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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to Seimas įvyko 1980 m. gruodžio 13-14 d. 
d. Lietuvių Namuose Toronte, Kanadoje.

Seimui rengti komiteto pirmininkas dr. 
Antanas Pacevičius pasveikino dalyvius 
ir pakvietė VLIKO pirm. dr. Kazį Bobelį 
pradėti posėdžius. Dr. Bobelis paprašė 
preletą Joną Balkūną sukalbėti maldą, ir 
po to buvo sudarytas seimo prezidiumas: 
inž. Eugenijus Bartkus pirm., Petras Au
gutis ir Stepas Jakubidkas vicepinm., My
kolas Pranevičius ir Steponas Varanka 
sekretoriai. Inž. Bartkui perėmus pinminin 
kavimą, buvo sudarytos kelios komisijos: 
rezoliucijų komisijos kopirmininkai dr. 
Domas Krivickas ir dr. Kostas R. Jurgėla, 
nariai Bronius Bieliukas, Kazys Oželis, 
Juozas Ardys, Juozas Pažemėnas, Vladas 
Šoliūnas ir dr. Vladas Šimaitis; speciali 
pakomisė Lenkijos krizei nagrinėti — Jo
nas Jurkūnas, Algirdas Vokietaitis, Biru
tė Venskuivienė ir dr. Jonas Stiklorius; 
mandatų komisijon atstovus paskyrė da
lyvaujančios grupės.

Seimą žodžiu pasveikino Lietuvos gen. 
konsulas dr. Jonas Žmuidzinas, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vardu dr. Juozas 
Songaila, ALT pirm. dr. Kazys Šidlauskas, 
Kanados LB pirm. adv. Joana Kuraitė, 
KDB Apygardos pirm. R. Jonaitienė, KL 
Jaunimo S-gos pirm. Laima Beržinytė. 
Daugelis sveikinimų buvo gauta telegra
momis ar raštu ir perskaityta Seimo da
lyviams.

VLIKO Tarybos vardu pranešimą pada
rė dr. Vladas Šimaitis. VLEKo Valdybos 
vardu pranešimą padarė dr. K. Bobelis. 
Ilgesniame pranešime jis nušvietė visus 
įžymesnius Valdybos darbus, problemas, 
planus ateičiai ir kai kurių PLB pareigū
nų keliamus nemalonumus. Pirmininkas 
papasakojo apie savo keliones j Pietų 
Ameriką ir Europą, vietoje organizuojant 
VLIKo atstovybes talkai tarptautinėje di
plomatinėje veikloje, glaudžiai derinant 
VLIKo pastangas su Lietuvos Diplomatine 
Tarnyba. Galop jis padėkojo kolegoms 
Valdyboje ir Taryboje už glaudų bendra
darbiavimą ir pasiaukojimą pasitarnau
jant Lietuvai tarptautinėje arenoje, ypač 
besiruošiant Madrido konferencijai ir pa- 
skleidžiant „45 pabaltiečių“ Maškvos dek
laraciją tarp visų deklaracijoje paminėtų 
vyriausybių ir įstaigų. Vicepirm. polit.. rei 
kalams dr. Kostas R. Jurgėla paskaitė sa
vo pranešimą raštu. Vicepirm. informaci
jos reikalams dr. Jono Balio ir organize, 
reik. inž. Liūto Griniaus pranešimai buvo 
pateikti raštu. Dr. Domas Krivickas nu
švietė pastangas ir sunkumus Žmogaus 
Teisių gynimo srityje. Zigmas Juras pra
nešė apie savo veiklą kaip VLIKo įgalioti
nio D. Brit. ir vėliau davė antrą prane
šimą apie Tautos Fondo veiklą Anglijoje, 
o Birutė Venskuvienė — apie savo pastan
gas kaip VLIKO įgaliotinės Prancūzijoje. 
Abudu pabrėžė artimą bendradarbiavimą 
su VLIKo Valdyba ir tų kraštų lietuvių 
reiškiamą VLIKo Valdybai paramą ir pa
galbą.

Po pertraukos pranešimus padarė Tau
tos Fondo pirm. Aleksandras Vakselis, 
Tautos Fondo Valdybos pirm. Juozas Gied 
raitis ir Kanados Tautos Fondo pirm. An
tanas Firavičius, kuris čia pat įteikė 
45.000 dol. čekį Tautos Fondo vadovams 
VLIKo darbams remti. Komisijoms posė
džiaujant, Algirdas Vokietaitis padarė 
pranešimą apie „VLIKo Atstovybę Švedi
joje 1944 metais“, o prelatas J. Balkūnas 
kalbėjo apie „Lietuvių veiksnius ir jų pa
skirtis“. Abudu pranešimai buvo Seimo 
dalyvių įdėmiai išklausyti. Prelatas J. Bal
kūnas savo kalboje pabrėžė VLIKo turimą 
ir dažnai pakartojamą mandatą kalbėti 
tautos vardu ir vadovauti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymui. Tai yra pagrin
dinis VLIKo uždavinys ir įsipareigojimas. 
Organizacijos bei kiekvienas lietuvis turi 
teisę dirbti politinėje srityje, bet tas dar
bas neturi kryžiuotis su VLIKo vedamu 
Lietuvos laisvinimo darbu; priešingai, jie 
turi padėti ir stiprinti VLlKo veiklą bei 
tikslus. Prel. Balkūnas buvo vienas ALT 
iniciatorių, vadovavo Laikinajam Lietu
vių Bendruomenės organizavimo komite
tui ir Tautos Fondui. Jo kalba jau yra pa
skelbta spaudoje. Dėl LB nesusipratimų 
su VLIKu ir ALTu paskaitininkas pabrė
žė, kad tai pareina nuo PLB pajėgumo de
rintis su kitų veiksnių bei organizacijų 
vedamu darbu. Bendruomenės pajėgumas 
taip pat priklauso nuo jos sugebėjimo ap
jungti ir toleruoti viso laisvojo pasaulio 
lietuvius.

Vakare įvyko iškilmingas VLIKo Seimo 
banketas su menine programa, kurio me
tu banketo dalyviai, įvertindami VLIKo 
sėkmingą veiklą, dar suaukojo 4.700 dol. 
VLIKO tolimesniems darbams. Sekmadie
nio rytą įvyko iškilmingos pamaldos Pri-

PASA UL YJE
J. MANIUSI PAKEITĖ R. B. SONGAILA

Lietuvos spaudoje pasirodė du Lietuvos 
aukščiausios tarybos prezidiumo aktai, 
kad atleistas iš pareigų Lietuvos ministrų 
tarybos pirmininkas Juozas Maniušis ry
šium su išėjimu į pensiją.

Kitame—kad jo vieton skiriamas „Drau
gas Ringaudas Bronislovas Songaila gimė 
1929 metais darbininkų šeimoje, lietuvis.“

R. B. Songaila yra gimęs ‘ Klaipėdoje, 
baigęs Veterinarijos akademiją, nuo 1953 
m. komunistų partijos narys, Lietuvos ko
munistų partijos centro komiteto biuro 
narys, buvęs ministrų tarybos pirmininko 
pavaduotoju ir kt.

Atleistasis pirm. J. Maniušis yra gimęs 
1910 m. Malkovkoje, Baltarusijoje. Mokėsi 
ir dirbo Rusijoje. 1947 m. paskirtas Vil
niaus miesto vykd. k-to pirm, pavaduoto
ju, o nuo 1967 m. buvo Lietuvos ministe- 
rių tarybos pirmininku.
LENKIJOS VYRIAUSYBĖ TARSIS SU 

PROFESINĖMIS SĄJUNGOMIS
Po kelių dienų beveik visuotinių strei

kų dėl penkių dienų darbo savaitės Lenki
jos vyriausybė pagaliau ryžtasi tartis su 
profesinėmis sąjungomis.

Vyriausybė tvirtina, kad 5 dienų savai
tės neužtenka, ir siūlo dirbti nors kas 
antrą šeštadienį.

O tariamasi būsią ne vien tik dėl darbo 
savaitės ilgumo, bet dar ir dėl visos eilės 
kitų dalykų.

STREIKAI KLUPDO ANT KELIŲ
LENKIJĄ IR ERZINA MASKVĄ

Lenkijoje daug kur vyksta pakartotinai 
streikai ir daugiausia vis dėl 40 valandų 
savaitės. Praeitą savaitę dėl streikų nega
lėjo net skraidyti vietinio susisiekimo lėk
tuvai. Net populiarusis laikraštis „Žycie 
Warszawy“ neišėjo, nes iškilęs nesusipra
timas dėl cenzūros.

Lechas Walensa, profesinių sąjungų 
vadas, esąs nusistatęs prieš tuos streikus, 
bet pagaliau ir jis apsisprendė palaikyti 
juos.

Maskvos „Pravda“ rašo, kad kai kurie 
Lenkijos profesinių sąjungų žmonės net 
nenori suprasti krašto sunkumų.
MAO CETUNGO NAŠLĖ PALIEKAMA 

GYVA
Paskelbti sprendimai Kinijos vadinamo

sios keturių gaujos nariams. Mao Cetun- 
go našlė Jiang Qing ir Žang Čungiao pa
smerkti mirti, bet jiems duodami dveji 
metai persiauklėti.

Kitų bausmės įvairuoja nuo 18 metų 
iki gyvos galvos.

Kaip bylą svarstant, taip ir skelbiant 
sprendimą Mao našlė šūkavo revoliucinius 
šūkius.

sikėlimo šventovėje, kur pamoksią pasakė 
prelatas J. Balkūnas, pabrėždamas a.a. 
prelato Mykolo Krupavičiaus, jo mirties 
dešimtmečio proga, „gyvenimą Lietuvai“. 
Atskirai įvyko evangelikų ir liuteronų pa
maldos, kuriuose irgi dalyvavo gražus bū
rys jaunų ir senų VLIKo Seimo dalyvių. 
Tarp kitko, Maž. Lietuvos Patriarcho Mar
tyno Jankaus dukra Elzė dalyvavo visuo
se VLIKo Seimo posėdžiuose.

Atidarant paskutinę Seimo sesiją sek
madienį, jau buvo sėkmingai savo darbus 
baigusios komisijos. Mandatų komisija 
nustatė, kad Seime teisėtai yra atstovau
jamos visos VLIKą sudarančios organiza
cijų su 44 turinčiais balsuoti teisę atsto
vais. Rezoliucijų komisija irgi pasiūlė pri
imti eilę nutarimų:

a) Dr. K. Bobelio pranešimą, kad už
megzti santykiai su Europos tautų parla
mentu ir kad tie ryšiai bus plečiami ir 
stiprinami;

b) VLIKo Tarybos politinė komisija 
svarstys planą informacinei veiklai „vi

sais kanalais“;
c) padėkota VLIKo Valdybai;
d) raginama išlyginti pasireiškusius ne
sklandumus su PLB;
e) speciali komisija Valdybai įteikė stu
diją ryšium su Lenkijos krize. Mažo
sios Lietuvos atstovai taipgi įteikė Val
dybai siūlymą ryškiau nušviesti reika
lavimus dėl Lietuvos vakarinių sienų.
Po įvairių diskusijų rezoliucijos su ati

tinkamais pataisymais buvo Seimo daly
vių priimtos ir pavesta VLIKo Valdybai 
jas galutinai suredaguoti, kurios vėliau 
bus paskelbtos spaudoje.

Seimą uždarė pirm. dr. K. Bobelis, ku
ris gražiai padėkojo Seimo komiteto pir
mininkui dr. A. Pacevičiui ir nariams inž. 
H. Lapui ir A. Firavičiui už jų nepapras
tai didelį pasiaukojimą surengiant šį taip 
sėkmingai praėjusį seimą; taip pat padė
kojo visiems Kanados ir pasaulio lietu
viams bei lietuvių spaudai už VLIKo dar
bų rėmimą, Seimo dalyviams bei prele
gentams už aktyvų dalyvavimą suvažiavi
mo darbuose. Posėdžiai baigti Lietuvos 
Homnu. Seimo nutarimai bus paskelbti vė
liau. (ELTA)

PASIŪLYMAS DIRBTI, KAD VIKTORAS 
PETKUS BUTŲ PALEISTAS

Hamburge išeinantis savaitraštis „Das 
Ostpreussenblatt“ (Landsmannschaft Ost- 
preussen organas) sausio 10 d. paskelbė 
tokią informaciją:

„Madrido europinio saugumo bei bend
radarbiavimo konferencijos pašonėje nu
sidavė taip: Vokietijos Federalinės Respub 
lilkos dešimt piliečių — daugiausia moks
leiviai, studentai ir šeimininkės, tarp jų 
katalikų kunigas ir žurnalistas Winfried 
Pietrek iš Lippstadto, — pasisiūlė Sovietų 
Sąjungai ištisus metus kartu dirbti Sovie
tų Sąjungoje, jei bus paleistas lietuvių 
Helsinkio grupės vadovas Viktoras Petkus. 
Savanoriai pastebi: „Mes neturime pini
gų išpirkti, bet galima savo darbu daugiau 
atlikti nekaip sulysęs kalinys, beveik vi
są savo gyvenimą turėjęs praleisti bau
džiamose stovyklose“.

Viktoras Petkus jau kelinti metai kali
namas Sovietų Sąjungoje. Jau kaip še
šiolikmetis jis buvo suimtas nacionalso
cialistų už įsteigimą katalikų jaunimo 
grupės. Dabar gi šis lietuvių istorikas ka
linamas ir išsiųstas iki 1993 metų už tai, 
kad jaunimą mokė bažnyčios istorijos.

Kaip grupės vadovas (Sprecher) kuni
gas Pietrek sako: „Nesuprantu, dėl kokio 
silpnumo Sovietų Sąjunga negalėtų priim
ti tokio pasiūlymo. Mūsų atliekamą darbą 
galėtų stebėti užsienio žurnalistai“.

