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Daugiau tautinio solidarumo!
Kovojančiai dėl laisvės lietuvių tautai 

reikia solidarumo, kaip jo reikia ir ki
toms panašioje padėtyje esančioms 
tautoms. Dar daugiau jo reikia išeivijai. 
Kasmet prie to mus kviečia VLIKas, PLB 
ir kiti veiksniai. Praeitų metų DBLS su
važiavimas, apsvarstęs organizacijos už
davinius, taip pat pasisakė už tautinį so
lidarumą. Priimtoje rezoliucijoje suvažia
vimas kvietė D. Britanijos lietuvius 
„ateityje susilaikyti nuo tarpusavio gin
čų ir vieningai diibti lietuvių tautai nau
dingą darbą“.

Kas buvo pasakyta D. Britanijos lietu
viams, puikiausiai tinka ir visos Europos 
lietuviams ir jų organui.

Metams praėjus po minėto nutarimo 
turimo turime prisipažinti, kad netesėjo
me. Nereikalingų ir kenksmingų mūsų 
vienybei ginčų per praėjusius metus bu
vo daugiau negu bet kada anksčiau. Tai 
nebuvo vien redakcijos kaltė. Santūrumo 
pritrūko ir Skaitytojams, siuntusiems re
dakcijai laiškus.

Todėl Redakcinė komisija, kuri nuo šio 
numerio imasi nelengvo darbo, kreipiasi 
į skaitytojus ir bendradarbius prašyda
ma visų pagalbos ir paramos. Turime su
prasti, kad mūsų laikraščio uždavinys — 
teikti objektyvią informaciją, realistiškai 
apžvelgti pasaulio įvykius, ypač tuos ku
rie gali turėti įtakos mūsų tautos likimui, 
ir tinkamai į juos reaguoti.

Tradiciniai „Europos lietuvis“ yra ne- 
srovinis laikraštis, tarnaująs visoms lie
tuvių politinėms srovėms, siekiančioms 
atstatyti nepriklausomą Lietuvos valsty
bę. Tik toks laikraštis Europoje ir tegali 
išsilaikyti, nes skaitytojų skaičius čia yra 
mažas, o bendradarbių — dar mažesnis. 
Todėl, pavyzdžiui, mes buvome priversti 
atsisakyti spausdinti laikraščio antraštėje 
simbolį, kuris pasirodė nepriimtinu žy
miai daliai mūsų skaitytojų ir buvusių 
bendradarbių. Kai kam kilo abejonė, ar 
jo spausdinimas vestų prie mūsų vyriau, 
siojo tikslo — Lietuvos laivės. Todėl pa
sirinkome kitą simbolį, dėl kurio mūsų 
tauta yra vieninga.

Kitas ginčas, kuris padarė mūsų susi
klausymui daug žalos, atrodo, bus kilęs 
dėl to, kad per 37 metus išeivijoje užmir
šome kodėl čia atsiradome ir kas yra mū
sų priešas. Pradėjome ieškoti priešų savo 
tarpe, griauti savo organizacijų vadovų 
autoritetą. Tuo būdu netiesioginiai prisi
dėjome prie mūsų krašto okupanto varo
mos propagandos, kurios tikslas yra kir
šinti vieną išeivijos dalį prieš kitą, tautą 
tėvynėje prieš išeiviją ir vieną pavergtą 
tautą prieš kitą.

Kaip teisingai pastebėjo „Tėviškės ži
burių“ vedamasis (1981. I. 15), „sovie
tiniai valdovai jaučia išeivijos veiklą, 
stengiasi ją silpninti visokiais būdais, 
ypač naudodamiesi dėsniu divide et im- 
pera (skaldyk ir valdyk)“. Mūsų skaity
tojai, kaip ir visa išeivija, turėtų tą labai 
gerai suprasti. Todėl turėtų susilaikyti 
nuo tarpusavio ginčų, tuo labiau, kad daž
nais atvejais jie yra tik asmeniškų są
skaitų suvedimai, ar ginčo objektas yra 
lakios fantazijos vaisius.

Juk, pavyzdžiui, visi gerai žinome, kad 
mūsų tarpe nėra nei vieno, kuris svajotų 
atstatyti Lietuvos-Lenkijos uniją, o mes 
vistielk kovojame su vėjo malūnais, gai
šiname sau ir kitiems brangų laiką ir sė
jame nesantaikos grūdą.

Mes siekiame padėti mūsų tautai išsi
laisvinti iš Sovietų vergijos. Tą pasiekti 
mes galėsime ne pešdamiesi tarpusavyje, 
ar niekindami kaimynines tautas, siekian
čias tokių pat tikslų, bet vieningai dirb
dami ir būdami solidarūs.

Tad, daugiau tautinio solidarumo!

Reforma kaime
Sovietų žemės ūkio reforma, apie kurią 

rašoma kitoje vietoje, tai sovietų valdžios 
desperatiškas bandymas nugalėti ekono
minę krizę, kuri gresia sužlugdyti visą 
komunistinę santvarką. Tą gerai supran
ta Kremlius ir todėl paskelbė potvarkį 
„dėl papildomų priemonių žemės ūkio 
produkcijai didinti piliečių asmeniniuose 
pagalbiniuose ūkiuose“.

