai.

J. J.

BELGIJA
BELGIJA

Vasario 28 d. Belgijos lietuviai susirin- 
ko Lieže švęsti tradicinę Lietuvos Nepri
klausomybės šventę.

Ši šventė prasidėjo pamaldomis, kurie® 
laikė kun. J. Petrošius, jau keli metai pa
laikydamas kontaktą lietuvių tarpe tarp 

Paryžiaus, Liežo, Briuselio, Limbuirgo ir 
Volonijos.

Kun. Petrošius ne tik pamokslui, bet ir 
minėjimui paruošė gražių minčių, kurias 
suformavo prasmingai® sakiniais, kad jos 
nebūtų vien tik žodžiai, bet įstrigtų ir pa
siliktų klausytojų 'sąmonėse. Jo kalbos te
ma: kokia turi būti laikysena emigrantų 
po trisdešimties metų išeivijoje?

Lietuvių bendruomenės pirmininkė St. 
Baltu®, pasveikinusi susirinkusius lietu
vius ir keletą estų ir belgų, patiekė puikią 
programą, įkurtoje pirmas išėjo į sceną Al
gis Draugelis, gabus jaunas muzikas iš 
Los Angeles, laikinai apsistojęs Paryžiuje. 
A. Draugelis paskambino pianinu keletą 
lietuvių liaudies melodijų ir savo kūrinių, 
sužavėdamas visą publiką.

Lygaus pasisekimo turėjo fleitistas Pet
rais Odinis, neseniai atvykęs liš Lietuvos, 
kur baigęs- konservatoriją. Dabar apsigy
venęs Wuppertaly, o Essene lankąs aukš
tąją muzikos mokyklą. P. Odinis davė ne
paprastą mini-koncertą, kuriame atliko 
Naujalio, Anderseno ir kt. kūrinius. Pia
ninu fleitininką 'lydėjo A. Draugelis (kla
siniai dalykai) ir Pr. Baltus (liaudies dai
nelės).

Belgijos lietuvė B. Gailiūtė-Spies sutiko 
padainuoti porą liaudies dainų.

Šokių grupė „Gintaras“ jau aštunti me
tai kaip rodosi šitoje scenoje, susilaukda
ma vis tokio pat entuziazmo iš žiūrovų.

Lietuvių publika pareiškė gyvai įsavo 
pasitenkinimą šia programa, kuri turėtų 
pasisekimo didžiausiose scenose. Atstovas 
iš Kult. Ministerijos, konferencininkas H. 
Vandekeere, kuris ruošia audio-visual 
montažą iš Volonlijoje gyvenančių emi
grantų grupių veiklos, padarė daug nuo
traukų ir džiaugėsi radęs lietuvių folklore 
tikrą 'lobį savo busimajam montažui.

Belgijos lietuvių vardu dėkoju visiems, 
kurie padėjo surengti šitą kultūringą ir 
gražią šventę.

Dėkoju lietuviams, visiems, kurie prisi
dėjo padengti išlaidas.

. St. Baltus

VOKIETIJA
MIRĖ J. DAGILIS

Jonas Dagilis minė Kaisenslauterne ko
vo 4 d. 1967 m. Jo mirtis buvo staigi. Gy
veno ir dirbo 8593 LS lietuvių kuopoj nuo 
1960 m. lapkričio 4 d. Buvo ramus, tvar
kinga® ir sąžiningas darbininkas. Buvo 
gimęs 1915 m. sausio 14 -d. Mažutiškių kai
me, Biržų apskrityje. Turėjo seserį ir bro
lį, bet. su jais nepalaikė jokių ryšių ir nė
ra žinios, ar jie gyvi ir kur jie gyvena. Ve
lionis palaidotas kovo 8 d. Kaiserslauiter- 
no miesto kapinėse. Laidotuvių apeigas at
liko ir po jų atlaikė šv. Mišias lietuvių 
kapelionas kun. Br. Liubimas.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ IIANNOVERYJE

Hannoverio lietuviai visada pasižymėjo 
didelįu solidarumu ir tautiniu susiprati
mu. Jie ir šiemet padarė posėdį, aptarė vi
sas smulkmenas ir pasiryžo ypatingai gra
žiai, kruopščiai paruošti Vąsario 16-tosios 
minėjimą. Jau iš pait ryto dvi šeimos su
vežė eksponatus į Šv. Kristoforo parapijos 
Salę. Merkevičiai pristatė gintaro papuo
šalus, audinius, mezginius, Čiurlionio .pa
veikslus, tautinius drabužius ir, uoliai tal
kininkaujant Vilktams bei Jokūbams, iš
dėliojo ir iškabinėjo parodai daiktus.