Vokiečių grupės pasiryžimą iššaukė, 
kai paaiškėjo, jog rožę — vienos liudinin
kės dovaną proceso metu prieš Petkų — 
teisėjas įsakė konfiskuoti ir jog proceso 
metu jaunimas meldėsi ties teismo rūmais 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. Šie 10 vokie
čių savo pasiūlymą sovietų administracijai 
supranta kaip mercedarijų krikščionių 
ordino prasmės akciją, kuri kalinamuo
sius išlaisvino savo paties asmeniu“.

Kaip žinios autorius pasirašė: Paul- 
Werner Kempa.
ĮKAITAI -BUVO TERORIZUOJAMI IR 

KANKINAMI
Iš pasakojimų dabar aiškėja, kad Irane 

| amerikiečiai įkaitai buvo terorizuojami ir 
kankinami: negaudavo pakankamai mais
to, būdavo laikomi užrištomis akimis 
ruošiami tariamai sušaudyti, pririšami po
rai savaičių prie kėdės ir t.t.

JAV dėl to kyla pasipiktinimas, ir prez. 
Reaganas kalbinamas nesilaikyti su Iranu 
susitarimų (buvo pažadėta atšaukti sank
cijas).

GERINASI IRANUI
JAV administracija pasiryžusi protes

tuoti dėl sovietinės Tasso agentūros tvir
tinimų, kad Iranas dėl įkaitų buvęs šan
tažuojamas ir visaip spaudžiamas, o dabar 
į Wiesbadeną subėgę ČIA (žvalgybos) 
specialistai ..išplauti jiems smegenų“, kad 
nepradėtų rodyti gerų nusiteikimų iranie
čiams. Amerikiečiai darosi išvadas, kad 
tuo būdu norima prisigerinti Iranui.

Be kita ko, JAV administracijos atsto
vas dėl tų Tasso sakymų dar pridėjo, jog 
Sov. Sąjunga gal iš tikro laikosi požiūrio, 
kad įkaitai neblogai buvo laikomi, turint 
galvoje jos pačios kalėjimų standartus.

NUMATO STEIGTI 
SOCIALDEMOKRATŲ (PARTIJĄ

Britanijos darbo partija pažymėtinai 
suka į kairę, ir kai kurie jos dešinesni 
parlamentarai ir žymesni veikėjai ruo
šiasi iš jos išstoti ir įsteigti socialdemo
kratų partiją.

Iniciatoriai yra keli buvę danbiečių vy
riausybės ministerial (Williams, Owen, 
Rodgers, Jenkins). Juos palaiko ir kai ku
rie kiti parlamento nariai.

ŽENGIANT Į NAUJUS METUS
Pradedant Naujus Metus, VLIKO 

Valdyba sveikina visus geros valios lie
tuvius, kur jie bebūtų: pavergtoj Lietu
voj, Sibire, Arktikoj ar laisvame pasau
ly-

Praėjusieji metai buvo sunkūs mūsų 
Tautai: pareikalavo daug naujų aukų, 
sukėlė didelį susirūpinimą ateitimi, kai 
Tėvynėje mūsų gimtajai kalbai ir visai 
jaunajai kartai gresia nauji pavojai dėl 
rusiško ir bolševikiško imperializmo. 
Mūsų Tauta naikinama fiziškai ir dvasiš
kai. Mus džiugina tik rezistencinė nuo
taika, kuri apėmė ir jaunąją kartą: nepa
siduoti, kovoti, neišnykti.

Pasaulis vis daugiau išgirsta pavergtų
jų balsą. Jų kova ir kančios garsiai nu
skambėjo Madride, vakariečių spaudoje 
ir radijo bangomis. Atrodo, kad esame 
naujų įvykių išvakarėse, kai pasauly jau
čiamas atsipeikėjimas, realesnė pažiūra 
į padėtį ir noras kovoti, bet ne rezignuo
ti. Paskutiniai įvykiai Amerikoje ir Len
kijoje teikia pavergtiesiems daugiau vil
čių.

Laisvame pasauly esą lietuviai turime 
nepavargti, nenustoti vilties, sutelkti 
bendrai kovai jėgas, vedami vieno tikslo: 
Laisvės Lietuvai!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

7 dienos
— Sov. Sąjunga atmetė JAV kaltinimą, 

kad ji stengėsi paveikti Iraną negrąžinti 
įkaitų.

— Šiaurės Korėjos viceprezidentas at
metė Pietų Korėjos prezidento kvietimą 
atvažiuoti tartis.

— Panaikinus karo stovį, Filipinuose 
nutarta paleisti 341 kalinį (159 yra poli
tiniai).

— Buvęs Carterio viceprez. Walter Mon- 
dale rimtai svarstąs klausimu 1984 m. rin
kimuose kandidatuoti į prezidentus.

— Sovietiniame kalėjime laikomasis di
sidentas Juris Orlovas ruošiasi pradėti 
bado streiką, norėdamas, kad į Madridą 
vėl susirenkančių Helsinkio aktų vykdy
mo svarstyti valstybių vyriausybės pa
leistų visus politinius kalinius.

— Irakas žada pasilaikyti tas Irano že
mes, kurias užėmė karo metu, ir įsteigti 
ten nepriklausomą arabų valstybę.

— Britanijoje nuteistas iki gyvos galvos 
laikyti ligoninėje 20 m. amžiaus fiziškai 
ir psichiškai nesveikas vaikinas, kuris jau 
nuo 12 m, amžiaus pradėjo padeginėti pa
sirinktus namus, tokių padegimų jis įvyk 
dė 11, ir tuose gaisruose žuvo 26 žmonės.

— Meksikos kaimiečiai pradėjo demons
truoti, reikalaudami, kad iš naftos gauna
mųjų pajamų dalis būtų panaudota jų pa
dėčiai pagerinti.

— Australijos spaudos magnatas Rupert 
Murdoch ruošiasi už 50 mil. svarų pirkti 
britų „The Sunday Times“ ir „The Times“ 
su trimis priedais, jei susitars su spaus
tuvininkais, kad tie nedarytų darbe kliū
čių (Britanijoje jo laikraščiai yra „The 
Sun“ ir „News of the World“, ir JAV jis 
turi laikraščių).

— Academy Francaise įsileido į savo 
paprastai 40 vyrų tarpą pirmąją moterį 
— rašytoją Marguerite Yourcenar (mo
ters toje akademijoje nebuvo 345 metus).

— Sovietų Sąjunga atėmė pilietybę iš 
užsienin išleistų rašytojų Levo Kopelevo 
ir Vasilio Aksionovo.

— Nauju Europos Ekonominės Bendruo
menės žemės ūkio komisionierium vietoj 
mirusio Gundelacho paskirtas danas Poul 
Dalsager.

EI Salvadoras ir JAV
Prez. Carteris paskutinėmis savo val

džios dienomis nutarė vėl pradėti remti 
EI Salvadoro karinę vyriausybę. Dėl tokio 
apsisprendimo sausio 16 d. vedamajame 
„Daugiau negu tolimas kraštas“ britų dten 
rastis „The Guardian“ rašė:

Vienas žmogus gal daugiau negu kuris 
nors kitas, tur būt, kramtys savo pirštų 
nagus, išgirdęs žinias iš EI Salvadoro. Tai 
Lechas Walensa. Carterio administracijos 
šios savaitės nutarimas pradėti vėl įtiekti 
EI Salvadoro dešiniąją! juntai karinę pa
ramą palengvins Kremliui apsispręsti pul
ti Lenkiją. Taip kaip anglų prancūzų 
karas dėl Suezo sudarė rusams lengvesnes 
sąlygas pulti Vengriją ir kaip amerikiečių 
invazija į Dominikos respubliką paruošė 
kelią nuversti Dubčekui, taip amerikiečių 
apsisprendimas palaikyti griūvančią Cent 
rinės Amerikos tvirtovę sudaro netiesio
ginę, bet tikrą grėsmę „Solidamosc“. Ne 
šią savaitę, ne sekantį mėnesį, bet ateities 
programoje, šitaip juk elgiasi didžiosios 
valstybės. Tai šitaip vyksta pasidalijimas 
įtakos sferomis.

Tačiau, jeigu nekalbėtume apie rizikin
gas galimybes kur nors kitur, amerikie 
čiai daro baisiai klaidą. Helikopterius ir 
„patarėjų“ būrius jie siunčia ne tam, kad 
tie suuostytų keletą partizanų, bet bandy
ti sunaikinti vienintelį viltį nešantį politi
nį sąjūdį, kokį EI Salvadoras iš viso kada 
nors gali turėti. Frente Democratic© Re- 
volucionaro, pilietinis pasipriešinimo są
jūdis, kuris remia sukilimą, yra plačių 
plačiausias frontas, pradedant krikščio
nimis demokratais dešinėje ir baigiant ko
munistais ir dar toliau už jų kairėje.

Jį remia kaimiečių milicija provincijose, 
o miestuose gyventojų komitetai, studen
tai, profesinės sąjungos, katalikų kunigai 
ir profesinės draugijos. Jo vadai yra žino
mi vidurio srovės politikai. Jo ankstesnis 
prezidentas (lapkričio mėn. nužudytas) 
buvo Enrique Alvarez, buvęs žemės ūkio 
ministeris ir palikuonis vienos tų žymių
jų „keturiolikos“ šeimų, kurios paprastai 
tvarkydavo kraštą. Dabartinis preziden
tas, Guillermo Ungo, yra socialdemokra
tas, 1972 m. rinkimuose kandidatavęs į 
viceprezidentus ir 1979 m. valdančios 
juntos narys.

Rinkimai? Kada gi per paskutinį pus
šimtį metų EI Salvadore buvo leisti laisvi 
rinkimai? Kuris nors populiarus caudila 
gali laimėti juos, bet pagaliau visada ga
lutinė laimėtoja būna kariuomenė. Ir kas

— Prez. Carterio administracijos krašto 
apsaugos sekretorius Harold Brown teore
tiškai skaičiuoja, kad visuotinio atominio 
karo metu amerikiečių žūtų 165 mill., ru
sų — 100 mil.

— Iranas atsisakė siųsti delegaciją j 
muzulmonų viršūnių suvažiavimą Taife.

— Prez. Reagano žmona Nancy ruošiasi 
paskubomis perdelkoruoti tą Baltųjų rū
mų dalį, kurioje jiems teks gyventi.

— Nauju Berlyno burmistru išrinktas 
Hans Jochen Vogei.

— įkaitais Irane laikytieji amerikiečiai 
iš Vokietijos buvo parskraidinti namo.

— Gandonešiai tvirtina, kad Britanijos 
komunistų dienraštis „Morning Star“ vėl 
patekęs į sunkumus ir būsiąs paverstas 
savaitraščiu.

„RUSAI LAIKO LIETUVIUS SAVO 
REZERVATE“, RAŠO KUNDERA

Lietuvos padėtį iškalbiai prisiminė nuo 
1975 metų Prancūzijoje gyvenantis žymus 
čekų rašytojas Milan Kundera, ką tik 
anglų kalba pasirodžiusios „Juoko ir už
maršties knygos“ autorius. „The New 
York Times“ knygų priede taip byloja: 
„Jei vaikystėje man kas būtų pasakęs: 
vieną dieną tavo tauta pranyks iš pasau
lio, aš būčiau atmetęs tai, kaip nesąmonę... 
žmogus žino, jis mirtingas, bet neabejoja, 
kad jo tauta gyvens amžinai. Bet po rusų 
invazijos 1968 metais kiekvienas čekas su
prato, kad jo tauta gali būti tylomis ištrin
ta iš Europos, kaip per pastaruosius metus 
iš pasaulio tylomis tirpo 40 milijonų uk
rainiečių, pasauliui visai nekreipiant dė
mesio. Arba štai lietuviai. Ar žinot, kad 
17 šimtmetyje Lietuva buvo galinga Euro
pos valstybė? Šiandien rusai laiko pusiau 
išnaikintą, nuo lankytojų užtvertą gentį, 
kad užsienis nežinotų apie jų egzistenciją“.

„Juoko ir užmaršties knygos“ pagrindi
nės temos yra Čekoslovakijos likimas ir 
bolševikinis totalitarizmas. Knygai pasiro
džius Prancūzijoje 1979 metais, Prahos 
valdžia atėmė iš Kunderos Čekoslovakijos 
pilietybę. „Aš nežinau, kas mano tautos 
laukia ateityje“, sako jis. „Nėra abejoji
mo, kad rusai darys visa, kas įmanoma, 
palaipsniui ją ištirpdinti savo civilizaci
joje". (Elta) 

gi EI Salvadore išdrįs rizikuoti perimti 
viešas pareigas, jei vien tik praeitais me
tais, valdančiųjų proteguojami, dešiniųjų 
žudikų būriai nužudė arkivyskupą, uni
versiteto rektorių, visą opozicijos vadovy
bę ir pagrindinės valstiečių profesinės są
jungos vadą, nebekalbant jau apie tris 
amerikietes vienuoles ir du amerikiečius 
žemės reformos specialistus?

Tokioms sąlygoms esant, vargu dar ga
lima stebėtis, kad daugumas EI Salvadoro 
patriotų panoro suorganizuoti ir pradėti 
ginkluotą tautinį sukilimą. Kas gi kita 
dar jiems buvo galima?“

„BILINGVIZMAS“ RUSINIMO 
FORMULĖ

Vilkai mėgsta paraduoti avių kailiuose, 
o rusinimo apaštalai dangstytis moksli
niu žargonu. Tokios pseudo — akademi
nės ekvilibristikos pavyzdys yra pernai 
išleistas 19-tas „Lietuvių kalbotyros klau
simų“ tomas, pavadintas „Socialinės lin
gvistikos problemos“ (Vilnius, „Mokslas“, 
192 p.). Įvadiniame straipsnyje akademi
kas J. Dešerijevas paskelbia, jog „prie
šingai įvairių sovietologų ir klastotojų tei
gimams, kad TSRS tautų kalbos ir kultū
ros, esą, asimiliuojasi, tarybinių tautų 
literatūrinės kalbos anksčiau niekada ne
buvo pasiekusios tokio aukšto savo -išsi 
vystymo lygio“, kaip dabar. Tačiau „so
cialinių veiksmų sąlygojamo... plataus 
nacionalinio — rusų bilingvizmo taikymo 
dėka padidėjo rusų kalbos vaidmuo... 
kuriant ir plėtojant brandžią socialistinę 
visuomenę“. Nuolatinis bilingvizmo (dvi- 
kalbiškumo) augimas esąs „viena iš tary
binės nacionalinės politikos demokratinės 
prigimties apraiškų“, plėtojant „naują is
torinę žmonių bendriją — tarybinę liau
dį“.