Potvarkyje buvo pasakyta:
„Svarbu visur sudaryti tokį visuomeni

nį klimatą, kad kolūkiečiai, darbininkai, 
tarnautojai ir kiti piliečiai jaustų, jog 
augindami asmeniniame pagalbiniame 
ūkyje gyvulius ir paukščius, užsiimdami, 
daržininkyste ir sodininkyste, jie dirba 
naudingą, valstybinį darbą“.

Dar visai neseniai, vos prieš kelis me
tus, kolūkių darbininkai girdėjo iš val
džios visai kitą giesmę. Jiems buvo sa
koma, kad jų „arai“ bus sumažinti, ar vi
sai atimti, nes jie kliudo mechaniniam 
žemės apdirbimui ir neleidžia pilnai įgy
vendinti komunizmą.

J* A S A U E Y J E
LIETUVIAI NENUKENTĖJO

Sprogus bombai prie „Free Europe“ ir 
„Radio Liberty“ rūmų Miunchene, buvo 
sužeista 8 asmenys ir padaryta milijoni
nių nuostolių. Bet transliacijos į komunisti 
nius kraštus yra tęsiamos ir lietuviai ne
buvo sužeisti. Tačiau lietuviškoji „Lais
vės Radio“ būstinė gerokai nukentėjo: su
trūkinėjo sienos, išlakstė durys ir langai. 
Laimei, tuoj laiku lietuviai ten nedir
bo. Laikinai lietuvių skyrius gavo kitas 
patalpas.

Daug lietuvių iš kitų kraštų skambino 
į Miuncheną, teiraudamiesi, ar nenuken
tėjo lietuviai.

BRITU VIZITAS (VAŠINGTONE
Britanijos ministras pirmininkas ponia 

Thatcber, aplankiusi su oficialiu vizitu 
JAV prezidentą Reaganą, pažadėjo Ameri
kai Britanijos paramą Sovietų ekspansi
jai sulaikyti. Ponia Thatcher tarėsi su 
prez. Reaganu dėl naujų karinių priemo
nių Afrikoje, Vid. Rytuose ir kituose ra
jonuose, kurie turi gyvybinės reikšmės 
Atlanto santarvės kraštams ir laisvajam 
pasauliui.

Laike vizito buvo aptartas klausimas 
apie suformavimą alijantų karinio viene
to, kuris būtų skubiai siunčiamas į pavo- 
jun patekusius rajonus. Britanija prisidė
tų prie tokio vieneto savo karo laivyno ir 
žemyno kariuomene.

Vašingtone sutarta kaip reaguoti į Brež
nevo pasiūlymą dėl susitikimo su Ameri
kos prezidentu. Prieš tokį susitikimą prez. 
Reaganas pasitars su alijantais Europoje.

Šveicarijos
H. Rychencrio paskaita

šveicaras Hans Rychener, pasireiškęs 
kaip baltų tautų bičiulis, laikė Šveicari
jos sostinėje paskaitą apie Baltijos val
stybes. Paskaitą savo vasario mėnesio 
programoje surengė „Staatsbuergenliche 
Gesellschaft“, ši organizacija turi sky
rius visose svarbesnėse Šveicarijos vieto
vėse ir pasistačiusi savo tikslu propaguoti 
šveicarų tautoje valstybinį bei pilietinį 
sąmoningumą. Apie organizacijos svorį 
šveicarų visuomeniniame gyvenime gali
ma spręsti iš Berne veikiančio skyriaus 
paskaitų programos 1980-81 metų žiemos 
sezone. Prieš H. Rychenerio paskaitą 
apie Baltijos valstybes bei tautas sausio 
mėnesį kaip paskaitininkas buvo pakvies
tas Šveicarijos Bundesrat (federalinis 
ministras), o kovo mėnesio renginyje 
apie Šveicarijos kariuomenę kalbės švei
carų mechanizuotų kariuomenės dalinių 
viršininkas, turintis divizijos vado ran
gą (šveicarų kariuomenėje generolo laips
nis suteikiamas tiktai visuotinės mobili
zacijos atveju).

Atsižvelgdama į tai, kad minėtos orgahi 
zacijos rengiamos paskaitos laikomos 
svarbiu įvykiu šveicarų visuomeniniame 
gyvenime, spauda apie H. Rychenerio pa
skaitą atkreipė tinkamą dėmesį. Sostinės 
vadovaujamieji dienraščiai ,,Der Bund“ 
ir „Berner Zeitung“ išsamiai atpasakojo 
paskaitos turinį. Prelegentas pavaizdavo, 
kaip Sovietų Sąjungos vadovybė, pasi
remdama suokalbiu su to meto nacional
socialistine Vokietija, karinės persvaros 
dėka užėmė Baltijos valstybes, paskum 
jas susovietino. Paskaitininkas ypač pa
brėžė, kad Kremlius neatšaukė glaudaus 
bendradarbiavimo sutarties su Hitleriu ir 
dar šiandien laikosi užkariavimų, pasiek
tų minėtos sutarties pagrindu.

