
' Lietuvos \ 
nacionaline 
M j.n.Ayd' 
\ biblioteka/LI ETU VIS

Nr. (1541) Londonas, 1981 m. sausio 12 d.

KAUNAS

GARDINAS
XXXV

Lietuviu veiksniai ir jų paskirtys
(Sekant Algirdą J, Kasulaitį)

Prel. J. Balkūno pranešimas — paskaita 
Vlilko Seimui, kuris įvyko 1980 m. gruo
džio 13-14 d.d. Toronte, Kanadoje.

amerikonizaciją ir nutautėjimą, reikėjo 
daug kraujo nulieti ir sugyvenimo trans- 
fūzijos. Mus skyrė partijų ideologija, ti
kėjimo skirtumai ir net tautiniai įsitikini
mai. Tik tautos tragedija mus sukrėtė ir 
davė sąmonės blaiviau pažiūrėti į mūsų 
nesantaikas. Labai brangia kaina nupir
kome susiklausymą ir vieningą veiklą. 
Altas taipgi pergyveno skaldymus ir tar
pusavio ginčus. Bet jokių pretenzijų ne
reiškė į svetimus laukus.

Tiesa, vienu tarpu Altas ginčijo Vlikui 
teisę lankytis Vašingtono centrinėse įstai
gose su Savo įgaliojimais, kadangi lietu
viams ten atstovaujanti ji pati, Vlikas, 
esą,galįs reikštis savo veilkmens vykdymu 
tik už Amerikos ribų. Bet išsiaiškinta, 
kad Vikas ir Altas yra du skirtingų teisi
nių pagrirjdų juridiniai asmenys. Kiekvie
nas jų turi skirtingus įgaliotojus, kurių 
įgaliojimais ir vardu veikia, būtent: Vli
kas veikia Lietuvos (valstybinės) tautos 
vardu, o Altas — Amerikos lietuvių orga
nizuotos visuomenės vardu, kaip tų lietu
vių organizacijų federacija. Vliko ir Alto 
įgaliojimai nesikerta, todėl jie gali atsto 

Pa- Į vauti Vašingtone kiekvienas savo įgalioto
jui tuo pačiu metu, toj pačioj įstaigoj, vie 
nas šalia antro. Konkurencijos nėra ir ne-

Veiksnio aptartis. Lietuvos laisvinimo 
veiksniais gali būti tik bendrinės 
lietuvių organizacijos ar institucijos, dir
bančios laisvinimo darbą. Tokių veiksnių 
turime tris: Vliką, Altą ir Bendruomenę. 
Jie yra tie trys pagrindiniai mūsų jungi
niai, institucijos, išsiskiriančios lietuviška
me gyvenime ne ik savo svarbumu, bet 
ir kontraversijomis, tiek pačios per save, 
tiek poveikyje viena su kita. Visos trys 
jos apima ir politinį, ir visuomeninį, ir 
kultūrinį barą, ir veikla tuose laukuose 
yra apspręsta dviejų didžiųjų politinės 
emigracijos siekinių: Lietuvos laisvinimo 
ir lietuvybės išlaikymo.

Čia aplenkiu Lietuvos Diplomatinę Tar
nybą. Ji yra Lietuvos Valstybinė institu
cija, ir jos nenoriu maišyti su mūsų išei
vijos kontroversiniais klausimais.

Kur nesutarimai? Trumpai noriu r" 
liesti tik kontroversines plotmes, kur dis
putuojama minėtųjų veiksnių prigimtis, 
pagrindai ir metodai. Besikeičiant lietuvių Į gaili būti, 
politinės išeivijos veidui,t.y. mažėjant duo |Amerikos lietuviai gins Alto preroga- 
niniams emigrantams, taipogi ir politi- Į tyyas ginčuose su Vliku ar su Bendruome- 
niams ir didėjant nepolitiniam lietuvių I ne Kiek yra Amerikos senųjų lietuvių 
skaičiui, mūsų visuomeninis veidas kinta Bendruomenėje? Nežymi dalis. Tik Altas 
ir tai ne musų naudai. Todėl Vyriausiojo I turį teisę seniesiems lietuviams atstovauti. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, Alto ir čia ir yra ta didžioji dirvonų plotis, kur 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės santykių Bendruomenė turi daug prakaito nulieti, 
klausimas atsistoja labai svarbioje tiek te-Į Į^gj Amerikos visą lietuvišką visuomenę 
eretinėje, tiek praktinėje plotmėje. Visos įrašy)tų į jAV Lietuvių Bendruomenę, 
trys institucijos yra vadovaujančio—cent- pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Ją pa
rimo, charakterio. Tad ir nenuostabu, kad gimdė vlikas. Vliko priimtoji ir paskelb- 
viešoje veikloje jos dažnai susiliečia. Iki I toji Lietuvių Charta sako: „Tauta yra pri- 
šiol šj sąlytį ir iš jo kylančias problemas gimtoji žmonių bendruomenė. Niekas ne- 
nebūtinai tvarkė iš esmės išsvarstytos ir j gali būti prievartaujamas 
priimtos normos. I (

Vlikas, nors nebūdamas iš išeivijos, tiek I pasklidę lietuviai sudaro vieningą 
kadrais, tiek finansais remiasi visuomeni-1 Pasaulio Lietuvių Bendruomenę“. Įžaingo- 
ne ir plačiai išsišakojusia Bendruomenės I je į Lietuvių Chartą ir laikinuosius PLB 
organizacija ir Alto talka. PLB savo ruož- Į santvarkos nuostatus rašoma: ,,Lietuvių

HUA GUOFENG PASITRAUKĖ
Po Mao Cetungo minties perėmęs Kini

jos komunistų partijos vado pareigas,Hua 
Guofengas pasitraukė. Jo vieton numaty
tas Hu Yaobank, buvęs jaunimo vadas.

Hua ilgesnį laiką buvo kritikuojamas 
laikraščiuose. O pasitraukęs, kad vadina
mosios keturių gaujos teisme Mao našlė 
pradėjo kalbėti apie 1976 m. kruvinai nu
malšintą demonstraciją, o Hua tada buvo 
viešojo saugumo ministeris.
REIKALAUJAMA DIDESNIŲ REFORMŲ

„Žycie Warszawy“ reikalauja didesnių 
reformų visuomenėje ir komunistų parti
joje ir kad būtų užtikrinta, jog nebebus 
imamasi priespaudos priemonių.

Kritikuojamas centralizmas partijoje, 
kai turi būti vykdoma viskas, 'ką viršūnės 
nutaria.

Bet nutylima, kad Sov. Sąjunga vis gra
sina, tvirtindama, jog Lenkijoje veikia an- 
tisocialistinės pajėgos.

gali būti prievartaujamas savo ryšį su 
tautine bendruomene nutraukti. Pasauly

MIRĖ NADEŽDA MANDELSTAM
Maskvoje mirė 81 m. amžiaus Nadežda 

Mandelstam, našlė Stalino laikais 1938 m. 
koncentracijos stovykloje sulikviduoto 
garsaus poeto Osipo Mandelštamo.

Užsieniuose buvo išleisti du stambūs to
mai jos atsiminimų, kuriuose ji pasakoja 
apie Stalino laikų terorą.

Savo vyro eilėraščius ji buvo išmokusi 
atmintinai, kad teroro metais jie nepražū
tų.

PROTESTAS, KURIS STEBINA 
OLANDUS

— ... . Sovietinės aviacijos įstaigoj Amsterda-
tu įvariose savo veiklos šakose neišvengia- j bendruomenė yra nuo tada, kai atsirado me kilo gaisras kaip tik tą dieną, kai pa- 
---- ----------- .— ------------------ ,--------------j lietuvių tauta. Ji gali išnykti, tik išnykus šaulyje daug kur demonstracijomis buvomai susiduria su tomis sritimis, kurios na- Į1 
tural'iai yra Vliko ir Alto veiklos orbitoje. I paskutiniam lietuviui. Tačiau lig šiol lie- 
Vliko, PLB ir Alto sąveikos problemos di-I tuvių (bendruomenė neturėjo organizaci- 
dele dalimi nėra prasimanytos ar dirbti-! jos... Šiandien, kai Lietuva okupuota, pa- 
nio charakterio, bet kaip tik dėl jų pasi-1 šaulyje pasklidę lietuviai ypač privalo 
'kartojimo ir natūralumo jos turi būti Į vieningos ir veiksmingos savo bendruome- 
sprendžiamos pagal iš anksto sutartas, iš I nines organizacijos.“
trijų institucijų esmės išplaukusias, teisiš-l ,,Pasaulio Lietuvių Bendruomenės“ lei- 
kai įformintas normas. I dinyje gi rašoma: ,,PLB organizacija atei-

Viliko, Alto ir PLB sąveikos klausimą Į na ne esamos tvarkos ar esamų draugijų 
sprendžiant, raktinis faktas yra tų insti
tucijų iš esmės skirtinga paskirtis. Ją tei
singai suvokus, kitoj šviesoj pasirodys ir 
visa Vliko - PLB - Alto sąveikos proble
matika.
Kas yra Vlikas? Vyriausias Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetas yra politinis orga
nas, sukurtas tautos politinę valią reiški
ančių politinių partijų—grupių ir rezisten 
cir.ių — kovos organizacijų dar pavergto
je Lietuvoje. Politinės grupės ir okupaci
jos sąlygose atsiradę politinio pobūdžio 
kovos organizacijos laisvu ir bendru suta
rimu deponavo Vlike savo turimąją galią 
atstovauti politinei valiai. Todėl Vlikas 
yra autentiškas visos tautos politinės va
lios reiškėjas, jai pačiai to negalint — 
jos suvereniteto vykdymui esant laikinai 
sutrukdytam.Tokia savo prigimtimiVlikas 
prisistatė tautai ir tokį tauta ją priėmė. 
Vliko mandatas buvo dargi pakartotinai 
atnaujintas, jam jau reziduojant už Lietu
vos valstybės ribų.

Tad Vlikas savo esme yra grynai politi
nės prigimties institucija, turinti griežtai 
apribotą vielklos sritį ir neribotą mandatą 
ir galią atstovauti politinėms pavergtos 
tautos aspiracijoms bei vadovauti laisvės 
kovai, Vlikas veikia lietuvių bendrijoje, 
'bet jis nėra iš išeivijos ir nėra jos ap
spręstas. Jo šaknys yra politinėje lietuvių 
bendrijoje, ir jo atsakomybė yra tik bend 
rijai, kuri šiandien negali r.ei savo suve
reniteto vykdyti, nei politinės valios pa
reikšti. ši valios galia nėra vien Vliko 
privilegija, bet dar svarbiau — didelė pa
reiga. Vlikas negali jos atsisakyti, jei ir 
norėtų. Atsisakydamas ar vienaip bei ki
taip modifikuodamas savo mandatą, Vli
kas pažeistų savo prigimtį, šitokia jo pri
gimtis apsprendžia ir jo esminius santy
kius su (įvairiomis lietuvių ir kitataučių 
institucijomis bei organizacijomis.

Kokie Vilko santykiai su Altu? Ameri
kos Lietuvių Taryba, kurios vienu pradi
ninku esu aš, tai antrojo pasaulnio karo 
metu susidariusi ir visas lietuvių politines 
ir ideologines grupes (išskyrus komunis 
tus) apimanti Amerikos piliečių organiza
cija pasiskyrusi sau tikslą gelbėti Lietuvą 
ir lietuvius. Amerikos lietuviams sukurti 
vieningą organą politinei akcijai ir tarpu 
savio veiklai bei lietuvybei stiprinti prieš

keisti, griauti ar naikinti, bet tik jų veik
los paremti, papildyti ir apvainikuoti 
bendra visų lietuvių organizacija“...

Prel. M. Krupavičius rašo, kad ji „su
kurta išeiviams lietuviams, išmėtytiems 
po platųjį pasaulį... Lietuva rūpintis jai 
tenka atsitiktinai... PLB turi du tikslus 
— pagrindirų ir atsitiktinį. Pagrindinis — 
išlaikyti lietuviuose lietuvybę. Atsitikti
nis — atkovoti Lietuvai laisvę.“

PLB uždaviniai yra milžiniški, lygiai ir 
jos svarba didelė. Jos orbiton įeina švieti
mas, sritis, kuri paprastai vadinama kul
tūrine veikla bei tos sritys ir poreiškiai, 
kurie turi reikalo su tautinės gyvybės iš
laikymu, tautinės kultūros kėlimu. Telkia 
jos prigimtis suteikia PLB didelę atsako
mybę. PLB yra iš išeivijos ir išeivijai. Jos 
veiklos sritis yra kultūrinė, plačiai, bet ne 
visuotinai suprasta. Plačiai suprasta kul
tūra apima ir politiką bei visokias apraiš
kas, kylančias iš žmogaus pastangų kūry
biškai kilti bet kurioje srityje. PLB taip 
buvo suprasta jos kūrėjų, taip intenpretuo 
jama daugelio žmonių šiandie.

PLB niekas neginčija teisės laisvinti 
Lietuvą. Ji turi plačią dirvą jungti visų 
kraštų lietuviškas bendruomenes laisvini
mo veiklai. Kraštų bendruomenės pripa
žįsta primatą kraštui atstovauti egzistuo
jantiems organams. Bendruomenės turėtų 
tiesioginei Lietuvos laisvinimo veiklai ir 
jai artimų sričių darbui bei klausimams 
koordinuoti tartis su veikiančiais organais 
(dar prieš bendruomenės organizacijos 
gimimą).

Mano minčių išvadas padaryti palieku 
Seimo delegatams. Caveat consules. Jūs 
savo veiklą grir.džiat Lietuvos valstybine 
ir tarptautine teise. Tos teisės neišsižadė
kite!

Mielą narį 
Adolfą Levis - Jurgelevičių, 

jo žmonai
HERTHAI GIZELAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo 
liūdesio valandoje

DBLS Stoke-on-Trent
Skyriaus lietuviai

7 dienos

būdiu, tai reikštų pagrobimą arba nužu
dymą, -įvykdytą tiesiogiai rusų KGB arba 
jo pavedimu“.

Pareiškimas buvo padarytas notaro Da
vid E. Hill
Kanadoje.

įstaigoje Ontario provincijoje,

SPAUDOS KONFERENCIJA 
VAŠINGTONE

VLIKo valdyba laipkr. 6 d. suruošė Natio
nal Press Club patalpose spaudos atstovų 
susitikimą su Vladu Šakaliu. Moderavo ir 
vertėju buvo VLIKo vicepirm. inž. L. 
Girinius. Atsilankė Amnesty Intem.aitJor.al, 
International News Media, Voice of Ame
rica, Radio Free Europe ir kiti atstovai. 
Iš žinomesnių žurnalistų buvo atvykę 
Cord Meyer, Forest Boyd ir vėliau priva
čiai ilgai kalbėjosi Daniel Southerland iš 
„The Christian Science Monitor“ laikraš
čio. Pastarasis paskelbė ilgą straipsnį to 
laikraščio lapkričio 19 d. numery ant
rašte: „He talked badk to the KGB.“ Prai. 
džioje buvo įdėta didelė per pusę pusla
pio šakalio nuotrauka, šakalys smulkme
niškai papasakojo, kaip jis buvo tardo
mas Vilniuje žinomų KGIB-istų Piileiio 
ir Kazio ir kaip paskum jam pasisekė pa 
bėgti per Suomiją į Švediją.