TSRS Mokslų Akademijos bendradarbė 
Michalčenko savo straipsnyje taip apra
šo rusų kalbos skverbimąsi: „specifiniai 
lietuvių nacionalinės terminologijos kūri
mo ypatumai yra... rusų kalbos, aktyvi
nančios lietuvių kalbos vidaus išteklius, 
skatinančio vaidmens didėjimas, termino
loginės leksikos intemacionalizavimo 
stiprėjimas". Rusų kalbos — „socialisti
nių nacijų vienybės ir susitelkimo kalbos 
— savanoriškas, masinis ir spartus dvi- 
kalbiškumo „plitimo šaltinis“ yra moky
kla. O, anot šaulių pedagoginio instituto 
dėstytojo J. Korsako, „moksleivių lietu
vių teminė reprodukcinė leksika yra ryš
kaus rusų šnekamosios kalbos pobūdžio".

(ELTA)
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Mire Marius Katiliškis
1915. IX. 15 — 1980. XII. 17

„Savo (kraštui, savo žemei pavaiz
duoti ir pergyventi aš turiu ne saujas, 
ne maišus, o aruodus“.

M. Katiliškis
Tur būt, retas kuris mūsų rašytojas gy

veno ir mirė, laužydamas savo kaulus fi
ziniu darbu, o su (plunksna rankoje plė
šydamas širdį ir galvą. Eikliomis kojomis 
išbraidęs tėviškės dirvonus, su ginklu ran
koje ir skauduliu širdyje išgyvenęs 1944- 
45 metų karinę epopėją, ilgus metus tryp- 
čiojęs ir prakaitavęs plieno fabrike, miš
kais atėjusio gyvenimo rudenio saulėlei
dyje dėl ligos netekęs vienos, paskum ant
ros kojos, dramatiškai užbaigė savo gyve
nimo giesmę:

„Kas ten buvo 'tą dieną ir dieną prieš 
tai? Ir kartą atsiminiau, kad miško pa
kraštyje buvau nupliekstas aiškaregystės 
šviesa. Ji dar nebuvo užgesusi, žaibas į 
paslaptį — tvykstelėjusi pikto lėmimo .aki
mirka. Kitaip negalėjo atsitikti“ (Prasi
lenkimo valanda).

Pikto lėmimo akimirka.
Rašytojo asmuo

Albinas Marius Katiliškis gimė 1915 m. 
rugsėjo 15 d. Gruzdžiuose, Šiaulių aps. 
Baigęs pradžios mokyklą, lankė gimnazi
ją Žagarėje.

Kurį laiką, verždamasis į atsikuriančios 
Lietuvos prasmingesnį gyvenimą, buvo pa
prastu darbininku, vėliau — eiliniu pro
vincijos savivaldybių (bibliotekos - skai
tyklos vedėju) bei girininkijų tarnautoju. 
Išėjęs rūsčios tikrovės mokyklą, gerai pa
žinęs paprastų darbo žmonių buitį, ėmėsi 
plunksnas ir kūrė, ką pats ipergyveno, ką 
pastebėjo, kas įsirėžė į visa analizuojančią 
dvasią. Pirmąjį „Joninių nakties“ apsaky
mėlį A. Vaitkaus vardu paskelbė „Trimi
to“ žurnale 1932 m. Vėliau bendradarbia
vo „Biržų žiniose", „Jaunojoj kartoj“, 
„Ūkininko patarėjuje“, „N. Romuvoje“, 
„Kūryboje“ ir k.

Karo metu tarnavo savisaugos dalinyje 
ir skausmingą karių žygį nuo gimtųjų na
mų, Žemaitijos per Lenkiją iki Vokietijos 
aprašė „Išėjusiems negrįžti“ atsiminimų 
epopėjoje.

Po karo emigravęs į JAV, dirbo papras
tu darbininku plieno fabrike ir, pasak Br. 
Railos, prasitarė, kad tai „rimta ir garbin
ga profesija, kokia dabar negalėtų pasidi
džiuoti nė vienas sovietinis Lietuvos rašy
tojas“. Taikli ironija: kai ant sovietų ark
liuko atsisėdę propagandininkai užkimę 
rėkia, kad į vakarus pasitraukę kultūri
ninkai, apmokami imperialistų, šmeižią 
gimtąjį kraštą, kai partija verčia rašyto
jus lankyti fabrikus bei kolūkius, kad ge
riau pažintų darbo žmonių sąlygas, — lais
vuose kraštuose atsidūrę mūsų rašytojai 
turėjo patys išgyventi darbininko vargus 
ir kūrybai paskirti negausias poilsio va
landas ar bemieges naktis, su meile minė
dami gimtąją žemę.

■M. Katiliškis savo kūrybai turėjo „ati

Domas Burneikla 
U

Žemaičio atsiminimai
Išmirštantieji Kretingos bernardinų vie

nuolyno vienuoliai. Kretingoje jų buvo 
keturi: du kunigai — Dirmeika ir Bugvi- 
las ir du broliukai — Kontautas ir Vasil- 
kevičius.

Vietinis tebuvo tik vienas Bugvilas, ki
ti iš kitur, rodos, iš Tytuvėnų ir Varnių.

Dirmeika buvo įdomiausias ir simpatiš
kiausias ir kaip kunigas ir kaip žmogus ir 
didelis pokštininkas. Visada linksmas, be
sišypsąs.

Kartą vakare, eidamas į savo kambarį, 
susitikau Dirmeiką prie jo buto durų.

— Tu dar nesi buvęs pas mane? — pa
klausė.

— Ne, kunige.
— Tad eik šen, parodysiu tau savo pa- 

kajus.
Dirmeika turėjo du kambarius, kuriuos 

tvarkė daugiausia skalbėjos duktė Monika. 
Pirmame kambary stovėjo lova, uždengta 
naminiu gražiai išsiuvinėtu uždangalu. Čia 
pat buvo prausyklė, spintelė, pora kėdžių, 
nedidelis stalas ir dar kai kurie baldai. 
Kuklu, be prabangos, bet jauku.

Antrame kambary buvo jo asmeniška 
koplyčia, kurioje jis žiemos metu laikyda
vo mišias. Čia stovėjo nemaža spinta jo 
nuosaviems liturginiams drabužiams laiky
ti.

— Kai mirsiu, tai ir į žemę įlįsiu savais 
drabužiais, — su pasididžiavimu kalbėjo 
jis, rodydamas arnotus, kamžas ir kita.

To malonaus senelio kur.igo silpnybė 
buvo vasaros metu, kai pasitaiko sekma
dienį karšta diena, gerai pakrapyti mote
ris maldykloje. Moterys karštą dieną leng
viau ir gražiau pasipuošia, o galvas apsi
gobia įvairiaspalvėmis šilkinėmis skare
lėmis. Tokią dieną Dirmeika eina pas kle
boną ir prašo jam leisti sumą laikyti.

— Įpffik vandens pilną katilą, — įsako 
berniukui Dirmeika, rengdamasis zakris
tijoje.

Krapydamas vyrus, pašlaksto kur la
šas, kur kitas, bet jau moteris pilte apipi
la. Katiliuko vandens užtenka vos ligi pu
sės bažnyčios. 

duoti visiką, kas lieka po fabriko ir penkių 
valandų miego“, nes „kas tau čia sudarys 
kokias sąlygas, kam čia rūpės, ar dar ką 
rašinėji ir ar turi tam laiko“ (Br. Raila, 
Laumių juosta. 1966 m., 299 psl.). Net ir 
rašytojo vardas jį bemaž gąsdino, kad ne
galėjo kūrybai paskirti darbingiausių die
nos valandų: „Kodėl niekas manęs neti
tuluoja plieno fabriko darbininku, nors 
šiai draugijai sąžiningai priklausau jau 
keturiolika metų?“ — 1964 m. prasitarė 
Br. Railai.

Brandi kūryba
Kažin ar daug kas pagalvoja, kaip, ko

kia sparta rašytojas parašo vieną ar kitą 
knygą. Daug kas mano, kad, gerai užkan
dęs, sėda prie stalo ir pati plunksna teki
nom laksto baltu popieriaus lakštu.

Įdomiai M. Katiliškis papasakojo apie 
savo rašto darbus: „Matai, man, sužiedė
jusiam mužikui iš kalnėnų žemės, ne vis
kas taip sparčiai klostosi, kaip kitiems ge
rai mankštintų metodų vyrams. Man laiš
ką parašyti — labai rimta užduotis, suriš
ti su prakaitu ir visais sunkaus darbo at
ributais... Kokiai paskaitėlei ar reporta
žui aš turiu sugaišti savaitę... Gi apysa
kai man jau reikia mėnesių, o romanui 
metų ir dar metų... Ir juo man blogiau, 
kad kasdien aiškėja neatšaukiamas fak
tas, jog to visko nebebus galima atskleisti“.

Dėl to, jei M. Katiliškio bendradarbis 
Al. Baronas, miręs kelias mėnesiais anks
čiau, parengė spaudai bene 23 įvairaus 
žanro knygas, M. Katiliškis, dar Lietuvoje 
parašęs „Seno kareivio grįžimo“ apsaky
mų rinkinį ir jį praradęs, tremtyje pasi
rodė tik su šešiomis beletristinėmis kny
gomis: „Prasilenkimo valandos“, „Užuovė
jos“, „Šventadienio už miesto“, „Apsaky
mų“ novelėmis, „Miškais ateina ruduo' ro
manu (išleistu ir Lietuvoje) ir „Išėju- 
jiems negrįžti“ karo atsiminimais.

Gerai pažinęs paprastų žmonių buitį, 
kaip Vaižganto Napalys suaugęs su gamta 
ir jautriai išgyvenęs jos stichiją, M. Kati
liškis savo veikėjus apipina nuostabiais 
gamtos vaizdais. Jo novelių žmonės suau
gę su žeme, gaivališki, kupini gilių jausmų 
bei vitališkų jėgų ir turiningų išgyvenimų. 
Stilius — puošnus, pasinešęs į barokinį 
puošnumą, žodžiai — rūpestingai atrinkti, 
praturtinti gyvosios žmonių kalbos niuan
sais. Atidžiai skaitant, galima j'austi rašy
tojo pastangas išpuošti kūrinį spalvingais, 
tarsi dailininko paveikslo, vaizdais, o į 
veikėjų vidų supilti gaivališkų išgyveni
mų tirštį.

Štai, frontui artėjant, į gamtą išeina įsi
mylėjusių pora. Liucija, kurios „lūpos pri
tvinkusios žalio ir saldaus laukų kraujo“, 
o „akys — tamsesnės už giliausius šuli
nius“, nori prisipažinti laukianti kūdikio. 
Su jais abiem, rodos, jaučia ir kažkokio 
sprendimo laukia ir palšus sparnus iš
skleidęs vakaras, ir „sodri gyvastis ga-

— Bėk, atnešk vandens! — garsiai sako 
berniukui, o pats tuo tarpu stovi ir lau
kia šypsodamasis.

Moterys, kurios pažinojo Dirmeiką, tik 
pamačiusios jį išėjus sumos laikyti, trauk
davo nuo galvos šilkines skareles. Dirmei- 
kai buvo viskas atleidžiama.

Palaidotas jis Kretingos senosiose kapi
nėse, kairėje pusėje įėjus pro didžiuosius 
vartus tuojau už paminklo Pabrėžai.

Antras bemard., kunigas Bugvilas, bu
vo tikra ir grubi priešingybė. Anas links
mas ir pokštininkas, o šis piktas ir gobšus.

Bugvilas buvo stambus, veidas apdri
bęs (kaip ir visas jo kūnas) ir giliomis 
duobutėmis išvagotas, lūpos storos, nosis 
plati ir sodriai mėsinga. Vaikščiodamas 
dažnai pats vienas kalbėdavo. Tada jo ne
užkalbink — gausi lazda per šonus. Bet 
gerai nusiteikęs (retai pasitaikydavo) ty
liai dainuodavo vis tą pačią dainelę:

Šoko Magdė su Stepu, su Stepu
Ir išdūrė Stepui akį su papu, su papu.

Išgirdęs tą dainelę dainuojant, gali drą
siai jį net prašnekinti — nesupyks.

— Ar tau patinka ta dainuška? — klau
sia kartą, sutikęs mane koridoriuje.
— Labai patirJka, tėve dvasiškas.

— Mata, mata! O poteriai kalbėti ar- 
patinka?

— Tiek pat kiek ii- tamstai, tėve dvasiš
kasis.

Pakėlė lazdą, maniau, kad gausiu per 
šonus. Bet, draugiškai bakstelėjęs lazdos 
galu į krūtinę, tarė:

— Nešok su didžpapėmis, bo išdurs 
akis.

Be to, Bugvilas buvo labai nervuotas ir, 
kaip jau minėta, didelis gobšas. Jis ir mi
šias telaikė tas, už kurias gaudavo 12 rub
lių (prie šv. Antano aukuro). Tokioms 
mišioms, kaip vietinis bernardinas, jis tu
rėjo pirmenybę ar privilegiją, kurią skru
pulingai saugojo.

Kartą vakare liokajus Igne, eidamas 
pro Bugvilo kambarį, pastebėjo, kad du
rys praviros. Susigundė ir pasižiūrėjo į vi
dų. Bugvilas klūpąs prie lovos ir, pro

Su lietuviais 
pasaulyje

NUBAUDĖ VIENA DIENA KALĖJIMO
Jau buvo rašyta apie jaunuosius lietu

vius, demonstravusius prie Sov. Sąjungos 
ambasados Vašingtone. Jie tada buvo su
imti, bet greit paleisti.

Teismas dalį jų išteisino, bet tris — 
kun. Pugevičių, R. Stirbį ir M. Aistį — 
nubaudė po vieną dieną kalėti. Sėdėti 
jie nesėdėjo, nes buvo užskaityta suėmi
mo diena.