Tikrovėje pasirodė priešingai: asmeni
niuose pagalbiniuose ūkiuose, kurių plo
tas sudaro vos 3 nuošimčius bendro aria
mos žemės ploto respublikoje, pagamina 
ir parduoda valstybei ketvirtadalį visos 
žemės ūkio produkcijos. Tas rodo priva
tinės iniciatyvos pranašumą ir komuniz
mo teorijos klaidingumą. Tą faktą komu
nistai pradėjo suprasti tik po daugelio 
metų „nederliaus“ kolūkių ir valstybinių 
ūkių milžiniškuose plotuose, ir tik po to, 
kai privačiai apdirbami „arai“ išgelbėjo 
kraštą nuo bado.

Naujoji žemės reforma, nors žymiai pa
kuria tvanką kolūkiuose, ji neperžengia 
esamos santvarkos ribų. Tuo tarpu, no
rint įš esmės pagerinti gyventojų padėtį, 
reikėtų pakeisti visą santvarką. Kiek tas 
liečia, Lietuvą, tas galės būti padaryta tik 
atstačius krašto nepriklausomybę.

Tikra žemės reforma gali būti įgyven
dinta tik demokratinėje santvarkoje, kur 
gerbiamas žmogaus orumas ir žmogus yra 
savo likimo kalviu. Kol to nėra, gyvento
jai visą laiką bus opozicijoje valdžiai ir 
jokios paviršutinės reformos padėties ne
pagerins.

PERSPĖJIMAS LENKŲ ,KUNIGAMS
Lenkijos kariuomenės laikraštis ,,Žoil- 

nierz Wolnošči“ pirmą kartą per 12 meti; 
prikišo lenkų kunigams, kad jie kišasi į 
politinius reikalus. Kaip pavyzdį laikraš
tis nurodė pastaruoju laiku Lenkijoje su
ruoštas, susitarus su „Solidamosc“, pa
maldas už žuvusius 1863 metų sukilime 
prieš rusus.

Tuo pat laiku Varšuvos pakto kariuo
menė ruošia manevrus Baltijos pajūryje, 
kur dalyvaus apie 35 tūikst. lenkų ir rusų 
karių.

SKILIMAS BRITŲ (DARBO PARTIJOJE
Protestuodami prieš britų darbo parti

jos nukrypimą į kairę, dvylika nuosaikių
jų tos partijos parlamento atstovų atskilo 
nuo pagrindinės partijos ir sudarė atski
rą grupę. Kartu su devyniais danbiečiais 
lordų rūmuose, kurie taip pat atskilo nuo 
darbo partijos, jie planuoja sukurti socia- 
demokratų partiją ir atskirai dalyvauti 
parlamento rinkimuose.

Socialdemokratai veda pasitarimus su 
britų liberalų partija politinės veiklos par
lamente suderinimui. Liberalų partija turi 
parlamente 11 atstovų.

NAUJAS (POTVARKIS
Lietuvoje paskelbtas potvarkis, pagal 

kurį kelios kolūkių centrinės gyvenvietės 
bus statomos artimuose miesteliuose ar 
miesto tipo gyvenvietėse, kur yra pato
giau gyventi. Miesteliuose būna mokykla, 
paštas, poliklinika; lengviau įvesti elekt
rą, vandentiekį, telefoną.

lietuviuose
šventės minėjimas

Vasario 22 d. Šveicarijos lietuvių ben
druomenė surengė Berne Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės paskelbimo sukak
ties minėjimą. Po pamaldų, kurias laikė 
ir sukakčiai pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. prof. dr. J. Jūraitis, vyko bendruo
menės narių visuotinis susirinkimas, jam 
pirmininkavo med. dr. Algimantas Ge- 
geckas, naujosios kartos tautietis, gimęs 
ir mokslus išėjęs Šveicarijoje. Išrinkta 
komisija iš kun. J. JūraiČio, med. dr. J. 
Pečiulionytės ir dr. A. Gegecko (jis ir Eu- 
roįpos lietuvių sielovados atstovas Švei
carijoje), kuriai pavesta susisiekti su 
Šveicarijos vyskupų konferencija, kad 
Šveicarijos lietuviai galėtų dalyvauti Po
piežiaus Jono-Pauliaus II priėmimo iškil
mėse, kai šiv. Tėvas šią vasarą lankysis 
Šveicarijoje.

Į Naująją Šveicarijos lietuvių bendruo
menės valdybą perrinkti pirmininku Dr. 
A. Kušlys, vicepirmininkė Dr. J. Pečiu- 
lionytė ii- sekretore - iždininke Irena Ka- 
esti-Augevičiūtė, buv. Šveicarijos genera
linio konsulo Kanadoje žmona. Revizori
um perrinktas J. Jakaitis.

