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Lietuvos Statulas
Be Vitaliaus universiteto 400 m. sulkak- 

ties šįmet minime dlair antrą didingą ir ne
paprastai svarbią mūsų tautos istorijos 
pažibą — Lietuvos statutą, — Statut Ve-
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likogo Kniažstva Litovskogo, kaip jis bu
vo pavadintas XVI šimtmečio rašytinėje 
gudų kalboje.

Šįmet kaip tik sukanlkia 450 metų niuo jo 
pirmosios laidos. Tik imperatoriaus Justi- 
nijono kodėklsias, atėjęs ilš Romos imperi
jos Masinio laikotarpio, (IV a.) buvo vie
nintelis tokio plataus masto teisynas viso
je Europoje. Prancūzų, vokiečių ir rusų 
teisynais atėjo žymiai vėliau.

Pirmieji Lietuvos įstatymai buvo nera
šyti. Veikė papročių teisė. Vėliau bajorai 
pradėjo reikalauti iš didžiojo kunigaikš
čio, kad jų teisės būtų sumaišytos. Pasiro
dė pirmiileji teisiniai dokumentai, vadina
mi privilegijomis. Pagal savo apimtį jos 
būdavo vadinamos krašto arba provin
cijos privilegijomis. [Ele to, diair būdavo 
privilegijų, duOdiamų miestams, Bažny
čiai, net atskiroms šeimoms ar asmenims.

Per ilgelsnlį laiką tų privilegijų prisi
rinko laibai daug. Jos buvo skirtingos, o 
tatai sudarė visą eilę keblumų, ypač teis
mams. Gimė gyvas reikalas visas privile
gijų teises suvesti į vieną sistemingą įsta
tymų rinkinį, pritaikytą visam kraštui.

1522 m. Zigmantas II už savo sūnaus 
Zigmanto Augusto išrinkimą Didžiuoju 
Kunigaikščiu pažadėjo Lietuvos bajorams 
tokį įstatymų kodeksą išleisti. Pagaliau 
jis ir buvo paskelbtas 1529 m. Lietuvos 
Statuto vardu.

Statuto paruošimui vadovavo Lietuvos 
kancleris Albertas Goštautas. Statute su
rinktos teisės paimtos iš privilegijų ir pa
pročių. (Nors iį jiį sudėta kiek bajorijos tei
sių, paskolintų (iš lenkų ir rusų, jos visos 
pritaikytos Lietuvos gyvenimui. Todėl ši
tas Statutas yra grynai lietuviškas.

Nuo kiltų Lietuvos kaimynų labai ribo
tų teisių rinkinių, jis skiriasi savo išsamu
mu ir sistemingumu.

Tiesa, jis buvo paruoštas gana Skubotai. 
Greitai paaiškėjo, kiaid reikia jį papildyti, 
praplėsti. 1544 m. seimas paprašė Didįjį 
Kunigaikštį pataisyti Lietuvos iStaltutą. 
Darbas ėjo pamažu, nes Lietuvos didžiū
nai bebuvo per entuziastiški. Tik 1566 m. 
Vilniaus seime Didžiojo Kunigaikėščio ak
tu .buvo paskelbtas antrasis Lietuvos Sta
tutas.

Lenkai Lietuvos Statutu buvo labai ne
patenkinti, nes jis įtraukė ir 1447 m. Ka
zimiero privilegiją, kuri neleido svetimša
liams, jų (tarpe ir lenkams, gauti Lietuvo
je žemių, valstybini ii tarnybų ir draudė 
mažinti Lietuvos teritoriją. Lenkijos di
dikai reikalavo pataisyti Statutą.

Redaguodami trečiąją jo laidą, lietuviai 
lenkams nepalankių nuostatų ne tik ne
panaikino, beit jų dlar pridėjo. Tokio tre
čiojo Lietuvos Statuto normaliomis sąly
gomis lenkai niekada nebūtų priėmę. (Bet, 
kilus Ikritiškaii padėčiai 1587 metų rinki
mų metu, lietuvių reikalavimų spiriami, 
lenkai sutiko, kad Zigmantas Vaza Lietu
vos Statutą patvirtintų, kas ir įvyko 1588 
m.

Šas statutais visiškai nesiskaito su Liub
lino unija. Lenkijos vardais net nepami
nimas. Valdovais yra Didysis Lietuvos Ku- 
nigalikštiis, savarankiškas savo valstybės 
siuzerenas. Čia numatomos (bausmės už 
bandymą užgrobti Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos (sostą, Liublino Unija, prie
šingai, buvo nustačiusi, kad Lietuva meat- 
škiriaimia niuo Lenkijos sosto. Pagal Statu
tą Lietuvoje galiojai tik lietuviški pinigai.

Visos trys Statuto laidos buvo paskelb
tos Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio vardu.

Nekalbant apie labai didelę juridinę 
reikšmę, Lietuvos Statutas vaidino svar
bią rodę kovoje dėl Lietuvos savarankiš
kumo. Statutais sulaikė lenkų įbrovimąsi į 
Lietuvos žemes ir aukštų tarnybų užėmi
mą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje. 
Jis galiojo Iki pat 1840 metų, pergyvenda
mas Lietuvos Kunigaikštijos nepriklauso
mybę, o carinės Rusijos ir Poltavos gu
bernijose išsilaikė ilki pat 1917 metų re
voliucijos.

Tai yra paminklas lietuviško genijaus, 
liudijantis apie mūsų tautos kultūringu
mą ir kitas tautas pralenkusį administra
cinį talentą.

Mūsų teisininkų karta nepriklausomoj 
Lietuvoj, gailia, kaž kaip nesuspėjo su
skubti minėti Lietuvos Statutą, jį įvertin
ti ir atskleisi jo visą didingumą.

Būų idlair labiau gaila, jei ši 450 m. su
kaktis liktų nepaminėta čia šįmet. LTSR 
kažin ar jiį minės.

Europos Lietuviško Jaunimo 
rašiniu konkursas

I

Skaitytojų laiškų skyriuje („E. L.“ Nr. 
16) V. K. klausia, ar buvo kas nors pada
ryta su P. (B. Valkatas pasiūlymu paskir
ti premiją jaunuoliams, pasireiškusiems 
straipsniais ar literatūriniais darbais. Ar 
buvo tam reikalui sudaryta kokia komisi
ja ir t. t.? z

Europos lietuviško jaunimo rašinių kon
kurso reikalu paskutinis pranešimas bu
vo atspausdintais „E. L.“ Nr. 45 (1978 m.). 
Jame buvo pasakyta, kad P. B. Varkala 
paskyrė £700 premijoms, kurios būtų iš
mokėtos laimėjusiems konkursą. Be to, 
vėliau premijų fondą papildė dr. J. Pe- 
čiuilionytė, atsiuntusi tam reikalui dar 
£50. Sudaryta premijoms paskirti komi
sija: iR. Spalis, J. Vilčinskas ir P. B. Var- 
kala. Komisija nusprendė £400 išmokėti 
1979 mietais, o likusią sumą 1980m.

Terminas rašiniams atspausdinti yra 
truputį pratęstas, ir premijoms gauti yra 
tokios sąlygos:

1) Konkurse gali dalyvauti visi Euro
poje gimę ar teln gyvenantieji 18-28 meitų 
amžiaus lietuviai jaunuoliai-ės.

2) 1979 metais PLJS-gos Kongreso me
tu bus įteiktos trys premijos: pirmoji 
£200, 'antroji £125, trečioji £75.

3) Premijos bus paskintos tiems jiaiu-

LIETUVA BRITU ENCIKLOPEDIJOJE
Vik. Ignaitis

Karo laikotarpis. 1914 metais prasidėjo 
Pasaulinis karas. Nuo 1915 metų vidurva
sario ilki 1919 metų rugpiūčio mėnesio 
Lietuvą buvo užėmę vokiečiai ir kietai ją 
laikė savo rankose. Po to, kai Rusijos ka
rinė galybė žlugo, Vokietija, turėdama į 
Lietuvą kėslų, lyg ir leido lietaivams kur
ti savo valstybę. 1917 metų rugsėjo mėne
sio 18-23 dienomis Vilniuje buvo sušaukta 
letuvių Ikiniferencija. Iki 1918 metų kovo 
mėnesio buvo vedamos derybos su Vokie
tijos kancleriu grafu Herlingu dėl Lie
tuvos nepriklausomybės, (kuri būtų nuo
latinėje Sąjungoje su vokiečių imperija. 
Nors Valstybės Taryba ir buvo vokiečių 
okupacinės kairiuomlenės kontroliuojama, 
bet Vokiečių krikdemų partija su Taryba 
skaitėsi ir į Lietuvos karaliaus sostą siū
lė princą William iš Urach. 1918 m. birže
lio 11d. princas pasiūlymą priėmė ir pa
sirinko XIII šimtmečio lietuvių stabmel
džių princo vardą, kuris atkakliai kovojo 
su vokiečių ordinu, — Lietuvos Karalius 
Mindaugais II. Vokiečių sąjungos šalinin
kams netiko princo kandidatūra. 1918 m. 
lapkričio 2 d. princo kandidlaitūrą atmetė 
ir Valstybės Taryba. Jų delegatai 1918 m. 
kovo mėnesį taikos derybose Brest Litovs- 
ke su Trodkiu kalbėjo ir Tarybos vardu. 
Jie sakė, kad Vokietija jau pripažino Lie
tuvos nepriklausomybę, nors su sąlyga, 
(kald lį valstybės konstituciją būtų įrašyta 
atitinkamas valstybinio susitarimo 
straipsnis — (konvencija, pagal kurį būtų 
Skiriamas valstybės valdovas, kuris tiktų 
Vokietijos interesams. (Taip rašė vokie
čių laikraščiai.) Čia pat vokiečiai privertė 
nusus atsisakyti (bet kokių teisių į Lietu
vos teritoriją.

1918 mietų lapkričio mėn. jau aiškiai bu
vo matyti kad Vokietija pralaimėjo ikarą. 
Valstybės Taryba paskelbė laikinąją vals
tybės konstituciją, pagal kurią Taryba ta
po laikiniuoju Lietuvos parlamentu. Vy
riausioji valdžia pavesta trims asmenims: 
.A Smetonai, J. Staugaičiui ir St. šilingui. 
1918 m. lapkričio 5 d. prof. Voldemaras 
sludairė pirmąjį nepartinį ministerių ka
binetą. Jam pasisekė susitarti ir su vidaus 
mažumomis: gudais, lenkais, žydais ir ru
sais. Tik viena pan lenkų (Pan Polish) 
partija norėjo, kaid ir vėl būtų padaryta 
Lietuvoje unijia ar federacija su 'Lenkija. 
Pradžioje buvo sunku sudaryti tautinę ad
ministraciją ypač ten, kur dar buvo daug 
Vokiečių okupacinės kariuomenės, jau pa
liestos irevoliiuciinės nuotaikos, kuri buvo 
prasidėjusi jau ir Vokietijoje. 1919 m. Vo
kiečių kariuomenė apleido Kauną ir neuž
ilgo 'išsikraustė iš pietinės ir rytinės Lie
tuvos, o Mintaujos, Šiaulių ir Tauragės 
rajonas išbuvo vokiečių rankose iki gruo
džio 15 d. Vokiečiai nesilaikė 1918 metų 
lapkričio 11 d. su Emtante pasirašytos pa
liaubų sutarties ir leido (bolševikams už
imti jų evakuotas vietas.

1918 mietų gruodžio 26 d. prof. Voldema
ro ministerių kabinetas atsistatydino. 
Naują, platesnės apimties, ministerių ka
binetą sudarė M. Šleževičius. Prof. Volde
maras buvo Paryžiuje tuo metu, kai buvo 
šaukiama ten taikos konferencija. Tai jis 
Lietuvai ir atstovavo, kaip užsienių reika
lų ministeris. Su juo kartu buvo finansų 
miniisteriis M. Yčas ir krašto apsaugos mi
nisteris M. Velykis. Kai 1919 m. sausio 
mėn. bolševikai artinosi prie Vilniaus, tai 
vyriausybės įstaigos išsikėlė į Kauną.

niuoliaims-ėms, kurie, komisijas nuomone, 
iki 1979 m. birželio 15 d1, atliks bent vie
ną šių darbų:

a) paruoš ir išleis lietuvių kalba litera
tūrinį, beletristinį ar žurnalistinį rašinį 
'lietuviška tema, (arba

ib) parašys „Europos Lietuviui“ 'bent 
tris Straiipsnius-lkorespondiencijas kultūri
niais ar visuomeniniais klausimais, arba

c) parašys ir atspausdins Europos 'spau
doje svetima (kalba straipsnį ar rašinį lie
tuviška 'tema.

Norintieji konkurse dalyvauti, turi pa
siųsti konkursinę medžiagą konkurso ko
misijai ne vėliau kaip iki 1979 m. liepos 1 
d. Ta medžiaga turi būti paremta laikraš
čių iškarpomis, spausdintais ir kita itnfor- 
mlacija. Konkurso komisijos adresas yra 
šitoks:

Europos Jaunimo Konkurso Komisija, 
c/o Lithuanian House, 2 Ladlbroke Gar
dens, 'London Wil 2PT.

Europos lietuvių jaunimas kviečiamas 
paskubėti, Ikiad rašiniai būtų atspausdinti 
nurodytu terminu.

Konkurso komitetas

Valstybės Taryba M. šleževičiauis sudary
tąjį ministerių kalbinėtą pripažino ir pa
tvirtino, (kaip tikrąją Lietuvos valdžią. 
Valstybės Taryba paruošė laikinąją vals
tybės konstituciją, priėmė seimo rinkimų 
įstatymą ir A. Smetoną išrinko Lietuvos 
prezidentu. Pradėjo organizuoti valstybės 
apsaugą. 1919 m. gegužės mėnesį buvo 
pats didžiausias bolševikų puolimas. Ta
da net ir Kaunui grėsė pavojus. Aršios ko
vos su sovietiniais daliniais vyko iki rug
sėjo mėnesio, ir jlie buvo išvyti iš šiauri
nės Lietuvos, o iki gruodžio mėnesio Lie
tuva buvo išvalyta ir nuo vadinamų 
bermontininkų. Tuo metu ir lenkai ata
kavo bolševikus, 1919 mietų balandžio 
mėn. užgrobė Vidinių ir ten įsikūrė.