VISUOMENININKO PREMIJA 
V. TATARICNUI

Kun. dr. Juozo PrunSkio įsteigtoji vis
uomenininko premija šiais metais paskir
ta Sao Paulo lietuvių katalikų bendruo
menės choro vedėjui Viktorui Tatariūnui.

V. Tatariūnas vadovauja chorui jau 20 
metų.

nykių, dirvų, sodybų ir miškų brandžioje 
motinystėje“:

„Mes ėjome susiglaudę — du jaunuoliai 
didelėmis ir praviromis širdimis, paliesti 
bendros nedalios, kurios dydžio nebuvo 
galima išmatuoti. Kraujas tvinkčiojo, ir 
drėko kakta. Balti, tartum pažertas snie
gas, kmynai žydėjo abipus tako, ir man 
kažkodėl pasirodė, kad ši naktis parinkta 
ir paruošta nepaprastam uždaviniui. Tarp 
mūsų buvo tyla“ (Prasilenkimo valanda).

Koks glaudus ryšys tarp likimą svars
tančių žmonių ir gamtos, tarp sprendimo 
laukiančių dviejų širdžių ir baltai žydin
čių tylių kmynų!

Deja, rodos, jauti, kad laimė turi praei
ti pro tuos du hamsūniškus gamtos vai
kus, kad plevenanti sodri gyvastis, balzga
nai nakčiai suklusus, visu svoriu suslėgs 
brandžią svajonių motinystę. Ir iš tikrųjų 
juodu skyrę tiltai susprogdinti ir atsisky
rimas vos panešama našta užgula pečius:

„Tėviškė paliko ir viskas, viskas joje. 
Mano meilė, mano kūdikis, mano gimstan
čio kūdikio riksmas. Aš nespėjau įsitverti 
į greitą buities vežimą ir likau nublokštas 
į kelio dulkes“.

Jausdamas karo niokojamos gimtosios 
žemės stichiją ir gaivališkų jausmų čiur
lioniškomis Marių sonatomis išsiliejimą, 
rašytojas liūdnai reziumuoja: „Kitaip ne
galėjo atsitikti'...

Rodos, kitaip negalėjo atsitikti nė Ma
riui Katiliškiui. Ir jis, kaip tos novelės į 
niūrią vienatvę nustumtas veikėjas, su šil
ta meile žiūrėjo į savo parašytus, bet dar 
neišbaigtus kūrinius ir prasitarė:

„Dirbčiau, jei galėčiau. Tas „miškais 
atėjęs“ ir nuėjęs „ruduo“ man, galbūt, la
biau, negu kam kitam, yra gyvas ir vis 
nebaigtas reikalas. Tartum kokia atvira 
žaizda“.

žaizda nesugijo: jo saitai „nutrūko su 
išore, su praeitim, su dabartim'...

J. Kuzmlckls

pirštus varstydamas auksinių pinigų krū
vą, kriuksi (Ignės žodžiai). Pastebėjęs 
tarpdury Ignės galvą, surikęs tokiu baisiu 
balsu, kad tas keliais šuoliais atsidūrė 
mano kambary, kur ir papasakojo šią ma
žą istorijėlę.

Kunigas Jakuška. Jis buvo dar jaunas 
žmogus, gal nė keturių dešimtų neturįs. 
Buvo šviesus, išsimokslinęs. Bet, tapęs 
kunigu, pradėjo smarkiai nugerti. Tas jį 
ir į Kretingą atvedė. Čia labai kentėjo, 
dažnai skųsdavos kalėjimišku gyvenimu.

Jis dažnai užeidavo pas mane ir čia 
daug ir išsamiai man yra pasakojęs apie 
lietuvių tautos nelaimes. Tai, anot jo, esan 
ti nepaprastai skaudi tautos tragedija, kai 
didelė jos dalis — bajorija, o su ja ir žy
mi dalis kunigijos, gyvendama savo gim
tajame krašte ir taip savos liaudies, atsi
sakė savo kalbos svetimos tautos naudai, 
tuo pačiu patraukdama paskui save ir da
lį liaudies.

— Jei mes, kunigai, būtume bent prieš 
šimtą metų ėmę kalbėti lietuviškai klebo
nijose, tai ne tik būtume sulaikę lietuvių 
liaudies lenkėjimą, bet ir grąžinę tautai 
jau išklydusius, — kartą kalbėjo jis, muš
damasis sau į krūtinę susijaudinęs.

Tada man atrodė, kad kunigas neturė
tų taip kalbėti, bet vėliau įsitikinau, kad 
kun. Jakuška buvo didžiai teisus, ir jis 
buvo tarsi aušrinė pavėlavusiojo lietuvių 
tautos atgimimo aušroje.

Su didžia pagarba aš jį prisimenu.
Kunigas Stripeika atsikėlė iš Gargždų 

rudeniop. Jis buvo, gal būt, apie 60 m. 
amžiaus. Bet dar tvirtas. Pirmą kartą su 
juo susitikau miško keliuke, kur jis mė
go pavakarėmis vaikštinėti. Čia mudu ir 
susipažinome. Vėliau čia mes dažnai su
sitikdavome ir ilgai vaikštinėdavome šne
kučiuodamiesi. Jis skųsdavosi, kad jam į 
mišių vyną kažkas įpiląs žiurkžolių.

— Argi gali būti, kad kunigą kas norė
tų nunuodyti?! — kartą nustebau, kai jis 
vėl ėmė pasakoti tai.

— Ale aš tamstai sakau! — šūktelėjo 
jis, net ėjęs sustojo.

Į jokius kitus valgius ar gėrimus 
jam tų žiurkžolių „nepylė“, tik į mišių 
vyną.

— Negerai, kad dabar kunigai tarpusa

...TAVO TĖVYNĖ LIETUVA
Klevelando krikščionys demokratai su

ruošė minėjmą 10 metų nuo valstybinin
ko, Lietuvos patrioto prel. Mykolo Krupa
vičiaus mirties.

Pagrindinis kalbėtojas A. Kasulaitis, 
be kita ko, iškėlė M. Krupavičių kaip 
lietuvybės apaštalą, pateidamas ištrauką 
iš jo testamento:

^Lietuvi, tebūnie tau pirmaisiais tėvas 
ir motina, bet viršaus jų tebūnie tau tavo 
tėvynė Lietuva“.

PREMIJA
V. AUGULYTEI-BUČMIENEI

Ohio lietuvių gydytojų draugija 1.000 
dol. kultūrinę premiją paskyrė pedagogei 
Vidai AuigulyteijBučmienei.

Laureatė darbščiai dirba lietuviškoje 
šeštadieninėje vargo mokykloje.

MIRĖ IG. MALĖNAS-MALINAUSKAS
Peržengęs 80 metų amžiaus ribą, Kle- 

velande mirė buvęs mokytojas ir Kauno 
Vytauto Didž. universiteto teologijos-filo
sofijos fakulteto pedagogikos dėstytojas 
Ignas Malėnas-Malinauskas.

J. Malėnas-Malinauskas buvo gabus pe
dagogas ir yra parašęs visą eilę vadovė
lių, elementorių, savo srities straipsnių.

Pokario metais vadovavo Scheinfeldo 
(Vokietija) tremtinių gimnazijai. Persikė
lęs į Ameriką, veikė lietuvių bendruome
nėje, rašė knygas, straipsnius ir skaitė pa 
skaitąs.

SUŽEISTAS RAŠYT. A. MIRONAS
Kalifornijoje automobilio nelaimėje bu

vo sunkiai sužeistas rašytojas Andrius 
Mironas ir kiti. Važiavusios kartu jo žmo
na Ona ir kitos moterys mažiau nukentė
jo.

Praeitais metais birželio mėn. Londono 
Lietuvių Namuose rašyt. A. Mironas ir jo 
žmona aktorė Ona davė savo kūrinių la
bai nuotaikingą rečitalį.

Rašytojas pamažu sveiksta.

BR. KVIKLYS IR TOLIAU DARBUOSIS 
KULTŪRAI

67 m. amžiaus žurnalistas ir 'kultūrinin
kas Bronius Kviklys pasitraukė iš Drau
go“ redakcijos.

Dabar jis toliau rengs knygas apie 
Lietuvos vyskupijų bažnyčias.

Vladas šlaitas

Citrinos kvapas
šešiasdešimtieji metai 
reiškia pirmą rudens pabučiavimą.
Po pabučiavimo
galima dar gyventi 'ir trisdešimt metų,
bet pabučiavimo 
skonis lieka burnoj. 
Tik citrinos
stiprus kvapas arbatos stiklinėje nuolat

primena,
kad gyvenimas greitai bėga ir greitai 

prabėga.

vy kalbasi lietuviškai, — kartą pasiskun
dė jis, kad negalįs kalbėtis lenkiškai su 
kunigais.

— Argi kunigas nelaikai savęs lietuviu, 
kad nepatinka lietuviška kalba?! — pa
klausiau nustebęs.

— O, taip, aš esu žemaitis — lietuvis, 
bet kunigams geriau pritiktų kalbėti len
kiškai savo tarpe. Antai jo mylista vysku
pas Girtautas yra tikras žemaitis, bet vi
sada su kunigais kalba lenkiškai, — atsa
kė išdidžiai.

— Bet kunigas Jakuška sako, kad jei 
lietuviai kunigai būtų pradėję kalbėti lie
tuviškai tarpusavy bent prieš šimtą metų 
ir tuo pačiu sulietuvinę klebonijas ir baž
nyčias, šiandien lietuvių tauta būtų daug 
šviesesnė ir laimingesnė. Tikriausiai ir 
spauda nebūtų uždrausta, — atsakiau, pa
sirėmęs kunigo Jakuškos nuomone.

— Gali būti, — atsakė nenoriai.
Nuo tos pavakarės nutrūko ir mūsų 

pasivaikščiojimai. Vėliau jis susirgo ir be
susitikau jį trumpai prieš palikdamas 
Kretingą.

Įdomūs buvo kun. Stripeikos pamokslai. 
Jis sakė pamokslus, kaip ūkininkas — tė
vas kad sakytų pamokymus savo vaikams. 
Prilyginimus ėmėsi iš tų žmonių gyveni
mo, kuriems tai pasakojo. Man jie labai 
patiko. Patiko jo pamokslai ir žmonėms. 
Stripeikai įlipus į sakyklą, nė vienas žmo
gus nepajudėdavo išeiti lauk. Bet ir jau
nimas klausydavosi ramiai.

Man labai patiko vienas jo pamokslo ga
las, kuris taip įstrigo atmintin, kad, ro
dos, ir dabar girdžiu jį tai sakant.

— Ką jūs darote, kai jūsų pievą kur
miai išrausia?! — sušuko jis, dešinę ranką 
iškėlęs virš savo galvos. — O štai ką da
ro geras gaspadorius! Jis ima grėblį ir, nu 
ėjęs į pievą, tuos kurmrausius išdaužo ir 
pievą vėl išlygina, kad būtų patogu piovė- 
jui šienas piauti. Taigi, žmogau, jei ir ta
vo sumenėje atsiranda kurmriausių, ateik 
čia, į šią šventą vietą ir išdulkink juos 
lauk! Tada tavo sumenė bus vėl švari, ir 
tu vėl ramiai galėsi savo darbus dirbti. 
Amen.

(Bua daugiau)

SERGA J. PRONSKUS
Buvęs ilgametis „Naujienų“ (Čikaga) 

redakcijos darbuotojas Juozas Pronskus, 
nuvykęs į Winipegą pas savo dukterį, 
sunkiai susirgo.

J. Pronskus yra pasireiškęs, kaip spal
vingas ir gabus žurnalistas nepriklauso
moje Lietuvoje ir išeivijoje, o taip .pat 
Aklasmatė slapyvardžiu pagarsėjęs fel
jetonais.

DR. J. SUNGAILOS PRAŠYMAS
Buvęs PLB valdybos pirm, ir dabarti

nis PLB garbės teismo pirm. dr. Juozas 
Sungaila VLIKo seime 1980. XII. 13 To
ronte savo kalboje prašė baigti žalingą 
nesantaiką tarp VLIKo ir PLB vadovų. 
Jis sakė:

„Betgi šiandieną su liūdesiu matome, 
kad ši 21 metus klestėjusi nuoširdaus 
bendradarbiavimo dvasia prieš metus bu
vo skaudžiai pažeista. Nėra reikalo ana
lizuoti tų aplinkybių, kuriomis tai įvyko, 
nes jos mums visiems yra gerai žinomos, 
tačiau tenka konstatuoti, kad ši nesantai
ka tarp VLIKo ir PLB valdybų neigiamai 
atsiliepia į šių institucijų veiklą ir, dar 
blogiau, ji yra jaučiama periferijoje —LB 
apylinkėse Kanadoje ir Pietų Amerikos 
kraštuose, nekalbant jau apie JAV Lietu
vių (Bendruomenę bei visą lietuviškąją 
visuomenę. Galutinėje pasėkoje nukenčia 
daugiausia tai, dėl ko mes visi dirbame 
ir sielojamės, būtent, vergijos jungą ne. 
šanti, bet herojiškai kovojanti Lietuva.“

ČIKAGOS ANGLUOS BRITANIJOS 
LIETUVIŲ KLUBO SUKAKTIS

Čikagos Anglijos Britanijos lietuvių klu
bas 1980 m. lapkričio 15 d. paminėjo savo 
veiklos 20 m. sukaktį.

Ta proga, pasirodo, buvo išleistas ir su
venyrinis apžvalginis leidinys, kuriame 
rašo A. Lakas, J. šidlauškas. Ypač apstu 
iliustracijų ir A. Lako eilėraščių.

R MIEŽELIS — KOLUMBUOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

PIRMININKAS
Kolumbijos Lietuvių bendruomenės nau 

juoju pirmininku išrinktas Raimundas 
Mieželis.

Neseniai Kolumbijoje vyko lietuvių 
kultūrinės dienos, į kurias PLB lėšomis 
buvo nuvykusios lietuvių tautinio meno 
kūrėjos Anastazija Tamošaitienė iš Kana
dos ir Aldona Veselkienė iš Čikagos ir so
listai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas 
Prapuolenis.