Po bendrų pietų Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos narys Dr. A. Gerutis laikė pa
skaitą apie Šveicarijos lietuvių veiklą 
pirmojo pasaulinio karo metu. Prelegen
tas supažindino klausytojus su tuo reikš
mingu darbu, kurį savaime negausi Švei
carijos lietuvių grupė atliko lietuvių tau
tos kelyje į nepriklausomos valstybės at
statymą 1918 metais.

Po paskaitos sekė J. Stasiulienės vado
vaujamos lietuvių tautinių šokių grupės 
atlikta programa. Pažymėtina; kad šokių 
grupėje dalyvauja vieni šveicarai.

Jau kelinti metai Šveicarijos lietuvių 
minėjimuose dalyvauja iš Šiaurės Itali
jos, DomOdossolos, lietuvis tėvas T. Ere
minas, kuris kartu su italų prof. dr. Gui
do Michelin! dėsto lietuvių kalbą Milano 
Katalikų Universitete. Ir šiemet tėvas 
Ereminas atsivežė grupę italų (moterų ir 
vyrų), kurie lanko minėtus kursus ir do
misi Lietuva bei lietuvių tauta.

Dr. A. Gerutis radijuje
Šveicarijos radijas pakvietė Berne gy

venantį miūsų tautietį Dr. A. Gerutį pri
sidėti prie ruošiamos emisijos apie Už- 
kaukazio Georgijos (Gruzijos) valstybę, 
tautą bei kultūrą. A. Gerutis įkalbėjo į 
juostelę savo atsiminimų fragmentus, 
kaip Lietuvos Žurnalistų Sąjungos narių 
grupė Maskvos vyriausybės pakviesta, 
1934 metais lankė visas tris Užkaukazio 
respublikas, ypač sustodamas ties viešna
ge lietuviams draugingos georgiečių tau
tos žemėje. Radijo emisijos tekstą ruošia 
šveicarė B. Eichmann-Leutenegger, pra
eitą vasarą paruošiusi tris emisijas apie 
baltų tautas lietuvius, latvius ir estus. 
Emisija apie Georgijų paskirta 1981 m. 
vasarą.

Šia proga galima pastebėti, kad georgie- 
čiai nemėgsta rusų vardojamo „Gruzi
jos“ ir „gruzinų“ pavadinimo.

SVEIKINIMAI
Lietuvos (Diplomatijos šefo S. Lozoraičio 

žodis, pasakytas per radiją Lietuvos 
nepriklausomybės šventės proga,.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
aktas, Valstybės Tarybos paskelbtas mū
sų sostinėje Vilniuje, 1918 m. vasario 16 
dieną, buvo teisingumo aktas, kuris iš
reiškė visos tautos valią. Savo pritarimą 
ji paliudijo gausių savanorių stojimu į 
kariuomenę pirmaisiais nepriklausomy
bės metais, o vėliau kūrybiniu darbu, pa
žanga visose gyvenimo srityse. Sovietai 
sulaikė šį laimingą Lietuvos vystymąsi, 
brutali'škai užpuldami Lietuvą ir įjungda
mi ją į Sovietų Sąjungą. Tai įvyko prieš 
40 metų, bet padaryta lietuvių tautai žaiz
da palieka kruvina žaizda, kurią pagilina 
smurtas, vartojamas kaip valdymo forma, 
Bažnyčios persekiojimas, tautos rusini
mas. Tokioj pat padėty yra Estija ir Lat
vija.

Tarptautinės priemonės kaip Helsinkio, 
Belgrado ar Madrido konferencijos mažai 
tegali pataisyti padėtį, nes jos svarsto vy
riausiai žmogaus teisių problemą o šios 
teisės arba jau yra gerbiamos — civili
zuotose valstybėse, arba yra grubiai pa
stoviai pažeidžiamos, kaip tai daroma 
sovietuose nuo pat jų revoliucijos laikų, 
nepaisant jokių teisės ir moralės prievo
lių. Šitokiomis aplinkybėmis kalbamos 
konferencijos teturi mums tiek reikšmės, 
kad mes galim jų civilizuotus dalyvius 
informuoti apie padėtį okupuotoje Lietu
voje.

Mūsų tautos ateičiai svarbu, kad ben
dravimas su sovietais krašte, jų propa
ganda, mokyklos, priespauda nepakeistų 
ilgainiui žmonių sielose ir protuose ištiki
mybės idėjai, meilės savo tautai, prisi
rišimo prie Bažnyčios, tautinių jausmų, 
palankumo atmosferos lietuvių savitarpio 
santykiuose Lietuvoje. Laimingu būdu 
tauta yra patriotinė ir vieninga.

Šia kilnia Nepriklausomybės šventės 
proga Lietuvos Diplomatinės tarnybos 
vardu nuoširdžiai sveikinu tautą krašte. 
Lygiu būdu sveikinu užsienio lietuvius ir 
jų organizacijas, linkėdamas kad jų sa
vitarpio bendradarbiavimas Lietuvos 
klausimais būtų glaudus ir darnus. Baig
damas aš dėkingai prisimenu draugingas' 
lietuvių tautai valstybes ir jų pirmoj eilėj 
Jungtinės Amerikos Valstybės, kurių pa 
lankuimas Lietuvos laisvės bylai yra mums 
ypač svarbus.