1919 m. gruodžio 8 d. vyriausioji sąjun
gininkų taryba Paryžiuje nustatė laikiną 
Lenkijos stiebą rytuose. Išvedė taip vadi
namą „Curzoino Italiją“. Prie Lenkijos šky- 
rė daugiausia tas vietais, kuriose lenkiš
kasis elementas sudarė daugumą, bet iš
skyrė 'mišrių gyventojų vietas ir tas, ku
riose buvo neaiški lenkų dauguma. Pa
grindinė vieta — Vilnius su apylinkėmis 
teko Lietuvai. Lenkija siūlė Lietuvos vy
riausybei sudaryti bendrą frontą prieš 
bolševikus, bet vėliau atsisakė Lietuvą 
pripažinti net nepriklausoma valstybe su 
sostine Vilniumi.

Po nepavykusio sandėrio lenkai vieni 
puolė sovietų dalinius ir, nežiūrint į tai, 
kad 1920 m. balandžio mėn. jie buvo įsi
veržę net į Ukrainą, liepos mėn. sovietų 
priėšpuolis privertė lenkus įbėgti net ligi 
Varšuvos. Lietuviai pasinaudojo ta proga 
ir liepos 14 d. atsiėmė Vilnių. Bet ir vėl, 
besiartinant raudonajai armijai, lietuviai 
Vilnių turėjo skubiai apleisti. Dėl šio pa
sitraukimo lietuviams buvo daroma prie
kaištas, kad negali apginti savo protėvių 
žemių, kurių jie taip užsispyrusiai šiokia. 
Lenkai buvo įsitikinę, (kad jie kovoja ine 
tik dėl savo atsikuriančios valstybės, bet 
ir dėl visos centralinės Europos, kurią 
raudonieji norėjo užimti. Lenkai kaltino 
lietuvius, kad atidavė rusams svarbų stra
teginį centrą ir pagrindinį geležinkelio 
susisiekimo mazgą. Dėl to, pagal lenkų 
tvirtinimą, jų kairysis kariuomenės spar
nas buvo labai puolamas. Bet karo padė
tis pasikeitė, (lenkai bolševikus sumušė ir 
juos išvijo į Rusiją. Lietuviai 1920 m. rug
pjūčio 24 d. grįžo į Vilnių.

1920 m. gegužės 15 d. susirinko Lietuvos 
steigiamasis seimas. I seimą buvo išrink
ta 112 niarių. Valstybės prezidentas, Vals
tybės Taryba ir ministerių (kabinetas at-

A, f A.

pik. TOMAS VIDUGIRIS,

gimęs 1893 m. rugsėjo 20 d. Palaukių k., Panevėžio aps.,
Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoris, karininkas,

Vyčio Kryžiaus kavalierius, DBLS garbės narys, 
aprūpintas šv. Sakramentais,

mirė balandžio 27 dieną Londone.
Gedulingos mišios bus atlaikytos Londono šv. Kazimiero 

bažnyčioje
ketvirtadienį gegužės 3 d. 14 vai.

DBLS Valdyba

Sejitųnios DIENOS
— Italijoje nepavykus sudaryti naujos 

vyriausybės, kuriai parlamentas galėtų iš
reikšti pasitikėjimą, ’buvo paleistais pats 
parlamentas. Naujo parlamento rinkimai 
paakinti birželio 3 ir 4 dienomis.

Gegužės ir birželio mėnesiais partiniai 
balansai parlamentuose gailės 'stipriau pa
sikeisti, nes 4 savaičių (bėgyje vyks nauji 
rinkimai Anglijoje, Kanadoje ir Italijoje.

—-Anglų svaras Europos biržoje balan
džio 10 d. pasiekė savo vertės trijų metų 
laikotarpio rekordą, dabar vertas kiek 
dlaiugiau, negu 2 dol.

Airijos svaro, nesenai 'atsiskyrusio nuo 
anglų svaro sava padengimo sistema, ver
tė vienok kiek stipriau nukrito.

— Kinijos „pamokomasis karas“, atro
do, bus j'ali kaštavęs apie 15.000 žuvusių 
kareivių, kurių pelenų urnos raudonuose 
plastikiniuose maišiukuose grąžintos iš 
Vietnamo ir atiduotos stirnomis. Kitlkvienai 
šeimai pridėta valstybinė piniginė kom
pensacija maždaug 625 dol. vertės.

Sušaudytų dezertyrų pelenai buvo grą
žinami baltuose maišiukuose ir ’be kom
pensacijos.

Visų nustebimui dėzertymarviim’SS pasi
rodė buvęs viena didesniųjų puolančios 
kiniečių armijos problemų.

■— Paduos universiteto Italijoje prof. 
Negri, žinomas neo-leninizmo teeoretikias 
kraštutiniame kairiųjų (sparne, buvo areš
tuotas su 14 kitų italų, daugumoj intelek
tualų, lapkaltinitas... komunistinio sukili
mo organizavimu ir, kas svarbiausia, 
.. .prisidėjimu prie Moro, Italijos 'krikščio
nių (demokratų partijos pirmininko ir buv. 
premjero, pagrobimo ir nužudymo.

— Irano Choimeini specialiai kreipėsi į 
Irano moteris, prašydamas jų balsuoti už 
islamo respubliką per tik ką atliktą refe
rendumą. Ar ne įdomu. Tvirtinama, kad 

sistatyidino. Seimui teko visa krašto val
džia. 1920 m. liepos 12 d. Maskvoje buvo 
prisirašyta Lidtuvois ir Sovietų Rusijos tai
kos sutartis. Bolševikai, pagal tą sutartį, 
Vilnių ir Gardiną pripažino Lietuvai. Lie
tuva dar įgavo 3.000.000 aukso rublių ir 
100.000 ha miško, kurį pati turėjo išsi- 
kirsti ir parsivežti. Lenkai Tautų Sąjun
gai įteikė protestą. Čia pat Lenkija ir Lie
tuva sutiko nekariauti ir gerbti (respect) 
tas sienas, kurias nustatė sąjungininkų 
karinė komisija. Laikinoji siena, sutarta 
Suvalkuose spalio 7 dieną, turėjo įsigalėti 
spalio 10 dieną, Vilnius, ir pagal šią su
tartį, liko 'Lietuvos pusėj. Bet spalio 9 d., 
taip vadinamas 'Lenkijos sukilėlis gen. Že
ligovskis, Vitalių vėl atidavė į lenkų ran
kas. 1923 m. kovo 14 d. lalijanltaii pripažino 
„fait accompli“.

Lietuviai (buvo priversti savo sostinę 
perkelti į Kauną. Ten ji ir dabar yra. Be- 
sitęsdąs ginčais dėl Vilniaus sunkina Lie
tuvos ir Lenkijos santykius. 1924 m. bir
želio 2 d. Ambasadorių konferencija pa
siūlė Lietuvos vyriausybei užmegzti diplo
matinius ir konsularinius santykius su 
Lenkija. Tuo tarpu Lietuvos vyriausybė 
sąjungininkams siūlė sušaukti konferen
ciją, kurioje Lenkijos ir Lietuvos atstovai 
jų akivaizdoje iš naujo svarstytų teritori
nius klausimus. Ambasadorių konferenci
ja atsakė, kad sienų klausimas iš naujo 
negali būti keliamas. Pasirodė, kad sunku 
buvo padaryti sprendimą ir dėl Klaipėdos. 
Tačiau lietuviai, nusižiūrėję į lenkų pasi
elgimą su Vilniumi, 1923 m. sausio 15 d. 
sukilo ir Klaipėdą, kaip autonominį kraš
tą, prisijungė prie Lietuvos.

1918 m. balandžio 23 d. de jure Lietu
vos nepriklausomybę pripažino Vokietija,
1920 m. liepos 12 d. — Sovietų Rusija, 1921 
m. vasario mėn. — Estija ir Latvija ir
1921 m. kovo mėnesį — Argentinos res
publika. USA ir sąjungininkai, užsitęsus 
ginčui dėl Vilniaus, formaliai de jure Lie
tuvą pripažino tik 1922 metų gale. 1921 m. 
rugsėjo 22 d. Lietuva įstojo į Tautų sąjun- 
gą.

didelė dauguma balsavusių pasisakė už 
ją-

Didįjį Ketvirtadienį šv. Petro (baziliko
je popiežius Jonas-Paulius II atnašavo 
Mišias kartu su 22 kardinolais, 40 vysku
pų ir 2.500 kunigų. 'Per tas mišias visi at
naujino kunigiško celibato įžadus.

Galimas dalykas kad Anglikonų Bažny
čios galva Canterbury arkivyskupas dr. 
Coggan susitiks su popiežium JonuJPau- 
lium II Lenkijoje. Arkivyskupas Coggan 
pramato apsilankyti Rytų Vokietijoje, 
Vengrijoje ir Lenkijoje.

1979 m. vasario 18 d. Varšuvos lietuvių 
klubo būstinėje 'buvo surengtais minėjimais 
bei paskaita, tema: 1918 m. vasario 16 die
nos reikšmė (Lietuvos istorijoje.

Kovo 31 d. Varšuvoje lankėsi svečiai iš 
Lietuvos: Nijolė Tallalt-Kelpšaitė ir akto
rius Rimvydas Kalvelis. Jie įdomiai pa
pasakojo apie savo darbą bei dabartinę 
Lietuvą.

Šiuo įmetu Punsko-Seinų srityje veikia 
septynios pradžios mokyklos ir vienas li
cėjus, kur dėstoma lietuvių kalba.

Daug lietuvių įgyvena Gdansko, Pozna
nės, Wroclawo ir Olsztyno rajonuose, kur 
lietuvų mokyklų nėra.

Q Anglijos kainų kontrolės komisija at
metė 2-jų didesnių kepyklų pralšymą leis
ti pakelti duonos kainą 1 ar 2 penais. Re
zultatas: 3 mėnesius trunkąs tyrinėjimas, 
per (kuriuos kainų kelti neleidžiama. Kas 
žino, gal už 'savaitės būsią Anglijos žemų
jų rūmų rinkimai lėmė kainos kilimo su
laikymą bent duonai.

9 D. Britanija duoda Ugandai, savo 
buvusiai lkiol(onij<aj, [dabar delsi vadavusiai 
iš Idi Amin laukinės diktatūros, vieną 
milijoną angių svarų kaip pradinę bėdos 
pagalbą sveikatos ir transporto reikalams.

9 Britų valstybinio geležinkelio valdy
ba, sutarusi su unijomis pakelti tarnauto
jų atlyginimus 12%, jaučiasi priversta 
kelti geilžkelio bilietų kainas 8% dabar ir 
dar kiek vėliau. Taip ir eiin-a užburtas in
fliacijos natas...

® JAV atominiai ekspertai yra nusi
statę reikalauti, kad būtų uždarytos bent 
9 atominės jėgainės. Tai būtų visos 9 Bab
cock ir Wilcox firmų suprojektuotos jė
gainės, panašios į tą, kuri buvo prasiver
žusi savo radioaktyviais garais „Trijų 
Mylių Saloj“, Pensilvanijos valstijoj.

9 JAV gamybos ministras Harold 
lEirown šaukia NATO atominių ginklų pla
navimo 'grupę konferencijai Floridoje ku
rioje ketina painformuoti savo bendrinin
kus apie naujausius tų ginklų patobuli
nimus, Sovietai ta proga sukėlė naują 
protestų propagandą.

Jei Sovietai būtų išradę tokius patobu
linimus, jie patys nieko niekam neskelbtų 
ir niekas... neprotestuotų.

Tarptautiniuose santykiuose rytai ir va
karai naudojasi ne vienodais metodais.

9 lEludapešte ir (kituose Vengrijos mies- 
muose lankėsi lietuvių muzikos ir meno 
grupės: I. Rutkauskienės vadovaujamas 
Druskininkų liaudies ansamblis „Dzūkų 
daina“, Baptų sodininkystės mišrus cho
ras ir Panevėžio kultūros mamų lėlių teat
ras. Svečiai buvo labai šiltai priimti.

9 Izraelis ir Egiptas galų gale pasikei
tė taikos sutarties parlamentų patvirtin
tais dokumentais. Tai įvyko Urn Chašifoa 
vietovėje, Sinajaus dykumoje, šiuo metu 
neutralioj ir diemilitamiziuioto|j' ųonoje.

Įsidėmėtam, kad ta proga egiptiečiai ir 
žydai pasienio sargybiniai ne tik paspau
dė vienls antram rankas, bet kai (kurie net 
.. .pasibučiavo.
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Vilniaus universitetui 400 metu 
v

VIII. Petras Skarga — pirmasis Vilniaus 
universiteto rektorius

Vilniuje, Istorijos ir etnografijos mu
ziejuje, yra nežinomo XVII a. tapytojo 
aliejumi ant drobės nupieštas atvaizdas 
su lotynišku įrašu, kuris taip skamiba: 
„Gerbiamais Tėvais Petras Skarga iš Jėzaus 
Draugijos, trečiasis Vilniaus kolegijos, 
pirmasis naujai įsteigtos akademijos ir 
universiteto rektorius, 1580 Viešpaties 
mietais“. Tad prie 'knygomis apkrauto sta
lo sėdinčio, kaire ranka atverstą knygą 
prilaikančio, dėžinėje žąsies plunksną pa
ėmusi© kunigo portretas. Ten pat, ant ki
to, Salia Stovinčio stalelio sukrautos rek
toriaus issignijos: toga, statutų Iknyga, 
skeptras ir keturbriaunis biretas. Kadan
gi portreto įraše nurodyta taip pat Skar
gos mirties data, todėl, reikia manyti, jog 
atvaizdas nutapytas jau po jo mirties, t. 
y. po 1612 metų. Greičiausiai, kaip tik jo 
mirties proga norėta Vilniuje tokiu būdu 
pagarbiai paminėti ir ateities kartoms 
priminti pirmąjį universiteto rektorių. 
Kais tat buvo Petras Skarga?