„AIDŲ“ PENKTASIS
Dabar dvūguibo storumo sąsiuviniais lei

džiamų „Aidų“ žurnalo Nr. 5 V. Natkevi
čiaus straipsniu („Idealinės vertybės Do>- 
nelaičio asmenybėje ir ,,Metuose“) pami
nimas Donelaitis, spausdinamas K. Bra- 
dūno triptikas „Poetas“ tiaip pat ryšiulm 
su K. Donelaičio sukaktim, J. Vidzgiris 
rašo apie Lietuvos laisvės kovas 1940- 
1980 m. A. Rubšys nagrinėja dešimt Die- 
vo įsakymų. Rašoma apie dail. A. Valeš- 
ką, kuris kartu buvo pakalbintas pasisa
kyti apie lietuvių meną. V. Kavaliūnas 
rašo apie Čiurlionio ansamblį, kun. K. 
Trimakas apie popiežių Joną Paulių II, 
V. Bagdanavičius apie modernios filoso
fijos kliūtis maldai, V. Volertas apie Či
kagos lietuvių operą, J. Prunškis apie 
dainų šventę.

Minimi Juozas Laučka, Ignas Malėnas, 
recenzuojama A. (Barono „Laivai ir uos
tai“, L. Dovydėno ,,Vasaros vidudienis“ 
ir Lietuvoje išleistieji H. Korsakienės ir 
J. Būtėno atsiminimai.

Tarp šio numerio iliustracijų žymią 
vietą užima A. Vaieškos kūrinių nuotrau
kos.

PASKIRSTYTAS LIETUVIŲ FONDO 
PELNAS

Lietuvių Fondo Pelno skirstymo ko
misija, pirmininkaujama dr. Kazio 
Ambrozaičio, posėdžiavo Čikagoje gruo
džio 5 d. Tai buvo ketvirtas 1980 m. posė
dis. Ankstyvesniuose posėdžiuose buvo 
paskirstyta 75.000 dol., o šiame kiti 25.000 
dol. Tad iki šiol iš 1980 metų LF pelno 
jau paskirstyta arti 100.000 dol. Šiame 
posėdyje JAV LB Švietimo tarybos pro
jektams teko 14.350 dol., JAV LB Kultū
ros tarybos projektams 4.000 dol., Lietu
vių Rašytojų draugijos premijai 2.000 dol., 
Vasario 16 gimnazijai 2.000 dol., stipendi
jos keturiems studentams iš Krukonio 
vardo stipendijų fondo 2.000 dol. ir PLB 
švietimo projektams užsienyje 500 dol. 
Šiuos paskirstymus dar turi patikrinti 
Lietuvių Fondo taryba.

Galutinis 1980 metų LF pelno paskirsty
mo (posėdis bus sausio mėnesį, kada pa
aiškės (tikslus 1980 m. pelnas. Nuo 1962 m, 
iki šiol LF jau paskirstė 743.000 do1!., lie
tuvių švietimo ir kultūros reikalams.

NERIJA IR BERNARDAS BOGOTOJE
Bogotos (Kolumbija) kultūrinėje lietu

vių savaitėje lapkričio 4-11 d. d. dalyvavo 
solistai N. Linkevičiūtė ir B. Prapuolenis 
iš Čikagos.

Bogotos savaitėje dail. A. Tamošaitienė | 
(Kanada) ir A. Veselkienė (JAV) surengė 
dailės ir tautodailės parodą.

Andų universiteto tekstilės fakultete 
buvo pravestas juostų audimo kursas. S
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KITI APIE MUS
Apie „Pradalges“ ir Nidos Knygų Klubų

„Draugas“ (Čikaga) lapkričio 8d. kul
tūriniame priede išsispausdino J. Gliau
dės interviu „Kalbam su rašytoju Kazi
mieru Barėnu“, kuriame plačiai papasa
kojama apie Nidos knygų klubo išleistą
sias 10 „Pradalgių“, „Europos Lietuvi“ ir 
kt.

„Pradalges“ J. Gliaudą šitaip vertina:
„1964 metais Nidos knygų klubas, iš

leidęs penkiasdešimtį knygų, atspausdino 
ir Literatūros metraštį „Pirmoji Pradal
gė“. Nusakymas „Pirmoji“ žadėjo tų 
„pradalgių“ daugiau. Tai buvo šviežiena 
išeivijos kultūriniame klimate. Metraštis 
buvo tradiciniai kuklus išvaizda, kaip vi
sos Nidos Knygų Klubo išleistos knygos. 
Ta proga metraščio leidėjai prasitarė, jog 
metraštis nėra puošniai išleistas, kaip 
gal turėtų būti. Jis toks pat paprastas, 
kaip ir visi Nidos knygų klubo leidiniai, 
be šventadieniškesnio drabužio. Bet ką 
gi žmogus darysi, kad puošnumas kaštuo
ja pinigą, kurio nėra!

„Pradalgių“ puošnumu tapo jų unikali 
rolė — dailaus rašto pristatymas skaity
tojui. Metraščio struktūra buvo liberali 
atrankos požiūriu. Tai buvo savotiškas 
novatoriškumas supažindinti skaitytąją 
su autoriais, kurie tų metų laidoj yra 
aktyvūs. Tai buvo smulkaus žanro (for
mos atžvilgiu) kūrinių estrada. Novelė, 
romano atkarpa, poezijos kūrinys, nagri
nėjimas ir atsiminimas — tai „Pradalgių“ 
medžiaga. Pirmoji „Pradalgė“ buvo 380 
puslapių. Vėlesnės pradalgės kartais pra
lenkdavo pirmąją puslapių kiekiu. Dešim
toji turi beveik 500 puslapių. Tad vien tik 
lektūros imtimi yra tikra dovana skaity
tojui, pateikianti jam įvairiažanrę litera
tūrinę medžiagą.

Lietuvių Enciklopedija (t. XXXVI) 
taip aptaria „Pradalges“: Dalyvauja tiek 
žinomieji autoriai, tiek tesirodžiusieji 
periodikoje.

„...argi mūsų skaitytojams nebūtų ma
lonu bent kartą per metus susilaukti 
knygos, kurioje dalyvauja bent kelios 
dešimtys autorių? Tikimės, kad būtų ma
lonu ir kad tokius metraščius reikėtų 
leisti...“ parašė metraščio redakcija „Pir
mosios Pradalgės“ pratarmėje j skaityto
jų.

Su džiugiomis nuotaikomis, reikia pa
sakyti, sutinkamos ir visos kitos, vėles
nės .Pradalgės“. Bet...

Be't įvairūs Nidos spaustuvės darbo 
svyravimai sulaikė reguliarų, kasmetinį, 
„Pradalgių“ rodymąsi. Ši „Dešimtoji Pra
dalgė“ pasiekė mus ne 1974 metais, kaip 
privalėtų, bet su 1980 metų data. Pažįs
tant žiaurią mūsų knygų leidybos atmos
ferą, konkretus klausimas lipa ant liežu
vio: ar tai jau finalinė „Pradalgė“ ir kuo 
reikia rūpintis Dešimtajai pasirodžius — 
ar šampanu, ar grabnyčių žvake?

Dešimtoji atrodo patraukliai. Dalyvau

Rūtelė žalioji
Senuose vienuolyno revizijų aktuose 

rūta minima šešioliktojo šimtmečio vidu
ry. Drauge su ja minimos ir kitos kvapios 
žolės: bazilikas, juozažolė, jeronimas, roz
marinas. Nė vienas šių prieskonių augalų 
netapo apeiginiu, nė vienas r.enusipelnė 
apdainavimo. O rūta susilaukė dešimčių 
užkalbėjimų, šimtų dainų. Kodėl tik rū
ta, jei kitos žolės ir kvapesnės, ir gražes
nės?

Jei panagrinėsime tuos užkalbėjimus, 
dar daugiau nustebsime: žalioji rūtelė 
neva gydo nuo tokių ligų, kurias ji paiti 
sukelia. Žalioji rūtelė dainose baltais žie
dais žydi, raudonom uogelėm dera! Džiū- 
diama, vysdama rūtelė maloniai kvepia. 
Rūtos rasa veidą prausia, kad gražus, ly
gus, baltai Skaistus būtų.

Šitaip tik dainose. Darželinės rūtos rasa 
pasipirausus, nupils kūną rudomis dėmė
mis ar net pūslėmis. Rūtelę ir duonele 
dainose vadina, ir rūpintojėle, ir skalsin- 
tojėle, bet visi žinome — rūtos nevalgysi. 
Ir dar — rūtelė neboja nei žiemos šalčio, 
nei vasaros karščio, žaliut žalia ilgus me
tus žaliuoja. O iš tikrųjų po pirmos stip
resnės šalnos rūta nuleipsta.

Rūta senovėje plito vienuolynuose (mo
teriškuose). Oficialiai — kaip prieskonis 
ir vaistas,, o iš tikrųjų, patyliukais — kaip 
meilės nuodėmių pasekmių likviduotoja. 
Rūtelės čia pasitarnaudavo kaip aborto 
priemonė.

Apie rūtos plitimą rasime ir daugiau 
faktų.

Veliuonoje klebonavęs Juška, kai kurie 
kiti klebonai ir vikarai, besirūpinę lietu
vybe, vydavo iš bažnyčios merginas, ne
tuokdavo, jeigu jos ateidavo be rūtų vai
nikėlio. Drausdavo neštis bruknienojų 
puokštes ir vainikus, nors tais laikais bu
vo priimta jais puoštis.

Dainose saldžias uogeles mergelės aukš
tuose kalnuose renka. Pasižvalgykime 
šviesių pušynų degimuose, miško aikštėse 
ir rasime besidriekiantį žalią augalėlį — 
ir lapai smulkūs, ir žiedai balti, ir uogos 
raudonos, salstelėjusios, miltingos, šiauri
nėje Skandinavijoje jas ir šiandien valgo. 
Ne iš bado, o kaip mėgstamą nacionalini 
patiekalą. Taigi žaliąja rūtele senovės dai
nose vadinamas visai kitas augalas — ne 
tas, kurį šiandien auginame darželiuose.

Rūta — senas mūsų žodis. Pasižiūrėki

ja per 30 autorių. Gausūs savo siužetija 
raštai. įvairūs veikalų žanrai. Stambūs 
kūriniai vienoj rikiuotėj su miniatūra. 
Kaip būtų baugiai skaudu šitokio 
periodiško leidinio netekti. „Pradalgių“ 
netekimas būtų dar vienas laiptas žemyn 
į stagnacijos požemius; dar viena kapitu
liacija prieš gyvenimo diktuojamas sąly
gas. Taip jau yra: vienos, išeiviškai pa
grindinės generacijos dingimas ir kitos 
atsiradimas — skaudu prisipažinti — 
dvelkia knygos leidybos genocidu. De
šimtį kartų rašytojas Kazimieras Barė- 
nas kėlė rašto brotius į talką. Kas bus 
toliau?"

Kalbėdamasis rašytojas J. Gliaudą kė
lė tokius klausimus:

„Dešimtąją Pradalgę“ sutikdami, norė
tumėm patirti daugau apie šį ištvermin
giausią lietuvių metraščių istorijoje lei
dinį: kaip sekasi kovoti su sunkumais, 
kaip lengva juos nugalėti, atrasti auto
rių auditoriją, kurie talkino, kokios bari
kados ant kelio prieš vienuolikąją ir ją 
sekančias „Pradalges“? Kaip gimė „Pra
dalgės“? Kokios jų tąsos prognozės? Kas 
buvo redagavime esminio, kas kurjoziš- 
ika?“

Į tuos klausimus platokai ir buvo atsa
kyta. J. Gliaudą pasidomėjo ir Nidos 
Knygų Klubo veikla, kartu iškeldamas 
tos leidyklos reikšmę:

„Knygų leidykla visad buvo ir bus 
visuomenės intelektualinio lygmens baro
metras, nes leidyklos prigimtis nepanaši 
į rampos šviesų nutviekstą regyklą. Štai 
Didžiojoje Britanijoje, Londone, įsteigtas 
Nidos knygų klubas išleido 101 knygą! Be 
Nidos knygų klubo veiklos kokia gi tuštu
ma atsirastų laisvas lietuviškos knygos 
leidybos aruodose. Tad Nida ikišiol buvo 
pasididžiavimo objektas. Nukelkite nuo 
savo knygų lentynos 101 knygą ir jūs pa
matysite graudžiai žiojojančią tuštumą. 
Tai Nida, tai Nidos išleistosios knygos! 
Šiai leidyklai ilgai vadovavo rašytojas 
Kazimieras Barėnas. Atplėšęs iš savo 
geriausių kūrybinių metų leidyklai va. 
dovavilmo metus.“

Ir į tą klausimą buvo atsakyta.
O smalsusis pokalbininkas dar norėjo 

sužinoti apie patį K. Barėną, prisistaty- 
damas su tokia įžanga:

„šalia savo kūrybai nutraukiamų va
landų Sveikam teko redaguoti dar ir 
„Europos Lietuvį“, dalyvauti visuomeni
nėje veikloje, vadovauti Nidos knygų 
klubui, vesti bibliografijai itin vertingas 
„Rinktines“, redaguoti „Pradalges“, anto
logiją „Saują derliaus“ — ir štai didžiu
lis Paties literatūrinis derlius, neužmirš
tamas romanas „Tūboto gaidžio metai“, 
kur išranki ironija susipina su istoriniu 
realizmu, „Dvidešimt viena Veronika“, 
liudijanti buities gilią tragediją, novelės, 
apžvalgos, nagrinėjimai...“

Čia K. Barėnas pasipasakojo apie save.

me į miškauogės kerelį: vidurinės dalies 
šakutės trumpos, stačios, žieduotos, o pa
kraščiais—nutįsusios, rasi ir aplink galvą 
išsitenkančios — tai rūtojus. Vinguriuo
ja, žemės paviršiumi teka, pasak senų 
žmonių, — rūtuoja. Tai gal iš čia ir kilo, 
pavadinimas rūta?