BRITŲ PAGALBA LENKAMS
Į Londoną atvykusią Lenkijos prof, są

jungų „.Solidarnosc“ delegacija oficialiai 
priėmė ■'britų prof, sąjungų vadovybė ir 
pažadėjo lenkams visokeriopą pagalbą. 
Spaudos konferencijoje Lenkijos delega
tas Bogdan Lis pasakė, kad ,,Solidar nosc“ 
nesiruošia steigti naujos politinės parti
jos nei keisti santvarkos. „Mes tenorime 
pašalinti iš mūsų santvarkos negerumus, 
kurių susirinko per 35 metus,“ — pasakė 
B. Lis.

Jis be to pasakė, kad jų organizacijoje 
yra 10 milijonų darbininkų, iš kurių pu
santro milijono yra komunistai. B. Lis pa
sakė britams, kad šiuo metu Lenkijoje 
nėra streikų ir jis tikisi, kad taika tęsis 
toliau, jeigu darbininkai nebus priversti 
protestuoti. „Viskas priklausys nuo to, 
kaip elgsis valdžia“.

Britų prof, sąjungos ketina surinkti 20 
tūkstančių svarų, kad pasiuntus lenkų or
ganizacijai kai kurių spausdinimo maši
nų ir raštinės reikmenų.

SOV. SĄJUNGOS KOM. PARTIJOS 
26-TAS (SUVAŽIAVIMAS

„Reikėjo TSKP kongreso, kad būtų pri
pildytos Maskvos parduotuvių lentynos" 
— rašė italų dienraštis „Corriere della 
Serą“, — aprašydamas kaip Sovietų sos
tinė ruošėsi pasitikti užsienio komunistų 
partijų delegatus. Jiems reikėjo parodyti, 
kad pirmaujančioje komunistų valstybė
je nieko netrūksta.

Italų kam. partijos lyderis Berlinge.ris 
atsisakė vykti į kongresą, nes jis anks
čiau buvo pasisakęs prieš Sovietų invazi
ją Afganistane. Neatvyko ir kitas ,,euro- 
komunistas“, Ispanijos partijos lyderis 
Santiago Carrillo, turėjęs nemaža ginčų su 
Kremliumi. Tik Prancūzijos komunistai 
dar pataikauja Sov. Sąjungai. Iš Vak. Eu
ropos kraštų atvyko negausios britų par
tijos delegacija, bet ir ta nepritaria Sovie
tų užsienio politikai.

Kongrese Brežnevas paskaitė kalbą, ku
ri „Tiesoje“ užima laikraščio 4 puslapius. 
Kalboje jis tarp kitko pasiūlė prez. Rea- 
ganui susitikti deryboms. Kongresas plo
jimais pritarė jo pranešimui ir išrinko ji 
dar penkeriems metams TSKP gen, sekre
torium. Savo vietose liko ii- kiti senstelė
ję kompartijos politbiūro nariai.

BRANGŪS LIETUVIAI!
Pavergtos Lietuvos ir visame pasaulyje 

išblaškyti lietuviai jau daugelį motų sti
priai, nepavargstančiai kovoja su žiauriu, 
nei moralės, nei tarptautinės teisės ne
gerbiančiu komunistiniu okupantu.

Paskutiniųjų metų tarptautiniai įvykiai, 
vis aiškiau parodą pasauliui tikrąjį ko
munizmo tikslų apgaulingą siekimą, iššau
kė Vakarų valstybių vis didėjantį nepa
sitikėjimą į Sovietų Sąjungos gražiais 
žodžiais pridengtas intervencijas į su
vereninių valstybių teises, bolševikinės 
santvarkos besiplečiantį išsigimimą ir vi
so pasaulio stipresnį nusistatymą kovoti 
su komunistine ekspansija. Tatai ir mums 
duoda vis daugiau ir daugiau vilčių mūsų 
kovoje už pavergtą Lietuvą.

Mūsų kova, nors fiziniai nelygi, bet 
dvasiniai ir moraliniai stipresnė ir pama
žu mus veda į nesustabdomą galutinę 
Laisvės pergalę.

Visų lietuvių dėka ir pastangomis, Lie 
tuvos Laisvės nepailstantis siekimas pla
čiai nuskambėjo Madrido konferencijoje 
ir iš ten .po visą Europą. Pradėtą darbą 
tęskime toliau ir skleiskime pasauliui mū
sų be,kompromisini troškimą ir pasiryži
mą būti laisvais, nepriklausomais.

Šiandien nėra abejonės, kad Lietuva 
vėl bus laisva. Tik kaip greit tai įvyks, 
priklauso labai daug nuo mūsų visų pasi
aukojimo, meilės, užsispyrimo, darbo — 
dirbti, kovoti dėl Lietuvos.

Švęsdami Vasario 16 Dieną prisiminki
me mūsų praeitį, mūsų senelių, tėvų ir 
Tautos didvyrių pasišventimą ir pralietą 
kraują už mūsų Tėvynę

Padėkime Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui nešti Tautos uždėtą at
sakomybę.