Ir Petras Skarga — panašiai kaip prieš 
jį buvusieji rektoriai S. Varševickis ir J. 
Vujdkas, ir po jo busimieji dar kiti penki 
rektoriai — į jėzuitus įstojo Romoje. Įsto
damas (1569 m.) jis jau buvo 33 metų 
amžiaus ir gavęs kunigo šventimus, po 
kurių porą metų buvo sakęs pamokslus 
Lvovo arkivyskupijos katedros bažnyčio
je. Neilgai pabuvęs noviciate Romoje, ten 
palt klausė teologijos paskaitų. 1571 metų 
pavasarį sugrįžo į Lenkiją, į Dultusko ko
legiją, kur darbavosi dvejus metus. 1573 
metų pradžioje .jais perkeliamas į Vilnių 
lenkų pamokslininko pareigoms. Ir čia su 
dideliu užsidegimu įsijungia į apaštalavi
mo darbą. Jo įtakos paveikti grįžta i ka
talikų įtikėjimą vis didesni skaičiai Lietu
vos didikų ir bajorų. Dar tais pačiais į 
Vilnių atvykimo .metaiis Skarga įsteigia 
prie akademinės :šv. Jono bažnyčios Kris
taus Kūno broliją, į kurią pritraukia 
miesto katalikų diduomenę, šios brolijos 
pastangomis įvykdavo iškilmingos Devin
tinių procesijos, kas mėnesį šv. Jono baž
nyčioje buvo laikomos švč. Sakramento 
garbei mišios su procesija. Brolijos nariai 
įsipareigodavo šelpti vargšus, ypačiai tuos, 
kurie gėdisi eiti elgetauti, ši brolija akty
viai veikė ir daug gero padarė per visą 
laiką, kol Vilniuje buvo jėzuitai. Ji net 
būdavo vadinama tiesiog Gailestingumo 
brolija.

Būdamas Vilniuje P. Skarga be to daug 
rašė. Čia jis lenkų kalba išleido kelias pa
garsėjusias knygas: apie Eucharistijos 
Sakramentą, apie Bažnyčios vienybę, 
Šventųjų gyvenimus, ir keletą mažesnių 
veikalėlių apologetinėmis temomis. Tur 
būt ne be P. Skargos paraginimo Mikalo
jus Kristupas Radvilas perkėlė iš Nesvy
žiaus į Vilnių savo spaustuvę, kurioje bu
vo i'šspausdiniti ką tik minėti veikalai.

Petrais ‘Skarga buvo garsus pamoksli
ninkas, rašytojas, su kitais disputuotojas, 
plačiai žinomas ir vertinamais visuomenė
je, ypačiai tarp kilmingųjų. Ar jis buvo 
toks pat geras didelės įstaigos, kaip uni
versitetas, administratorius? Atrodo, kad 
ne! Tiesa, kai 1574 m. rektorius Varševic- 
kils, popiežiaus siunčiamas, turėjo išvykti 
pas Švedijos karalių, slavo pavaiduotoju- 
vicerektorium paskyrė P. Skargą. Tačiau 
po ketvertų metų, Varševickiui išvykstant 
antrą kartą ir ilgesniam laikui į Švediją, 
kolegijos vadovu atkeliamas iš tolimos 

Poznanės Jokūbas Vujekais, ners P. Skar
ga tuomet gyveno čia pat Vilniuje. Tiktai 
kai vos metus Vilniuje išbuvęs J. Vujekas 
netikėtai turėjo išvykti į Transilvaniją, 
provinciolas steigiamą uisiversitetą valdy
ti vicerektoriauis titulu pavedė P. Skargai. 
Oficialus P. Skargos rektorium paskyri. 
mas iš Romos atėjo tiktai 1380 m. vasarą, 
maždaug tuo pačiu metu, kai Vilnių pa
siekė popiežiaus Grigaliaus XIII išduota 
universiteto bula. Taigi, su pilnateisio 
universiteto atidarymu sutampa ir P. 
Skargos oficialaus rektoriaivimo pradžia. 
Dėl to jis ir įėjo į istoriją kaip pirmasis 
Vilniaus universiteto rektorius.

Jei dabar paklaustume, ką tokio ypa
tingo P. Skarga nuveikė, būdamas univer
siteto rektorium, atsakymas išeitų gania 
blankus. Vieniais lenkas jėzuitas istorikas, 
Liudvikas Piechnikas, neseniai aprašyda
mas Vilniaus universiteto veiklos pirmuo
sius tris dešimitmečiuis, apie P. Skargą pa
stebi, kad jo rektoriavimo laikotarpio ko
respondencijoje beveik neminimi univer
siteto reikalai. Ten daug rašoma apie ko
vas su kitatikiais, apie karalių Steponą 
Batorą, iapie paties Skargos rašomus ir 
leidžiamus veikalus, apie jėzuitų kūrimą
si kitose vietose, ypačiai Polocke ir Rygo
je, ir t. it., o apie Vilniaus universitetą ir 
jo reikalus tik kai kur labai trumpai už
simenama (L. Piechinilk, Począitki Akade- 
mii Wileniskiej, Krokuva 1973, psl. 38).

Tokia P. Skargos interesų proporcija 
labai iškalbinga. Ji pasako, kad Skargos 
būdas mažiau tiko pastoviam, normaliam 
mokslo įstaigos administravimui; jo dė
mesys daugiau krypo į vis naujus didin
gus planus, susidėj usios aplinkybės jam 
skyrė vis naujų, savyje svarbių ir neati
dėliojamų, tačiau nuo pagrindinių parei
gų vis labiau atitraukiančių uždavinių. 
Karalius, atkariavęs Polocką, liepia P. 
Skargai važiuoti į tą 'miestą ir įsteigti ten 
jėzuitų kolegiją. Ta's pat kartojasi, kara
liui sėklrriinigai laimėjus Livoniją.

Paprastai visi raišo, kad P. Skarga iš
buvo Vilniaus universiteto rektorium nuo 
1579 m. rugpjūčio 1 d. iki 1584 m. vidurio. 
Bet tikrovėje jau su jo išvykimu iš Vil
niaus į Rygą, 1582 m. kovo 2 d., baigiasi 
jo faktinis univeršiittui vadovavimais. Vil
niuje jo vietoje buvo paliktas vicerekto- 
rium, vos 30 metų tetuirįs Paulius lElokša, 
kuris tais pareigas ėjb iki 1584 mietų .pa
vasario. P. Skarga dar kurį laiką tituluo
jamas Vilniaus rektorium. Bet jau 1582 
m. birželio 26 d. provinciolas rašė į Ro
mą, kad, iš ten rašydami Skargai, adrese 
nebežymėtų „Vilniaus rektoriui“. Kitame, 
dar gegužės mėnesį rašytame laiške, tas 
pats provinciolas išsitaria apie Skargą, 
kad jis „visiškai netinkamas“ („minime 
idonuis“) universiteto rektoriaus parei
goms.

Nors visos 'užuominos liudija, kad gar
susis Skarga kaip rektorius nieko reikš
mingesnio Vilniaus .universitetui nenuvei
kė, tačiau, apskritai, jo devynerių metų 
veikla Lietuvos sostinėje paliko neišdildo
mų pėdsakų: Savo visapusišku iir nenuils
tamu vilklumu tiek religinėje srityje, tiek 
visuomeniniame gyvenime, ir taip pat sa
vo visuotinai pripažintu autoritetu jis gal 
net daugiau negu kas kitas padėjo sukur
ti našiai jėzuitų veiklai palankią atmosfe
rą, kurioje įsakančiais ddšimitmečiais gailė
jo sėkmingai vystytis ir klestėti pats uni
versitetas.

Paulius Rabikauskas

^^Su Ūmiais
Wpasaulyje-1

POKALBIS SU GALIMA PREMJERE

Čia Balys IčlUTRIMAS kalbasi su opozi
cijos vadove Margarita Thatcher ir Mo
terų karališkos savanoriškos organizaci
jos WRVS pirmininke Ponia Dyke 
O. B. E.

ŽINIA IŠ AFRIKOS

Atėjo žinia iš Afrikos apie Tado Gugio, 
Kanados piliečio, gyvenusio Nairobi mies
te, tragišką mirtį savo paties privataus 
lėktuvo avarijoje. T. Guigis buvo savinin
kas didelės Safari firmos „Across Africa 
Safari“. Velionį mintis nutiko kelionėje iš 
Nairobi į Massai Mara balandžio pradžioj.

PLB PIRMININKAS GRAND RAPIDS

Vytautas Kamantas, Pasaulio 'Lietuvių 
(Eleinidruomienėis Valdybos pirmininkas, 'tar
nybos reikalais lankėsi Grand. Rapids 
mieste Michigan© ir ta proga susitiko su 
JAV LB Grand Rapids apylinkės ir 'Mi
chigan© apygardos pirmininku Pranu Tu- 
rūta ir jo valdybos nariais. Apylinkės lie
tuviai yra dosnūs visiems lietuviškiems 
reikalams ir stipriai remia jaunimą.

PLB VALDYBOS POSĖDIS

PLB Valdybos 13-tasis posėdis šaukia
mas balandžio 18 d. Jaunimo Centre Chi- 
cagoje. Darbotvarkėje numatyta PLB 
Kulltūririės Talkos Komisijos darbo gai
rių tvirtinimas, II-jų Pasaulio Lietuvių 
Dienių 1983 rengimo klausimas, PL|L Po
litinės Komisijos 'reikalai, Jaunimo Kon- 
.greso aukų vajaus eiga. „Pasaulio Lietu
vio“ klausimas ir kiti einamieji reikalai.

PLB V-ASIS SEIMAS
PLB V-jo Seimo nariai šiuo metu daly

WiRVS arbatėlėje apsilankė Mrs. That, 
cher. B. Butrimas turėjo progos paaiškin
ti diabiarftinę Lietuvos padėtį, prašė nepa
miršti pavergtų tautų, ypatingai Lietu
vos.

vauja savo pirmajame korespondėneinia- 
me posėdyje ir iki gegužės 15 d. turi raš
tu pabalsuoti PLB Konstitucijos papildy
mo klausimais. Posėdį sėkmingai veda 
PLB Konstitucijos Keitimo Komisija De
troite —■ pirm. Vytautas Kutkus, sektr. Jo
nas Urbonas ir narė Violeta Abariūtė.

BUVĘS LONDONO LIETUVIS 
Į KANADOS PARLAMENTĄ

Prof. dr. Romas Vaištokas savo jaunys
tės dienias praleido Londone, Hackney g- 
vėje. JiB yna ateitininkas, dirba Kanados 
Lietuvių Bendruomenėje. Studijas baigė 
Toronto universitete antropologijos ma
gistro laipsniu, daktaro laipsnį gavo Ko
lumbijos universitete New Yorke. Profe
soriauja su savo žmona, žinoma lietuvai
te Tremto universitete Peterborough. Prof, 
dlr. R. Vaštokas yra liberalų kandidatas 
Hestings-Fironitenac apylinkėje.

lEtrangus Romai, londoniečiaii linki sėk
mės!

Stasys Kasparas

SOLISTĖ VACLAVA ŽIEMELYTĖ
Ji yra gerai žinoma lietuviams ir kana

diečiams. Ji priklauso Kanados operai ir 
paslkultiniu laiku atliko Floros vaidmenį 
Verdi operoje „La Traviata“. Balandžio 21 
d. koncertavo su pianiste R. Aipeikyte tra
dicinio Pavasario Baliaus proga Los An
geles. Ji išpildė K. Kavedko, B. Budiriūno, 
P. Čaikovskio, E. Griego, J. Stankūno ir 
Hot. kompozitorių kūrinius.

LIETUVOJE
NAUJAS KULTO MINISTRAS

Vietoje K. Tumėno „kulto reikalų tvar
kytoju“ paskirtais aršus komunistas P. 
Avilionis. Jam pagelbsti du rusai — And
rėj Murnikov ir Pic.tr Rasiam, tariamai 
vadovavęs 1941 metais Rainių miškelio 
žudynėms.

Avilionis, jau 1978 m. lapkričio mėn. 
sukvietęs Lietuvos vyskupus bei vyskupi
jų valdytojus, reikalavo, kad visiems Lie
tuvos kunigams būtų įsakyta griežtai lai
kytis naujojo „Religinių bendruomenių 
statuto“, paskelbto jau po Helsinkio kon
ferencijos nutarimų. Tas statutais dauge
lyje vietų pažeidžia tikinčiųjų teises.

Vilniaus Arkivyskupija
Pranešama, kad netikėtai „atsiisalkė“ 

buvęs Vilniaus arkivyskupijos apaštalinis 
adlmilnistriaitorius mans. Č. Krivaitis, o jo 
vieton „išrinktas“ sovietų režimui palan
kesnis kum. A. K. Gutauskas.