Jei taip, kodėl miško augalas siejamas 
su darželiu? Labai paprastai: daržai ir 
darželiai prie sodybų — ne taip jau seni, 
kaip daržai ir darželiai laukuose. Degi
muose artkliauogė — rūta mėgsta augti. 
Tuos darželius degimus reikėjo aptverti, 
kad uogų šernai ir meškos nesuėstų.

Vadinasi, turime savo rūtą — džiūstan
tį, tikrai maloniai kvepiantį augalą. Tai 
ne atvykėlė dvoklė. Būtent dvoklė, nes 
botaninis šio augalo pavadinimas — Rūta 
graveolens. O graveolens — sunkiai, var
ginančiai, nemaloniai kvepiąs.

Reikėtų savąją rūtą atkurti tiek darže
liuose, tiek ir apeigose. Deja, panamės 
darželių žemės jai menkai tinka, o miš
kuose šis augalas sparčiai nyksta. Negi 
su dvoklia ir liksime? Ne. Tuo jau pasi
rūpino mūsų senelės: jos nužiūrėjo gražų 
darželinį žiemažalį augalėlį, mėlynais žie
dais žydintį. Pavadino jį ne tik Slenkste- 
ne, žieme, beit ir namine rūta, darželine 
mirta. Gražus, lengvai auginamas augalė
lis tinka pynimui, geras senosios rūtos už
vadėlis.

E. Šimkūnaitė
Biologijos mokslų daktarė 
(iš „Valstiečių laikraštis“)

,,ANNABERGO LAPELIS“
Pabaltiečių Krikščionių studentų sąjun

gos lietuvių skyrius išleido savo tradicinio 
metinio „Annabergo lapelio“ Nr. 8. Jį re
daguoja kun. J. Urdzė, talkinamas A. Her
mano, P. Veršelio ir kitų.

Jame rašo J. Urdzė, R. Vymeris, M. 
Klumbys, Ig. Urdzė, R. .Sprogienė, M. Stan- 
kus-Saulaitė, E. Šneideraitienė, P. Beržas, 
A. Hermanas, M. Vėgnerienė, R. Vienutis, 
E. Melkienė, A. Burakienė, R. Baltulis ir 
kiti.

Praeitą rudenį literatūros būrelis Anna- 
berge nagrinėjo K. Barėno ,,Dvidešimt 
vieną Veroniką“. Leidinyje spausdinamas 
pasikalbėjimas su tos knygos autorium.

Sftaityteju tautieti
Malonus Pone Redaktoriau,

Ryšium su S. Kuzminsko 80 metų jubi
liejum aš taipogi, kaip jo mokinys (jis 
mokė mane „Aušros“ gimnazijoje Kaune 
buhalterijos), sveikinu jį ir linkiu geros 
sveikatos ir ūpo dar daug metų rašyti 
laiškus iš Nottinghamo.

Ta proga paskelbtume su S. Kuzminsku 
pasikalbėjime dėl jo DBLS veiktos buvo 
pasakyta: „buvote juk tas, kuris iškėlėte 
mintį tokią organizaciją steigti“. Tas pa
sakymas yra neteisingas, nes aš, kaip 
DBLS įkūrimo iniciatorius, tuo reikalu su
S. Kuzminsku jokių pasitarimų neturėjau. 
Neteisingai apie tai taipogi yra pasakyta 
1978 metais išleistoje knygoje „Britanijos 
lietuviai 1947-1973“.

Teisybė, po DBLS įkūrimo aš turėjau 
nemaža su S. Kuzminsku ginčų, kai jis 
bandė DBLS ir mane, kaip jos pirminin
ką, įvelti į srovinius ginčus dėl visokių 
veiksnių kompetencijos.

Su tikra pagarba
P. B. Varkala

„E. Lietuvio“ redakcija atsiprašo P. B. 
Varkalą dėl sakinio „buvote tas, kuris iš
kėlėte mintį tokią organizaciją steigti“. 
Tuo jokiu būdu nebuvo norėta kėsintis su
mažinti DBLS steigėjo nuopelnus, kurie, 
rodos, be jokios skriaudos yra atpasakoti 
knygoje „Britanijos lietuviai 1947-1973“.

Gal ir tiksliau būtų buvę, jei tame saki
nyje būtų buvę įrašyta ne „iškėlėte“, bet 
kaip nors kitaip. O kad dr. S. Kuzminską, 
F. Nevenavičių ir J. Lūžą Vlikas buvo įpra 
šęs steigti Britanijos bendrą lietuvių or
ganizaciją ir net su rašytiniais įgalioji
mais juos iš Vokietijos išleidęs, tai juk 
neginčijama tiesa, kaip niekas neginčija 
fakto, kad P. B. Varkala įsteigė DBLS.

Gaila, kad P. B. Varkala šia proga aiš
kiau neparašė, kas anoje knygoje apie 
Britanijos lietuvius neteisingai pasakyta.

KAD DAR ILGAI IR SĖKMINGAI...
Tikimės, kad gražiai tvarkomas „Euro

pos Lietuvis“ dar ilgai ir sėkmingai džiu
gins tautiečių širdis.

Už sunkų redagavimo darbą dėkodama, 
pasilieku

Jūsų Irena Joerg, Austrija

MALONU BŪTŲ TURĖTI 
KALENDORIŲ, BET NEBĖRA JO

Beje, ar Nida man negalėtų atsiųsti š.m. 
nuplėšiamo kalendoriaus, jeigu išleido — 
čia jo niekur negalima gauti, o toks „su
venyras“ būtų malonu kasdien turėti. 
Bronys Ralila, Califomija.JAV

Kalendorius buvo išleistas, bet, deja, 
jo kažkaip per ‘anksti pritrūko, nors norin
čių jį gauti dar yra.

REIKALINGA IREFORMUOTI DBLS
Artėjant D. Britanijos Lietuvių Sąjun

gos suvažiavimui, norime čia iškelti kele
tą būtinų reformų ir pageidavimų, kurie 
turėtų būti įvykdyti.

1. Pirmiausia dėl DBLS centro valdybos. 
Kol DBLS nebuvo sujungta su LNB, jos 
valdybos būdavo kasmet renkamos iš 
naujo. Dabar DBLS turi prisitaikyti prie 
LNB įstatų ir suvažiavimuose tegali per
rinkti ar naujai išrinkti tik du valdybos 
narius. Mes norėtume, kad būtų grįžtama 
prie senos tvarkos ir visa valdyba kasmet 
iš naujo renkama arba nors 4 jos asme
nys. Jei kliudo tai padaryti LN Bendrovės 
įstatai, tai jie turėtų būti pakeisti.

Padėtis, kaip jau nebe pirmus metus 
matome, yra tokia, kad DBLS Centro 
Valdybos nariai-LN Bendrovės direktoriai 
pasidarė nebepajudinami. Jie iki 3 metų 
gali išbūti valdyboje neperrenkami, be 
jokio rūpesčio, kad reikės su kitais kan
didatais varžytis rinkimuose. Esant tekiai 
padėčiai, susidaro nuo visuomenės ne
priklausantis uždaras žmonių būrelis, 
kuris tarpusavyje gražiai sugyvena ir 
susidraugauja ir rūpinasi tik savo vieny
be. Susigyvenęs jis sugeba ilgus metus iš
laikyti savo paslaptis, vieni kitiems dary
ti nuolaidas, darosi nebekritiški vieni 
kitiems, nebesiskaito su teisybe, nebe- 
reaguoja į narių norus, net nebeatsakinė- 
ja į keliamus rimtus klausimus nei spau
doj, nei į narių laiškus. Kadangi DBLS 
centro valdybos nariai apie savo veiklą 
neinformuoja narių, tai tas centro valdy
bos uždaras vieningumas darosi net gąs
dinantis.

Jeigu rinktume visus valdybos narius, 
arba nors jų didesnę dalį (4), susidarytų 
galimybių įeiti naujiems žmonėms, kurie 
įneštų šviežio oro, naujų idėjų.

Tuo atveju centro valdyba įsigytų vi
suomenės didesnį pasitikėjimą, kurį da
bar ji yra visiškai praradusi. Ta proga 
reiktų pasakyti, kad DBLS ir LNB pirmi
ninkai telkias pareigas turėtų eiti ne il
giau kaip 3 metus. Jei kuris asmuo pirmi
ninkaudamas pasireikštų žymiais dšrbais 
lietuvybei, tai jo kadencija galėtų būti 
pratęsta kitiems trejiems metams.

2. Suvažiavimo metu salėje DBLS at
stovai turėtų būti atskirti nuo svečių. 
Tai galima padaryti atitinkamai juos su
sodinus — paskiriant jiems atskiras nuo 
svečių vietas ar išskiriant tam tikromis 
kortelėmis švarko ar suknelės atlape. 

Žiūrėti, kad svečiai nebalsuoti; kartu su 
atstovais.

3. Visi rinkimai, kaip žinome, priklau
so nuo suvažiavimo. Tai turėtų būti žiū
rima, kad juose būtų tiesa ir tvarka. 
Prieš suvažiavimą turėtų būti viešai per 
spaudą skelbiama, kiek kuris skyrius tu
ri narių ir kiek jam skiriama akcijų, nes 
nuo narių skaičiaus prikflauso rinkimų 
rezultatai.

4. Valdybos pranešimai turėtų būti 
spausdinami iš anksto, kad juos galėtų 
skyriai laisvai apsvarstyti. Darbotvarkė
je turėtų būti aiškiai išvardijami visi 
rimtesni klausimai, kuriuos numatoma 
svarstyti suvažiavime.

5. Suvažiavimo eiga turėtų būti taip 
tvarkoma, kad liktų laiko atstovams iš
siaiškinti tokius klausimus, kurie rūpi 
skyriams. Juk suvažiavimas iš tikro yra 
vienintelė proga metuose, kada gali bū
ti apsvarstomi visi laimėjimai, nepasise
kimai, nepasitenkinimai ir įgyvendinti 
rūpimi dalykai. Suvažiavimo prezidiumas 
turi būti taip instruktuotas, kad būtų 
leista išsikalbėti net kritiškai, o nepra
dėti tuoj drausti: sėsk, sėsk, nėra laiko.

6. Kadangi DBLS yra mūsų garbės ir 
pasididžiavimo reikalas, tai griežtai rei
kalaujame, kad centro valdyba ar jos na
riai nedalyvautų jokiose kitataučių orga
nizacijose, kurių ideologija nesiderina su 
siekimu Lietuvai Nepriklausomybės. 
Mums yra nepriimtina net, kad centro 
valdybos atskiri nariai dalyvautų tokiose 
organizacijose, nors jie atstovautų tik pa
tys sau. DBLS buvo sukurta lietuvių, ku
rie siekė absoliučios valstybinės nepri
klausomybės Lietuvai, tai ta pati linija be 
jokių nukrypimų turi būti tęsiama. Skai
tėme apie DBLS centro valdybos narių 
dalyvavimą ir DBLS padarymą nariu 
kažkokios unijos siekiančiuose Vidurio 
Europos federalistuose, tai dabar reika
laujame labai aiškiai ir griežtai, kad bū
tų paskelbta, jog santykiai su jais nu
traukti.

Mes norime, kad DBLS nuo pat centro 
valdybos iki eilinių narių būtų pavyzdin
ga ir gyva organizacija. Norime, kad tarp 
centro valdybos ir skyrių būtų nuoširdus 
ir geras ryšys, kad centro valdyba nebūtų 
uždaras neprieinamas vienetas.

To siekdami, ir šį pareiškimą rašome ir 
tikime, kad mūsų pageidavimai bus ne 
tik svarstomi, bet ir vydomi.

Reikalui esant tektų siekti, kad DBLS 
atsiskirtų nuo LN B-ės ir veiktų savaran
kiškai su savo atskira valdyba. DBLS yra 
stambiausias LN Bendrovės akcininkas, 
tai ji galėtų ir LN Bendrovę tvarkyti.

Prašome visus DBLS skyrių pirminin
kus, skyrių valdybų narius, eilinius na
rius ir akcininkus pasisakyti tuo reikalu. 
Padėkite įgyvendinti, ką mes čia užsi
mojome. Tegul žodis lietuviai būna visų 
mūsų vienybė ir stiprybė.
Pasirašė:
1. V. įAndruškevičius,
Pirmasis Stoke-on-Trent skyr. pirminin
kas ir dabar to skyr. garbės narys.
15 dive St., Tunstall, S-on-T, Staffs ST6 
6DA
2. P.Dudėnas,
dabar einąs pirm, pareigas ir nuolatinis 
Skyr. valdybos narys.
13 Alexandra Rd., May Bank, Newcastle, 
Staffs. ST5 9PL
3. P. Vencaitis,
12 Clarence St., Wolstanton, Newcastle, 
Staffs. ST5 8AR
4. B.B. Puodžiūnas
31 Marina Drive, May Bank, Newcastle, 
Staffs. ST5 9NL
5. J. Zaveckas,
skyr. kasininkas, 10 Chathworth Place, 
Chesterton, Newcastle, Staffs. ST5 7NR
6. St. Sviderskis,
13 Alexandra Rd., May Bank, Newcastle, 
Staffs. ST5 9PL
P.S. B. Puodžiūnas ir P. Vencaitis yra bu
vę skyr. valdybos pakartotini nariai.

KILNIADVASIŠKUMO PAŽYMĖJIMAI
Prancūzijos gyvenąs spaustuvininkas 

Jean-Pierre Almeras pateko į kalėjimą, 
bet kol kas ne visai aišku, kaip reikia jį 
kaltinti.

Jis atsispausdino apie 80.000 „kilniadva
siškumo pažymėjimų“, ėjo nuo vienų du
rų prie kitų ir siūlė pirkti vieną už maž
daug 12 svarų ir dar pridėdavo 3 už dyką, 
kad pirkėjas galėtų kitiems parduoti. Kar
tu duodavo pasirašyti pareiškimą, kad pir
kėjas žino, jog tie pažymėjimai yra tik 
juokas.