Įdomūs yra tokie šakalio politiniai sam
protavimai ir spėjimai. Jis įsakė: „Lietu
voje visi laukia ir žiūri, kaip viskas bai
gsis Lenkijoje. Sovietai įžygiuos į (Lenki
ją, lenkų darbininkai pasipriešins, bet bus 
sutriuškinti, o Vaikarai dėl to 
nė savo mažojo pirštelio... 
kaip ribotą nepriklausomumą 
įkę lenkų darbininkai, sovietai 
nepriklausomumas pakerta jų sistemą.

(ELTA)

ŠAKALIO

nepajudins 
Nesvarbu, 
Ka paisie- 
laiko, kad

minimos Afganistano okupacijos metinės.
Ambasadorius tuojau pareiškė protestą, 

įžiūrėdamas padegimą ar sabotažą. Tasso | dlidžiuiojiamasii. 
agentūra pagrasino, kad bus 
priemonių, jei pasikartotų „puolimas“Bet 
olandai specialistai tvirtina, kad gaisras 
kilo dėl elektros vielų trumpo susijungi
mo.

GADAFIS VYKDO SAVO SVAJONES
Libijos prez. Gadafis svajoja sukurti 

muzulmonišką imperiją, įjungdamas į ją 
Egiptą, Sudaną ir Tunisą. Tai jam nepa
sisekė.

’Dabar jo svajonė yra sukelti muzulmo
nišką revoliuciją Čade, Nigerijoje, Nige
ryje, Sudane, Centrinėje Afrikoje ir Ka
merūne ir iš tų kraštų sudaryti imperiją. 
Jo kariuomenė jau yra giliai įsiveržusi į 
Čadą. Prancūzijos prez. Giscardas yra įsi
pareigojęs padėti Čadui, bet neskuba su 
rimtesne pagalba, nenorėdamas ardyti 
santykių su Libija.

VLADO ŠAKALIO PAREIŠKIMAS
Naujasis pabėgėlis iš Lietuvos Vladas 

Šakalys paskelbė viešą paireiškimą, kuria
me jis saiko, kad niekad savo valia negrį- 
šiąs į Lietuvą, kol j4 bus okupuota, nei į 
(kitus Sov. Sąjungos satelitinius kraštus.

„Jeigu“, saiko jis tame pareiškime, 
„laisvajame pasaulyje dingčiau arba bū
čiau sužeistas kokiu nors neišaiškinamu

NEPATENKINTI TAIKOS PREMIJĄ 
GAVUSIU PROFESORIUM

Nobelio premiją gavusiais dažniausiai 
Tačiau /ArgenlMnoDte yra 

imamasi daug nepatenkintų, kad taikos premija 
buvo paskirta už žmogaus teises kovojan
čiam prof. Adolfo Perez Esquivel.

Naciinailistų žurnalas tvirtina, kad pre
mija paskirta griaunamųjų pajėgų 'agen
tui. PoClioijos viršininkui atrodo, kad pre
mija turėjo būti paskirta policijai ir Joa- 
riiuiomenei, kurios naikina visokius suki
lėlius, Paskyrimas tam profesoriui esąs 
įžeidimas prezidentui, kuris kovoja prieš 
maištininkus.

Tačiau pagal Argentinos įstatymus No
belio premiją gavęs pilietis turi teisę dar 
gauti po 2.000 svarų pensijos mėnesiui.

— Pietų Afrikos prekybos su užsieniu 
balansas per 1980 m. vienuolika mėnesių 
buvo 5,34 milijardai randų (2,9 milijardai 
svarų) pelno.

— Danijos parlamentui buvo pasiūlytas 
sumanymas, kad automobilius vairuojan
tieji ginti būtų baudžiami sumokėti dvie
jų - trijų mėnesių atlyginimą.

— Prieš Kalėdas Britanija turėjo 
2.244.229 bedarbius.

— Nusikaltusių nacių medžiotojas Wie
senthal saiko, kad garsusis Auschwitzo 
„mirties daktaras“ Josef Mengele neseniai 
buvęs matytas Urugvajuje (už tikslią in
formaciją aipie jį Wiesenthalis siūlo 
50.000 dolerių).

— Užsienyje gyvenantieji lenkai organi
zuoja masinę paramą maistu jo trūkstan- 
tiems savo tautiečiams Lenkijoje.

— Graikija nuo sausio 1 d. jau yra 
Europos Ekonominės Bendruomenės narys 
(dabar Bendruomenę sudaro 10 valstybių)

— Privatūs Lenkijos ūkininkai reika
lauja, kad būtų įregistruota jų profesinė 
sąjunga (tokių ūkininkų esą apie 3 mil.).

— Pagal oficialią statistiką vidutinis 
, Kinijos darbininko atlyginimas yra apie 
\ 64 juanas (16,90 svarų) mėnesiui.

— Europos Ekonominėje bendruomenė. 
. je, kai įstojo Graikija, dabar bus 7 oficia- 
, lios kalbos: prancūzų, anglų, vokiečių, ita

lų, olandų, danų ir graikų.
— Vakarų Berlyno teismas po mirties 

. išteisino olandą komunistą Marinų van 

. Lubibę, kurį naciai 1934 m. pakaltino, kad 
, jis padegęs reichstagą, ir nuteisė mirti 

(yra pagrįstų įtarimų, kad patys naciai 
padegė reichstagą — parlamento rūmus).

— JAV atmetė Irano reikalavimą įmo
kėti 24 milijardus dolerių, kad būtų 
leisti įkaitai.

— Vengrijoje apie ketvirtį milijono 
ventoj ų jau palietė gripo epidemija, 
jo rūšis nesanti iš sunkiųjų.

— Izraelyje infliacija per 1980 m. pašo
kusi iki 135 procentų.

— New Yorko mieste 1980 m. įvyko
l. 787 nužudymai (54 daugiau kaip 1979
m. ).

— Iš Zimbabvės (buvusios Rodezijos) 
per 1980 m. vienuolika mėnesių išemigra
vo 15.499, o 1979 m. 12.053.

— Pakistane šiuo metu yra pusantro 
milijono pabėgėlių iš Afganistano (jie at
sivarę laiko apie tris milijonus avių, ož
kų, karvių, kupranugarių) it jų išlaiky
mas per metus kainavo daugiau kaip 100 
mil svarų.

— Mirė vokiečių admirolas Kari Doe- 
nitz, kuris po Hitlerio mirties trejetą sa. 
vaičių ėjo reichskanclerio pareigas, pa
sirašė su sąjungininkų karo vadais karą 
baigiantį pareiškimą ir 10 m. išsėdėjo ka
lėjime (laidotuvėse dalyvavo apie 5.000 
buvusių aukštųjų karininkų ir nacių reži
mo šalininkų).

— Septynios Irako opozicinės grupės 
nutarė sudaryti frontą nuversti .prez. Hus- 
seinui ir užmegzti ryšį su Irano vyriausy-

.pa

įgy- 
bet

ALBANUOS MARKSIZMAS- 
LENINIZMAS

Specialistai tvirtina, kad Albanija yra 
vienintelis pasaulyje kraštas, kurtis tvar
komas grynai pagal marksistinius-leniinis- 
tšniuls principus. Ten religija uždrausta 
jalu 1967 m. Uždrausti privatūs automo
biliai, ilgi plaukai, gimimų kontrolė, kai- 
riaranlkystė, popular: o ji muzika, porno
grafija, kelionės į užsienį ir visos formos 
'kultūrinto reiiškiimosii, išskyrus tas, kurios 
priimtinos komunistų partijai.

Lenkijos (įvykiai iš pradžių buvo su pa
sigėrėjimu skleidžiami, bet greit susigrieb
ta, ir dabar jau nė žodžio.

Tarptautinis „Demokratinis komitetas“
MADRIDO KONFERENCIJOJE

Madrido konferencijoje 35-ių valstybių 
delegacijos mėgino peržiūrėti, kaip vyk
domi Helsinkio sutarčių įsipareigojimai 
saugumo, ūkinėse ir žmogaus teisių srity
se. (Bet šį -sykį ijų „peržiūrą“ akyliai stebė
jo privatus tarptautinis komitetas, kurio 
veiklioje dalyvavo ir Vladas šakalys bei 
Tomas Venclova.

Ad hoc pilietinį komitetą Madrido-Hel- 
sinkio Peržiūros Konferencijai suorgani
zavo amerikiečiai Ir europiečiai, pasižymė 
ję žmogaus teisių gynimu: senatorius 
Daniel P. Moynihan, Nobelio premijos 
laureatas Saul Bellow, įsociologas ir žur
nalistas Raymond Aron ir daugelis kitų. 
Kommitete taip pat gausiai atstovaujami 
Rytų Europos intelektualai ir „disiden
tai“: Milovan Djilas, Leszek, Kolakowski, 
Petro Grigorenko, Andrei Siniavsky irkt. 
Jį remia įvairios organizacijos, įskai
tant JAV-ių profsąjungų junginį ALFCIO.

Komiteto programos koordinatorius, 
Smith kolegijos profesorius AlldR Wein-

stein, pareiškė, kad toji „demokratinė są
junga nubrėš gaires, pagal kurias buvo 
vertinami Madrido konferencijoje daly
vaujančių valstybių veiksmai“. Komiteto 
nariai Madride stengsis plačiai informuo
ti Vakarus, kaip „Sovietų Sąjunga ir jos 
sąjungininkai pažeidinėja žmogaus tei. 
sės ir kitaip laužo Helsinkio susitari
mus“. Komiteto programos rėmuose at
sišaukimus paskelbė Afganistano rėžis 
tencijos vadovai, SSRS-oje veikiančių 
Helsinkio grupių atstovai Vakaruose (jų 
tarpe Tomais Venclova) bei lenkų, čekių, 
jugoslavų ir kitų -Rytų Europos tautų 
veikėjai. Įvyko „Laisvės koncertas“, so
vietinio „neoficialaus“ meno ir savilaidi- 
nės literatūros paroda bei „tylos vigilija“ 
ir demonstracija Madrido gatvėmis, 
kurios metu buvo reikalaujama „laisvės 
Andriejui Sacharovui ir visiems sąžinės 
kaliniams“. Dvi dienas užtrukusi konfe
rencija apie „laisvę, disidentizmą ir Vaka
rų sąjungą“ sutraukė daug žymių inte. 
lektualų ir politinių veikėjų. (ELTA)

— Susirinkę Pešavaro mieste aukščiau
siojo teismo rūmuose, daugiau kaip 600 
Pakistano teisininkų pasmerkė gen. Zia 
diktatūrinį valdymą, reikalaudami linki
mų ir atstatyti civilines laisves.

— Australijos kviečių augintojai nepa
tenkinti, kad JAV įsipareigojo parduoti 
Kinijai grūdų, nes tai esanti jų rinka.

— Buvęs astronautas, o dabar senato
rius John Glenn pareiškė, kad 1984 m. jis 
kandidatuos -į JAV prezidentus.

— Ramindamas gyventojus, Lenkijos 
komunistų partijos centro komitetas pa
skelbė atsišaukimą, kviečiantį ramiai lai
kytis ir kaltinantį antirevoliucinirJkus, ku
ris baigiamas taip: „Piliečiai! Pasiprie
šinkime įprasiveržusiems neramumams. . 
Sudarykime sveiku protu ir atsakomybe 
pagrįstą frontą ginti socializmo atsinauji 
ninuui".

— Nužudytas lovoje miegantis Kirkizi- 
jos respublikos ministeris pirmininkas 
Sultanas Ibraimovas, taip pat kitame 
kambaryje gulėjęs jo šoferis, ir vietinis 
laikraštis rašė, kad tie nužudymai yra po
litiniai.

—(Prancųzijos laikraščiai jau senokai 
pradėjo rašyti, kad prez. Giscandas gavo 
iŠ dabar jau priversto pasitraukti centri
nės Afrikos imperatoriaus Bokassos dei
mantų, o dabar jau tvirtinama, kad tas 
imperatorius jam buvęs davęs be jokių 
mokesčių teisę medžioti pusantro milijono 
akrų plote.

—Kubos vyriausybė tiki, kad su JAV 
pagyvės prekyba, kai prezidento pareigas 
perims R. Reagan as.

J. MANIUŠIUI LENINO ORDINAS

Juozas Maniušis, sovietinės Lietuvos 
ministerių tarybos pirmininkas, susilaukė 
iš Kremliaus Lenino ordino už „valstybi
nę ir visuomeninę veiklą“, kaip rašo „Val- 
tiečių laikraštis“.
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Pasakoja sukaktuvininkas dr. Stasys Kuzminskas
Sausio 21 d. susilaukia garbingos ap

valaus amžiaus sukakties — 89 metų — 
„Europos Lietuvio“ skaitytojams visur pa
žįstamas ypač iš skilties „Laiškas iš Not- 
tinghamo“ autorius dr. Stasys Kuzmins
kas, gimęs 1901 m. sausio 21 d. Šaukote, 
Kėdainių aps. Pažįstamas daug kam, daug 
kur ir daug kuo jis ne tik šioje saloje, ku
rioje nuo pokario metų gyvena.

Santraūkinių žinių apie dr. S. Kuzmins
ką užtiksime Lietuvių Enciklopedijoje ir 
dar šen ir ten. Tačiau rūpėjo šia sukak
ties proga ir iš paties jubiliato ištraukti 
ši tą. Tad' ir pakalbinome.

•••
— Gerbiamasis Daktare, „Europos Lietu 

vio“ ir tamstos nuoširdžių bičiulių vardu 
pirmiausia leiskite pasveikinti 80 m. am
žiaus sukakties proga. O ta proga būtų ir 
keletas klausimėlių. Visi žinome apie pla
čią tamstos lietuvišką veikią šičia, D. Bri
tanijoje. Enciklopedinių žinių paskaitome 
ir knygose: ilgus metus vadovavote DBLS 
Tarybai, pirmininkaudavote DBLS suva
žiavimams, buvote juk tas, kuris iškėlėte 
mintį tokią organizaciją steigti, vadova
vote ir vietiniams sambūriams ir LRS, 
daug kur įkaitėte paskaitas, pravedėte 
idėją, kad laikraštyje prie antraštės būtų 
spausdinamas praplėstų sienų Lietuvos že. 
mėlapis, rašote tam laikraščiui, suorgani
zavote Tautinės paramos fondą. O ar ne
norėtumėte papasakoti apie savo vaikys
tės ir jaunystės aplinką?