IŠDAIGININKAI
Prikalti puspadį, pasiūdyti kelnes, su

taisyti barzdai skusti mašinėlę — dar
bas rimtas. Rimtos ir kitos buitininkų 
paslaugos. Juoko, atrodytų, čia neišpeši. 
Vis dėlto dažnas saiko:

— Išdaigininkai tie buitininkai!
Tokios nuomonės ir Jasiuliškių inva

lidų namų gyventojas B. Dovidavičius.
— Mūsų palatoje buvo radijo imtuvas 

,,Minija“, — pasakoja. —Sugedo. Nuve
žėme į Ukmergės taisyklą. Po dviejų mė
nesių grąžino nesutaisytą. Gal tik laibiau 
apdulkėjusį. Ir pasakė: ,,Juk jis, žmogau, 
sugedęs!..“

Mėgsta išdaigas ir Šakių buitininkai. 
Antai V. Grybinas iš Lukšių pernai gruo
džio 11 d. pristatė į Šakių buitinio gyven. 
tojų aptarnavimo kombinatą remontuo. 
ti šaldytuvą „Smaigė“. Technikai pakeitė 
kamerą. Paklojo žmogus už tai 46 rub
lius, o šaldytuvas neveikia. Vėl kreipėsi 
į kombinatą, ten atsakė:

— Pasinaudok, brolau, gamtos malonė
mis. Kam tau dar šaldytuvas, jei lauke 
šaltukas kaip reikiant.

Taigi, bet sinoptikai sako, jog žiema 
ne amžina. Ką tuomet V. Grybinui rei
kės daryti?

O jei imtų buitininkai ir sutartų su 
sinoptikais, kad žiema nesibaigtų!

Matas Dalba, 
(„Valstiečių laikraštis“)

KAI NĖRA BATSIUVIŲ

Lietuvoje dabar nėra batsiuvių. Viena 
panevėžietė ,.Tiesoje“ skundžiasi, kad 
niekur negali rasti moteriškų 39 ar 40 nu
merio batelių. Vargas ir su batų taisymu. 
Inžinierė statybininkė Vida Povilavičie- 
nė iš Jonavos rašo:

Batų remonto problemos rūpi visiems, 
ir gana dažnas iš remonto dirbtuvių išei
na susikrimtęs dėl prastos darbų koky
bės. Nors mano specialybė neturi nieko 
beinidbo su avalyne ilr jos remontu, bet ba
tus sau ir vaikams taisau pati, todėl tu
riu praktinio patyrimo.

„Bato“ fabriko direktorius T. Martin- 
kus nusiskundė poliuretaninių klijų sto-

(Nukclta į 4 psl.)

Kotryna Grigaitytė

SAMOVARAS
Kotryna Grigaitytė yra gimusi Būde- 

žerių 'kaime, Vilkaviškio apskr., Lietu
voje. Savo poeziją pradėjo spausdinti 
1927 m. M. Svyriūtės slapyvardžiu. Be
letristika ėmė reikštis vėliau, pirmą no
velių rinkinį išleido 1962 m., jau Ame
rikoje, pavadintą „Veidu prie Žemės“, 
ir dar tris poezijos rinkinius: ,,širdis 
Pergamente“, 1956', ^Rudens įSapnai“, 
1963 (Laimėjo ,,Draugo“ (poezijos pre
miją), ir ,.Trapus Vakaras“, 1965 m.

„Samovaras“ buvo prisiųstas tiesiai 
„'Devintai Pradalgei“, kurią, K. Barėno 
redaguotą, išleido .Jlidos" leidykla 1976 
m. ir iš kurios jį perspausdiname.

Literatūros kritikas A. J. Antanaitis 
apiibūdana jos kūrybą, kaip intymią il
su tam tikru sentimentalumu: Autorei 
yra būdingas moteriškumas vairuojąs 
jos kūrybą meilės, jaunystės ir moteries 
psichikos vingiais.

Gerai, kad šeštadienis, gerai, 
kad gegužė. Gerai, kad namas 
kieme, o ne prie gatvės, ir čia pat 
parkas. Iškišusi galvą pro langą, 
ir gerk šviežią žalumą iki soties. 
Kieme jauna obelaitė kraunasi 
žiedus, o dvi vyšnios baltuoja prie 
vartelių. Dangus toks nusiskai- 
Idrinęs po lietaus, oras prikvipęs 
žiedų aromatų. Rodos, paimtum 
ir prilaikytum šakas, kad nenuby
rėtų, kad tik gegužė ilgiau už
truktų, kaip ir ši diena, jau palin
kus į vakarus. Sėdžiu prie lango 
ir pieluoju nagus, o žvilgsnis vis 
lekia medžių viršūnėmis, kyla pa
dangėn, sminga į tolius.

— Kaisk samovarą, Stasiukas 
ateina, — riktelėjo Kamilė, pra
vėrusi duris, plačiai nusišypsoda
ma, ir nubildėjo atgal. Akyse 
pakibo apvalus veidas, gražios 
formos lūpos ir du priekiniai pla
tūs dantys, vidury su praga. Kai 
ji šypsos, norisi tuos dantis imt ir 
suglaudint. Pilkai rainos, išdyku
siai plėšrios akis, šviesios garba
nos. Tai ir visa galvutė, kurią 
kyštelia tarpduriu beveik visuo
met, kai ji laukia svečių, ir vis 
tas pats linksmas šūktelėjimas: 
„Kaisk samovarą“. Ėmiau truputį 
ir susierzinau. Nors atsakymo 
būtų palaukusi — nubėgo į savo 
butą, ir tiek. O tas butas kumščio 
didumo: vienas padorus kamba
rys ir dvi ankštos palėpės. Vie
noje virtuvėlė, sandėliukas, o ki
toj šiap taip įsprausta lova ir ko
moda. Taškas į tašką toks pat iš
planavimas ir pas mane. Tik vo
nios kambarį su kitais priedais tu
rime bendrą niekieno plote. Tame 
plote iškabinėtos virvės skalbi
niams džiauti, todėl namo savi
ninkė čia dažnas svečias. . Ypač 
žiemos metu vis ką nors užkarta 
ir nesiskubina nuimti. Abi su Ka
mile nemėgstam šio vaizdo ir, užė
jus svečiams, mėginam aiškintis, 
kad tai ne mudviejų „atributai“, 
ir atsiprašinėti, kad reikia lan
džioti pro virves.

Kamilei daug labiau patinka 
mano butas — esąs žymiai jau
kesnis. Ir langai į pietvakarius, 
tai, grįžus po darbo, randi pilną 
kambarį saulės. Aš žinoma, ne
primenu jos bute nutįsusiais kraš
tais užuolaidų ir griozdiškai išdės
tytų baldų, kas ir atima visą jau

kumą. Tačiau Kamilė tuo nesirū
pina. Jai geriau pas mane pasisė- 
dėt ir net savo drauges užsivest 
vis dėl to arbatos virdulio, kurį 
Kamilė samovaru pravardžiuoja. 
Ir senelei jis buvo tik samovaras, 
kai žodiniu testamentu prieš mir
tį (kaip pirmajai anūkei) jį man 
paskyrė. Senelė buvo kadaise la
bai pasiturinti miestelėnė, bet po 
pirmojo pasaulinio karo, be šio iš
pūsto žalvario, nedaug kas vertes
nio ir liko, šiaip ar taip, lietuviš
kai mes jį namie vadinom virdu
liu. Užsikurdavom tik ypatingais 
atveja’s: sekmadieniais ir šiaip 
visokių švenčių metu. Pradėjus 
Kaune savarankišką gyveniimą, 
virdulį pasiėmiau su savim, ne 
tiek kaip reikalingą daiktą, o kaip 
senelę primenantį sentimentą. 
Kamilė prisegė jam senąjį vardą 
ir naujas nuotaikas bei progas. 
Kad ir dabar su tuo Stasiuku — 
jau kelintą kartą užsisako samo
varą. Tiesa, kad jo žėrėjimas, 
šnypštimas ir pilamoji arbata 
jaukumu užlieja visas kertes. Bet 
kam aš turiu tai daryti bendra
darbės svečiams? Juk arbatos vie
nos nepaduosi, reikia šio to ir 
spintelėje paieškoti: pyragėlio ar 
sūrio gabaliuko. Mes ne rusai, kad 
gertumėm arbatą, žiūrėdami į pa
lubėj pakabintą cukraus galvą. 
Kamilė mano kaimynystėj atsira
do, namo savininkei paprašius iš
kabinti skelbimą ministerijoj, kad 
butas išnuomojamas poniai ar-pa 
nelei. Prieš tai mes buvom pažįs
tamos tik iš tolo.

Baigiau manikiūrą. Norėjau iš
simaudyti ir plaukus susitvarkyt, 
nelaukdama vakaro, jei atsiras ki 

tų planų. Savaitgaliais pasipina 
ir viena kita staigmena. O čia sė
dėk su jais mažiausiai porą valan
dų. Ir kada bus tam galas? Jei 
(Stasiukas nebūtų Vytenio geras 
pažįstamas, gal ir nusikratyčiau

Kviesti nereikėjo. Vos tik virdu
lį pastačiau ant marmurinio sta
liuko prie virtuvės durų, tuoj ir 
pribuvo abu. Kamilė padėjo ant 
stalo sausainių dėžutę, o jis vyno. 
Tai pirmas kartas, kai jie įėjo ne
tuščiomis. Tiesa, kai kada ji atsi
nešdavo porą obuolių ar kriaušių. 
Greitai paaiškėjo ir priežastis tų 
lauktuvių. Stasiukas, mat, šventė 
savo vardadienį. Iš plono popie
riaus, apnarstyto auksiniu tinkle
liu, išvyturiavo prancūzišką „so- 
terną“.

— čia ne „Karazija“, — pasi
skubino Kamilė.

— Mačiau vynų ir be „Karazi
jos“, koks čia stebuklas —• truk
telėjau pečiais.

— Blogai, kad nėra kapitono 
Vytenio. Galėtumėm šiandien ki
taip pabaliavot, — tarė jis, at
kimšdamas bonką. „Ką kenktų, 
pamaniau, jei pakviestum šįkart 
į Metropolį vakarienei“, bet nieko 
nesakiau.

— Gal žinote, panele Monika, 
kada Vytenis atsilankys? Sukom- 
binuotumėm ką nors.

— Ulonui raitam per toli, gal 
kai atostogų gaus.

— Alytus gražioj vietoj, tik gai
la •— toloka. Ar nebijot, kad kokią 
dzūkę Vytenis neįsižiurėtų?

— Jei ras geresnę už mane, ko
dėl ne? —žvilgterėjau per petį, 
lyg tai man būtų nesvarbu. Bet 
širdis truputį neramiai sutvaksė

jo. ,-,Ilgos distancijos įsimylėju
siems negerai“, pagalvojau.

— žiūrėk, kaip užtikrinta, — 
staiga nustebo jis ir susijuokė.

— Nė vienas man idar neišslydo 
lig šiol, jei tik akį kuriam užme
čiau. Kaip toliau bus — nežinau.

— Pasitikėti savimi yra pagrin
do, — pasakė svečias, apmetęs 
mane sodriu žvilgsniu.

Kamilė pasižiurėjo į jį šnairo
mis.

— O aš norėčiau būti tokia gai
vališka, linksma, kaip Kamilė: 
nesiraukydama graužti rūgštų 
obuolį ir nesijaudinti, kai kojinės 
akys pabėga prieš pat einant į 
darbą

Mačiau, Kamilei patiko.
— Gaila, kad kojinės negalima 

susegti grafke, — nusijuokė ji.
žvilgterėjau į jos sijonėlį. Jau 

kelinta diena žybčioja iš apačios 
prisegtas atiręs palankas.

Išvyniodama virtuvėj sausai
nius, paragavau vieną. Trenkė 
kartonu. Mažiausiai pusmetį kur 
nors išsistovėję. Matau: per kraš
tą dėžutės bėga juodas pailgas 
vabalytis. Sausainiuos sukruta 
vienas, antras, trečias... Tai milt- 
vabaliai. Iškrėčiau sausainius ten, 
kur reikia. Į tris lėkšteles įdėjau 
po vieną Filipovo pyragaitį. Juos 
jbuvau parsinešus sekmadieniui, 
jei kas užeitų, arba sau palepinti. 
Jie brangus, bet labai skanus, tra
pūs ir su uogiene.

— O kur mano sausainiai? — 
man bededant ant stalo filipovi- 
nius. lyg nustebus paklausė Ka
milė, — Nešk juos atgal, kur pir
kai, ir paprašyk pinigus gražinti.

Ji nei nustebo, nei sumišo. Tik
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Kazimiero Barėno žmones ir įu 
išgyvenimai

Nėra didelių vilčių, kad lietuvių groži
nė literatūra laikytųsi pasiektoj aukštu
moj dar nors penkiasdešimt metų. Nepr. 
Lietuvoj gimusių ir brendusių rašytojų 
gretos retėja, netrukus jos pradės dar 
skaudžiau retėti, o jaunų rašytojų prie
auglis, 'bent tuo tarpu, nėra didžiai viltin
gas.

Tačiau 1978 metais išeivijoj išleistų 
grožinės literatūros veikalų kiekis ir jų 
meninė vertė dar neleidžia desperacijom 
pulti. Mūsų dailiosios prozos meistras 
Jurgis Jankus išleisdino romanų Anapus 
Rytojaus, kuriame bandoma pasinerti į 
žmogaus pasąmonę, atskleisti dar neregė
tus nematytus žmogaus patyrimus. Poetas 
Henrikas Nagys pasirodė su nauju bran
džios lyrikos rinkiniu Prisijaukinsiu Sa
kalą, panašiai Skamba ir poeto Vlado Šlai
to naujas eilių rinkinys Nesu Vėjo Malo
nėje. Puošniai išleisdlnti, anksčiau kny
gose nespausdinti Henriko Radausko Ei
lėraščiai, lyg ir paminklas ant jo kaipo. 
Prozininkas Albinas Baranauskas baigė 
trįjų tomų romaną Pavasariai ir Rude
nys, o Jurgis Gliaudą’ savo darbštumą dar 
sykį įrodė nauju romanu Narsa Gyventi. 
Ana-t. Kairys atėjo net su dviem knygom
— kudirkine poema Laisvės Sonata ir 
Draugo konkursą laimėjusiu romanu 
Po Damoklo Kardu. Ir tai dar ne viskiais...