Nijolė Merkevičienė, žaviai pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, priėmė svečius ir 
kiekvieniam aiškino lietuvių parodoje su
telktu® eksponatu®. 17,00 vai. visi susirin
ko į Šv. Kristupo bažnyčią pasimelsti už 
Lietuvą ir visą mūsų tautą. Ta pačia pro
ga buvo pagerbti visi mūsų mirusieji ir 
žuvusieji kariai, savanoriai, partizanai, 
kūrėjai. Šv. Mišias Laikė kun. Petras Gin
čius. Pamaldų metu grojo prof. dr. Paul 
Coenen ir solo giedojo Marika Nemet, 
vengrė, operos solistė.

Po pamaldų susirinkome į salę, kuri bu
vo papuošta tautinėmis vėliavomis ir Vy
timi. Stalai buvo padengti kavai. Pyragais 
ir kiltais Skanumynais pasirūpino Anelė 
Kalinauskienė, Angelė Vilkienė, Bronė 
Kubaitienė ir Petrė Pralienė. Kiekvienas 
atėjęs į salę, skubėjo prie gausios ir tur
tingos parodos, kuri žavėjo kaip lietuvį, 
taip ir kitatautį. Visi stebėjosi dideliais 
meniškais Merkevičių šeimos sugebėji
mais.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ HAMBURGE

Pamaldas atlaikė už Lietuvą ir visus lie
tuvius, kaip gyvus, taip ir mirusius, kun. 
V. Saikia.

Iškilmingąjį aktą atidarė pirm. L. Mar
kus. Jis nurodė visų lietuvių tikslą minėti 
šią seną valstybinę šventę. Jis sveikino vi
sus susirinkusius vienoje lietuviškoje šei
moje; padėkojo svečiams už atsilankymą 
ir linkėjo geros savijautos lietuvių tarpe. 
Čia buvo lietuvių, latvių, estų, vokiečių, 
lenkų bei kitų tautybių atstovų. Pagrindi
nę kalbą pasakė kun. V. šarka.

Paskiau sekė eilėraščiai, kuriuos gražiai 
deklamavo J. Baliulytė, R. Norkutė ir Ma
rina Normantaitė. Išsamų pranešimą apie 
III-čią Lietuviškojo Jaunimo Sąskrydį Pie
tų Amerikoje padarė Romas Šileris.

Muzikiniam mūsų minėjimui atstovavo 
sopranas Izabelė Šrederienė su vyru Her
bertu Šrederiu, sodriu bosu. Juos akordeo
nu palydėjo Wolfgangas Roenne. Iškilmin
gas aktas buvo baigtas Lietuvos himnu.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PAMINĖJIMAS LEBENSTEDTE

Iškilmės prasidėjo pamaldomis Šv. My
kolo bažnyčioje, kurias atlaikė kun. V. 
Šarka. Antroji minėjimo dalis buvę tęsia
ma gimnazijos didžiojoje salėje. Iškilmin
gą posėdį atidarė pirm. Antanas Kairys. 
Jis visu® labai nuoširdžiai pasveikino ir 
palinkėjo jaukios lietuviškos nuotaikos 
mūsų didžiausioje ir brangiausioje valsty
binėje šventėje. Paikiau sekė dr. Stasio 
Sereikos paskaita, kurioje subtiliiai palie
tė dabartinius lietuvių reikalus Lietuvoje 
ir čia tremtyje. Po paskaitos sekė tautiniai 
šokiai, kuriuos atliko gražiausiuose tauti
niuose drabužiuose 'berniukai ir mergaitės 
iš Vasario 16-tosios gimnazijos. Tai graži 
trupė, sugebanti puikiai mūsų liaudies me
ną .reprezentuoti. -Čia daug darbo įdėjo 
šios trupės naujas vadovas Manfredas Šiu- 
šelis. Jaros pakeitė Živilė Vilčinskaitė su 
Bernardo Brazdžionio eilėraščiu „Mano 
Tėvynė“. Paskiau prasidėjo koncertas. 
Dainavo garsėjanti pora: Astra ir Alfre
das šalčiai, kurie specializuojasi pramogi
nės diainos perteikime.