Mūsų pavergtų sesių ir brolių kančios 
jų išvadavimas ir laisvos Lietuvos atstaty 
mas reikalauja kiekvieno lietuvio pagal
bos.

1981 m. Vasario 16 d. Washington, D.C.
Dr. Kazys Bobelis

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Pirmininkas

7 dienos
— Kovo 2 d. vakarų dykumoje helikop

terio katastrofoje žuvo Egipto apsaugos 
ministeris gen. Ahmed Badawi ir su juo 
skridę 13 aukštų karininkų.

— Prancūzijos prezidentas Giscard 
d'Estaing pranešė, kad būsimuose rinki
muose jis vėl kandidatuos į prezidentus.

— KGB pareigūnai suėmė keliavusį 
traukiniu gydytoją Anatolijų Koriaginą, 
kuris pripažino psichiniai sveiku vienų 
disidentą. Jis yra laikomas Charkovo ka
lėjime ir kaltinamas antisovietine propa
ganda.

— Ispanijoje buvo suimti 3 generolai, 
kurie organizavo sukilimą prieš demokra
tinę vyriausybę. Sąmoksle dalyvavę kiti 
karininkai buvo taip pat suimti ar paleis
ti atsargom

— 3 britų misionieriai, kurie buvo per 
kaltinami šnipinėjimu, vasario 27 d. bu
vo išleisti iš Irano. Ketvirtas britų pilie
tis, p. Pykę, dar neišleistas.

— JAV prez. Reaganas davė patvarky
mą suteikti EI Salvadoro vyriausybei pa
pildomą karinę pagalbą, pasiunčiant 20 
patarėjų ir 25 milijonų dolerių ginklams 
pirkti. EI Salvadoras kovoja prieš komu
nistų partizanus, kuriuos remia Kuba ir 
Sov. Sąjunga. Kovo 4 d. kom. partizanai 
apšaudė Amerikos ambasadų Salvadore.

— Vasario 26 d. naujos Ispanijos min. 
pirm. Calvo Sotfelo davė priesaiką Zarzue
la rūmuose ir pradėjo eiti vyriausybės 
galvos pareigas. Jis sudarys konservatorių 
partijos ministrų kabinetą.

— Prez. Brežnevas priėmė Kremliaus 
rūmuose Maskvoje viešintį Kubos dikta
torių Fidel Castro ir pažadėjo remti ji 
„kavoje už taiką ir socializmą“.

— BBC, Britų radijo užsienio tarnyba 
ketina išplėsti savo transliacijas rusų kal
ba, pridedant pusę valandos dienai. Vaka
rais transliacijos į Sov. Sąjungą tęsis nuo 
7 vai. ir vidunakčio.

— Popiežius baigė savo dvylikos dienų 
kelionę po Tolimųjų Rytų kraštus ir lai
mingai sugrįžo į Romą.

— Britanijos sosto įpėdinio Čarilio ir 
Lady Diana Spencer vestuvės įvyks š-m. 
liepos 29 d. Sv. Povilo katedroje, Londo
ne. Ta proga Britanijos sostinėje laukia
ma daug oficialių svečių ir turistų.
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Populiariausia knyga 
Lenkijoje

(Labiausiai skaitoma knyga Lenkijoje 
šiuo metu yra kišeninio formato brošiūra, 
kainuojanti maždaug 60 kapeikų. Tai sa
votiška informacija apie anksčiau dar ne
skelbtus dalykus, pavadinta ..Pilietis ir 
saugumo organai — visuomeninio gyveni
mo vadovėlis Lenkijos Liaudies Respub
likoje“. Ten praktiškai nurodoma, kaip 
elgtis arešto ar tardymo metu.

Brošiūroje duodami tokio pobūdžio pa
tarimai politiniams veikėjams:

— Jei kvietimas kaip reikiant neišrašy
tas. nepilnai užpildytas, galima į jį ne- 
atsižiepti.

— Nekreipti dėmesio į neoficialius sau
gumo darbuotojų prašymus „susitikti“, 
nes tokie susitikimai lengvai gali baig
tis šantažu.

— Reikalaukite paaiškinti sulaikymo 
priežastį, nieko nepasirašinėkite ir skųs- 
kitės raštu prokurorui.

— Visų pirma, neatsakinėkite į jokius 
•klausimus ir neduokite net menkiausių 
žinių, nes tatai gali būti panaudota kaip 
priemonė kitiems palaužti ar sufabrikuo
ti bylų.

„Svarbu nepamiršti, jog tardytojams 
visiškai nerūpi tiesa", — rašoma knygelė
je. „Kaitinamajam aktui nereikia nė vie
no tiesos žodžio. Nesvarbu kokie — žo
džiai jau yra įrodymas“.