Pernai išleistų gerųjų veikalų gretoj 
stovi ir Kazimiero Barėno apsakymų rin
kinys Kilogramas Cukraus. Veikalą išlei
do Algimanto Mackaus knygų leidimo fon
dais, o atspausdino M. Morkūno spaustu
vė Chicalgoj, III. Savaimingu viršelio ap
lanku ir tituliniu puslapiu Kilogramą 
Cukraus paipuošė diadl. VI. Žilius. Leidiny 
telpa net penkiolika atskirų apsakymų.

Knyga gražiai apipavidalinta, korektū
ros „velniukų“ beveik nėra, tik puslapių 
laužytojai padarė porą gremėzdiškų klai
dų. Norėdamas skaitytojams padėti, čia 
mėginiu tas klaidas taisyti: 45 psl. pasku
tinę eilutę reikia jungti su 46 psl. 3-ja ei
lute, o tapaities 46 psl. pirmąsias dvi eilu
tes kelti į5-6 eilutės vietą, kad žodis .„ap
lankyti“ jungtus! su 7-sios eil. žodžiu „Vi
jūno“; antra laužymo klaida lindi 239 psl:
— čia priešpaskutinę puslapio pastraipą, 
besijungiančią žodžiais „bet kur tu“ rei
kia perkelti į pradžią 240 psl., kuris pra
sideda žodžiu „žmogau“. Tai tiek tų Kilo
gramo Cukraus -išorinių grožybių ir „ne
dorybių“.

Kazimiero Barėno proza skaitytoją .pa
vergia itin gražia lietuvių kalba, nea-p- 
krauita stilistinėm įmantrybėm, pasižy
minčia Sktiaindžiu ir išdailintu sakiniu, 
vaizdingumu, lakia mintim, mevarganu 
žodynu, melodingumu ir pasakojimų rit
mika. Į Kaz. jElarėno kalbą — i jo apsaky
mų savaimingą stilių — dažnu atveju ne
lengva (būtų įterpti net >iir adatos smaiga
lį. Kad čia ištarti „koimplilminetai“ ne
skambėtų nuogoj erdvėj, štai nors keletas 
Kaz. Barėno lyrinės prozos -sakinių:

„Jeigu aš nebūčiau savo tėvų -vai
kas, tai gal sakyčiau, kad apie pievas 
iš viso nėra ko svajoti: jomis reikia 
grožėtis, kol snaudaliais, verutėmis 
ar dobilėliais žydi, ir traukti į plau
čius šieno kvapą, kai prasideda žiema- 
piūitė, ir taip kartoti metai ilš metų. 
Bet tos pievos buvo ne mano tėvų, jie 
neturėjo pinigų joms nupirkti, nors

su neslepiamu apetitu pasitraukė 
arčiau lėkštelę su Filipovo pyra
gaičiu.

Po vardinių tosto jie ėmė be at
vangos bučiuotis. Aš galvojau: ko
dėl turėjau jiems sukimšti 
savo pyragaičius? Kodėl ji atsine
šė tai, kas pačiai netinka? Juk dė
žutė aiškiai praimta. Kodėl da
bar turiu čia sėdėt jiems besibu
čiuojant ir jaustis kva'lių kvailiau
siai? Tylėt, kalbėt, nusigręžt, užsi- 
memrkt ar išbėgti? Be to, dar ir 
kammbarį prirūko, (ko aš labiau
siai nemėgstu. Kamilė juk turtin
gų ūkininkų vienintelė duktė. Pri

veža jai iš kaimo visokių gėrybių, 
dar ir pinigais priduria. Neseniai 
kotiko kailinius įtaisė. Aš trejetą 
metų anksčiau ministerijoj dir
bu, o dar kailinių neturiu. Dėl 
to, kad į namus algos dalį kas 
mėnuo siunčiu. Ten jie vis min

ta vien iš tėvo algos. Gintarėlis su 
Alyte dar tik gimnazijoj. Kokia čia 
ta alga provincijoj mokyklos vedė
jo! Kaunas sklidinas pramogų, o 
krautuvės pilnos gerų daiktų, 
net užsieninių medžiagų ir puoš

menų. žinočiau, ką įsigyti. Dar 
tų pyragaičių neužmirštu,, ir tiek. 
Visus tris būčiau galėjus suvalgy
ti. Nekenktų. Esu aukšta ir lieso
ka. Jaučiuos, lyg kūno formos ne
pilnai pasireiškusios. Tai kas, kad 
siuvėja džiaugiasi, jog ant tokios 
figūros siūti vienas malonumas! 
Jos žodžia!s tariant, esu tikras 
manekenas. Bet aš noriu būti mo
terim, ne manekenu. Jei norėčiau 
būti Kamile, tai kaip tik dėl to 
kūno išplanuoto formingumo. Tik 
nemainyčiau savo gulbės kaklo į 
jos gana trumpa prisegta prie sta

ir laibai troško, dėl to vien tik žiūrė
jo, svajojo ir kalbėjo“. (Pievos, 241 
psl.)

Turbūt nereikia aiškinti, gal daugumas 
giirdiilm pasakojimo melodiją, jiaiučiaim pa
slėptą graudulį, gėrimės pasakojimo rit
mingumu ir kalbos muzikine šilima. Ta
čiau Kaz. Barėnas ne vien Kilogramu 
Cukraus, bet ir kitais savo kūriniais įsi
jungė į gretą tų mūsų prozaikų, kurie 
liet, dailiosios prozos stilistiką yra palkėlę 
į pasigėrėtiną meninę aukštumą.

Kaz. Barėno apsakymų medžiaga — 
mūsų išgyvento ir išgyvenamo laiko žmo
nės su savom ir laiko bei aplinkylbilų pri
mestom -bėdom, džiaugsmais, lliaiimėjima-is, 
prailaimėjiima-is, su kelionėm į darfbus, į 
pnasigyvenimą ir... į kapus. Tai medžia
ga, kurią autorius gerai pažįsta, kurią jis 
prideramai ištyrė, o kai kuriuos įvykius 
gal ir pats asmeniškai išgyveno. Tuo po
žiūriu Kaz. Barėno Kilogramas Cukraus 
yra gyvybingumu alsuojantis mūsų laiko 
žmonių bei jų gyvenamo dokumentais, ap
rengtas dailiojo pasakojimo drabužiu.

Daugumais Kilogramo Cukraus perso
nažų — Anglijos lietuviai, nelemtų isto
rinių įvykių lir XX amžiaus neteisingumo 
DP raidėm paženklinti žmonės, degraduo
ti, pažeminti, nepaisant jų išsimokslini
mo, beveik visi atsidūrę fabrikuose prie 
audimo ir metalo apdirbimo staklių. Jie 
yra sąžiningi ir geri darbininkai, daugelis 
stengiasi svetimam krašte patogiau įsi- 
kurtii, dar vils nepraranda svajonės ir vil
ties į iteisinlguimo pergalę, tik kairiais, idė
ja, vieniu kitu neapdairiu žingsniu ir pa
tys save paistumiantys į dvasinį skuirdlą.

Kaiz, lEialrėnas Itų žmonių nebara, nieuž- 
gauliioja, nemoko, nemora-lizuoja, pasako
jo apie jiuos su gailesčiu ir užuojauta, o 
kartais su -subtilią ironiška šypsena ir net 
su taikliu satyriko įžvalgumu. Įdomūs, 
natūralūs, spalvingi ir -savaimingi yra tie 
Kilogramo Cukraus žmonės, iš tikro buvo 
miela su jails susipažinti.

Kaz. Barėno žmonių išgyvenimai bei jų 
buities įvykiai pinasi pilkoj, nykioj, bet
gi vilties ir juoko giedros nestokojančioj 
dabarty, kai kada skendinčioj ne tik rūs
čių, bet ir saulėtų atsiminimų ežeruose. 
Kiekvienais apsakymas turi vaizdingai pa
pasakotą nutikimą, o -taip pat ir išbaigtą 
to įvykio mintį.

Jeigu nevienodi yra žmonės, tai, savai
me -suprantama, negali būti viėnodi ir jų 
išgyvenimai, štai Onos Keruticnės misi
ja, trokštanti pagarbinti Lietuvą, yra ne
apsakomai įsunki, neis žmonės, su kuriate 
ji kasdien susitinka, Lietuvos beveik to
bulai nepažįsta, nieko nežino lapie jos kul
tūrą ir istoriją. Kals jia-i šventa ir -didinga 
— jiems tik... „Afrikos -negrų menas“. 
Deja, daugelis mū-sų gana dažniai su Ka- 
njtienės miisiįjlos- problema susiduįriaim.!.. 
Apsakymais, pavadintas Kęstučiu ir Al
girdu, iš karto kelia Mausimą: Kokie čia 
broliai? Iš tikro tai Abelio ir Kaino idlra- 
mos atspindžiai — vienas brolis tautinin
kas, o kitas komunistas, abu patekę į na
cių -rankas, kada lietuvis vienoj ir kitoj 
pusėj — bolševikinėj ir n-a elnėj — buvo 
kaltas tik dėl to, kad jis lietuvis. Kęstutis 
ir Algirdas tai jau daug sudėtingesnis ir 
žymiai platesnių apmatų kūrinys... Pen
sininkų Klubas, kaip man atrodo, išliks 
kaip mūsų satyrinių -apsakymų pažiba. 
Ak, kas to nežino, kad puikybė kartais ir

čių pečių. Ir nė už ką neatiduočiau 
savo dailių kojų, kurios džnai viso 
būrio moterų -geriausius kompli
mentus nusineša, žinoma, juos 
pažeria vyrai. Stasiukas^ taipgi 
gana saldžiai į jas pasižiūri. Sal
dus ir jis pats. Toks skystai lip
inus. Sakyčiau, nevyriškas. Ran
kos, kaip išlepintos ponios. Ne
stambus, vidutinio ūgio — būtų 
tvarkoj. Už apsirengimą tai jau 
Iv,ertas _ pagirti. Visada švarus, 
anei pūkelio. Kelnių kantu nors 
žolę plauk. Baltas šalikas ant 
kaklo, plaukų „pomados“ kvapas 
malonus. Kiekvienu atveju pride
rinta nosinaitė prie kaklaraiščio. 
Tikras dabita. Gal toks ir turi bū
ti referentas, kurs galvą užvertęs, 
skaičiuoja karjeros laiptus. Jo 
plaukai net melsvai juodi, ir pla
tūs antakiai juosia siauras akis.
Panosėje apkirpti ūseliai, kurie 
man primena filmuose matytus 
baltųjų vergų pirklius iš Pietų 
Amerikos. Kamilė juo tiesiog su
sižavėjus, sako, egzotiškas ypač 
su ta tiesiais bryliais skrybėle, pa
svirusia žemyn ties kakta. O mei
lus be galo. Kamilė jam tikras 
kontrastas: šviesi kaip balandis. 
Veido ir plaukų spalva beveik su
silieja. Nosytė maža, truputį į vir
šų. ūgio jam ligi smakro. Kami
lė nešioję plačius sijonus, tur but, 
žinodama, kad nė viena nemokės 
taip vikriai pasisukt ant užkulnio 
ir taip grakščiai pakreipti galvą 
norima linkme. Jos koketavimo 
ar tik nebus čia kulminacinis 
puktas. Įdomi pora. Bet geriau 
pamirštų juodu apie tą mano sa- 
movarą.

(Bus daugiau) 

protingą žmogų pražudo! — tokiia turbūt 
yra Pensininkų Klubo -mintis , verčianti 
skaitytoją ne įtik šypsotis, bet ir juoktis. 
Novelė Pievos, viena .pačių gražiausių 
knygoj, skirtina į mūsų geriausių lyrinių 
apsakymų fondą. Taip vait ir tas dailiai iš
baigtas kūrinys, kurį autorius pavadino 
Kilogramas Cukraus.

Kazimiero lEiarė.io naujoji apsakymų 
knyga — stambi ir reikšminga pakopa iie- 
tuvtių noveisltikoj. Čia tik vienu kitu iša
lsinta bandyta -tą -ar kiltą apsakymą pami
nėti, sąmoningai nesieista į kūrinių turi
nio atdkeidliimą ir jų analizę. Tegu patys 
skaitytojai atranda Kilogramo Cukraus 
novelių grožį -ir vertę. Esu tikras, miaža 
bus tokių, kurie -aipsivils, -šią knygą per
skaitę. ones Kaz. Barėno apsakymai, tilpę 
čia minimame rinkinyje, tai didžiai talen
tingo, -gyvenimą, žmones ir savo įmeną pa
kankamai gerai pažįstančio, o taipgi este
to ir giliai sąžiningo rašytojo darbai.

St. Santvaras

Eilėraščiai iš Anglijos
DU ILS Suvažiavime susitiko Lonidione'du 

Anglijoj gyveną lietuviai poetai: Vladas 
Šlaitas ir Anicetas Bučys.

Čia patiekiame šešis jų kūrinėlius 
skaitytojo 'dienelei praskaidrinti iš 
Anglijos padangės.

Vladas Šlaitas
MONAKO VALSTYBĖLĖ

Savo jaunystėje buvau imperija, 
savo viduramžyje buvau respublika, 
o dabar, 
savo senatvėje, 
esu mažesnis už Monako valstybėlę, 
tačiau svajonėse esu didesnis už visas 

imperijas, 
įskaitant ir Monako valstybėlę.

MALDA
Neturėti draugų 
yra pusė bėdos, 
bet neturėti Dievo 
yra nelaimė, 
nes draugų tuštumą gali užpildyti 
apsikeitimas keliais sakiniais 
su artimiausios gatvelės krautuvininku 
arba su laikraščių išnešiotoju, 
tačiau Dievo negali niekas užpildyti 
arba pakeisti, 
ypač kai rudenio saulės raudonas ratas 
meta virš medžių kas kartą ilgesnį šešėlį. 
Dieve, padėk man tvarkyti mano

gyvenimą 
taip, kad galėčiau gyventi Tavo

draugystėje.
***

Viešpatie!
Duok, kad galėčiau gyventi taikoj su 

pačiu savimi 
ir su aplinka, 
kurioj tenka gyventi. 
Pasirūpinki rytdiena.
Pasirūpinki mano miela ir tolima Lietuva, 
idant galėčiau ramybėj svetur numirti.