— Iš vaikystės gal įdomiausias būtų 
mano susitikimas su rašytoja Marija Peč- 
kauskaite - Šatrijos Ragana. 1909 m. bai
giau caro laikų pradžios mokyklą. Dar 
reikėjo papildomai ruoštis gimnazijai, nes 
anų laikų rusiškoje pradinėje mokykloje 
išeitasis kursas neduodavo pakankamai 
žinių, kad galėtum išlaikyti stojamuosius 
egzaminus į gimnaziją. Kas galėtų paruoš
ti?

Šaukotas buvo mažas, glušas, niekam 
nereikalingas miestelis, snūduriavęs pad
rikas ant nuo Šiaulėnų besitęsiančių kal
nelių atbrailų ir Gomertos (mažo upelio) 
balų. Šaukoto gyventojai gyveno tik fi
ziškai: eidavo, kai karvė subaubdavo, bėg
davo risčia, kai kiaulės sužviegdavo, ei
davo gulti, kai visi gyvuliai aprimdavo ar
ba kai užgesdavo į sieną įbesta degusi ba
lana, o keldavosi vasarą su saulute, o žie
mą — kai kurio nors darfoštesnlo ūkinin
ko Mojime pirmas spragilas kaukštelėda
vo. Dvasinio gyvenimo, kokiu mes dabar 
didžiuojamės, Šaukoto gyventojai neturė
jo: jis visas sutilpdavo maldaknygėje, jei 
kas mokėjo įkaityti, o kas nemokėjo — 
rožančiuje, kurį ne tiek susakydavo, kiek 
suburbuliuodavo.

Štai toks buvo tas mano mielas ir už Pa
ryžių ar Romą gražesnis Šaukotas.

Bet štai vieną dieną išgirdome, kad at
važiavo ir klebonijoje apsigyveno kažko
kia giraži panelė Marija Pečkauskaitė-šat- 
rijos Ragana. Ji ne atvažiavo — ji sulieps
nojo! Tuojau prasidėjo jaunimo vakarai, 
tautiniai šokiai, vaidinimai, net suaugusių 
skaitymo rateliai.

Ir štai likimas taip nulėmė, kad Si 
aukšto ūgio, išvaizdi, protingos ir senti
mentalios veido išraiškos panelė Marija 
(visi ją taip vadindavo) tapo mano mo
kytoja. Nors anais laikais ruošiausi, žino
ma, į rusų gimnaziją, bet panelės Marijos 

būtina sąlyga buvo: ji ruoš mane ne ru
sų, bet lietuvių kalba. Žinoma, ir pasek
mės buvo atitinkamos: visų dalykų egza
minus išlaikiau labai gerai, o iš rusų kal
bos gavau papildomą egzaminą, kurį lai
kiau vėliau, prieš Kalėdas.

— Žinome, kad Lietuvoje dalyvavote 
politiniame, taip pat ir visuomeniniame 
gyvenime, ėjote labai atsakingas adminis
tracines pareigas valstybės aparate, esate 
steigęs profesines draugijas, žurnalus, ku
riuos ir redagavote. Ne vienu atveju bu
vote esminis ir pagrindinis žmogus, stei
giant naujus laikraščius. Gal galima apie 
tai išgirsti?

Dr. (Stasys Kuzminskas

— Taip, dalyvavau leidžiant „Dieną“, 
„Sekmadienį“, Tėvų Žemę“ ir svetur žur
nalą ,,Santarvę“ ir bendradarbiavau juo
se. Lietuvoje buvo imtasi iniciatyvos leisti 
žurnalą „Tautos Ūkis“, kuriame bendra
darbiavau ir kurio redagavime dalyvavau. 
Nepriklausomoje Lietuvoje tai buvo vie
nintelis ekonominiams klausimams svars
tyti skirtas žurnalas. Kai jau turėjomeeko 
neminės srities žurnalą, tai ėmiausi ini
ciatyvos steigti Ekonominių Studijų Drau
giją ir pirmuosius porą metų vadovavau 
jai. Besidarbuodamas toje draugijoje, pa
rašiau mokslinę knygą „Lietuvos Banko 
emisijos politika“.

Ta Ekonominių Studijų Draugija, pa
mažu susidariusi sau vardą, turėjo įtakos 
ir ekonominių reikalų įstatimdavystei.

Dar ėmiausi iniciatyvos steigti draugiją 
„Verslas“. Tikslas — sudominti lietuvius 
prekyba, pramone ir verslais ir padėti 
jiems tarpti tose srityse. Mat, tos sritys 
buvo žydų rankose.

Dar domėjausi kooperatyvine veikla ir 
daug metų išbuvau Kooperacijos Banko 
taryboje.

Būdamas Užsienio Reikalų Ministerijos 
Ekonominio Departamento viršininku, daž 
bai važinėjau į užsienį (Vokietiją, Pran
cūziją, D. Britaniją, Belgiją, Olandiją, Ita
liją, Austriją, Vengriją, Skandinavijos 
kraštus...) vesti derybų dėl prekybos su
tarčių sudarymo, kol pagaliau buvau pa
skirtas ,į Lietuvos Pasiuntinybę Berlyne.

O kad buvau išsiųstas iš Lietuvos, gal 
nulėmė mano laikysena.

Mat, jau gimnazijos laikais, kad dar ir 
vaikiškai, mėgau visuomenę ir visuome
niškai pasireikšti. Tapęs studentu, poli
tiškai subrendau ir visą amžių likau libe
ralu. Todėl nepriklausomoje Lietuvoje įsi
jungiau į liaudininkų partiją ir jos darbą: 
dalyvavau jos spaudoje, susirinkimuose, 
ruošiau mitingus ir kalbėjau juose, ypač 
seimų rinkimo metu, dažniausiai atsisto
jęs ant kieno nors vežimo miestelio rinko
je. Nors niekuomet nebuvau Seimo nariu, 
bet dažnai būdavau kviečiamas į Seimo 
liaudininkų frakcijos posėdžius, ypač jei 

būdavo svarstomi ekonominiai klausimai. 
Tapau liaudininkų partijos tarybos nariu.

Bet štai įvyko perversmas, žlugo demok
ratija, įsigalėjo prez. A. Smėtonos vado
vaujama diktatūra. Žinoma, juo ilgiau ji 
tęsėsi, juo mažiau mums, demokratams, 
ji patiko.

Liaudininkų tarpe pradėjo susidaryti 
savo rūšies „perversminė“ grupė. Ji nebu
vo „revoliucinė“, tai yra — nesiekė dikta
tūrinį režimą pašalinti ginMuota jėga. 
„Perversmininkai“ galvojo, kad esamąjį 
režimą gal galima būtų pakeisti įtakingų 
režimo asmenų, o visų pirma A. Smetonos, 
perkalbėjimais ir įtikinėjimais, kad yra 
kitokių ir žymiai geresnių galimybių vals
tybei tvarkyti. Mes norėjome surasti kokį 
nors vidurkį tarp diktatūros ir demokra
tijos, patį A. Smetoną neit paliekant pre
zidentu. Šių „perversmininkų“ tarpe bu
vau ir aš. Jų vadovas buvo buvęs Seimo 
narys liaudininkas V. Kvieska. Buvo daug 
tartasi, daug memorandumų prirašyta, ke
letą kartų V. Kvieskai buvo leista pasi
matyti ir su pačiu prezidentu, bet tai nie
ko nedavė. Gali būti, kad dėl dalyvavimo 
toje grupėje aš pats 1936 m. susilaukiau 
pasiūlymo važiuoti dirbti į Vokietiją: bu
vau paskirtas Lietuvos Pasiuntinybės Ber
lyne patarėju ekonominiams reikalams.

— Berlynas...
— Berlyne, aišku, dirbau, kas įėjo į ma

no pareigas. O Lietuvą okupavus, tarybi
nė Lietuvos vyriausybės tuojau pašalino 
anuomet buvusį pasiuntinį pik. K. Škirpą. 
Man teko perimti Pasiuntinybės adminis
travimą, o vėliau tartis su Sovietų amba
sada dėl Lietuvių Pasiuntinybės perdavi
mo Tarybų Sąjungai. Derybos vyko ne
sklandžiai. Nesusitarus Pasiuntinybė ne
buvo perduota. Rūmus ištuštinus, Pasiun
tinybė buvo užrakinta, ir raktai atiduoti 
saugoti Vokietijos Užsienio Reikalų Minis
terijai.

Pasiuntinybę uždarius, tuojau įsteigiau
Berlyne Lietuvių Draugiją rūpintis at

vykstančiais lietuviais pabėgėliais. Pir
muosius metus buvau jos pirmininku.

— O svetur, ką kur veikėte pokario me
tu, taip pat toli gražu ne viskas kuir nors 
užrašyta. Pavyzdžiui, niekur neteko skai
tyti, kad dr. S. Kuzminskas Flensburge 
įsteigė lietuvių jūrininkų mokyklą.

— Po karo atsidūriau Flensburge, čia 
tapau UNRRAoje atstovu lietuvių reika
lams. Susipažinęs su jūrininkystės moks
lų daktaru Mažeika ir jo padrąsintas, ry
žausi įsteigti lietuvių jūrininkų mokyklą. 
Tai iš viso pirmoji lietuvių jūrininkų mo
kykla (tokios net nebuvo nepriklausomoje 
Lietuvoje), kurios buvusieji mokiniai 
plaukioja pasaulio vandenynais. Jeigu vėl 
kada nors bus įsteigta lietuvių jūrininkų 
mokykla, tai ši flensburgiškė bus istorinė, 
nes pirmoji. Pirmieji lietuviai jūrininkai 
išplaukė į jūras iš Flensburgo.

Jau Britanijoje gyvenau, kai įsteigėme 
Lietuvių Rezistencinę Santarvę, kuriai 
man teko pirmininkauti, iki kol LRS cent
ras buvo perkeltas į New Yorką.

— Gerai, Daktare, gal dar grįžkime tru
putį atgal, į jaunas dienas. Teko girdėti 
tamstos pasakojimą, kaip atostogavote pas 
savo dėdę kunigą Vilniaus krašte ir ką iš 
jo patyrėte apie tenykščius lietuvius. Gal 
apie tai papasakotumėte mūsų skaityto
jams?

Su lietuviais 
pasaulyje

„ŠALTINIS“ APIE K. PLCKĄ

„Šaltinio“ (D. Britanija) Nr. 6 jautriai 
paminėtas 1980 m. lapkričio 5 d. Londone 
miręs.Kazys Plūkas. Rašoma, kad jis bu
vęs gilus katalikas, laisvės kovotojas ir 
patriotas. Pasirodo, apie save buvo palikęs 
pluoštelį atsiminimų, kurie dabar buvo 
išspausdinti „Šaltinyje“.

K. Plūkas apie 30 metų išgyveno Lon
dono Lietuvių Namuose, gausiai rėmė 
skautus, jaunimą, lietuvių bažnyčią. Bu
vo apdovanotas skautų medaliu. Ten pat 
Stoke-on-Trento lietuvių visuomenės vei
kėjas Vyt. Andruškevičius laiške padarė 
priekaištą DBLS vadovybei ir Londono 
lietuviams už neparodymą paskutinės pa
garbos šiam senam Lietuvos kariui. Iš to
limųjų provincijų į laidotuves buvo at
važiavę Stoike-on-Trento DBLS pirminin
kais P. Dudėnas ir iš Derbio skautų veikė
jas B. Zinkus.

NUMATOMA GAUDYTI ŽYDŲ 
ŽUDIKUS

„Dirvoje“ rašoma, kad Amerikos teisin
gumo departamentas norėtų kelti bylas 
470-čia-i žmonių, kurie yra įtariami šaudę 
žydus. Tos bylos turėtų įrodyti, kad tie 
žmonės iš tikro ar tariamai nuslėpė savo 
praeitį, prašydami leidimo įvažiuoti į Ame 
riką. Tam reikalui jau esą paskirti 20 ad
vokatų, 9 detektyvai, 5 istorikai ir techniš 
kas personalas.

Jeigu jų kaltės bus įrodytos, gali būti 
atimta pilietybė, ir jie gali būti ištremti 
iš Amerikos. Bet kur? Ar į Sovietų Sąjun
gą? klausia „Dirvos“ bendradarbis.
Kadangi tie tikri ar tariami nusikaL 

mai buvo įvykdyti dabartinėje Sov. Są
jungos teritorijoje, amerikiečių pareigū
nai buvo nuvykę į Maskvą prašyti pagal
bos. Jiems pagelbėti mielai pažadėjo gen. 
Rudenlka.

—Tai buvo dar prieš I pasaulinį karą. 
Smagu būdavo praleisti vasaros atostogas 
pas savo dėdę kun. J. Kuzminską Nočėje, 
Vilniaus krašte, kažkur tarp Lydos ir Gar
dino. Mažas miestelis, maža parapija, ne
turtingi gyventojai. Jie vadino save tutei- 
šiais, kalbėjo savo kalba: lenkiškai - balt- 
gudišlkai - lietuviškai. Anuo metu, kai 
Kaunijos ir Žemaitijos kunigai laikė garbe 
bičiuliautis su lenkais dvarponiais, mano 
dėdė buvo griežtai apsisprendęs lietuvis. 
Jo manymu, kas nemoka lietuviškai, tai 
ne jo kaltė, bet tas privalo išmokti, kas 
gyvena Lietuvos sostinės krašte.Taip maž
daug jis išreikšdavo savo nuomonę, ją 
daug kartų girdėjau.

Pamoksluose savo parapijiečiams jis 
kantriai aiškindavo, kodėl jiems privalu 
išmokti lietuviškai. Pradžioje jis tik evan
gelijas skaitydavo lietuviškai. Ilgainiui 
pradėjo lietuviškai ir pamokslus sakyti, 
pamažu vis ilgindamas juos.

Mano dėdė buvo išimtina asmenybė: la
bai švelnus su žmonėmis ir tuo labai pa
trauklus, ir žmonės mėgo patikti jam, da
ryti tai, ko jis prašydavo. Jo draugystėje 
praleistosios ir mano atostogos išliko kaip 
gražus prisiminimas.

Nočės parapija tapo lietuviška. Tik, de
ja, vėliau Želigovskis užvaldė ją.

„MŪSŲ PASTOGĖ“ APIE „EUROPOS 
LIETUVĮ“

Mūsų Pastogės" (Australija) savai
traščio skaitytojai buvo trumpai supažin
dinti su pasunkėjusia „Europos Lietuvio“ 
leidimo padėtimi. Ta proga dar pridėta 
šitaip:

„Reikia pripažinti, „Europos Lietuvis“ 
yra vienas iš patraukliausių išeivijos lie
tuvių laikraščių, jungiąs visus Europos 
lietuvius“.