Pogrindžio išleistoji brošiūra aiškiai pa
rašyta žmonių, kurie dažnai turėjo reika
lų su saugumo organais. Pirmą kartą ji 
pasirodė pernai rugsėjo mėnesį, pasibai
gus Gdansko streikams, kurie sukėlė nau
jų vilčių politinei liberalizacijai. Ligi šiol 
pasirodė ,.vadovėlio“ trys laidos, šis lei
dinys dideliais kiekiais buvo išsiuntinė
tas į miestelius bei kaimus ir buvo bema
tant išgrobstytas.

Daugiausia dėmesio šioje brošiūroje 
skiriama, kokiais būdais saugumas sten
giasi išgauti iš žmonių žinių. Tačiau čia 
nurodoma ir baudžiamojo kodekso Skyriai, 
kuriuose išdėstytos įtariamųjų bei liudin
inkų teisės. Daugelis jų to nežino, poli
cija itin vengia su jomis supažindinti.

Brošiūroje cituojamas Lenkijos bau
džiamojo kodekso 166-tasis straipsnis, pa
gal kuri liudininkui leidžiama neatsakinė
ti į klausimus, čia rašoma: „liudytojas ne
privalo teisintis, kodėl atsisako atsakinė
ti į klausimus. Nepaprastai svarbu neat
sakinėti. nes liudininkas šiandien, gali 
rytoj tapti kaltinamuoju, o jo atsakymai 
panaudoti prieš jį patį. Kas nedrįsta at- 
sismkyti, gali pasakyti:,, neprisimenu". 
Tačiau tai nėra geras sprendimas, nes 
duoda galimybe tęsti, kurio reikėtų iš
vengti bet kokiu atveju".

Pagal lenkų įstatymus, rašoma brošiū
roje, sulaikytieji asmenys turi teisę žino
ti suėmino priežastį. Jie privalo reikalau
ti paaiškinimo, nors veikiausiai jo ir ne
sulauktų. Kartais pasakoma, kad sulaiky
tieji esą panašūs į pavojingus nusikaltė
lius", Millcitminkas paprasčiausiai pasi
teisinu: „man įsakyta“, o kartais grubiai 
prideda „nebūk toks smalsus žiūrėk 
kad negautum į snukį“.

Brošiūroje tamsiom spalvom vaizduo
jama saugumo veikla. Teigiama, kad jis 
renlka žinias įvairiais neteisėtais būdais, 
naudodamas melą, šantažą, grasinimus, 
šmeižtą, prievartą, įkalinimus.

„Saugumiečiai tik ir ieško silpnavalių",

Kazys BAGDONAVIČIUS

Kaip nuslėpti negražią ligą
Priėmė pas mus tokį žmogelį į darbą, 

žmogelis kaip žmogelis — nutveria kelias 
dėžes ir į sandėlį tempia. Valandą tempia, 
dešimtį minučių ilsisi. Kaip ir pridera. 
Valandą rūko, dešimt minučių tempia. 
Arba po kombinatą vaikš
tinėja. i visas puses dai
rosi, kolegas šnekina. Bet tik pašauk ir 
liepk — ką nori nutemps. Nepakeičiamas 
žmogus! žinoma, ne konstruktorius, moks
lo į priekį nestumia. O dėžes — prašom. 
Ir tuščias, ir pilnas. Taigi, dirbo žmogelis 
gerai, niekas juo nesiskundė, nebent tuo, 
kad visai negėrė. Būna gyvenime ir tokių, 
nieko nepadarysi. Jeigu būna — matyt, 
taįp reikia, žodžiu, viskas lyg ir norma
lu.

Bet vieną gražią dieną ateina tas žmo
gelis i kontorą raudonomis dėmėmis iš
piltas, pasilabina su visais ir sako:

— Daugiau tylėti negaliu — nervai ne
laiko. Aš. — sako, — nuo jūsų svarbų fak
tą iš savo gyvenimo nuslėpiau.

— Kelkį faktą? — nustebome. — Kad 
giminių užsienyje turi?

— Ne, — purto galvą. — Kad ligą tam 
tikrą turiu

— Keikią ligą?! — visi atšoko, rankas 
nosinėmis valytis pradėjo. — Gal limpa
mą’

— Blogiau, — raudonuoja. — Aš esu 
šitas chroniškas

*— Alkoholikas’ — dar labiau nustebo
me. nes žmogelis, kaip jau minėta, nei po 
rublį, nei su kvapu .

— Kleptomanas. — prisipažino. — Nuo 
pat vaikystės toks Vieni nemalonumai 
per šitą ligą Jau dešimt darboviečių pa
keičiau, nes baisi sarmata Nespėju nė

Lietuviai Lenkijoje
Kultūrinė veikla

Lenkijos lietuviai leidžia „Aušros“ žur
nalą, išeinantį keturis kartus metuose. 
Žurnalo leidėjas — Lietuvių visuomenės 
kultūros draugija — praeitų metų gegužės 
mėn. suvažiavime nutarė prašyti Lenkijos 
valdžios, kad leistų žurnalą paversti mė
nesiniu. Atsakymo Ilgšio! negauta. 
Lenkijos lietuviai gali jį užsisakyti tik 
sau per savo gyvenamos vietos pašto įstai
gą-

Suvažiavimas taip pat nutarė prašyti 
valdžios leidimo rinkti iš savo narių au
kas Dariaus ir Girėno paminklo restaura
vimui.