Anicetas Bučys

VĖJO BOTAGĖLIS
Niekados nebuvau 
Visom keturiom 
Įsikibęs į pinigą, 
Ir jis, 
Kaip ungurys 
Išslydęs, 
Mane pašokdino 
Lyg juokdarį: 
Įsakė šukuoti šunį, 
Virti plieną 
Ir dar kitų darbų 
Tūkstantį ir vieną. 
O aš svajojau 
Nusivyti botagėlį iš vėjo 
Ir varinėti baltus avinėlius 
Dangaus žydroje ganykloje.

NEDEDU TAŠKO 
Buvau aš linkęs 
Į moralę 
Ir sąžinę laikiau 
Neblogu daiktu. 
Bet moralę 
Užtempė ant kito kurpalio, 
Ir sąžinę 
Suspaudė į kumštį, 
Kaip vašką... 
Čia baigiu, 
Bet... 
Nededu taško

PEIZAŽAS
Siūbuoja drobėje peizažas, 

O drobė — plotai debesų.
Žemai teptuko brūkšnis mažas, 

O tas brūkšnelis — aš esu. 
šedevro Autorius įliejo 
Gyvybę ir marias spalvų. 
Nereikalinga to Kūrėjo 
Nė parašo čia ant kalvų. 
Siūbuoja drobėje peizažas, 
O drobė — plotai debesų, 
Žemai teptuko brūkšnis mažas, 
Tai čia ir Tu ir aš esu...

Paimta iš V. Šlaito knygos „Nesu Vėjo 
Malonėje“, iškeistos „Ateities“ leidyklos, 
17689 Goldwin Dr., Southfield, Mich., 480- 
75, USA. Kaina nepažymėta.

Spausdiname iš A. Bučio > leidinėlio, 
„Eilėraščiai“, 99 psl., išleisto 1979 m. Lon
done. Kaliniai 1 sv. Gaunamas: Lithuanian 
House, 2 La-dbroke Gardens, London W11, 
2PT, England.

Skaitytoją tai&kai
LAIKRAŠTINĖS KALBOS REIKALU

„Maža garbė svetimoms kalboms 
kalbėti, 

Didi gėda — savosios gerai nemo
kėti“

Beskaitant „Europos Lietuvio“ įvairių 
bendradarbių straipsnius, 'kartais net 
aukštąjį mokslą baigusių, man kilo ke
letas minčių, kuriomis norėčiau su skai
tytojais pasidalinti.

Skaitoma straipsnių ne tik įvairiais mū
sų kasdieninio ir visuomeninio gyvenimo 
reikalais, bet retkarčiais ir gana ati- 
trauktinėmis temomis, primenančiomis 
teisės fakulteto studento ar dėstytojo už
rašus...

Tačiau ne turinys kelia mums susirūpi
nimą, nes skaitytojų tarpe, be abejojimo, 
yra įvairiausiomis temomis besidomin
čių asmenų, bet forma, kuria tos mintys 
yra dėstomos. O toji forma yra lietuviška, 
t.y. visos mintys reiškiamos lietuvių kal
ba.

Kalba yra ta priemonė, tas įrankis, ku
riuo perteikiame kitiems savo mintis. 
Kai tam įrankiui duodame rūdyti-, jo ne
prižiūrime -arba juo netinkamai naudoja
mės, išreikštos mintys darosi neaiškios, 
turinys suveltas. Galų gale ir visai nebe- 
susikalbame, kaip toje legendoje apie 
apie Babelio bokštą, kai Dievas per daug 
išdidiems žmonėms sumaišė kalbas: žmo
gus prašo duonos, o jam paduoda akme. 
nį.

Prisimenu, kaip įprieš 30 metų F. Ne- 
veravičius (beje, kur jis dingo?) iper li
teratūros vakarą pasakojo apie naujo 
ateivio pasikalbėjimą su prieškarinių 
laikų Amerikos lietuviu. Kodėl tu čia at
važiavai?,“ klausia senasis lietuvis naujo 
ateivio. Bėgau nuo ikaro,“ aiškina tasai. 
Senuolis susimąstė ir po ilgos valandėlės 
galų -gale sako: ,,Bet kodėl tu bėgai? 
Reikėjo sėsti j karą -ir važiuoti;“ (ang. 
car — automobilis).

Kalbos grynumo ir taisyklingumo rei
kalas yra ypatingai opus šiais -laikais, 
kad eilės senos kartos lietuvių, ėjusių 
mokslus nepriklausomybės laikais Lietu
voje, retėja, o jaunesnioji karta, ir ge
riausių norų turėdama, nežino, kaip ir 
kur kreiptis lietuvių kalbos reikalu.

Pirmoje eilėje tuo turėtų susirūpinti 
mūsų spaudos darbuotojai t.y. tie, kurie 
per spaudą perteikia lietuvišką žodį jau
nesniąja! kartai. Kai kiekvienas atsargiai 
aipsisvrstysi-me savo rašinius ne tikturi- 
nio, bet ir kalbos taisyklingumo, grynu
mo ir lietuviškumo požiūriu, didelė pa
žanga bus padaryta.

Kiekvienam suprantama, kad svetimo
je aplinkoje gyvenantiems spaudos dar
buotojams, ypač jaunesniems, yra sunku 
atsispirti svetimo galvojimo, svetimos 
kalbos įtakai, nebėra ir to gyvos kalbos 
nujautimo, išaugusio savojo krašto aplin
kumoje. Dėl to randame mūsų spaudoje 
vis daugiau ir daugiau „nusidėjimų“ lie
tuvių kalbos dvasiai, nle tik antraeilių 
klaidelių, bet ir stambių pagrindinių 
klaidų. Tų klaidų yra dvi rūšys.

Pirmoji rūšis — tai rašybos ir skyry
bos klaidos (pav. kablelio neapdairus 
naudojimas dėl anglų kalbos įtakos) ir 
nelietuviški išsireiškimai, užsilikusieji se
nos kartos atmintyje, pav. ,.turėti „ome
nyje“ (turi būti: „turėti galvoje“). Ap
skritai imant, šios rūšies klaidų nėra jau 
tiek daug, bet ir čia tinka skautiškas šū
kis „Budėkime;“

Antroji rūšis „nusikaltimų“ lietuvių 
kalbai — nereikalingas svetimųjų žodžių 
brukimas, gal pasiteisinant tuo, kad esą 
lietuvių kalboje trūksta žodžių kai ku
rioms sąvokoms išreikšti. Žinoma, kalbos 
lobyne yra įsigyvenęs tam tikras skai 
čius svetimos kilmė žodižų, kurių nebe
galime pašalinti, ir perdėtas uolumas va
lant kalbą čia 'būtų ne vietoje. Tačiau 
šiais laikais ir Lietuvoje, ir vakarų pa
saulio lietuviškoje spaudoje nebūtinų sve
timžodžių brukimas turėtų sukelti neri
mo viešiems kalbos mylėtojams.

Lietuvoje komunistinėje spaudoje sve
timi žodžiai masėmis -brukami skaityto
jams, ne -tik rusiško marksizmo „žargo
no“ išsireiškimai, 'bet ir per rusų spaudą 
patekę angliškos kilmės žodžiai. Užten
ka tik pavartyti bet kokį ,,Gimtoji kraš
to“ numery, ir suprasime, apie ką čia 
kalbama. Gal būt, tenai tas daroma są
moningai, taip, kaip caro laikais buvo 
brukamos rusiškos raidės, su tikslu pa
greitinti nulietuvėjimą. Rusiškai dvasiai 
bet koks svetimųjų, žodžių skaičius ne
sudaro pavojaus, bet lietuvių tautai per 
didelisjų antplūdis — tikra pražūtis.

Mūsų vakarų laisvojo pasaulio, lietu
viškoje spaudoje tenka užtikti vis dau
giau ir daugiau iš anglų kalbos paimtų 
žodžių visai be reikalo.

Nepriklausomybės laikotarpyje lietuvių 
kalba virto tinkamu ne „adekvačiu“;) 
įrankiu bet kokioms atiitrauktinėms te. 
moms nagrinėti, naudojant palyginimai 
mažų tarptautinių svetimžodžių skaičių. 
Didieji lietuvių kalbos mokytojai ir moks
lininkai, kaip Jaunius, Jablonskis, Skar
džius, Salys ir kiti — argi jie gyveno tam, 
kad mūsų -naujoji mokslininkų (ar taria
mųjų mokslininkų) karta sugriautų jų 
sukurtus rūmus?;

Štai paminėsiu tik keletą pavyzdžių iš 
vieno „Europos Lietuvio“ numerio (nr.

13, iš kovo 27 d.):
„prezumpcija“ (ang. presumption) 

liet, prileidimas, prielaida.
„...šių reiškinių recidyvumą išvengti...’ 

liet, „pasikartojimas...“
„...personalinė atsakomybė (angį, per

sonai) liet, asmeninė atsakomybė...
„...Bet kas bus, kai senoji generacija 

išmirs?“
Kodėl ne „kai senoji karta išmirs?“

„Kaip sudaryti daugiau resursų mūsų 
veiklai paremti ir jai suaktyvinti?“ ge- 
riau būtų:“ Kaip sudaryti daugiau lėšų 
mūsų veiklai paremti ir jai pagyvinti?“

Pasitenkinkime tuo tarpu tik šiais ke
liais -pavyzdėliais, nors lengva (būtų jų 
didelę daugybę pririnkti.

Nesupraskite manęs klaidingai; neno
riu čia supeikti vieno ar kito asmens ar 
nuvertinti jo pastangų, -bet tiktai noriu 
atkreipė visų rašeivių -dėmesį į labai ryš- 
ku pavojų, kad kiekvienas lietuviškai ra
šąs daugiau atidumo pašvęstų taisyklin
gam ir lietuviškam savo minčių dėsty
mui, o ne tik turiniui.

Bet ką reikėtų -daryti?
Pirmiausia, tie, kuriems nebeteko iš

mokti kartais net pagrindinių kalbos dės
nių, turėtų rasti laiko ne tiktai rašyti, bet 
ir truputį pasimokyti tos kalbos. O lie
tuvių kalbos mokslo vadovėlių yra išleis
tų laisvajam pasaulyje, tik reikia susi
siekti su mūsų kalbininkais, kurie beveik 
visi Jungtinėse Amerikos Valstybėse, pav. 
prof. P. Jonikas ir jo bendradarbiai. Esu 
V-kras, kad jie mielai suteiktų informaci
jų ilr užtektinai medžiagos, jeigu „E. L.“ 
redakcija paskirtų nuolatinį kalbos kam
pelį savo laikraštyje.

Antra, reikėtų, gal būt, tautos fondo 
lėšomis, iš naujo didesniais leidiniais at
spausdinti pagrindinius lli-tuai.nistilkos va
dovėlius (pvz. Rygiškių Jono „Lietuvių 
įkalbos gramatikų ir „Sintaksių“,) kad 
jie būtų lengvai prieinami ne tik kiek
vienam rašančiam-, bet ir kiekvienam 
skaitančiam lietuviui. Be to, reikėtų to
kiu būdu daugiau paskleisti mūsų di
džiųjų klasikų (pav V. Krėvės, Žemaitės, 
Vaižganto ir kt.) raštus, ilš naujo išlei
džiant juos ne tik bendrais rinkiniais, 
bet ir mažesnėmis dalimis, dažniau juos 
spausdinti laikraščio atkarpoje.

Nereikėtų užmiršti dažniau Skelbti 
laikraštyje, kur jų galima gauti. Kartais 
laikraštyje minimi leidiniai, net plato
kai aptariami, nenurodant nei leidyklų 
Adresų, nei pas ką jų užsisakyti. (Pav. 
„Lituanus“, tiesa, angliškas buvo leidi
nys).

Kur yra noras, ten yra ir kelias, tik 
reikia daugiau atidumo. O laikas tikrai 
yra susirūpinti tuo brangiausiu lietuvių 
tautos turtu — kalba.

P.V.

JAUNIMAS IR AKCIJOS
Bandymas pritraukti jaunimą į lietuvių 

veiklą siu ,papirkimu“ yra j-au sena 'tradi
cija. Atrodo, kad jaunuolį Išjudinti reikia 
kaip -asilą įsu morka. Štai S. Kasparas su 
LNjčl akcijomis ir P. B. Varkala su pre- 
mijicimiiis. Aš pat-s kaltas ■ su semiin-airai-s ir 
dislko-šokiais.

Mažas vaikas -nelabai supranta „papir
kimo“ sistemos, itai -lengva jam sakyti būk 
geras, gausi įsiald-ainiį. Bet pa-augęs jau 
pradeda sverti, ar jam bus geriau, ar ap
simoka, ar naudinga, ar jis iš -viso nori? 
Tada pasakęs „Štai saldainis, būk -geras“ 
gali negauti atsakymo.

-Mano nuomone jaunimas neužpildo se
nių vietą dėl dviejų priežasčių.

Jis nemato tenai s-avomečių ir jaučiasi 
vienas, kai jo kūnas ir aplinka taip smar
kiai keičiasi, jis vis nori į ką įnoris atsi
remti, lįisilkafoyti. -Dažniausia susiburia su 
to pačio amžiaus jaunimu. Visi remiasi į 
kitus, tą paltį darydami ir it. t. Tokiu bū
du eina drauge, kartais sėkmingai, kar
tais ne. O vienas — jis 'jau- ne tikras, ar 
kiti taliip pat darytų, gal jie juokiasi iš 
jo...