Policija spėja, kad jis bus tais pažymė
jimais „uždirbęs“ apie 100.000 svarų, Bet 
niekas nesiskundžia, kad buvo apgautas. 
Policija turi pavardes 3.000 pirkėjų ir spė
ja, kad dar yra apie 17.000 tokių, kurių 
ligi šiol nepasisekė išaiškinti. Taip pat ne
žinoma, kiek tų pažymėjimų pirkėjai par
davė kitiems.

Būki tylus, ir žmonės manys, kad esi 
filosofas.

Lotynų posakis
Būti geram nesudėtinga, būti teisingam 

— štai kas sunku.
V. Hugo

sietuvoje
MĖSOS YRA, TIK NE VISIEMS

„Valstiečių laikraštyje“ (1981. I. 15) ra
šoma, kad nuo naujojo penkmečio pra
džios iš Lazdijų rajono K. Požė.os kolūkio 
į Alytaus mėsos kombinatą išvežta per 
300 kiaulių ir 250 galvijų.

Rašoma, kad per pirmąjį užduoties ket
virtį bus pagaminta 250 tonų mėsos.

ŠALTOS ATOSTOGOS
Žiemos metu, kaip rašoma „Valstiečių 

laikraštyje“, žemės ūkio darbininkai - ko
lūkiečiai turi daugiausia laiko paskirti 
švietimui, sportui, kelionėms ir poilsiui.

55 METAI BALETUI
Atžymėti 55 m. Lietuvos baleto sukak

čiai Vilniaus operos ir baleto teatre buvo 
pastatyta Leo Delibės „Kopelijos“ spek
taklis.

Baletu „Kopelija“ prieš 55 metus buvo 
pradėtas Kauno baleto teatras.

MEDŽIOJA EKSPORTUI
Medžioklės sezonas prasideda rudenį, o 

baigiasi sausio mėn.
Pagal „Valstiečių laikraštį“, šį sezoną 

Lietuvoje buvo suplanuota sumedžioti 
2.000 briedžių, 1.200 elnių, 3.500 stirnų, 
10.000 šernų. Dėl šlapio ir blogo oro me
džioklė susitrukdė, ir nepavyko sumedžio
ti tokio kiekio. Laikas medžioklės prail
gintas.

Didžioji dalis žvėrienos eksportuota.

DAUG KNYGŲ ,APIE MUS
Vilniaus Mokslų akademijos „dabarti

nės buržuazinės filosofijos“ skyriui vado
vauja A. Gaidys, kaip rašoma „Moksle ir 
gyvenime“. Jam vadovaujant buvo „pa
rengta ir išleista nemaža kolektyvinių ir 
individualinių darbų, kuriuose pateikiama 
XIX ir XX a. katalikiškosios filosofijos pa 
grindinių srovių kritinė analizė. Ištirtos 
socialinės, politinės ir filosofinės koncep
cijos „lietuvių buržuazinėje emigracijoje“.

Ta kryptimi buvę parašyti tokie kolek
tyviniai darbai: „Katalikybė ir ideologinė 
kova“, „Ideologinės srovės lietuvių išeivi
joje“. Fil. k. doc. B. Kuzmickas parašė 
„Šiuolaikinė katalikiškoji filosofija“ ir 
„Modernizmas šiuolaikinėje katalikybėje“.

Kartu su latvių, estų mokslininkais bu
vo išleista „Šiuolaikinių buržuazinių fal
sifikacijų, nušviečiant socialistinius per
tvarkymus Pabaltijo respublikose, kritika“ 
ir „Reakcinė Pabaltijo emigracija šian
dien. Lietuvių, latvių ir estų antitarybinė 
emigracija imperializmo tarnyboje“.

Mokslų akademijos skyriaus sekr. aka
demikas V. Niunka dar parašęs „Nuo Va
tikano Pirmojo iki Vatikano Antrojo“, 
„Vatikanas ir antikomunizmas“ ir kt.

Kartu, kaip rašoma, su tuo skyriaus 
kolektyvu „šiuolaikinę buržuazinę filosofi
ją ir ideologiją nagrinėja ir kiti respubli
kos filosofai — prof. dr. J. Minkevičius, 
filos. E. Nekrašas“.

KRĖVĖS „ŠARŪNAS“ KAUNE
Kauno dramos teatras sausio mėn. pasta
tė Vinco Krėvės dramą „Šarūhas“.

Pirmą kartą Kaune „Šarūnas“ buvo pa
statytas 1929 m. Anuomet dekoracijas bu
vo sukūręs A. Galdikas, kuris Paryžiaus 
bienalyje gavo aukso prizą.

Vincas Krėvė - Mickevičius iš Lietuvos, 
iš savo tėvynės, palaužta širdimi, mirė 
1954 m. liępos 7 d. Marple Township, ne
toli Filadelfijos, Amerikoje.

STUMBRAI PAŠILIŲ MIŠKE
„Valstiečių laikraštyje“ rašoma, kad 

XVIII a. stumbrai Lietuvoje jau buvo iš
nykę. O 1969 m. iš Maskvos draustinio 
buvę atgabenti 2 stumbrai į Naujamiesčio 
Pašilių mišką, o po metų dar kiti 6.

Po metų gimė pirmasis stumbriukas, 
kuris buvo pavadintas Giriniu. Pasirodo, 
visi Pašilės miške gimusieji stumbrų vai
kai pavadinti vardais, kurie prasideda rai
de G. Kasmet, kaip rašoma, atsirasdavo 3- 
7 jaunikliai.

1980 m. pabaigoje iš Lietuvos jau buvo 
išgabenta į Ukrainą Pašilėje gimusios ir 
užaugusios stumbrės Gina,Giedra, Gitara 
Giedruma ir du patinai. Dar bus siunčia
mi kiti 6.

Numatoma šiais metais Pašilių mišką 
nusausinti, pastatyti jame sandėlius ir kt.

KĄ VEIKIA LENGVAATLEČIAI?
Lengvosios atletikos žiemos uždarų pa

talpų pirmenybėse Vilniuje silpniausi bu
vo bėgikai, kaip rašo Lietuvos spauda. Ge
resni tik vilnietė A. Kateckaja (600 m), 
R. Valiulis (600 m), R. Sausaitis (3 km), 
R. Lazauskas (2 km su kliūtimis) ir A. 
Stanionis (60 m su kliūtimis).

šuoliu į tolį pasižymėjo A. Sabonis, V. 
Cepalevas, N. Bluškytė, į aukštį V. Joku- 
bauslkytė, trišuoliu E. Urbonas, o V. Si- 
daras su kartimi pasiekęs 4 m 80 cm aukš
tį — naują Lietuvos jaunių rekordą.

Iš „ŠLUOTOS“ HUMORO
Dar nesusirašiau ir nesu prisirašiusi, 

nes su busimuoju vyru gyvenu bandomąjį 
laiką.

’(13 pasiaiškinimo)
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Kronika
AUKOKIME TAUTOS FONDUI

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

Tautos Fondo lėšos, kaip žinote, naudo
jamos VLIKO 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 dėl 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 neišgali — 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

N. Butkus — 10 svarų, D. Gintas 2 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
Didžiosios Britanijos Tautinių Šokių 

Grupės „Lietuva“ dalyvavimo šeštojoje 
Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių šventėje

KELIONĖS IŠLAIDŲ APYSKAITA
Grupė turėjo sutaupų 1979 m 395,92 
Pelnas iš Naujųjų Metų sutikimo

baliaus ir loterijos 209,53
Tombola — loterija 78,00
Margučių balius ir loterija 254,80
Sodyboje mugė ir loterija 310,80
Disco šokiai 16,00
Gauta už dalyvavimą programoje

„London Entertains“ 20,00
Už atlikimą programos G.L.C. 40,00
Parama iš anglų klubo „Essex" 180,00
Prisidėjo aukomis:
PLJS pagalbinis komitetas 300,00
Šv. Kazimiero klubas 300,00
Moterų draugija „Dainava“ 60,00
DBLS I-sis skyrius 20,00
Tautinių šokių Šventės rengimo

komitetas 1251,05
DBLS-ga 500,00
Ponia X, Hereford 25,00
Ponia Cornish 5,00
Ponia Putinienė 3,00
Pranas Gudiškis 10,00
Antanas Kutka 30,00
J. Liūdžius 100,00
Aukos Sodyboje 7,00

Iš viso pajamų 4116,10
Kelionės išlaidos 4097,60

Likutis 18,50
Didžiosios Britanijos T.Š. grupė „Lietu

va“ ilgai prisimins savo įspūdžius ir per
gyvenimus VI-toje T.Š. šventėje. Dėkoja
me visiems, kurie prisidėjo prie mūsų ke
lionės išlaidų padengimo. Dėkojame Ang
lijos lietuviams Čikagoje, kurie mus ten 
globojo ir mumis rūpinosi.

Mes didžiuojamės, kad jūsų paramos 
dėka jau antrą kartą galėjome atstovauti 
Didžiosios Britanijos lietuviams Pasaulio 
Lietuvių Tautinių Šokių šventėje.

Ačiū
Tautinių šokių Grupė „Lietuva“ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
„LIETUVA“ VĖL PASIRODYS 

ANGLŲ VISUOMENEI
Vasario 13 d., penktadienį, 9 vai. vaka

ro, grupės tautinių šokių šokėjai atliks 30 
minučių programą.

Arčiau gyvenantieji lietuviai taip pat 
kviečiami koncerte dalyvauti.

Koncertas bus St. Josephs Hall, Arch
way, Highgate, London.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.09 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rlų, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomybės minėjimą 
Londone vasario 15 d. ruošia DBLS-gos 
Centro Valdyba.

Sukakties minėjimas prasidės pamaldo
mis Lietuvių bažnyčioje (21 The Ova], 
Hachney fed., London, E.2) 11 vai., ku
rias užprašė Nepriklausomos Lietuvos at
stovas Vincas Balickas.

Mininė programa bus Londono lietuvių 
klube (345a Victoria Park Rd., London, 
E.9) tą pačią dieną 2 vai. po pietų.

Programą atliks Londono lietuvių miš
rus choras, Londono lietuvių moterų cho
ras, tautinių šokių grupė „Žaibas“, grupė 
„Lietuva“ pasirodys su dainomis, dekla
macijomis ir tautiniais šokiais, bus rodo
mas trumpas filmas apie lietuvius, gamin
tas Kanadoje.

Po pamaldų klube tarp 12 ir 2 vai. bus 
galima gauti šiltus pietus.

LIETUVIŲ NAMŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Sausio 25 d. įvyko Lietuvių Namų 
Klubo narių susirinkimas, kurių, deja, 
dalyvavo labai mažai: iš apie 67 (su kita
taučiais) — tik 13. Tačiau susirinkimas 
vyko labai gyvai. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad Klubas paruošia maisto apie 20 kar
tų per metus įvairiems pobūviams ir 
priėmimams ir kt. Tą darbą atlieka se
kretorius K. Makūnas. Kalėdų metų su- 
ruošiami tradiciniai pietūs pensininkams 
ir viengungiams, sueinama sutikti N. Me
tus ir kt.

Susirinkime buvo pageidaujama, kad 
Klubas išvystytų kultūrinę veiklą, nors 
jis jau kuris laikas teikia paslaugas lietu
vių kalbos ir muzikos pamokoms.

Išrinkta nauja valdyba: pirmininkas P. 
Tričys, nariai: M. Balčiūnas, M. Baronie
nė, V. Leonas, ž. Matukienė, V. Pi'ščikas ir 
V. Vilimaitė. Pastovus Lietuvių Klubo 
sekretorius K. Makūnas.

Gal būt, šia proga galima būtų suminė
ti vieną labai opų kai kurių Lietuvių Na
mų gyventojų (Klubo narių) nusiskundi
mą, kuris girdimas metų metais. DBLS 
centro valdyba kasmet Vasario 16 
d. proga ruošia kitataučiams ir lietuviams 
priėmimus Lietuvių Namuose. Į tą lietu
viui reikšmingą šventę ne visi lietuviai 
yra kviečiami. Skaudžiausiai tai jaučia 
gyvenantieji Lietuvių Namuose tautiečiai.

M. B-nė

ALGIO NORVILOS ĮSPŪDŽIAI

Trejetą mėnesių pakeliavęs po Europos 
žemyną, Algis Norvilą iš BroOklyno, JAV, 
buvo užsukęs į Londoną ir apsistojęs Lie
tuvių Namuose, kur gyvena jo geras drau
gas Antanas Dambriūnas. Apžiūrėjo Lon
doną ir susipažino su lietuviais, o Lietu
vių Namuose pabūti, sakė, pigu ir arti 
miesto centro.

Susidaręs šiokį tokį vaizdą, kaip čia lie
tuviai gyvena. Penktadieniais teko jam 
susitikti ne tik su pensininkais, bet ir su 
jaunimu. Įdomu buvo sužinoti, kad čia gy
venąs jaunimas šoka tautinius, ke
liauja į kongresus. Deja, sako, ne visi lie
tuviškai bekalba.

Maloni jam buvo žinia, kad Anglijos lie
tuviai turi geras vietas susirinkti — Lie
tuvių Namus, Sodybą. Jo manymu, kai 
jaunimas turi kur susirinkti, tai turėtų 
padėti jam išlaikyti lietuvybę.

Bradfordas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 14 d., šeštadienį, rengiamas
Vasario šešioliktosios minėjimas

D. Banaičio paskaita, P. Vasio vadovau
jamo vyrų seksteto dainos ir deklamacijos.

Pradžia 6.30 vai. vak.
Kviečiame gausiai dalyvauti.

Vyčio klubo valdyba
MIRĖ F. ADAMONIS

Nors Feliksas Adamonis kurį laiką ne
galavo ir nedirbo, tačiau dažnai lankėsi 
Vyčio klube ir lietuvių pamaldose. Sausio 
18 d., eidamas į bažnyčią, prie klebonijos 
dar pamojavo man ranka, tačiau artėda
mas prie vartų, parkrito kniūbsčias ant 
šaligatvio ir, čia pat išrištas, nuvežtas į 
ligoninę, mirė: negaluojanti širdis sustojo 
plakusi.

Feliksas gimė 1918 m. lapkričio 22 d. 