JAV LIETUVIŲ KUNIGŲ SEIMAS

JAV lietuvių kunigų Vienybės seimas 
vyko spalio 8-9 d. d. Weston, Mass, netoli 
Bostono. Seime dalyvavo 32 kunigai ir iš 
Čikagos atvykęs vysk. V. Brizgys. Dalyva
vo itr Ateitininkų Federacijos vadas J. 
LauSka,

Seimas nutarė 1984 m. surengti' lietuvių 
katalikų religinį kongresą, kuris sutaptų 
su šv. Kazimiero 500 m. mirties metinė
mis, ir prašyti popiežių, kad išklausytų 
vyskupo V. Brizgio prašymo paskirti jau
ną vyskupą lietuvį, kuris .rūpintųsi tikin
čiųjų reikalaus laisvajame pasaulyje.

FILMAS APIE BERN. BRAZDŽIONĮ

'Lietuvių foto archyvas pradėjo ruošti 
filmą 'apie poetą Bernardą Brazdžionį.

Tas filmas bus įtrauktas i seriją „Dvy
lika didžiųjų lietuvių“.

Norima taip pat išleisti paties B. Braz
džionio ar apie jį parašytą knygą.

PARAMA SPORTININKŲ KELIONEI Į 
AUSTRALIJĄ

PLB Valdybos vykdomasis vicepirmi
ninkas Vaclovas Kleiza ir narys sporto 
reikalams Zigmas Žiupsnys lapkričio 8 d. 
buvo nuvykę į Torontą ir dalyvavo ŠAL- 
FASS darbuotojų suvažiavime, nes PLB 
Valdyba labai remia ir skatina sportinį ju
dėjimą. PLB Valdyba kelis kartus siūlė 
ŠALFASS centro valdybai rūpintis naujų 
sporto vadovų paruošimu ir sportininkų 
išvykos į Australiją organizavimu.

PLB ir PLIS valdybos sportininkų iš
vykai į Australiją paremti paskyrė 1.500 
dol. iš turimos 10.500. dol. sąskaitos, JAV 
LB Krašto valdyba iš savo iždo sportinin
kams davė 2.000 dot., ir PLB Valdyba dar 
paskolino 2.500 dol. kelionės bilietams už
pirkti.

Iš suvažiavime pateiktų pranešimų pa
aiškėjo, kad ŠALFASS centro valdyba sa
vo žinioje turi žymiai daugiau pinigų nei 
PLB, būtent ŠALFASS turi arti 52.000 
dol., iš kurių Australijos išvykai davė 
5.000 dol. ir paskolino 2.500 dol.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
NUTARIMAI

JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos se
sija spalio 25-26 dienomis Čikagoje savo 
nutarimuose pasisakė, kad pritaria ir re
mia PLB Vaidybos veiklą Lietuvos laisvi
nimo darbuose, pakėlė PLB Valdybai ski
riamų solidarumo įnašų dalį iki 15%, iš 
Krašto Valdybos iždo paskyrė PLB Valdy
bos darbams ir „Pasaulio Lietuviui" šiais 
metais 9.500 dol. ir pažadėjo 10.000 dol. 
paramą 1981 metams.

JAV LB tarybos sesijoje dalyvavo PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantas, vykd. 
vicepirmininkas Vaclovas Kleiza, vicepir
mininkai Saulius Kuprys ir Romas Saka- 
dolsktS, sekretoriai Antanas Juodvalkis ir 
Daina Kojelytė ir reikalų vedėja Danutė 
Korzonienė.

Domas Dirmeikis 
U

Žemaičio atsiminimai
šalnis. Jis buvo jau senas žmogus. Pats 

sakėsi pradėjęs devintą dešimtį. Bet tada 
jis buvo dar gyvas ir tvirtas. Gyveno su 
žmona, tokia -pait sena, bet daug blogiau 
atrodančia, senoje trobelėje tuojau pat už 
senųjų kapinių nuo miesto einant į dvaro 
pusę. Tą jų trobelę supo mažas ir suskiur- 
dęs sodnelis,mažai ibeprižiūrimas. Spren
džiant iš išvaizdos, atrodė, kad šalnllai 
yra dideli skurdžiai. Ar tikrai jie tokie 
buvo? Niekas tai nežinojo. Žmonės kal
bėdavo, kad jie tik tokiais apsimeta, no
rėdami nuo savęs nukreipti vagių dėme
sį. Jis pats beveik žiemą Ir vasarą vilkė
jo kelius siekiančiais senais kailiniais. 
Kailiniuose bebuvo tik viena saga paka
klėje, o kad neatsilapotų — vaikščiojo su
sijuosęs pančiu. Nugaros pusėje prie 
kairiojo peties buvo širdies pavidalo lo
pas, kuris laikėsi tik viršuje. Jei vėjas 
pūsdavo į nugarą ir pakeldavo tą lopą, tai 
pro Skylę būdavo matomi apatiniai balti
niai.

Šalinis nuo pat mažens 'buvęs vienuoly
no žmogus, bet ne samdomas. Paauglio 
metais buvęs lyg ir pasiuntiniu: kur rei
kėję greitai: ką nons nunešti -ar parnešti 
— ŠaT.nelė bėgo. Taip jį tada vadinę. Vė
liau išmokęs stikliauis amato, dar vėliau 
tapęs ir mūrininku ;>r gailų gale pasidaręs 
aludario padėjėju. Paskutiniam aludariui 
mirus, Šatais perėmė jo pareigas. Aluda
ris iš jo buvo menkais. Jo darytą alų ga
lėjai pakenčiamai gerti tik jauną. Kiek 
pasenęs, virsdavo raugalu, kuris į nosį 
kirsdavo kaip amonlj-aus spiritas. Tik 
vienas kun. Bugvilais teįveikė gerti.

Bet užtai šalnJs buvo laba! geras stik
lius. Kai stiklino maldyklos langus, ne
žiūrint jo amžiaus, jis karstėsi nė kiek 

nenulsilellsdamias jauniems stikliams. Jis 
ir rėžtuvą turėjo gerą: kartą patraukia, 
ir atlpiova at’šoksta pati, ir nesvarbu, ko
kia linija — tiesi ar kreiva.

— Tokio čia nieks neturi, — sakė man, 
girdamas savo rėžtuvą ir rodydamas stik
lų raižymo akrobatiką.

Ankstyvoje jaunystėje Šalnis buvęs su
sidraugavęs su vienuoliu tėvu Ambrazie
jum (rasi Pabrėža?), kurį jis laikė šven
tu.

— Jei tėvas Ambraziejus būtų gyvenęs 
Italijoje, on-s būtų jau šventu apskelbtas, 
— kartą sakė man.

Tas tėvas Ambraziejus Šalnį išmokęs 
Skaityti, rašyti „žemaitiškai“ ir skaičiavi
mo. Taip pat, matyt, buvo pasakojęs jam 
ir aipše Lietuvos praeitį, jos vargus ir ne
laimes, nes jis apie tai ir man yra pasa
kojęs.

žodžiu, Šalnis buvo jau susipratęs lie
tuvis.

Kartą jis mane prikalbino vakare ateiti 
į „bravorą“ padėti jam paruošti statinai
tes alui supilti ir baigti virti misos. Sutik
ti sutikau, 'bet vakare ėmiiau gailėtis, kad 
pasižadėjau. Tas niūrus akmeninis pasta
tas stovėjo dauboje žemiau tvenkinio tarp 
kapinių ir vienuolyno mūrų. Dėl to jis 
buvo nejaukus, ypač vakare. O dar buvo 
apipintas paslaptingumą keliančiais pasa
kojimais. Mūsų sodininkas Antanas Ben'- 
diks tvirtino, kad kartą jo vos nepasmau
gusi kažkokia dvasia, kai jis nuėjęs Šal. 
niud padėti. Laimei, pabudęs. O davatka 
Kaun-afė pasakojo mačius; vakare į bra
vorą įeinant (kunigą be galvos...

Tokių šnektų prisiklausęs, o dar ir iš 

vaikystės prisiminęs ne mažiau paslapt 
tingų kalbų, ėjau į talką labai nenorom.

Šalnį radau bepilsiantį karštą vandenį 
į statinaites.

— Kam čia tas baltas kryžifus ant to 
■kaimine? — paklausiau, pamatęs išpieštą 
ant kamino šono virš katilo.

— Prieš daugelį metų aludario padėjė
jas, 'bemaišydamas misą, įkrito į katilą ir 
suvirę. Po to ir tą kryžių čia išmaliaivo- 
jo.

— Nelabai koks prisiminimas. Ir dar 
tas kryžius ..

— Vo nieko, vaikeli, kai pripratau, tai 
ir nebematau.

— Bet aš matau labai gerai.
— Ant kapų daug kryžių, o žmonės 

vaikščioja dieną ir naktį ir nieko nebijo.
'Pripylę karšto vandens, ėmėm tas sta

tinaites ridenti asloje.
— Kam tas bačkeles reikia ritinėti? — 

klausiu.
— Kad lygtai ir gerai išsitvilkytų. Šiaip 

mūsų alaus ir 'kun. Bugvilas neįveiktų, 
— nusijuokė Šalnis.

Kiek paridenęs, jis paprašė mane toliau 
taip daryti, o pats nuėjo atsinešti uosto
mojo tabako.

Vakaras buvo čia pat, tad vienas pa
silikęs pasijutau tikrai nejaukiai. O akys 
vis tą kryžių mato... Paskutinieji besilel 
džiančios saulės spinduliai, prasiveržę pro 
apdulkėjusius ir vorų užpinitus langurs, 
apšvietė dabar 'šią didelę patalpą, kuri 
panašėjo į daržingalį. Čia buvo be 'tvar
kos primėtyta sugriuvusių statinių ir ku- 
b/lų 'bevelk iki stogo. Viso to statinio 
apačioje stovėjo didelis storų ąžuolinių 
šulų kubilas. Į jį buvo įstatytas iš viršaus 
siauruoju galu kitas toks pat didelis. O 
jau ant šių buvo sukrauta daugybė viso 
kio dydžio senų statinių. Apžvelgęs tą Bau 
beflio bokštą, toliau sau ridenu statinai
tes. Tik staiga tame kampe pašėlęs spro

gimas, kuris pripildė visą patalpą dulkių. 
Nė nepasijuta-u, kaip -atsiradau tarpdury. 
Bet anit slenksčio susilaikiau. Dulkėms iš
sisklaidžius, paaiškėjo, kad didžiojo ku
bilo parūdiję lankai, neatlaikę spaudimo, 
staiga trūko, paleisdami savo storus šu 
lūs į šonus.

Grįžusiam šalnJui- nupasakojau, kas 
čia atsitiko.

— Gerai, kad neišbėgai. Dabar bent ži
nai, kad ne dvasios čia triukšmą kėlė, o 
bačkos.

Dar kurį laiką paskalavę statinaites ir 
pamaišę misą, 'suėjome į kūryklą. Įmetęs 
keletą pagalių į krosnį, atsisėdo ant ša
kalių ir ėmė šniaukšti taboką. Gerai 
įtraukęs, ilgai čiaudėjo, čiaudint jo vie- 
niinitefbis viršutinės žiaunos diantis, ilgas ir 
laisvas, lyg ant siūlo pavertas, tabaloja į 
vi’sias puses, prasišaudamas tarpais virš 
apatinės lūpos. Išsičiaudėjęs ilgai šluos
tėsi nosį ir apsiašarojusias akis.

— Šalini, kodėl to savo danties neiš
trauki? Juk jis tau tik kliudo, — paklau
siau.

— O kas man beprimintų, kad turėjau 
kadaise dantis? — nusijuokė jis.

Po čiaudulio apsiraminęs, virbeliu var
tydamas skiedras kūryklos asloje, ėmė 
pasakoti apie senojo grafo Tiškevičiaus 
išdaigas. Apie vieną to pono išdaigą, dar 
jaunystėje iškrėstą Vilniuje, jam papasa
kojęs senas Tiškevičiaus tarnas dėdė Pet
ras, įsu 'kuriuo jis buvęs artimai susidrau
gavęs.

'Grafais Juozas Tiškevičius, dar jaunas 
karininkas, tarnavęs Vilniaus garnizone. 
Į tarnybą važiuodavęs puikia karieta ke
turiais -arklia's. Pulko vadur bei kitiems 
rusų (karininkams tas laibai nepatiko, nes 
ir pulko vadas tegalėjo važinėti tik dviem 
arklinis. Pagaliau pulko vadas uždraudė 
Tiškevičiui į užsiėmimus važinėti ketu
riais arkliais.

Mitą rytą Tiškevičius nuvažiuoja |toje 
pačioje karietoje, bet dabar ją traukė 
ne keturi arkliai, o dvidešimt keturi jau
ni Vilniaus žydai, kuriems buvo užmokė
ta kiekvienam po sidabrinį rublį. Kilo 
triukšmas: grafas Tiškevičius VtnJuje 
važinėja į karietą pasikinkęs žydus! Rei
kalas pasiekė rusų carą. Caras įsakė -at
siųsti Tiškevičių į rūmus. Tiškevičius bu
vo turtingas ir gražus vyras, tad ir caro 
rūmuose turėjęs daug draugų, ypač drau
gių ir užtarėjų. Tačiau rūmuose neilgai 
tegyvenęs: už kažkokią išdaigą buvęs vėl 
Išsiųstas kitur.

Vėl gerai įtraukęs taboko, pradėjo pa
sakoti apie kitą to pono išdaigą, iškrėstą 
jau čia, Kretingoje.

— Sukinėjosi apie Kretingą,—pasakojo 
Šalm'sį — toks ubagas, vadinamas Unto- 
nėliu Ubagėliu. Žmonės pasakojo, kad tas 
Urutonėls Ubagėlis buvo tik tokiu prisL 
metęs, šiaip jis nešiojęs -slaptąją spaudą. 
Kartą tą Ubagėlį, einantį iš Palangos į 
Kretingą, ties Tenžės tiltu pasivijo raitas 
grafas Tiškevičius. „Kur eini. Untonėli- 
Uibaigėli?“ paklausęs grafas. „Į Kretingą, 
šviesiausias pons grafs, į Kretingą“, at
sakęs Untonėlis. „Tad lipk ant arklio man 
už nugaros, nujosime kartu!“ paliepė 'gra
fais. Untonėlis maivosi, nenori lipti, bijo. 
„Lipk, kad sakau!“ įsakęs grafas piktai. 
Untanėlis gerai pažinojo Tifikevi'čių, tad 
norom nenorom ėmė nuopštis su savo ter- 
bomis ir lazdomis. Grafu: padedant, šiaip 
taip -užlipo. „įsikibk, kad nenukristum!“ 
įsakęs Tiškevičius. „Kad bent tas kimšas 
nejotų zovada (šuoliais)“. Untonėlis ty
liai meldžiasi, sėdėdamas ant auklių nu
garos, rankomis laikydamasis už Tiškevi
čiaus šonų. -Bet grafas ir nemanė greitai 
joti, nes jo tikslas buvo, kad ta komedija 
ilgiau tęstųsi ir ją pamatytų daugiau 
žmonių.