Po koncerto visi programos dalyviai bu
vo apdovanoti gėlėmis bei dovanomis. Šo
kėjai ir dainininkai gavo gėlių ir saldumy
nų, o dr. St. Sereika, mokyt. A. Stankus, 
Ž. Vilčinskaitė — Aušros Vartų Dievo Mo
tinos bronzinį paveikslą Ir gėlių. Iškilmin
gas paminėjimas buvo užbaigtas Tautos 
himnu.

Visi 'perėjo į parapijos salę, kur buvo 
viskas paruošta šokiams ir vaišėms'. Šo
kiams grojo gera muzikos kapela ir kiek
vienas lietuvis turėjo progos lietuviškai 
pasižmonėti ir ilki soties pasišokti.

Mūsų minėjime dalyvavo Lietuvos Vo
kiečių Sąjungos atstovai: advokatas Han- 
no Baronas von der Ropp, Jungblut ir 
„Salzgitter Zeitung“ reporteris.

„Britanijos Lietuvis“, 1951 m. kovo 9 d.
— Liberalų Internacionalo suruoštame 

mitinge, kuriame dalyvavo tik anglai, pa
skaitą apie Lietuvą (Vasario 16 proga) 
skaitė M. Bajorinas.

— Vasario 21 d. į Kanadą išvyko Žimui- 
dzinų šeimyna, iki tol 'gyvenusi Leedse.

-— Wolverhamptone Vasario 16-tosios 
minėjime dalyvavo net 700 lietuvių.

—■ Vasario 16-tosios proga Diepholzo lie
tuvių gimnazija pavadinta Vasario 16 gim
nazija.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KODĖL PAS MUS KITAIP?

Jono Bakaičio laidotuvės, kurias prave
dė du kunigai, sukėlė man abejonių dėl 
laidotuvių apeigų. Kadangi tas gali būti 
įdomu ir kitiems, būtų gerai, jei kas nors 
iš dvasiškių išaiškintų tai per laikraštį.

Anglų katalikų kunigai dabar jau apsi
rengia šviesios (spalvos bažnytiniais rūbais 
per laidotuves. Tatai .aiškinama, kad mir
tis nėra jau toks liūdnas įvykis, žmogus 
ne miršta, bet pereina į amžiną, geresnį 
pasaulį. TOkį parėdymą davė Vatikano II 
Taryba. Laidotuvių apeigos irgi yna su
prastintos ir maldos pitaikytos mūsų lai
kams.

Mes, lietuviai, .atrodo, to nesame girdė
ję. Per a. a. J. Bakaičio laidotuves mūsų 
kunigai dėvėjo juodus bažnytinius rūbus. 
Maldas ir apeigos irgi atrodė senoviškos.

Ar mes esame kitos rūšies katalikai?
Dalyvis

PAPIGINTOS ATOSTOGOS 
PENSININKAMS

„Skelmorlie“ priv. viešbutis (sav. VI. 
Girėnas ir S. Skibiniauskas) Isle of Wight 
saloje balandžio — gegužės mėnesiais 
kviečia pensininkus pasinaudoti papigin
tomis atostogomis.

Už kambarį ir maistą (3 kartus per die
ną) imama tiktai £20.00 per savaitę.

Rašyti: „Skelmorlie“ priv. Hotel, Spring 
Gardens, Madeira Rd., Ventnor, Isle of 
Weight. Tel. Ventnor 85 22 83.

MALDA IR AUKOMIS

GELBĖKIME MŪSŲ TAUTOS KILNU- . 
MĄ, GELBĖDAMI TIKĖJIMĄ OKUPUO
TOJE LIETUVOJE. AUKAS SIŲSTI:
L. K. Religinė Šalpa — Lithuanian Cath. 
Religious Aid, 64-09 56th Rd., Maspeth, N.
Y. 11378, arba L. K. Religinės Šalpos Rė
mėjai — Lithuanian Cath. Religious Aid 
Auxiliary, 6825 So. Talman Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

Aukokime kiekvienas pagal išgales. Na
riai rėmėjai aukoja metams ne mažiau 
kaip 5.00 dol., amžinieji nariai — 100.00 
dol. ir mecenatai — 1.000.00 dol.

Visiem® aukotojams išduodami .kvitai, 
ir jų aukos Amerikoje yra atleidžiamos 
nuo federailinių mokesčių.
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