Lyduokiuose, Ukmergės aps., ūkininko šei
moje. Pasimokęs ir padirbėjęs kurį laiką 
prekyboje, tarnavo kariuomenėje. Karo 
metu pasitraukė į Vokietiją, o iš ten emi
gravo į Angliją. 1949 m. apsigyveno Brad- 
forde ir visą laiką aktyviai dalyvavo lie
tuvių veikloje: buvo DBLS skyriaus ir 
Vyčio klubo bei jo valdybos nariu, uo
liai dalyvavo įvairiuose renginiuose, rėmė 
spaudą. Niekad neapleisdavo lietuvių pa
maldų, kartais ir žvakes ant altoriaus už
degdamas. Ilgą laiką vairavo miesto auto
busą, tačiau, pašlijus sveikatai, ilgiau ne
galėjo dirbti ir ramiai gyveno kaip anks
tybas pensininkas.

Velionis buvo visų mėgiamas, draugiš
kas, socialus, nors įvairios gyvenimo ne
sėkmės 'ardė jo nervus ir vargino širdį.

Sausio 23 d. šv. Onos bažnyčioje labai 
gausiai susirinkę draugai bei pažįstami 
išklausė gedulingų Mišių, Libera me gies
mės ir kun. kapeliono atsisveikinamo pa
mokslo. Paskum pamaldų dalyviai specia
liu autobusu nulydėjo a.a. Feliksą į West 
Bowling kapines. Po religinių apeigų visų 
vardu su velioniu atsisveikino J. Adomo
nis, pabrėžęs jo pareigingumą ir sieloji- 
mąsi lietuviškais reikalais.

Gaila, kad velionis nepaliko testamento 
ir jo santaupos nueis vėjais.

Amžiną atilsį!
J. K.

Liet. Sodyba
DBLS SKYRIAUS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS
Vasario 14 d., 18.30 vai., Sodybos sky

rius šaukia visuotinį narių susirinkimą. 
Bus renkama nauja valdyba ir aptariami 
įvairūs reikalai.

Ta pačia proga įvyks Lietuvos Nepri
klausomybės šventės paminėjimas. Paskai
tą skaitys M. Bajorinas.

Programoje pasirodys Londono tautinių 
šokių grupė „Žaibas“ ir E. Šovos jaunieji 
ekordeonistai.

Kviečiame narius bei svečius kuo gau
siau atsilankyti.

Skyriaus valdyba

Derby
DIDŽIULIS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
DBLS Derbio skyrius vasario 28 d. ruo

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

Meninę programos dalį atliks solistė V. 
Gasperienė, Nottinghamo choras „Ginta
ras“, vadovaujamas V. Gasperienės, Wol- 
verhamptono tautinių šokių grupė „Vieny 
bė“, vadovaujama P. Ivanauskienės, Der
by jaunimo grupė, vadovaujama mokyt. 
Irenos Venskienės, Gloucesterio jaunųjų 
šokėjų grupė „Baltija“, vadovaujama M. 
Gelvinauskienės, J. čerkeliūnas piano ir 
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 Derby 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.

Būtų labai gerai, kad ekskursijų vado
vai paruoštų dalyvaujančiųjų sąrašus, nes 
tai reikalauja lenkų klubo taisyklės.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
DBLS Mančesterio skyriaus valdyba va

sario 14 d., šeštadienį, Lietuvių socialinio 
klubo patalpose rengia

VASARIO 16 MINĖJIMĄ.
Paskaitą Skaitys DBLS Boltono skyriaus 

pirmininkas H. Vainius, bus įdomi prog
rama. Manchesterio ir apylinkės lietuvius 
kviečiame kuo gausiau minėjime dalyvau
ti, o vietos klube užteks visiems.

Minėjimo pradžia 6 vai. pp.
Skyriaus Valdyba

D.B.L.K. (BENDRIJOS CENTRO 
VALDYBOS SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas įvyko sausio 25 d. Notting 
hame, Bendrijos Centre — Lietuvių Židi
nyje. Prieš posėdžius suvažiavusieji daly
vavo pamaldose, kurias atlaikė kun. dr. 
S. Matulis MIC.

Pamaldų metu septyni jauni skautukai, 
vadovaujami Vidos Gasperienės, gražiai 
sugiedojo dvi kalėdines giesmes. Tai ta 
pati jaunųjų grupė, kuri dalyvavo Londo
no televizijos kalėdinėj programoj.

Suvažiavimo posėdžiai vyko Židinio bib 
liotekoj, kuri tikrai imponuoja tvarkingu
mu ir knygų gausumu. Suvažiavimą ati
darė ir jam pirmininkavo Centro Val-bos 
pirmininkas Petras Popika, sekretoravo 
Bendrijos nuolatinis sekretorius kun. S. 

Matulis. Posėdyje dalyvavo šie Centro 
V-bos nariai: vicepirm. Kazys Vilkonis, 
kasin. Janina Narbutienė, vicepirm. mo
terų reikalams Genovaitė Kaminskienė, 
vicepirm. jaunimo reikalams paskautinin- 
kis Steponas B. Vaitkevičius, valdybos na
rys ir DBLS Nottinghamo skyriaus pir
mininkas bei DBLS Tarybos narys Kazys 
Bivainis ir valdybos narys Juozas Dubic- 
kas. Be to, kaip svečiai dalyvavo meninin
kė Rūta Popikienė ir Angelė Vilkonienė. 
Negalėjusieji atvykti valdybos nariai vice
pirm. užsienio reikalams Stasys Kaspa
ras ir vicepirm. Škotijos lietuviams Joana 
Sarafinaitė atsiuntė suvažiavimui sveiki
nimus ir savo siūlymas ateities veiklai.

Suvažiavime buvo daug dalykų apkal
bėta ir apsvarstyta, bet svarbiausiu dar
botvarkės punktu buvo trimetinis Bendri
jos atstovų suvažiavimas. Nutarta suva
žiavimą daryti birželio 20 d. Nottingha- 
me, jungiant jį su lietuvių tautos sukili
mo 40 metų sukaktimi ir tinkamai ją pa
minint. Ta proga numatyta ruošti Notting 
hame didelį koncertą, dar pirmą tos rū
šies Anglijoj, pasikviečiant iš Amerikos 
pagarsėjusį lietuvį juokdarį Vitali Žukaus
ką.

Svarstant ateities veiklos gaires, nutar
ta laikytis tos pačios linijos ir dirbti tokiu 
pat uolumu kaip iki šiol.

Onutė Virbickaitė smulkiau painforma
vo apie susidariusius sunkumus siunčiant 
pagalbos siuntinius lietuviams Suvalkų 
trikampyje.

Tenka pasakyti, kad suvažiavimo posė
džiai vyko labai Sklandžiai, ir išsikalbėta 
plačiai ir apie viską. Kun. S. Matulis su
važiavusius pavaišino skaniais pietumis 
ir vėliau kavute su saldumynais, kuriuos 
paruošė Bendrijos garbės narė Teofilė Ba- 
kaitienė. V-s

TURKIJA ATATIURKO SUKAKTIES 
METAIS

Šįmet Turkija švenčia 100 metų sukak
tį nuo gimimo Mustafos Kemalio Atatiur- 
ko, kuris prieš pusšimtį metų Otomanų 
imperijos likučiuose pradėjo kurti moder
nią Turkiją.

Tos sukakties proga karinės vyriausybės 
galva gen. Evrenas išsiruošė kelionėn po 
po kraštą, kuris dabar jau pradeda ap
rimti — mažiau bevyksta politinių nužu
dymų, kurie buvo kasdieninis reiškinys. 
Perėmusi valdžią, kariuomenė uždraudė 
partijų veiklą ir streikus. Buvusi įvykdy
ta mokesčių reforma, ir prekybos su užsie
niu balansas vis gerėjąs.

Kalėjimuose dar esą 35.000 politinių ka
linių, kurių 70 procentų kairieji, o likusie
ji — dešinieji ir muzulmonų kraštutiniai 
religininkai.

KUR DINGO RAOUL WALLENBERG?
Jau siūloma, kad jam būtų paskirta 

Nobelio taikos premija. Bet neaišku, kur 
jis yra.

Švedas Wallenbergas karui artėjant į

LIETUVIŲ CENTRUI VIDURINĖJE ANGLIJOJE ĮSIGYTI VAJUS
DBLS Centro Valdybos ir Suvažiavimo išrinktojo Centrui Įsigyti Ko
miteto vardu skelbiamas finansinių įsipareigojimų vajus

Ryšium su Centrui Įsigyti Komiteto pranešimu, kuris buvo pa
skelbtas Europos Lietuvyje 1980 m. lapkričio 24 d., kreipiamasi į lie
tuvių visuomenę, norint gauti įsipareigojimų finansuoti naujo centro 
pirkimui. Numatoma, kad centras gali kainuoti apie £200.000. 
Nenorint parduoti dabar turimo turto, aiškiai matoma, kad be visuo
menės paramos projekto įgyvendinimas yra neįmanomas. Dėl to yra 
būtina surinkti iš lietuvių visuomenės apie £150 000 aukomis ir pasko
lomis. Pirmaisiais metais už paskolas numatoma mokėti 10% bruto 
(t.y. neatskaičius valstybinių mokesčių). Nuošimčiai būtų persvarsto- 
mi kas metai, atsižvelgiant į Valstybinio Banko palūkanų lygį. In
vestavimo terminas būtų mažiausiai 5-iems metas.

Prašome tų, kurie norėtų prisidėti prie šio svarbaus tikslo įgyven
dinimo, užpildyti žemiau atspausdintą atkarpą ir atsiųsti DBLS Cent
ro Valdybai (jei galima, iki 1981 m. kovo 21 d. ). Pinigus teks atsiųsti 
tiktai tada, kai bus pranešta, kad centras jau yra perkamas.

DBLS Centro Valdyba ir Centrui Įsigyti Komitetas 

........................................................atkarpa................................................

DBLS Centro Valdybai 
2 Ladbroke Gardens 
London Wil 2PT 

Aš................................................................................(vardas ir pavardė)

gyvenąs................................................................................

...................................................................... (pilnas adresas)

įsipareigoju paskolinti £.............. lietuvių centrui vidurinėje Anglijo
je įsigyti. Investavimo terminas mažiausiai 5-iems metams. Pirmais 
metais bus mokama 10% palūkanų (bruto). Po to nuošimčiai bus per- 
svarstomi kas metai, atsižvelgiant į Valstybinio Banko palūkanų ly
gi-
Įsipareigoju paaukoti £.............  lietuvių centrui vidurinėje Anglijo
je įsigyti.

Pinigus atsiųsiu, kai man bus pranešta, kad centras yra perka
mas-

Data: ....................................... Parašas: .......................................

(Prašome atkarpą grąžinti iki 1981 m. kovo 21 d., jei įmanoma)

pabaigą gyveno Vengrijos sostinėje Buda
pešte ir ten nuo okupantų nacių išgelbėjo 
arti 100.000 žydų, amerikiečių pinigais iš
siųsdamas juos į Švediją. Okupavę Buda
peštą, rusai suėmė ji ir klausiami, kur jis 
dingo, atsakinėjo, kad mirė. Tačiau liudi
ninkai parodė, kad jis sėdėjo kalėjime po 
to, kai pagal rusų tvirtinimą jis turėjo 
būti prieš pusmetį miręs.

Stockholme susirinkęs tarptautinis ko
mitetas sutarė iš naujo kreiptis į Sov. Są
jungą jo raikalu. švedai daug kartų yra 
kreipęsi, bet jiems būdavo atsakoma išsi
sukinėjimais. O yra liudininkų parodymų, 
kad Wallenbergas tebėra gyvas.

Tarptautinio komiteto reikalavimus so
vietai vadina „provokacija“.

DUNOJAUS JĖGAINĖS

Slaptai vedusios pasitarimus, Jugosla
vija, Rumunija ir Bulgarija sutarė bend
romis jėgomis pradėti statyti hidroelektri
nes, panaudodamos Dunojaus upę. Maskva 
tuo esanti nepatenkinta.

Prieš keletą metų tą reikalą suplanavę 
Jugoslavijos Tito ir Rumunijos Ceausescu. 
Pirmąją bendrą jėgainę ti» abu kraštai 
jau pastatė ten, kur Dunojus iš Jugoslavi
jos pasuka į Rumuniją.

Labai artima Maskvos sąjungininkė 
Bulgarija vis laikėsi nuošaliai nuo kitos 
jėgainės statybos, bet praeitą vasarą nu
tarė prisidėti.

Tarp Jugoslavijos ir Bulgarijos vyksta 
nesutarimai dėl Makedonijos, kuri dabar 
priklauso Jugoslavijai. Be to, nuo Stalino 
laikų Maskva labai akyliai žiūri, kad Bal
kanų valstybės nesuartėtų.

KĄ PASAKĖ APIE LIETUVIUS 
Z. BRZEZINSKI

„Drauge" rašydamas apie Amerikos 
prezidento rinkimus, V.A. Dambrava, be 
kita ko, pažymėjo:

„Atsimenu, lietuviai Washingtone pa
gerbė Zbignewą Brzezinski (prezidento 
Carterio patarėją saugumo reikalams). 
Jam įteikė dovanėles, o jis,būdamas man
dagus, jiems šiltesnių žodžių pasakė, 
nors jie nieko bendro su Pabaltijo politi
ka neturėjo. Lietuviai atrodė patenkinti. 
Ne visi. Associated Press (žinių agentūra) 
korespondentė man sakė kalbėjusi su Br- 
zezinskiu. Užsiminęs lietuvius, Brzezinski 
pasakęs: „Lietuvių galvos kietas, bet jos 
yra tuščios“.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

WOLVERHAMPTONE — vasario 7 d., šeš
tadienį, 17 vai., šv. Petre ir Pauliuje, 
North St.

NOTTINGHAME — vasario 8 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — vasario 8 d., 14 vai., 
Švč. Širdyje, Mere Rd.

BRADFORDE — vasario 8 d., 12.30 vai., 
kviečiu visus į Gimtadienio Padėkos 
Mišias.

4


	1981-02-02-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1981-02-02-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1981-02-02-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1981-02-02-EUROPOS-LIETUVIS-0004