(Bus daugiau)
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Sovietu Sąjungos
ŠVEDIJOJ jau seniai (1935) yra 

Švedijos Sovietų Sąjungos draugija, ku
ri Šiuo metu turi visame krašte 40 skyrių 
su maždaug 10,000 narių. Jos tikslas pir
moj eilėj yra įteikti abipusinę kraštų in
formaciją, plėsti kultūrinį ir ekonominį 
bendjraldairbiavimą, stiprinti organizacijų 
ir institucijų ryšius, gilinti kraštų drau
gystę. Ji beveik kasmet rengia čia Sovie
tų Sąjungos koncertus, įvairias parodas 
ir kaskart kviečia vis iš kitos sovietinės 
respublikos kultūros reprezentantus (pir
moj eilėj jų tautinių šokių, dainų ir mu
zikos ansambliui) atstovauti šiam didžiu
liam kraštui.

Šiais metais Sovietų Sąjungos uždavinys 
(kultūros dienas pravesti Švedijoj buvo 
pirmą kartą patikėta Lietuvos TSR (kele
tą mažešnių kamerinių koncertų Lietuvos 
muzikai yra davę ir anksčiau). Ryšium 
su temis dienomis Švedijos-Sovietų Sąjun
gos draugijos organo „Soviet-Kontakt“ Nr. 
3 (15X21 cm formato, išeina 4 kartus per 
metus) buvo išspausdinti atitinkami įžan
giniai ir informaciniai straipsniai apie 
Lietuvos TSR; vienas jų buvo parašytas 
Aukšč. tarybos prez pirm. A. Barkausko, 
antras — LTSR draugijos kultūriniams 
ryšiams su užsieniu prezidiumo pirm. R. 
Petrausko ir trečias, gana ilgas, pavadin
tas „Socialistinė Lietuva“, parašytas 4 lie
tuvių žurnalistų, pateikiant krašto istori
nę apžvalgą ir eilę palyginamųjų skaitme
nų, kalbančių apie respublikos įvairių sri
čių pažangą. Ten, pvz., tarp kitko, sakoma, 
kad „Lietuvoj dabar dirba 14.000 tyrinėto
jų Mokslo Akademijoj ir kituose institu
tuose, kai tuo tarpui buržuazinėj Lietuvoj 
tebuvo tik 6000, dabar turime 70.000 stu
dentų respublikos aukštose mokyklose, o 
anuo metu, 1939, jų buvo tik 3.990" ir pn.

PIRMIAUSIA, dar rugpjūčio mėn. pra
džioje, koncertui iš Vilniaus atvyko būre
lis Čiurlionio meno mokyklos 11-17 m. 
amžiaus mokinių (apie 20 asm.) į šiaurinės 
Švedijos pajūrio miestą šelefteo (30.000 
gyv., 80<0 km į šiaurę nuo Stockholmo), 
kur jau 48-tą kartą buvo ruošiamos kas
metinės iškilmės, vadinamos „Vaikų die
na“. šis miestas kaskart oficialiai į tas iš
kilmes pasikviečia vieno kurio nors užsie
nio kraštų vafflcų atstovus; šįmet jie buvo 
pakviesti iš Sovietų Sąjungos. Vieni Čiur
lionio mokyklos mokinukai grojo smuiku 
(13 asm.), o kiti šoko klasinį baletą ir tau
tinius šokius; kiekvieną kartą jie buvo 
palydimi 700 asm. publikos ilgais ploji
mais. Smuikininkai grojo keletą dalykų 
didžiųjų pasaulinių kompozitorių, vieną 
dalyką („Šelefteovalsą“) vietinio švedų 
kompozitoriaus ir pagaliau pabaigai vie
ną dalyką, kurtį komponavo šio ansamblio 
tik 13 m. berniukas, švedų vietinė spauda 
koncertą aprašė pozityviai: pvz., šitaip pa
sisakydama: „tas nuostabus vaikų ansamb 
lis grojo tikrai žavingai“, „galingi ploji
mai ir entuziazmas rodė, kad muzikos gar
sai ir šokiai tikrai palietė publikos šir
dį“... Tai aiškiai liudjia, kokie dideli Lie
tuvos ambasadoriai buvo tie mažyliai sce
noje!

„Vaikų dienos“ iškilmes oficialiai pra
dėjo atvykęs Lietuvos TSR mokslo vice- 
ministeris V. Pranaitis, kuris, tarp kitko, 
pareiškė viltį, kad šie kultūriniai rengi
niai dar labiau pagilins ir praplės esamus 
draugiškus mūsų kraštų ryšius, kai tuo 
tarpu dalis visuomenės protestavo ir iškil
mių metu demonstravo gatvėje su plaka
tais prieš Sovietų Sąjungos kariuomenės 
įvedimą į Afganistaną ir prieš Šeleftės 
miesto valdžią, kad ji,, nežiūrint tokių įvy
kių, vis dėlto pakvietė Sovietų Sąjungą 
dayvaulti tradicinėj vaikų šventėj.

Po šio koncerto Čiurlionio mokyklos an
samblis vyko trumpoms gastrolėms į 
Stockholm ą.

LYGIAGREČIAI su „Vaikų diena“ še
leftės mieste buvo atidaryta Lietuvos 
TSR turtinga meno paroda, pavadinta 
„Tradicija ir dabartis“. Joje buvo ekspo
nuoti senesnio stiliaus ir modernūs pa
veikslai, grafikos kūriniai, gobelenai, juos
tos, gintaro dirbiniai, medžio skulptūros 
fotografijos, vaizduojančios Lietuvos pa
žangą. Taipgi buvo išstatyta apie 300 kny
gų apie dailę, muziką ir kt. Pusė tų kny
gų buvo rusų kalba, o pusė išverstų į ang
lų kalbą. Parodos didžiausią dalį paruo
šė Vilniaus dailės muziejaus dir. A. Bud
rys. Po poros savaičių iškeliavo ši paroda 
ir į kitus Švedijos miestus (Kiruną, Piteo, 
Sanidviken) skleisti informaciją apie Lie
tuvos kultūrą.
VĖLIAU, rugsėjo mėn. pabaigoje, kultū

ros dienų tęsti buvo į Švediją pa
siųstas LTSR valstybinis 'akademinis 
liaudies dainų, šokių ir muzikos ansamb
lis „Lietuva“. Pusė šio ansamblio gastro
liavo šiaurinėj Švedijoj, o kita pusė — 
pietinėj krašto daly. Kiekvienoj grupėj 
su vadovais buvo apie 20 asmenų (pieti
nė grupė atvyko ir išvyko 3 savaitėm vė
liau, negu šiaurinė). Kiekviena grupė ap
lankė su savo koncertais apie 20 Švedijos 
miestų (iš viso 40 miestų). Abi grupės 
bendrai davė vieną vakarą didelį koncer
tą Stodkholmo koncertų rūmuose (spalio 
23 d.).

Pirmoj eilėj buvo aplankyti tie Švedijos 
miestai, kur ansambliui ir koncertų orga
nizatoriams (Švedijos - Sov. Sąjungos 
draugijai) techninės bei ekonominės sąly-

v

dienos Švedijoje
gos buvo geresnės ir kur buvo tikėtasi su
laukti daugiau publikos.

Vieną tokį pietinės ansamblio grupės 
koncertą teko išgirsti ir matyti artistus 
spalio 29 d. industrijos miestelių Halsta- 
hamar (20,000 gyv., 140 km į vakarus nuo 
Stodkholmo). Visi artistai atliko siavo 
programą tobulai, kaip tikrai įgudę profe
sionalai. Malonu buvo grožėtis jų šokiais, 
puošniais tautiniais rūbais, gėrėtis ori
ginalia muzika, grojama birbynėmis, kank 
lėmis, skudučiais bei skrabalais (kelios 
eilės įvairaus dydžio lentučių), klausytis 
lietuviškų linksmų ir graudžių melodingų 
dainų (ypač harmoningai skambėjo sim
patiškų dainininkių Irenos Petravičiūtės 
soprano ir Violetos Lapinskaitės alto 
puikios sutartinės). Pirmoje koncerto da
lyje programa buvo grynai lietuviška, o 
antroje dalyje, po pertraukos, ji buvo ga
na maišyta: tarp totų, ansamblis sudaina
vo vieną švedišką ir vieną rusišką dainą 
ir, be to, muzikantai sugrojo populiariąją 
melodiją „Volga, Volga“. Programa publi
kai! (120 asm.), matyt, tikrai labai patiko, 
nes visi po kiekvieno numerio stipriai ar
tistams plojo.

Po koncerto būrelis Halstahamare ir 
Vesterose įgyvenančių lietuvių „pasidali
jo“ tarp savęs beveik visus artistus ir pa
kvietė juos i savo namus bent porai va
landėlių pasisvečiuoti.

ANSAMBLIS „Lietuva“ yra plačiai ži
nomas visoje Sov. Sąjungoje ir daugely 
Vakarų Europos ir užjūrio kraštų. Visi 
ansamblio artistai yra, palyginti, jauni. 
Daugumas jų priklauso ansamibliui5-6me- 
tus, o kiti, laibai talentingi, — iki 10 me
tų. Ansamblio meno vadovas yra Pranas 
Budrys, vyr. baletmeisteris Juozas Lingys 
(dėl ligos negalėjo dalyvauti), orkestro 
vadovas Kazys Budrys, choro vadovas 
Viktoras Žeimys, ansamblio direktorius 
Petras Telyčenas.

Pagaliau visą mėnesį trukusios gastro
lės pasibaigė. Pasibaigė ir jų kartais ga
na ilgos kelionės iš miesto į miestą. Nors 
artistai jautėsi kiek pavargę, bet buvo pa
tenkinti su pasisekimu atlikta kultūrine 
misija Švedijoj ir pilni gerų, neužmiršta
mų įspūdžių.

Ansamblio koncertai visur buvo švedų 
publikos šiltai sutikti ir įvertinti. Vietos 
laikraščiai be išimties aptarė juos teigia
mai, sakydami, pvz.: „Lietuvos liaudies 
gyvas menas“, „tobulas atlikimas, nepra
randant jausmingos išraiškos“, „tikra mu
zika be keistenybių ir triukų“ ir pn. Be 
to, reportažai buvo dažnai iliustruojami 
geromis artistų nuotraukomis scenoje.

Ansamblis (pietinė grupė) lapkričio 18 
d. išskrido atgal į Lietuvą.

Sekančiais metais Švedijos - Sovietų 
Sąjungos draugija planuoja kviesti kultū
ros reprezentantus iš Turkmenistano, 
paskum — iš Moldavijos ir paskiausiai — 
iš Tadžikistano Sov. respublikos. K.

“Voyager,, nuskrido tolyn
PRO SATURNĄ l KITAS SAULES

Amerikiečių erdvės įtaisas „Voyager I“ 
praskrido Saturno .planetą, ir jame gabe
namieji aparatai suteikė daug informaci
jų apie tą didelį dangaus kūną. Tai apie 
jį dabar nemaža rašo laikraščiai ir kalba 
mokslininkai. Mokslininkų apskaičiavimu, 
Saturno planeta yra nutolusi nuo žemės 
apie milijiandą mylių, nuo saulės — 892 
mil. mylių. Kas 30 metų Saturnas kartą 
apsisuka apie saulę, todėl jo „metų“, kaip 
mes suprantame tą sąvoką, ilgumas yra 
30 metų. Kaip dabar jau paaiškėjo, Satur
no planeta apgaubta auksinio gelsvumo 
ar nuo tamsėjančio geltonumo iki rudumo 
debesiu, o tai rodytų, kad ten siaučia di
delės vėtros, lekiančios iki 900 mylių per 
valandą.

Amerikos erdvės laivo „Voyager I“ pa
siuntimas jau kainavo 350 milijonų dole
rių. „Voyager“ į Saturną keliavo daugiau 
kaip 3 metus. Į žemę jis atsiuntė 18.000 
nuotraukų. O kas jau buvo mokslininkų- 
astronemų išsiaiškinta ir išanalizuota, tai 
dabar daug buvusių tezių ir teorijų stai
ga sugriovė atsiųstosios fotografijos. 
Mokslininkai sako, kad dabar per savaitę 
sužinota daugiau, negu per visą žmonijos 
gyvavimo- istoriją.

Žinoma, dar daugiau jie turės įdėti dar
bo, iki viskas galutinai paaiškės iš tų 
„Voyager“ atsiųstų fotografijų.

Astronomai per teleskopus buvo įžiūrė
ję 6 pagrindinius didelius žiedus, juosian
čius Saturną. O „Voyager“ dėka paaiškė
jo, kad tų žiedų esama net apie 1.000. 
„Voyalger“ keliavo per tuos Saturno žie
dus maždaug 40.000 mylių per valandą 
greičiu, ir fotografijose matyti, kad tie 
žiedai yra „supinti ir pilni mazgų“. Tie 
žiedai susidarę iš kietos medžiagos: ledo, 
uolų, ir mokslininkai kol kas negali iš
siaiškinti, kodėl siaučiančios magnetinės 
jėgos yra taip paveikusios tas medžiagas, 
kad jos taip susipilusios ir mazguotos. 
Tas susipynimas ir mazgai griauna sferos 
mechaninius įstatymus, kaip juos supran
ta mokslininkai.

Labai įdomus yra Saturno palydovas 
(mėnulis) Titanas, kuris turįs pakanka
mai galimybių gyvybei tarpti. „Voyager“ 
parodė, kad atmosfera sudaryta iš tam

Skaitytojų laiškai
MUMS REIKALINGA ŠVIESI IR 

GERAI INFORMUOTA BENDRUOMENĖ
Mano nuomone, ,,E.L.“ galėtų būti dvi

savaitinis. Sumažėtų leįdimo išlaidos, ir 
palengvėtų darbas redaktoriams, kurių 
pasiaukojimo neįvertina ir neįkainoja 
dauguma Skaitytojų.

Iš kitos pusės, man atrodo, kad leidė
jas, ypač Lietuvių Sąjunga, nesupranta 
esamosios padėties, kurią kraštas šiuo me
tu pergyvena. Sąjunga, sako, turinti daug 
turto ir pinigų, galėtų daugiau dėmesio 
skirti lietuviškam spausdintam žodžiui. 
Mums reikalinga šviesi ir gerai informuo
ta lietuviška bendruomenė. Tam ir reika
linga tvirta finansiškai ir gabių rankų 
vedama spauda. Turime užtenkamai namų, 
naujų nėra reikalo pirkti.