Kita priežastis yra tokia. Kai jaučiasi 
apribotas taisyklėmis, jis negalit vykdyti 
savo minčių ir Idėjų. Jei išgalvoja ką ir 
susiduria įsu kokliu įstatymu, tai priima 
kaip gyvenimo pamoką. (Gal ne menas — 
bet mano!). Visai kitais reikalas, kai jam 
neleista išreikšti -savo originalių mintelių 
tik dėl to, kad kia-s nors jau -numatė, kad 
jos neįvygdiomos. Tai -atima entuziilaizmą ir 
po kiek laiko norą siūlyti mintis.

„Senimo“ onganliziady|os geriau -veiklia 
su vyresnio -amžiaus žmonėmis. Užtai pre
zidentų ir kabinetų vietos užimtos ne jau
nimo, bet subrendusių, -gyvendino išmo
kintų. Reikia labai rimtai ir Baltai spręs
ti reikalus, o jaunas -to dar neišmoko. Pa
vyzdžiui, stumti vaiką į Lietuvių Namų 
direktorius n-ėduotų sėkmingų rezultatų. 
Jis nesiderins -su kitais direktoriais, kiek 
jis bandytų.

Veikėjus reikia mokinti nuo jaunystės. 
Siūlyčiau palengvinti vaikams maišytis 
su -kitais lietuvių kilmės savcrr.eči-ais ir 
užmegzti draugystes. Pagaliau susifor
muos būreliai. Tuose būreliuose prasimo
kius tie, kurie vėliau perime kokią vietą 
jaunimo grupėj. Iš ten — į „senimo“ or
ganizaciją. -Bet pabrėžiu —■ reikta drau
gysčių. Kas ves kitus, jei vienas koto ne
pažįsta?

(Nukelta į 4 psl.)
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D. Britanija
AUKA SKAUTAMS

DBLS (Metinio Su važi avimo proga, p. 
P. RUSECKAS paaukojo skautų reika
lams 20 svairų. Miteliam rėmėjui reiškia
me didelį skautišką ačiū!

Rajono Vadovybė

PABĖGĖLIŲ PAGALBOS KOMITETAS

The IBIrdltish Council For Aid To Refu
gees organizacijos visuotinis metinis susi
rinkimais (įvyko 1979 m. kovo 27 d. ipopieti- 
nėmlils valandomis garsioje Caxton Hali, 
London SW1.

Susirinkimą atidarė Garbės Prezidento 
pareigas einanti Viscountess of Falmouth, 
C. B. E. pavaduodama susirgusią prezi- 
dlentę Lady Douglas Woodiruff.

Susirinkimo prezidentu buvo išrinktas 
Mr. P. G. lElanber, C. B. E., o pirmininku 
ištrinktas Sir Leslie Kirkley, C. B. E.

Finansų pranešimą padarė S. H. Shaw 
F. C. A., kuriame paaiškėjo, kad pajamų 
turėta 306.469 sv., o išlaidų buvo 314.431 
svarų. Tuo būdu susidarė 7.962 sv. defici
tais, kuris turės būti padengtas iš World 
Refugee Year Residualimo Fondo. Fondo 
ištaikomi trys bendrabučiai vyresniojo 
amžiaus žmonėms Londone: AGNEW 
HOUSE, SHEEN HOUSE ir BARTON 
HOUSE, prie Lymingtono, Hannt's kuria
me ir lietuviai randa sau prieglaudą. 
REYNOLDS HOUSE, prie Worthingo, ir 
CURWEN HOUSE.

Susirinkimo pats įdomiausias punktas 
buvo generalinės sekretorės Mrs N. V. 
Morley-Fletcher M. B. C. pranešimas apie 
Vietnamo pabėgėlius, kurie šiuo metu ran
dasi pasibaisėtinoje padėtyje Hong Kong, 
Malajuose ir Thailandė. Jai teko dalyvau
ti kartu su vidaus reikalų ministerijos ko- 
misįjįa, kuri atrinko 1.500 pabėgėlių lapsi- 
gyventi D. lEIritanijoje.

Šią organizaciją sudaro 22 britų orga- 
zadjos, Britų Raudonasis Kryžius, Order 
of St. John, be to, 17 'įvairių tautybių or
ganizacijų, veikiančių D. Britanijoje. O 
šiai (tarybai D. Britanijoje tenka rūpintis 
33 tautybių prieglauda ir jų (gerbūvio rei
kalais.

Lietuviams šiame susirinkime atstova
vo kun. dr. Jonas Sakevičiuis MIC ir (Sta
sys Kasparas.

Stasys Kasparas

Londonas
„DAINAVOS“ SAMBŪRIS

Balandžio 22 d. įvyko mėtinis L. L. M. 
„Dainavos“ sambūrio susirinkimas. Ap
svarstyti einamieji reikalai ir tolimesnė 
veikla.

Nutarta suruošti:
1. Pavasario Balių gegužės 12 d.
2. Rudens Balių rugsėjo 29 d.
3. Kalėdinį Bazarą lapkričio 24-25 d.
Valdyba pasilieka ta pati
J. Kerienė — pirmininkė, M. Varkalie- 

nė — vicepirmininkė-sekretorė, P. Ncnor. 
tienė — kasininkė. Revizijos komosija — 
R. Foord, Ž. Malukienė.

A. A. TOMO VIDUGIRIO LAIDOTUVĖS

Balandžio 27 d. mirusio pulk. Tomo Vi
dugirio laidotuvės bus ketvirtadienį, ge
gužės 3 dieną.

Laidotuvių pamaldos Londono šv. Ka
zimiero bažnyčioje — 14 vai.

Po >to karstas bus nuvežtas į West Lan
domi krematoriumą, Hartrow Rdl, Kensal 
Green, W10, kur kūnas bus sudeginta 
15.45 vai.

Laidotuvių dalyviams transportas iš 
bažnyčios į kapines bus parūpintas.

Draugai ir pažįstamai prašomi vieton 
vainikų aukoti Tautos Fondui.

WESTMINSTERIO KATEDROS 
AMNESTY INTERNATIONAL 

PAMALDOS UŽ SĄŽINĖS KALINIUS

Wesmitinisterio Katedros Amnesty Inter
national Skyrius, kiekvieno mėnesio pir
mąjį ketvirtadienį, 6 vai. 45 -min. mel
džiasi už Sąžinės kalinius, šv. Mišios yra 

Pavasario balius
Londono lietuvių moterų „Dainavos“ sam
būris maloniai kviečia visus į savo Tradicinį 
Pavasario Balių, kuris įvyks šeštadienį, 
gegužės 12 d. Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke 
Gardens, W.11. Pradžia 8 v. v. Gros puikus 
orkestras, lietuviškas bufetas, turtinga loteri
ja ir kitos staigmenos.

Staliukus užsisakyti iš anksto: tel.727-2470

laikomos Švento Jurgio koplyčioje.
Ten yra Amnesty Inltematiomal „Sąži

nės Kalinių Metų“ žvakė, kuri buvo už
degta Westminsterio Abbey 1976 metais 
gruodžio 10 dieną.

S. Kasparas

VELYKINIS SUSIKAUPIMAS IR 
VELYKŲ ŠVENTĖS LONDONO ŠVENTO 

KAZIMIERO ŠVENTOVĖJE

Didžiosios .Savaitės dienomis, Švento 
Kazimiero Šventovėje, Londono ir jo apy
linkių lietuviams susikaupimo ir atsinau
jinimo dienas pravedė fcun. Aleksandras 
Geryiba savo 'trumpais, bet reikšmingais 
pamokslais.

Plrusiiikėį'imo pamialdOse dalyvavo labai 
daug lietuvių. Įdomu ir net gražu, kad 
pamaldose buvo daugiau jaunimo negu 
senimo. To jaunimo tėvai, proseneliai sta
tydino šią mūsų Šventovę. Tai parodo, kad 
lietuviškos parapijos gyvenimas ilgiau iš
laiko žmones tautiškoje dvasioje, nes čia 
jie krikštyti, čia jie priėmė moterystę, čia 
jų ir visi sentimentai savo lietuviškai pa
rapijai.

11 valandas mišiose dalyvavo Libtuvos 
Atstovas V. Balidkas su ponia ir tolimes
niųjų 'apylinkių lietuviai, kurie negalėjo 
dlalyvauti Prisikėlimo pamaldose.

Justo Čennio vedamas choras Velykines 
nuotaikas savo giesmėmis kėlė prie Die
vo, (kuris nugalėjo mirtį.

S. K.

Derby
DBLS SKYRIAUS VALDYBA

Naiujia Derby skyriaus valdyba pirma
jame posėdyje, kuris įvyko Išių mėtų ba
landžio 8 d., pasiskirstė pareigomis šitaip: 
pirmininkas — Vladas Junakas, (sekreto
rius — Albinas Kulikauskas, kasininkas 
— Konstantinas Kubilius, vicepirm. — 
Julė Zuza, valdybos narys — Jonas Va
lentinas, kandidatas — Jonas Sadula.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBiLK Bendrijos Centro Valdyba gegu
žės 5 d. 17.30 vai. Polish Catholic & Social 
Centre, 18 Kedleston Rd1., Derby rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Paminėsime motiną gimdytoją, Dangiš

ką muitiną 'ir mūsų visų bendrą motiną Tė
vynę. Minėjimą praves Jaunimo Kongre
so (atstovai. Programa įvairi, kurią išpil
dys Nottinighlamas, Gloucesteris, Wolver- 
hamptonias, Derbio (jaunimais ir Londonas.

Minėjimo proga suorganizuota lietuvių 
meno paroda, į kurią atvyks Derby City 
Mayoras su vietos korespondentu.

Vėliau — viisų bendras pasilinksmini
mas prie geros muzikos. Veiks baras 'ir 
laimei išbandyti loterija, bus galima gau
ti ir užkandžių.

Visas vakaro pelnais skiriamas IV Jau
nimo Kongresui. Kviečiame visus, iš arti 
ir toli, pavieniai ir ekskursijomis -atvykti 
į minėjimą. Savo (atvykimu daugiau ip-a- 
remsime Jaunimo Kongresą.

Leigh
SUSIRINKIMAS

J

DįELS Leigh skyrius šaukią narių susi
rinkimą Šių metų gegužės 5 dieną 7 vai. 
p. p. White Lion Hotel, Leiigh Rd., Leigh.

Atvyks ’atstovas iš Manchesterio sky
riaus 'ir praneš apie DBLS metinį suva
žiavimą. Bus 'svarstomi taip pat visi sky
rimus einamieji reikalai. Narius ir visus 
prijaučiančius prašome ko Skaitlingiau
siai dalyvaulti.

Skyriaus valdyba

Manchesteris
MARGUČIŲ VARŽYBOS

M. L. S. klubas Velykų pirmą dieną su
rengė gražiausių velykinių margučių var
žybas. Pirmą premiją laimėjo Kristina 
Corbut, antrą — Ona Virbicleailtė ir trečią 
— lEammon Duobaitė.

Varžybų komisiją sudarė H. Vainys, V. 

Kupstys ir .M. Blažienė.
Laimėjusius sveikiname.

A. P-kis

DVIGUBOS LAIDOTUVĖS

Š. m. 'kovo 31 d. staiga mirė Justinas 
Pulokas, sulaukęs virš 79 m. amžiaus.

Justinas gimė 1899 m. liepos 15 d. Sta
naičių kalime, Kybartų valsčiuje, Vilka
viškio apskrityje. Ūkininkas. Rusams ar
tėjant, Lietuvą paliko 1944 m. Apsistojo 
V. Vokietijoje. Į Angliją atvyko 1948 m. 
gegužės mėn. Pradžioje dirbo žemės 'ūky
je prie Chesterio. 1951 m. atvyko į Man
chester ir ligi pensijos išdirbo vaikų li
goninėje. Lankė lietuvių klubą, bet kul
tūrinėje veikloje nesireiškė. Buvo religin
gas, žinojo gyvenimo taisykles. Jo įbrolis 
Juozas mirė Maniehesteryje prieš du me
tus. Lietuvoje liko 3 seserys.

Š. m. balandžio 2 d. netikėtai mirė ir 
Kostas ’Pocius, susukęs virš 69 m. am
žiaus.

Kostas (gimė 1909 m. gegužės 12 d. ne
toli Tauragės. Ūkininkas. Rusams artė
jant, 1944 m. išvyko >į V. Vokietiją. Į Ang
liją avyko 1947 m. Pietinėje Anglijoje nu
sipirko ūkį. Vėliau jį pardavė. Su žmona 
atsikėlė į Eccles, Manchesterį ir nusipir
ko namus. (Ligi pensijos išdirbo Gardne- 
rio motorų fabrike. Kultūrinėje ir visuo
meninėje veikloje nesireiškė, bet mirda
ma® salvo patikime nepamiršo ietuvišlkos 
spaudos, organizacijų bei institucijų. Jis 
tikrai parodė dosnią širdį lietuviškiems 
reikalams, šeimos neturėjo. Žmona mirė 
š. m. kovo 1 d.

Abejos laidotuvės įvyko balandžio 7 d. 
MoStono k. kapinėse. Pomirtines apeigas 
atliko kun. V. Kamaitiis, kuris kapinių 
koplyčioje aibi-emls atlaikė (gedulingas pa
maldas ir pasakė žodlį, .apibūdinantį jų as
menis ir (gyvenimą. Palaidoti abu vienoje 
dūobėje naujose lietuvių kapinėse, arti 
paminklinio liet, kryžiaus. Laidotuvėse 
dalyvavo apie 50 žmonių, kurie sunešė 
daiug Vainikų ir gėlių.

Po laidotuvių, .besirūpinantieji (mirusių
jų reikalais, laidotuvių dlalyviams suruo
šė šaunius pietus įsu šiltais ir šaltais už- 
k'alnldtžiiaiks bei gėrimu. Čia buvo tarta® ir 
paskutinis 'atsisveikinimo žodis.

Ilsėkitės, Justinai ir Kostai, ramybėje 
Jus priglaudu šioje svetingoje Anglijos že
mėje, ligi Viešpats prikels Jus 'amžinajam 
gyvenimui.