„E.L.“ turėtų pakeisti dabartinį antraš
tės žemėlapį. Gal gražiau atrodytų: iki pa
simatymo Kaune, negu Karaliaučiuje.

K. Savonis

DĖL NAUJOS SODYBOS IR 
„EUROPOS LIETUVIO“

Jau daug buvo pasisakyta dėl reikalo 
pirkti antrą sodybą ir dėl „Europos Lie
tuvio“ finansinių bėdų. Leiskit ir man 
prie tų diskusijų prisidėti.

1. Komisija sodybai vidurinėje Anglijo
je pirkti turėtų realistiškai apskaičiuoti, 
kiek lietuvių apsilankys ir prisidės prie 
tos naujas sodybos išlaikymo.

Atsiminkim -tuos laikus, kai Headley 
Park Sodyba buvo nupirkta. Tada mes iš 
arti ir toli suvažiavom, ir nebuvo toli. O 
jeigu kambarių nebūdavo nakvynei, tai 
pasistatę palapines vaikščiodavom po ber
žynėlį arba užsukę į Žalią girelę traukda
vom lietuviškas dainas. Gerbiamieji komi
sijos nariai, rimtai ipagalvbkit, kiek iš 
mūsų kartos galėtų taip padaryti šiandie 
įr kiek dar mūsų bus likę rytoj. Apskritai 
paėmus, mes esam tokie, kurie kartą per 
metus atsilanko, bet ir tai dar gerai.

2. Mes neužsiauginom tiek daug lietu
viškai nusiteikusios antros ar trečios kar
tos, kad joms būtų reikalinga 30 akrų že
mės ir 30 miegamųjų pastato retkarčiais 
susitikti.

3. Kas pirks antrąją sodybą? Kiek su
prantu, tai LNB. Jeigu taip, tai paskolai 
gauti tai antrajai sodybai pirkti reikės 
užstatyti nekilnojamąjį turtą — Headley 
Park Sodybą, o gal Londono Lietuvių Na
mus. Praeis 2-3 metai, ir pasijusit, kad 
gaunamojo pelno neužtenka nė palūka
noms sumokėti. Dar metai kiti, ir neliks 
Headley Park Sodybos. O gal pirkimo ko
misijos tikslas ir yra taip padaryti: žūt 
būt ant savo pastatyti, kaip nors nusikra
tyti Headley Park Sodyba? Nedarykit 
lengva ranka: išklausykit didžiumos nuo
monę.

4. Pagalvokit, ar nebūtų geriau ir pi
giau praplėsti vieną ar kitą turimąjį vei
kimo centrą. Būtų daug pigiau ir praktiš
kiau nugriauti seną ir pastatyti naują, vi
sam kam tinkamą pastatą. Neužmirškit, 
kad toks naujas pastatas nuo pirmųjų 
dienų bus veikliųjų lietuvių globojamas ir 
naudojamas.

5. Būtų geriau, kad komisija sumažintų 
savo entuziazmą antrai sodybai pirkti ir 
tą energija sunaudotų ieškodama būdų, 
kaip padaryti, kad „Europos Lietuvis“ 
eitų kas savaitę. Prieš II pasaulinį karą, 
karo metu ir po karo ,,Išeivių Draugas“ 
būdavo mielas svečias, persisunkęs tėvų 
žemės meile. Jis visus gaivino, kas jį skai
tė. O kas atsitiko, kai pradėjo jšeiti kas 
antrą savaitę, po to tuoj mėnesinis ir t.t.? 
Taip ir „Europos Lietuvis“ taps skelbimų, 
pranešimų lapelis. O išeitis yra. Kodėl ne- 
perleisti knygų spausdinimo Amerikos lie
tuvių spaustuvėms? Sumažėtų darbininkų 
skaičius. Yra daugiau būdų, kaip suma
žinti spaustuvės išlaidas. Tik reikia gerų 
norų, sumanumo ir pasiryžimo.

J. Babilius,
Melbourne, Australia

Nepatartina girtauti, idant apsaugojus 
širdį nuo atakos.

W. P. Castelli M.D.
Pavalgei — ir geresnis pasidarei.

Argentiniečių (patarlė

tikrų cheminių dalių, rodančių galimybę 
egzistuoti organinei materijai. Nitrogeno 
vandenynai leistų tai organinei materi
jai tarpti. Iš tikro Titane gyvybės gal ir 
nėra, bet ji galėtų ten tarpti.

„Voyager“ atrado dar 2 papildomus Sa
turno palydovus (mėnulius). Jų dabar 
įpriskaiiitoma 15. Nuotraukos rodo, kad mė
nuliuose yra didelių duobių, kraterių, gi
lių tarpeklių.

„Voyager I“ misiją pabaigė. Jis nuke
liavo toliau į erdvę, mūsų galaktikos pa
kraštį.

Be kita ko, „Voyager“ gabenasi grama- 
fono plokštelę su sveikinimu 60 kalbų (ka
žin, ar yra lietuvių?) ir muzikos įrašų, 
kurių užtektų klausytis pusantros valan
dos — nuo Beathoveno iki Johnny B. 
Goode ir Chuck Berry. Greičiausia, „Voy
ager“ nesutiks jokios inteligentiškos bū
tybės, iki jis pasieks kitos saulės sistemą, 
o keliauti iki tos kitos sistemos jam už
truks net iki 40.000 metų.

„Voyager I“ seka „Voyager II“. Kitų 
metų rugpjūčio mėnesį ir tas pasieks Sa
turno planetą.

■jį—

LIETUVOJE
LAIŠKAS IŠ ŠIAULIŲ

1980 m. lapkričio 2 d. 70 metų amžiaus 
moteris iš Šiaulių savo giminatei į užsie
nį rašė:

Vakar buvau pirmą kartą šiemet ka
puose. Vis norėdavau ir vis neišeidavau. 
Tai lietus, tai aš sergu.

Visų šventų dieną nuvažiavau su jais į 
kapus ir šį kartą išlipau iš mašinos ir 
ėjau prie Julės kiapo. Algis su Vincu už
degė daug žvakučių, ir pastovėjom ten vi
si. Paskui jie ėjo prie Vinco tėvo ir Onu
tės kaipo, o aš pasilikau jų laukti, nes bu
vo be galo daug žmonių. Viena negalėjau 
paeiti, sumintų mane ta minia žmonių, 
kiek jų ten buvo. Pasitaikė šeštadienis, 
visi laisvi, oras labai gražus buvo, nors 
saitas. Gerai, kad be vėjo, tai ta daugybė 
per visus kapus degančių žvakių degė ge
rai. Muzika gedulingai 'grojo, nuotaika 
liūdnai iškilminga. O žmonės tik ėjo, tik 
važiavo, minių minios.

Duoda tomis dienomis papiidomus au
tobusus, nes žmonės su gėlėmis, su vai
kais.

Prie žvakių šviesos visi kapai švytėjo 
chrizantemomis. Galvojau, ten stovėdama, 
ar uždegė kas žvakutę ant Tavo mamos 
kapo? Gal Olė, mano pusseserė, kuri jau 
dveji metai kaip stengėsi pas savo brolį 
Petrą nuvažiuoti, ir vis neišleido.“

„VARPO“ ISTORIJOS PRADŽIA
Mairijlaimpofe'jle (Kappukla), Partizanų 

gatvės Nr. 10, kraštotyrininkas J. Vasma- 
ruas netiilkėitai rado šlifuotą granito gaba
lą, apie 100 kg svorio, o jame 'buvo iškal
tas užrašas:

„Šiuose namuose 1888 metų birželio 
mėn. 29 d. įvyko slaptas lietuvių' inteli
gentų suvažiavimas, dalyvaujant Dr. V. 
Kuldiiikiai, ir buvo nutarta leisti laikraštį 
„Varpas“.

Namo (gyventojų teigimu, kaip rašoma 
„Literatūroje ir mene“, tas akmuo 15 me
tų buvo naudojamas laiptelio vietoje. IŠ 
kur jis atsirado, niekas nežino.

Kaip tasai radinys rodytų, ano meto 
Varšuvos lietuvių draugijos „Lietuvos“ 
nariai (buvo susirinkę vasaros atostogų 
mietu ir nutarė leisti „Varpą“.

Taigi „Varpo“ leidimas buvo sutartas 
Marijampolėje, bet ne Varšuvoje, kaip 
buvo manyta.

Laikraštyje svarstoma, kad tas akmuo 
galėjo būti pagamintas, o gal ir įmūrytas 
1938 m., švenčiant „Varpo“ 50-tuoslus 
metus, tačiau, sako, nėra mūrijimo ženk
lų. Be to, anuomet memorialinės lentos 
nebuvo kalbinamos.

SPALIS — PAVOJINGAS MĖNUO
Spalio mėnesį, kaip rašoma, „Tiesoje“, 

atsitinka daugiausia eismo nelaimių.
Šiais metais per tą mėnesį žuvo 98 žmo

nės, sužeista 519, o avarijų būta 681.
Rašoma, kad kasdien Lietuvoje žūsta 

maždaug 3 žmonės, o sužeidžiama 'apie 16.
SKLYPELIŲ GAMINIAI (VALSTYBEI
Rietavo gyventojai iš savo privačių 

sklypelių pardavė valstybei apie 300 tonų 
įpieno ir mėsos, kaip rašoma. „Valstiečių 
laikraštyje“.

Toks maisto kiekis buvo parduotas po 
to, kai paaiškėjo, kad daugiau gyvulių 
auginti nepajėgiama dėl pašarų stokos. 
Imta galvoti, ką daryti. Nutarta nusausin
ti paupį. Dabar toji nusausinta vieta su
daro 50 ha ganyklos, o žolė plaunama 3 
įkartus per metus.

131 KM ILGIO GATVIŲ
(Prieš 20 m. Panevėžy nebuvę nė vienos 

asfaltuotos gatvės, kaip rašoma Lietuvos 
spaudoje, o dabar jų esama 92 km.

Ištiesus visas miesto gatves į vieną li
niją — sudarytų 131 km.

VIENI META, KITI RENKA, 
TRETI PERKA

Kiekvienais metais briedžiai, elniai, 
stirnėnai numeta ragus, kaip rašoma 
„Valstiečių laikraštyje“. Numestieji ragai 
kantais gali sverti iki 20 kg.

Tuos ragus superka iš gyventojų Lietu
vos zoocentras įvairiems papuošalams ga
minti. Už elnio rago kg mokama 7 rubliai, 
už briedžio — 6.

IŠKART TREJETAS
Vandžiogalos ūkio automašinos vairuo

tojo Vytauto Kasperavičiaus juodmargė 
(karvė) atsivedė trejetą veršelių — divi 
telyčaites ir buliuką.

Kaip rašoma „Valstiečių laikraštyje“, 
visi veršeliai esą žvalūs.
„PARDAVINĖJO“ VALDIŠKUS BUTUS

„Tiesoje“ rašoma apie vieną Kauno 
mokyklų (bendrabučio valytoją, 3 vaikų 
motiną J. Simonaitienę, kuri sugebėjo vi 
šokiais (būdais iš pažįstamų ir nepažįsta
mų žmonių išvilioti 144.500 rublių, ,,par
davinėdama“ valdiškus butus.
APDOVANOJO TAUTŲ DRAUGYSTĖS 

ORDINU
70-tųjų metų 'gimimo proga „Tėviškės“ 

draugijos pirmininkas gen. Pranas Petro
nis buvo apdovanotas tautų draugystės or
dinu.

„Tėviškės“ draugija yra įsteigta, puo
selėti ryšiams su užsienio lietuviais.

PIGIAU „ZUIKIU“ VAŽIUOTI

Atrodo, kad zuikiai laibai populiarūs 
Lietuvoje. „Tiesoje“ rašoma, kad tokių 
zuikių keleivių autobusais per 9 mėnesėtus 
Klaipėdoje buvo >sugauta 31.000, Vilniuje 
28.000, Kaune (bevelk 17.000, Panevėžyje 
13.000.

Pagautas „zuikis“, sako, turi savo teori, 
ją. „Girdi, jam pigiau altseina retkarčiais 
sumokėti baudą, negu nuolat pirkti talo
nus ar mėnesinį bilietą".
LIETUVOS ŠUNELIAI DAR LAISVI...
Nons buvo pravestas griežtas įstatymas 

dėl palaidų šunų ir kačių, bet, kaip maty
ti iš „Tiesos“, miestuose, rajonuose pa
klydusių ar benamių šunų daug dar šit- 
tinkama ir gana dažnai.

PRADĖS DARBĄ 8 VAL. RYTO
Raseinių rajono 23 pieno ūkiai perėjo 

prie naujos tvarkos: jų darbuotojai pra
dės darbą 8 vai. ryto.

Tokia nauja tvarka ypač patenkintos 
melžėjos: nereikės keltis ankstų rytą.

VĖŽYS IR VITAMINAS A

Tarptautinio vėžio tyrimo fondo dr bri
tų atitinkamos draugijos darbuotojai ty
rimais nustatė, kad esama 'labai stipraus 
ryšio tarp kraujo serume sukoncentruoto 
vitamino A ir galimybės susirgti vėžiu.

Tais tyrimais paremtas mokslinis 
darbas (buvo atspausdintas medikų žurna
le ,,Lancet“. Jame rašoma, kad žemas vi
tamino A serumo lyglfc kraujuje susijęs 
su vėžio liga, vis tiek, kokio amžiaus (bū
tų žmogus, ar jis rūkytų ar ne, ir vis tiek, 
koks choilestorolio lygis būtų kraujuje.

Tyrimų pagrindą sudarė kraujo serumo 
pavyzdžiai, prieš 5 metus paimti iš 16.000 
vyrų. Jais buvo norima pasitikrinti ryšį 
tarp 'rūkymo Ir Širdies ligų.

Tuose tyrimuose dalyvavę 86 vyrai su
sirgo vėžiu. Jų kraujo serumo pavyzdžiai 
buvo ištirti ir palyginti su tokio pat am
žiaus ir papročių vyrų, kurie nesusirgo 
vėžiu. Tie tyrimai parodė, kad vyrai, tu
rėję žemiausią vitamino A kitokį kraujo 
serume, du kartus greičiau susiingdiavo 
vėžiu.

Žemiausias vitamino A kiekis kraujo 
serume pasireiškė aiškiausiai plaučių vė
žyje. Panašūs tyrimai tą patį patvirtino 
ir Amerikoje tarp vėžiu sergančių ligonių.

Viri- t:le tyrimai ir rezultatai rodytų, 
kad reikėtų padidinti vitamino A lygį 
kraujo serume, norint sumažinti galimy
bę susirgti vėžiu. Tai būtų galima pada
ryti dieta ar vitamino A turinčiais žuvų 
taukais (cod liver oil).

Bet žmonės turėtų labai gerai įsisąmo
ninti, kad didelės vitamino A dozės yra 
nuodingos. Taigi vitamino A didinimas 
maiste turėtų būti daromas protingai ir 
nuosaikiai.

MORKŲ SULTYS
Kad ir kOks vertingas bei reikalingas 

būtų produktas,' negalima jo vartoti diena 
dienon — įgrysta. O įgrisęs maistas ar 
v-aiistas psichiškai žalingas, pvz., kasdien 
verčiami valgyti tą patį valgį vaikai gali 
pasidaryti irzlūs. Net ir netapęs žalingu, 
tas pats produktas gali tapti beverčiu — 
apsipratęs organizmas laibai daug jo paša
lina. Senosios šeimininkės, kad ir labai ri
botus išteklius turėdamos, mokėdavo taip 
suktis, kad tų pačių barščių dukart per 
metus šeimynai nepatiekdavo, žolelėmis, 
šaknelėmis, grybais pagardindavo, tarsi 
kitokius padarydavo.

Labai gerai būtų, jeigu įgrisusį dalyką 
galėtume iš organizmo visiškai pašalinti. 
Deja, 'šis tas lieka ir dažnai veikia neigia
mai. Pakenkti gali ir morkos, nors jų ka
rotinas (geltonasis dažas) mums reikalin
gas. Neretai pasitaiko, kai rūpestingos šei
mininkės taip „permorkina“ savuosius, 
kad net alkių baltymai ir nagai pagelsta. 
Nuo morkų pertekliaus gali sutrikti kepe
nys. Sunku pasakyti, kiek morkų per die
ną reikia: nelygu amžius, darbas, persirg
tos ligos, mityba. Jei valgome sviesto ir 
kiaušinių, tą dieną morkų gali ir nebūti 
— ir trynyje, ir svieste yra tų pačių me
džiagų, tik kiek kitokio pavidalo. Daugiau 
karotino pasisaviname, kad morkas valgo
me su aliejais ar kitokiais riebalais, ir 
kur kas mažiau, kai valgome liesas, vie
nas. Labai geras derinys — pieniškos mor
kų sriubos, bulvienės su morkomis (aukš
taičių prėskinys, suvalkiečių (buljonas). 
Markos tari ne vien karotino, bet ir kito
kių medžiagų, ir gali kenkti sergantiems 
širdies aritmija (širdies drebėjimu).

Kai dar nėra ar kai jau nebėra diantų, 
tenka griebtis ir sulčių, tačiau, kai tik ga
lima ir kol galima, reikia kramtyti mais
tą, ruošti jį'savo dantimis. Kramtymas 
normaliai įjungia visą virškinimo siste
mą. Maisto kąsneliai dirgina virškinamo
je kelio gleivinę, verčia ją aktyviau dirb
ti, padeda įveikti sunkius vidurių užkietė
jimus (ir netinka sergant viduriavimais). 
Morkų išspaudose yra piktinu, padedan
čių mums įveikti aplinkos užterštumą (pa
didintą radiaciją, sunkiuosius metalus). 
Kuo daugiau kramtome, tuo tvirtesni bū
na dantys. Markos ir dauguma kitų dar
žovių turi ir dezinfekuojančių medžia
gų. Taigi kramtymas padeda apsisaugoti 
ir nuo anginų, slogų, ausų uždegimų.

Vaidinas, ir sultys, ir pačios morkos, 
nuolatos vartojamos, nėra didžiausia gė
rybė. Kaip morkų pakaitalai labai tinka 
obuoliai, agurkai, moliūgai, ropės, griež
čiai.

Dr. Eugenija Šimkūnaitė
(iš „Mokslas Ir gyvenimas“)
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Kronika
AUKOKIME TAUTOS FONDUI

Pradedant naujuosius metus, Tautos 
Fondas sveikina visus savo rėmėjus ir dė
koja jiems už paramų praėjusiais metais.

Tautos Fondo lėšos, kaip žinote, naudo
jamos VLIK O veiklai finansuoti, pirmoje 
eilėje informacijos tarnybai — radijo 
tranliacijoms i Lietuvą ir žinių biulete
niams įvairiomis kalbomis leisti. Tos iš
laidos vien dėl infliacijos nuolat didėja. 
Daugiau lėšų reikia ir dėti to, kad tarp
tautinė padėtis reikalauja minėtą veiklą 
plėsti. Todėl Tautos Fondas prašo visų 
tautiečių paramos, ypač dabar, artėjant 
tradicinei aukų rinkimo dienai — Vasa
rio šešiolikta j ai.

Aukokime vienos dienos uždarbį ar — 
kas r.eišgali — mažiau. Bet kokia pinigi
nė auka bus su dėkingumu priimta.

Iš D. Britanijos lietuvių Tautos Fondas 
mielai priima ir Lietuvių Namų B-vės ak
cijas, kurias akcininkai norėtų perleisti 
Fondui tuoj pat ar pagal testamentus vė
liau. Akcijoms perleisti blankai, pagal pa
geidavimą, bus pasiųsti kiekvienam auko
tojui. Tautos Fondas apsiima apmokėti 
testamento sudarymo išlaidas, jeigu pali
kimas ar jo dalis (pinigais ar akcijomis) 
bus paskirtas Tautos Fondui. Informacijų 
tuo reikalu suteiks Tautos Fondo Atsto
vybė D. Britanijoje, parašius jai laišką 
žemiau nurodytuoju adresu:

TFA D. Britanijoje,
2 Ladbroke Gardens,
London, Wil 2PT

Siunčiant tuo adresu aukas čekiais ar 
pašto orderiais, gavėjo vardą reikia užra
šyti angliškai: Lithuanian National Fund 
in Gt. Britain.

TFA D. Britanijoje

TAUTOS FONDUI AUKOJO

X (Birmingham) — 20 sv., K. Vitkus 
— 5 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

Spaudai paremti aukojo po 7,50 sv. S. 
Levinskienė ir P. Miliauskas, 5,50 sv. V. 
Žemaitis, po 5 sv. K. Murauskas, kan. V. 
Kamaitis ir E. A. Gasperas, 3 sv. K. Savo
ms, po 2,50 sv. P. Vasis, A. Lapinskas, St. 
Valaitis, K. Kairys, J. Gudaitis, K. Drun- 
gilas, M. Linkevičius, S, Gabrilaitis, J. 
Juška, S. Karalevičius, R. Gustainis ir P. 
Senvaitis, po 2 sv. N. Žvirblis ir A. Žu
kauskas, 1,50 sv. F. Ramonis, po 1 sv. F. 
■Freitakas ir J. Sankauskas, po 0, 50 sv. 
V. Lugas ir P. Simonaitis.

PARAMA „EUROPOS LIETUVIUI“

Čikagoje veikiančio Anglijos klubo val
dyba paskyrė 100 dolerių „Europos Lietu
viui“ paremti.

Klubo metiniame susirinkime nariai 
dar sudėjo 105 dol.

Taigi iš viso gauta 205 dol.
Leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

ALBINAS POCIUS — AUSTRALIJOS 
LB PIRMININKAS

Iš Australijos atsiųstame sveikinime N. 
Metų proga PLB pirm. Vytautas Kaman- 
tas rašo, kad tenykštės Lietuvių dienos, 
■suruoštos Adelaidėje, buvo labai sėkmin
gos ir įspūdingos. Ta proga atšvęsta ir 
Ausltralijos LB 30 metų sukaktis.

Nauju Australijos LB krašto valdybos 
pirmininku išrinktas Albinas Pocius iš 
Melbourne.

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

KRONIKA
— Vatikano diplomatinės tarnybos narys 

prel. dr. Jonas V. Bulaitis, atvykęs atosto
gų pas savo motiną Oną Bulaitienę, sesu
tes ir brolius, Kūčių dieną popietinėmis 
valandomis klebonui dr. Jonui Salkevičiui 
padėjo klausyti išpažinčių.

— Vidurnakčio Bernelių mišias atnaša
vo kun. dr. Jonas Sakevičius. Mišiose la
bai gausiai dalyvavo ankstyvesnės emigra
cijos lietuviai su savo priaugančiu jauni, 
mu. Giedojo Justo Čemio choras.

Kalėdų dienos mišiose dalyvavo Lietu
vos Atstovas Vincas Baltokas su ponia. 
Buvo lietuvių ir iš tolimesnių vietų.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei H anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Nors Londone neveikė viešasis susisie
kimas, bet Bernelių mišiose dalyvavo per 
200 žmonių. Tik laibai maža buvo matyti 
naujųjų ateivių.

«**
— Su Londono lietuvių parapijos veik, 

la susipažino Manhatten (New Yorke) 
Aušros Vartų parapijos veikėja Marija 
York - Radvilaitė, kuri kartu yra didelė 
Lietuvos Vyčių veikėja. Paliko ir auką 
■bažnyčios perdekonavimui.

— Nemažas būrelis Londono lietuvių 
Kalėdų metu lankėsi Lietuvoje. Ten susi
tiko su giminėmis.

METINIS LIETUVIŲ KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

įvyks sekmadienį, sausio 25 d., 15 vai., 
2 Ladbroke Gardens, W.11

Visi nariai kviečiami dalyvauti.
Darbotvarkėje: klubo naujo komiteto 

rinkimai.

Bradfordas
MIRĖ R. ŽUDŽIUS

Gruodžio 18 d. savo kambaryje netikė
tai širdies smūgio ištiktas mirė Rapolas 
žudžius. Gimęs 1906 m. Ramygaloje, ve 
lionis ligi mirties ėjo prižiūrėtojo pareigas 
pasiturinčio lenko prekių sandėlyje. Poli
cijai atidarius užrakintas duris, pasiro
dė tarsi velionis rengėsi kur kitur persi
kelti: visi jo daiktai buvo rūpestingai su
krauti iį apraišiotus pundelius.

R. žudžius nuo pat vaikystės tarna
vo dvarininko ūkyje, eidamas įvairias pa
prasto darbininko pareigas. Daugiau pasi- 
lavino tarnaudamas Lietuvos kariuomenė
je. Pasitraukęs į Vakarus, emigravo į 
.Angliją ir apsistojo Bradforde. Buvo ty
lus, nuoširdus, retkarčiais aplankydamas 
Vyties klubą, nepamiršdamas nė lietuviš
kų pamaldų. Santūriai gyvendamas ne
švaistė savo santaupų, bet ir jokios nuo
savybės neįsigijo. Gaila1, kad nerasta nė 
testamento.

Kūčių dieną gražus būrelis draugų 
susirinko šv. Onos bažnyčioje. Po gedulin
gų Mišių kun. kapelionas sugiedojo „Libe
ra me“ ir .paimoiksle iškėlė a.a. Rapolo 
taurų lietuvišką charakterį, o taipgi užda
rumą bei vienatvę. Palaidotas West 
IBowrling kapinėse.

Amžiną atilsį !

ĮSPŪDINGOS KŪČIOS

Laikantis įsigalėjusios tradicijos. Vy
čio klubo vaidyba ir šiais metais surengė 
bendras Kūčias, kuriose dalyvavo apie 25 
asmenys. Scenoje prie atskiro stalo buvo 
palikta tuščia vieta mūsų tautos laisvės 
kovotojui.

A. Bučio pakviestas, kun. J. Kuzmic- 
kis trumpa kalba pažymėjo mūsų ryšį su 
Lietuva, perskaitė Bern. Brazdžionio „Iš
tremto Sibiran (mirusio) liudijimo“ eilė
raštį ir palaimino Kūčių patiekalus. Vi 
siems pasidalijus kalėdaičiais ir palinkė
jus laimingesnių N. Metų, rūpestingų šei
mininkių raginami skonėjosi puikiai pa
rengtais Kūčių patiekalais — silkėmis, 
įvairiai apdorotomis žuvimis, net či
žikais ir saldžiais kepsniais, užsi
gerdami ne tik kava, bet ir stipresniais 
skystimėliais. J. T. Dickinson skambinant 
pianinu, visi sutartinai sugiedojo kalėdinių 
giesmių.

Vidurnaktį prie improvizuoto alto
riaus kun. kapelionas aukojo Bernelių 
Mišias. Pamoksle priminė ryžtingus tautos 
didvyrius, kovojančius dėl tautinės ir re
liginės laisvės, plačiau paminėdamas su
imtąją Genovaitę Navickaitę ir kitas jau
nuoles, kratos metu pajuokiamas ir gąsdi
nsimas.

Kalėdų dieną lietuviškų Mišių metu 
penkias kalėdines giesmes sugiedojo vyrų 
sekstetas, vadovaujamas P. Vasio. Nors 
dėl susisiekimo kliūčių toliau gyveną ne
įgalėjo dalyvauti, tačiau šeimyniška nuo
taika Kristaus Gimimo šventę apgaubė 
lietuviška mistika. J.K.

BIRMINGHAM© (LAIKRAŠTYJE 
APIE PABALTIEČIUS

Binminghamo „Evening Mail“ lapkričio 
29 d. išsispausdino Norman Power straips
nį, kuriame svarstomos estų, latvių ir lie
tuvių viltys susilaukti savo kraštams lais
vės.

Derby
DIDŽIULIS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
DBLS Derbio Skyrius vasario 28 d. ruo

šia iškilmingą Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimą. Minėjime dalyvaus 
garbingų anglių svečių: Denby miesto bur
mistras J. Thorpe su žmona, karalienės 
įgaliotinis Derby grafystei Lord Lieute
nant pik. Peter Hilton su ponia, jis taip 
pat sutiko pasakyti kalbą šio minėjimo 
proga, ir daugelis kitų.

Meninę programos dalį atliks solistė V. 
Gasperienė, Nottingham© choras „Ginta
ras“, vadovaujamas V. Gasperienės, Wol
verhampton© tautinių šokių grupė „Vieny
bė“, vadovaujama P. Ivanauskienės, Der
by jaunimo grupė, vadovaujama P. J. 
Venckuvienės, P. J. čerkeliūnas piar.o, 
akordeonistų grupė, vadovaujama E. šo
vos.

Gros puikus orkestras, veiks turtinga 
loterija, bufetas ir kt.

Derby miesto centrinėje bibliotekoje 
nuo vasario 2 d. iki kovo 4 d. vyks lietu
viškų tautinių rūbų ir audinių paroda.

DBLS Denby skyrius kviečia visus tau
tiečius organizuotai ar pavieniui paremti 
ir dalyvauti šiame taip svarbiame mūsų 
tautai minėjime.

Minėjimas įvyks lenkų katalikų klubo 
salėje — 18 Keoleston Rd., Derby. Pra
džia 6 vai. vakaro.