Negailestingoji mirtos sparčiai retina 
jau gerokai praretėjusias mūsų (gretas. 
Šilais metais jiau mirė trys asmenys.

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

šeštadienį š. m. gegužės 19 d. 5 vai. vak. 
Manchestrio lietuvių klube šaukiamas lie
tuvių filatelistų draugijos „Vilnius“ susi
rinkimas.

Draugijos valdyba kviečia visus lietu
vius filatelistus šiame susirinkime daly
vauti.

PADĖKA

Au ’Žukauskas L. F. R. 'vieneto reikalams 
paaukojo £20, už ką vienetas nuoširdžiai 
dėkoja. Tai gražus lietuviškiems reika
lams ’dosnaus aukotojo mostais.

L. F. R. vienetas

Gloucesteris
EKSKURSIJA Į DERBY

Gegužė® 5 d. Gloucesterio-Stroudo P. L. 
K. B. skyrius rengia ekskursiją į Derby 
Motinos dienos minėjimą. Autobusas iš 
Gloucesterio išeina 1.45 vai., o iš Stroudo 
miesto centro 2.15 vai., tad prašome nesi- 
vėluoti.

Skyriaus valdyba

Notlinghanias
KAS TIK GYVAS, VISI I DERBY!

Į didįjį Motinų minėjimo sąskrydį Der
byje Jaunimo Kongreso naudai nottingha- 
miečiai išvyks -geg. 5 d., punktualiai 17 
vai. Skills autobusu iš Mount Street sto
ties (arti katedros — General Hospital). 
Skubiai užsirašyti Lietuvių Židinyje, telef. 
865738, pas K. iBivainį, tel. 411119, Ign. 
Šimkų, tel. 43664 arba pas J. Sukai tį.

Visi maloniai laukiami! 

Bradfordas
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 6 d., sekmadienį, rengiamas 
Motinos dienos minėjimas.

Visą minėjimo programą atliks mūsų 
jaunimas.

Pradžia 4 v. p,p. Visi kviečiami daly
vauti.

Vokietija
„LABDAROS“ SUSIRINKIMAS

Gegužės 6 d. kviečiamais liet, mokslei
vių Šalpos draugijos „Labdarai“ matinis 
susirinkimas, kuriame bus aptarta (drau
gijos veiklos plėtimas ir papildyta valdy
ba.

Šiuo 'meta draugijoje yra arti šimto ma
rių. Draugija telkia paramą 40-čiai moks- 

, leivių, kurte ’gyvena ne 'tik Vokietijoje, bet 
ir kituose kraštuose. Draugijai nuo pat

įsteigimo vadovauja nenuilstama® visuo
menės veikėjas Jonas Glemža, siekiąs pa
lengvinti lietuvių jaunuomenei kelią į 
Šviesą, šiame darbe daug jam padeda jo 
žmona Zinaida Glemžienė.

LIETUVOJE
(Atkelta iš 2 psl.)

ka. Aš manau, kad visiems žinomi 
epoksidiniai klijai gali visiškai pakeisti 
poliuretaninius. Priklijavus padus epok
sidinės dervos klijais, drąsiai gali nešio
ti — neatpliš...

MENKAVERTĖ ŽUVIS

Ekonomikos instituto mokslinis bendra
darbis E. Skonebskas „Valstiečių laikraš
tyje“ nusilskiuinidžia dėl žuvies trūkumo 
Lietuvos vid’aus vandenyse. Jis rašo:

„Prie Nevėžio sėdėjome dviese. Aš ir 
senyvo amžiaus kolūkietis. Prabėgo valan
da. Dvi. Nekibo.

Kaimynais neišlaikė. Sudėjo meškerę ir, 
piktai musisĮpjlovęs, tarė:

— Nėra žuvies! Tai ne anuo metu...
Taip, Nevėžyje žuvies maža. lEiet ar vien 

Nevėžyje?
Vartau senas, nuo metų išblukusias su

vestines. 1930 m. Lietuvos vidaus vande
nyse buvo sužvejota 23,8 tūkstančio cent
nerių, 1938 m. — 16,8 (tūkstančio centne
rių žuvies, 1970 m. — 31,9 tūkstančio cent
nerių, 1976 m. —■ 50 tūkstančių centnerių 
žuvies.

Tačiau kiekybė dar ne viskas. Sugauna
mo žuvies nemažai, (bet kokia ji? Ežeruo
se, Kuršių mariose, vandens saugyklose 
apie pusę sugaunamos žuvies menkaver
tė. Vaidinasi, mūsų vandenys „užšiukšiiln- 
ti“. Žvejai iš Išlaužo pasakoja, jog vers
linė žvejyba Kauno mariose jiems nuosto
linga todėl, jog sugaunama menkavertė 
žuvis, kurią tenka parduoti labai pigiai ir 
ta pati neturi paklausos.

Kiek geriau ežeruose. Nors ir nespar
čiai, tačiau sugaunamos žuvies kokybė 
čia įgerėjia. 'Mažėja kuojų, ešerių, 'aukšlių, 
pūgžlių, daugiau sužvejojama karšių, ly
dekų, ungurių, karpių. Tačiau ir čia ilki 
šiol trečdalis sugaunamos žuvies menka
vertė. Negalime džiaugtos ir Kuršių ma
riomis. iMnekaverčių žuvų daugėja. Antai 
1971-1975 m. tokių sugauta net 47 proc.“

SKAITYTOJU LAIŠKAI
(Atkelta Iš 3 psl.)

Šiandien (tuščios vietos turėjo būti už
pildytos 30-40 metų amžiaus kandWatais. 
Gailai, nieužtektiniai jų gimė. Bet po pen
kių metų užsdlpildiys tie (tarpai ir ibe saldai
nių.

Jonas Podvoiskis

P. S. Siunčiu bučinį į Leamington Spa 
tai mergaitei, kuri pakrikštijo Anglijos 
liietuivių jaunimo žiniaraštį — LYNES. 
Nežinau jos vardo, nei kas ji, bet ji pa
teisina lapo vargą.

Aš tikiu, kad su juo buvo pasiektas ne
mažas Skaičius lietuviškai nekalbančio 
jaunimo. Kai pagalvojiau, Ikaip neregulia
riai jis buvo platinamas, tai kiek daugiau 
skaitytojų jis ’būtų pasiekęs geresniu iš
dalinimu!?.

Jau 4 mėnesiai, kaip neina LYNES. O 
(kai kas vis klausinėja, kada išeis naujas 
numeris. Alekai, stiprybės tavo plunks
nai — tęsk (toliau! O jlei atsirastų mecena
tas pašto išlaidoms padengti, gal galėsime 
siųsti tiesiai į jaunimo namus.

P. P. S. J. Lūžos fondo patikėtinis, 
maltau, turi didelę problemą. Infliacija 
graužia užmirštą fondą, o to žmogalus 
veidas...

Nemėgstu žiūrėti į kenčiantį žmogų. Pa
sisiūlau jam pagelbėti. Į Kongresą iš Man- 
chesterio važiuoja du kandidatai ir trys 
stovyklautojai, o jaunimo kasoj tik £30. 
Gal jis paskolintų?

J. Podvoiskis

ŠYPSNIAI IŠ ARGENTINOS
„Vincas Grigaitis ALSŽ pirmininkas, 

lankydamasis Židinio reikalais Temper- 
ley, vėlų vakarą, grįždamas namo, buvo 
apiplėštas. Paprašęs plėšiko, kad paliktų 
jtam kelionei sugrįžti namo, „’geraširdis“ 
plėšikais grąžino 300 pesų, reikalaudamas 
10 pesų grąžos, kadangi kelionė, jo apskiai-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECOLES — -gegužės 13 d., 12.15 vai.
NOTTINGHIAME — gegužės 6 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje. Už kankines, 
mirusias ir gyvas Motinas.

BRADFORDE — gegužės 6 d., 12.30 vai., 
mininlt (gyvas ir mirusias motinas.

HUDDERSFIELDE — gegužės 13 d., 1 vai.
P. P-

BRADFORDE — gegužės 20 d., 12.30 vai.
CORBYJE — gegužės 6 d., 14 vai., St. Pat

rick's .
iGLOUCESTERYJE — gegužės 12 d., 12

JAUNIMO KONGRESUI ARTĖJANT

Liko nepilni trys mėnesiai ilki Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso Paruošia
mieji darbai Britanijoje eina pirmyn 
tvarkingai. Aukų rinkimas buvo labai pa
sekmingais, ir tilkimialsii, kad loterija irgi 
pasiseks.

Dėl to, neturėtų būti nė vieno lietuvio 
j'auniuolio-ės, kuris dėl finansinių sunku
mų negalėtų dalyvauti Kongrese.

Yra užregistruoti keturi atstovai iš D. 
Britanijos. Jie dalyvaus stovykloje prie 
Londono ir Studijų Dienose Vokietijęoje. 
Vien tik stovyklai Londone yra užsiregis
travę dar 10 D. .Britanijos jaunuolių. Visi 
jie bus finlanlsiniaii paremti.Stovykloje dar 
yra laisvų vietų Britanijos jaunimui. No- 
rinltieji dalyvauti, turėtų tuoj palt susi
siekti su Aleksu Vilčinsku (tel. 01-673- 
5385).

iSĮviairfoiiiau'sd Kongreso įvykiai .Landome 
bus šie:

1. Kongreso atidarymas ir koncertas, 
Šeštadienį, liepos 14 d. 2 vai. p. p. Queen 
Elisabeth Hali, Belvedere Rd., London, 
SEI. Bilietų kainos: 2, 3 ir 5 svarai.

2. Tuoj po koncerto numatoma procesi
ja i Whitehall, prie Cenotaph'o, pamink
lo žuvusioms kariams pagerbti. Tikimasi, 
kad procesijoje dalyvaus visi koncerto 
dalyviai.

3. Susipažinimo vakaras ir šokiai, tą 
paltį šeštadienį, 8 vai. vakaro, Kensington 
Town Hall, Horniton Street, W8. Bilietų 
kaina: 3 svariai.

4. Iškilmingos Mišios — sekmadienį, 
liepos 15 d. 2 vai. p. p. Brampton- Oratory, 
B rompton Rd., London, SW3.

(Wiestimlimsterio katedra atšaukė anks
čiau duotą sutikimą pamaldoms, nes tuo 
laiku katedroje vyks gėlių paroda).

Norintieji dalyvauto koncerte ir šokiuo
se prašomi kuo greičiau rezervuotas bilie
tus, nes vietų skaičius yra ribotas. Siun
čiant užsakymus, pridėti ’reikalingą pini
gų sumą. Rezervuotus bilietus 'bus galima 
gauti paštu -arba atsiimti Lietuvių Na
muose, Londone. Ekskursijų vadovams 
bilietai bus išsiųsti paštu.

Atvykstančioms į kongreso atidarymą 
ekskursijomis, kurios norėtų Londone per
nakvoti ir dlalyvauti liepos 15 d. pamaldo
se, galima būtų užsakyti vietą viename 
studentų bendrabutyje, kur kambarys su 
pusryčiais kainuoja 8 svarus. Telktų eks
kursijų vadovai įtari tuoj pait pranešti 
Rengimo komitetui, kiek atvyksta žmo
nių.

Kongreso metu i’š Londono yra organi
zuojamos turistinės ekskursijos į žymes
nės šio krašto vietoves. -Suinteresuoti pra
šomi kreiptis į Pagalbinio komiteto narį, 
Petrą |Elullailtį, šiuo (adresu: Grahams of 
Woodford Ltd., 9-10 Johnston Rd., Wood
ford Green, Essex 1GB OXA. Tel.: 01-504- 
0481.

Valsais kiltais kongreso reikalais rašyti: 
Lithuanian World Youth Congress, Li
thuanian House, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT.

D. ’Britalnijos lietuviai yra kviečiami 
kuo (gausingiau kongrese dlalyvauti. Mes 
esame (pirmos kongreso dalies šeiminin
kai ir turime pasirodyti prieš pasaulio lie
tuvius, kad mes esame tos garbės verti.
IV PLJ Kongreso Pagalbinis Komitetas

PL JAUNIMO KONGRESUI AUKOJO
North amptono lietuviai per L. Š valkų 

(a. 1. Nr. 49 ilr 10 kn. lot.) — 33 sv.
Halifax Sk. per M. Asačiovą (a. 1. Nr. 

28 — 10 sv., i’š kurių Z. Vosylius — 5 sv., 
kitimažiau ir kn-. lot.) — viso 18 sv.

K. Makūnas, Z. Juras, J. Dirvonskis, A. 
Kulikauskas, B. Banys, P. Poviliūnas ir
J. Kvietkauskias (po 10 kn. lot.) — po 10 
sv.

K. Dnungėlos (auka — 10 sv.
A. Buzas ir V. Kalasauskas (po 7 ta. 

lot.) — po 7 sv.
Jdkeris — 5 sv.
Nuošiirdžiiai dėkoja

P. K. Finansų Pokomisė D. Br.

čilalvitmu, kaštuosianti tik 290 pesų. Ka
dangi V. G. -grąžos neturėjo, tai (plėšikas 
pasakė: Lieki main skolingais 10 pesų lEiet 
dėl visko plėšikas iškratė V. G. kišenes ir 
prfiMŠo, kad su mažai pinigų einąs -į gat
vę“.

„Argentinos Lietuvių Balsas“ (Nr. 1522, 
1978 m.).

vai., St Peter's.
STROUDE — gegužės 12 d., 17.30 vai, 

lEieeches Green. Išpažintys 17 vai.
NOTTINGHAME — gegužės 13 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
įLEICESTERYJE — gegužės 13 d., 14 vai., 

Sacred Heart.
NOTTINGHAME — gegužės 20 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — gegužės 20 d., 14 vat., Brid

ge (Gate.
BIRMIN'GHAME — gegužės 20 d., 17 vai., 

19 Pairk Rd., Moseley.
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