KARIUOMENĖS ŠV. MINĖJIMAS 
DERBYJE

Lapkričio 22 d. šv. Juozapo parapijos 
salėje buvo gausiai susirinkę vietos 
lietuviai bei svečiai iš Sheffield©, Mans- 
fieido, Nottingham© ir Leicesterio pami
nėti mūsų kariuomenės šventės. Minėji
mą atidarė skyr. pirm. V. Junokas, api
būdindamas tos šventės prasmę ir pa
brėždamas, kad šiandieną kiekvienas 
turi būti karys ir kovoti prieš tėvynės pa
vergėją bei rusinimą Lietuvoje.

Gražią paskaitą paskaitė J. Zokas, api
būdindamas mūsų karių nuveiktus darbus 
bei pokarinę partizanų kovą Lietuvoje.

Toliau seka Derby jaunimo programa, 
kurią gražiai paruošė mokytoja I. Venc
kienė. Prie programos prisidėjo ir mūsų 
poetė K. Strakšienė. Ji paskaitė savo ei
lėraščių. Viešnia iš Mansfieldo O. Hill 
pralinksmino visus gražiais eilėraščiais ir 
muzika. Po to buvo šokiai, „bučkiai“ ir 
žaidimai, veikė loterija, baras bei bufe
tas. Taigi pasilinksminę, išgėrę alučio 
pasivaišinę Skaniais užkandžiais ir pasi
sėmę tautinės dvasios bei stiprybės, 12 
vai. atsisveikinę išsiskirstėme. Derby skyr. 
valdyba visiems svečiams bei programos 
dalyviams nuoširdžiai dėkoja.

Šventės dalyvis

Rochdale
SUSIRINKIMAS

'Sausio 17 d., šeštadienį, 6.30 vai. ukrai
niečių klube (80 Molesworth St.) šaukia
mas DBLS Rochdalės skyriaus susirinki
mas.

Narius maloniai prašome gausiai daly
vauti.

Skyriaus Valdyba
Manches toris

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 24 d., šeštadienį, 5 vai. vakare, 

L.K.V.'S-gos „RAMOVĖS“ Mančesterio 
skyriaus valdyba šaukia savo narių vis
uotinį metinį narių susirinkimą, kuris 
įvyks Mančesterio lietuvių klube.

Valdyba ir revizijos komisija pada
rys pranešimus, ir bus renkama valdyba 
1981 metams.

Kvorumui nesusirinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas 30 minu
čių, o po to pravestas neatsižvelgiant į 
susirinkusių narių škaičių.

Visi nariai prašomi susirinkime daly
vauti.

Skyriaus valdyba

Boltonas
KARNAVALAS — ŠOKIAI

Boltono Baltijos Tautų Komitetas ren
gia karnavalą — šokius, kurie įvyks Bol
tono ukrainiečių salėje vasario 7 d., 7 vai. 
vakaro. Įėjimas — vienas svaras. Prizai 
bus duodami už originaliausius kostiumus 
— kaukes.

Ar su kaukėmis, ar be kaukių — visi 
apylinkės lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti.

Kaip visada, bus gera šokių muzika, ge
ri užkandžiai, geras baras — visa tai ga
rantuojama visiems svečiams.

ŠVENČIŲ POBŪVIAI

Boltono lietuviai švenčių sezoną labai 
gražiai ir linksmai praleido savo pačių ra
telyje.

Kaip visada, tradicinis Kalėdų pobūvis 
įvyko antrąją Kalėdų dieną Boltono uk
rainiečių klube, ir boltoniškiai vakare su
sirinko ten prie gražiai papuoštų ir ska
niu maistu apdėtų stalų. Gerbiamasis Bol
tono lietuvių svečias kanauninkas V. Ka
maitis palaimino maistą, ir pobūvis pra
sidėjo. Vėliau, visiems alkį karštais Keps
niais ir kopūstais nuraminus, kanaunin-
kas V. Kamaitis padėkojo už malonų pri-1 tvarkingai ir rūpestingai atliko didelį ir

Magistrė Ina
Įsigijusi London School of Economics 

visuotinės istorijos ir gretimųjų mokslų 
srities magistrės laipsnį, Kalėdoms artė
jant į savo gimtąjį Bostoną grįžo Ina Na- 
vazelskytė, pasiryžusi ten dairytis žurna
listės darbo.

Gimusi ir augusi Bostone, tenykščiame 
universitete 1977 m. ji įsigijo žurnalisti
kos ir politinių mokslų bakalaurės laips
nį. Tais pat metais atvažiavo į Londoną 
ir porą metų vienoje plačiai žinomoje 
bendrovėje dirbo tiriamąjį darbą. Ryšium 
su tuo darbu dažnai jai iš Londono telkda
vo pavažinėti po įvairias Britanijos vie
tas, o taip pat jr po Europos žemyną, 
daugiausia po Vakarų Vokietiją. Paga
liau, atsisakiusi tarnybos, įstojo į School 
of Economics pagilinti studijų — pasiruoš
ti magistrės laipsniui. Per tuos metus ir 
uždirbo tą laipsnį.

Atrodo,kad Ina tuo dar nepasiryžusi 
pasitenkinti — jai dar rūpėtų įsigyti dak
tarės laipsnį. Daktarės disertacijai ji, 
greičiausia, rinksis temą iš Lietuvos isto
rijos, įgal iš XIX amž. sukilimų.

Trejetą metų išgyvenusi Londono Lietu
vių Namuose, Ina buvo jau tikra londoniš- 
kė ir, taip sakant, tų lietuviškų namų se
na įnamė, susidariusi čia plačias pažintis, 
dažna įvairių lietuviškų renginių dalyvė 
— sava tarp savų.

Kalba ji gražiai lietuviškai. Be anglų, 
dar sklandžiai naudojasi ir vokiečių kal
ba. Praeitą vasarą buvo nuvažiavusi į 
Lietuvą išklausyti to prie Vilniaus univer
siteto vasaromis rengiamo Išešių

ėmimą ir pagyrė boltoniškius už gerą po
būvio suorganizavimą ir gražų tarpusavio 
sugyvenimą. Skyriaus pirmininkas padė
kojo kanauninkui už atsilankymą ir gra
žius žodžius.

Po loterijos pobūvio nuotaika kilo ne
sustodama, ir tos dienos vakaras prabė
go labai maloniai ir greitai — visi po la
šiuką ar kitą išgėrė, padainavo ir pašoko.

Boltono lietuviai yra labai dėkingi sa
vo ponioms už skanaus maisto pagamini
mą ir sėkmingą loterijos bilietų platinimą.

Po tokio šaunaus pobūvio sutarta vėl su 
sirinkti ukrainiečių klube Naujųjų metų 
kartu sutikti. Vakaras praėjo labai sma
giai ir linksmai. Metus sutikus, H. Šiliaus 
vedami boltoniškiai sudainavo „Ilgiausių 
metų“, o Skyriaus pirmininkas, ukrainie
čių kviečiamas, angliškai kelius žodžius 
pasakė apie tarptautinę kooperaciją ir vi
sus klubo svečius pasveikino su Naujai
siais metais.

Apskritai kalbant, Boltono lietuviai sa
vo žiemos švenčių sezoną tikrai labai šau
niai praleido.

Šveicarija
MENININKAS GABRYS STANULIS

Po daugelio jo paties vieno bei grupinių 
parodų, kurios jau eilė metų vis būdavo 
rengiamos beveik kasmet daugiausia pran
cūziškoje Šveicarijoje (kur jis žinomas ir 
savo reljefais) ir dalinai Prancūzijoje, šį 
rudenį Gabrio Stanulio parodą suruošė 
žinomoji meno galerija Christoffers Zue- 
rich. Joje buvo išstatyti 33 paveikslai vien 
tik iš 1979-80 metų kūrybos periodo.

Pakvietimuose ir plakatuose, kurių bū
va matyti ir mieste, menininkas, Ženevos 
Meno Mokyklos profesorius, buvo labai 
šiltai pristatytas vokiška)ai Šveicarijai, 
pabrėžiant jo lietuvišką kilmę ir gilų jo 
mene atsispindintą ryšį su Baltijos erdvė
mis bei jo asmeninį aukštai įvertintą savi 
fr imą.

Savo kūrybos pradžioje pasireiškęs ir 
kaip skulptorius, studijavęs psichologiją, 
vėlesniais metais jis atsidėjo tapybai. Jo 
paveiksluose peržengiamos erdvės ir laiko 
ribos, iš išsiliejančių spalvų iškyla susi
kaupusios, tylios būtybės, glūdinti gilios 
išraiškos esmė. Mums, lietuviams, jo kū
ryba dvelkia ir kažkuo čiurlionišku, su
kelia ilgesį, verčia susimąstyti ir patrau
kia savo išsakymu. J.P.

Vokietija
NAUJOJI VOKIETIJOS LB TARYBA
1980 m. lapkričio 22 d. įvyko Vokietijos 

LB Tarybos rinkimai korespondenciniu 
būdu. Iš 25 kandidatų reikėjo atrinkti 15, 
kurie per sekančius 3 metus atstovaus Vo
kietijos lietuviams. Rinkimuose dalyvavo 
479 bendruomenės nariai, tai yra nevisai 
60% visų turinčių teisę balsuoti. Lapkri
čio 29 d.Muenchene viešai buvo suskaičiuo 
ti balsai.Pagal balsų daugumą į VLB Tary 
bą išrinkti: kun. Vadovas Šarka (320), 
kun. Alfonsas Bernatonis (306), Andrius 
Šmitas (306), Vincas Bartusevičius (303). 
Jonas Kavaliūnas (297), Jonas Valiūnas 
(286), Marija Damibriūnaitė-Šmitienė 
(269), Justinas Lukošius (246), Gerhardas 
Bauras (224), Eugenija Lucienė (221), 
Juozas Sabas (204), Mečys Landas (201), 
Živilė Vilčinskaitė (199), Kęstutis Ivins
kis (1'95), ir Arminas Lipšys (172).

Rinkimų komisiją šį kartą sudarė 
Muencheno lietuviai: pirmininkas Ričar
das Hermanas, sekretorė Jūratė Barasai- 
tė ir nariai Petras Česūnas, Vytautas Raš
kauskas, Jurgis Pauliukevičius. Jie labai

Navazelskytė
savaičių lietuvių kalbos kurso (be kita 
ko, tai jau buvo jos antroji kelionė į Lie
tuvą).

Išvažiavusi paskubėjo bičiuliams para
šyti, kad su gailesčiu išsiskyrė su Londo

no Lietuvių Namais ir Londonu, nuolat 
gražiai atsimins tuos čia išgyventuosius 
metus ir sveikina visus draugus ir pažįs
tamus.

sunkų darbą.
Naujoji taryba pirmą kartą susirinks ko 

vo mėnesį.
KIEK LIETUVIŲ KILMĖS ŽMONIŲ 

GYVENA LUEBECKE?
Tuojau galima atsakyti, kad dar keli 

šimtai. Tuo tarpu kiek iš jų priklauso 
Lietuvių Bendruomenei? Apylinkės narių 
skaičių niekados neskelbiamas, o kalbama 
tik apie daugumą. O kas gi yra ta daugu
mą? Ogi apie dvidešimt žmonių priklau
so ber.diruomenei (ir iš tų dar ne visi lie
tuvių kilmės).

Luebecko mieste ir apylinkėse iš tikro 
vis dar nemaža gyvena lietuvių, kilusių iš 
Klaipėdos krašto, yra dar dalis ir repat
riantų, o taipgi apie 20 lietuvių, kilusių iš 
didžiosios Lietuvos, kurie bendruomenei 
nepriklauso, bet lietuviškais reikalais do
misi ir sielojasi jokiu būdu ne mažiau, 
kaip ir priklausantieji bendruomenei. Tai
gi gal sakytume, kad dauguma yra už or
ganizuotos bendruomenės ribų, ypač tie 
Mažosios Lietuvos broliai ir senieji prū
sai.

Savo laiku Mažosios Lietuvos veikėjas 
Vilius Endrikaitis turėjo suregistravęs sa
vo sąrašuose per 700 lietuvių, kilusių iš- 
Klaipėdos krašto, gyvenančių Luebecke ir 
artimose Luebecko apylinkėse. Endrikaičio 
sąrašuose nefigūravo kitataučiai, nes jis, 
didelis Lietuvos patriotas, kitataučių į 
Mažosios Lietuvos Draugijos sąrašus ne
registravo ir jų nelaikė lietuviais. Supran
tama, šiandien jų dalis yra jau išmirusi, 
kiti išsikėlė iš Luebecko, išemigravo, bet 
vis dar nemaža ir Luebecke gyvena.

Tas pat yra ir su Lietuvių Bendruome
ne Vokietijoje. Pagal Krašto Valdybos pir
mininko Andriaus Smito ataskaitinį pra
nešimą (žr. 1980 m. rugsėjo 20 d. Vokie
tijos L.B. Valdybos „Informacijų“ Nr. 5- 
6), Lietuvių Bendruomenė turinti apie 
1000 narių 30-tyje apylinkių, ir jų skaičius 
mažėja. Tuo tarpu kitais Krašto Valdybos 
duomenimis, Vakarų Vokietijoje vis dar 
gyvena daugiau kaip 10.000 lietuvių kil
mės žmonių. Tiesa, Lietuvių Bendruome
nės Luebecko apylinkėje yra keletas veik
lių, gerą vardą ir mieste gyvenančių lie
tuvių pasitikėjimą turinčių veikėjų, nors 
jie ir niekur viešai nepaminimi, taip sa
kant, būna lyg ir užmiršti. Jie tą veiklą 
veža, jais veikimas ir apylinkė remiasi.

Tokia yra maždaug padėtis su Luebecko 
apylinke, jos nariais ir lietuvių skai
čium bei jų priklausymu bendruomenei. 
Gerai, kad žmonės būna organizuoti, vie
nai ar kitai organizacijai priklauso. 
Bet reikia nepamiršti ir tai, kad gyvena
me laisvuose Vakaruose, demokratinėse 
šalyse, ir čia niekas negali būti verčiamas 
kur nors priklausyti arba nepriklausyti. 
Tai yra kiekvieno žmogaus laisva valia ir 
visiškai laisvas apsisprendimas.

J. Pyragas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — sausio 18 d., 11.15 

vai., Liet, židinyje.
DERBY — sausio 18 d., 14 vai.. Bridge 

Gate.
ECCLES — sausio 11 d., 12.15 vai.
MANCHESTERYJE — sausio 25 d., 12.30 

vai.
BRADFORDE — sausio 18 d., 12.30 vai.
■NOTTINGHAME — sausio 14 d., 8.30 vai.

ryte, Lietuvių židinyje. Kartu su vi
sais visur „Šaltinio“ skaitytojais pamal
dos už kenčiančią ir kovojančią Lietu
vą.

NOTTINGHAME — sausio 25 d., 11.15 
vai., Lietuvių židinyje. Dalyvauja 
DBLK Bendrijos Centro Valdybos 
•nariai ir svečiai iš visur.
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