Dariaus ir įGirėno paminklas
Paminklas yra buv. Soldino miškelyje, 

kur 1933 m. liepos 17 d. įvyko Dariaus ir 
Girėno lėktuvo „Lituanica“ katastrofa. 
Ten tragiškai žuvo skridę iš New York o į 
Kauną drąsūs lakūnai.

Soldinas dabar yra Lenkijos valdomoje 
teritorijoje, Gožovo vaivadijoje. Miestas 
lenkiškai pavadintas MySliborz, o pats 
miškelis — Pščelnik. Toje vietoje 1934 m. 
buvo pastatytas granito paminklas ir vė
liau — medinis koplytstulpis. Paminkle 
buvo įrašyta lietuvių, anglų ir vokiečių 
kalbomis: „Čia žuvo lietuvių lakūnai — 
Atlanto nugalėtojai Stepas Darius ir Sta
sys Girėnas“. Paminklas yra anuolat lan
komas Lenkijos lietuvių.

papasakota apie lietuvių lakūnų žygi, nu
šviečiant jų tragišką mirtį ir paminklo 
pastatymo bei globojimo istoriją. Apsi
lankymo dalyviai buvo painformuoti apie 
paminklo restauravimo ir tolesnės globos 
planus.

Piotr Niewinski, lenkų girininkas dir
bąs šioje vietoje nuo karo pabaigos ir 
daug nusipelnęs paminklo apsaugai, pa
pasakojo įdomių prisiminimų. Buvo su
ruoštos dvi parodos: viena — retų doku
mentinių nuotraukų, kita — paveikslų, 
vaizduojančių lietuvių istorinius pamin
klus Lenkijoje. Iškilmės vyko pakilioje 
susikaupimo nuotaikoje, pusgarsiai gro
jant iš magnetofono juostos tautines lie
tuvių giesmes ir liaudies dainas.

Paminklinio ansamblio plotas buvo 
prieš iškilmes gražiai aptvarkytas vieno 
lietuvio, atvykusio į miškelį kiek anks
čiau. Girininkas P. Niewinski pasirūpino 
iškilmių progai dar kruopščiau aptvarky
ti paminklo aplinką.

Atvykę iš įvairių Lenkijos vietų lietu
viai užmezgė naujas pažintis ir besi- 
skirstydami linkėjo vieno kitiems: 
„Iki pasimatymo ateinančiais metais!“

IPataisė koplytstulpį
Prie Dariaus-Girėno paminklo esantį 

medinį koplytstulpį pataisė Adomas 
Chomskis, M. K. Čiurlionio seserėnas. Jis

Dariaus ir 'Girėno
1980 m. rugpiūčio 10 d. žuvusius prie 

paminklo pagerbė ščecino ratelio lietu
viai, dalyvaujant lenkų visuomenės atsto
vams. Prie paminklo buvo pasakytos kal
bos ir padėtos gėlės. Susirinkusiems buvo 

(paminklas 1980 m.
pagamino trūkstamą medinės ornamenti
kos dalą ir, apsilankęs rugsėjo 6 d. su kitu 
lietuviu Pščetoilke, pritvirtino ją prie ko
plytėlės.

Kultūrinė veikla kitose vietose
Vroclavo lietuvių grupė liepos 17 d. 

Dariaus - Girėno katastrofos metinių die
ną — apsilankė prie paminklo. Tikėjosi 
surasti daugiau lietuvių, bet buvo darbo 
diena, todėl niekas kitas neatvyko.

Punsko mokykloje rugpiūčio 30 d. įvyko 
LVKD būrelio susirinkimas, per kurį 
moksleiviai pagerbė gimtąją kalbą ir 
kaip priesaiką kartojo šiuos žodžius:

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt.

Gdansko lietuvių susirinkime rugsėjo 7 
d. prof. Stasys Beniušis, geologas, skaitė 
paskaitą apie lietuvių kalbos kilmę ir jos 
reikšmę kalbotyros mokslui.

perspėjami Skaitytojai. „Jeigu per pirmą 
•tardymą tvirtai nepasakysite „ne“, tai jie 
nesiliaus Skambinę telefonu, lankęsi na
muose ar darbovietėje, siūlydami susitik
ti. Galiausiai žmogus pavargsta ir pasi
duoda, dėl šventos ramybės pasirašyda
mas pasižadėjimą Situos pasikalbėjimus 
laikyti paslaptyje. O tokį dokumentą jau 
lengva pakeisti, išimant ir pridedant ke
letą žodžių ir panaudoti jį šantažui.

Pabaigoje skaitytojas perspėjamas: 
„Kai mus tardo, turime prisiminti, kad 
vieną dieną būsime paleisti ir turėsim 
pažvelgti savo draugams į akis“.

V. R.

apsidairyti, o ranka pati ką nors nutveria 
Kartais net nežinau, iš kur, o turiu. . Tie
siog nepastebiu .

— Užtat aš viską pastebiu, — tarė bu
halteris. — Atiduok mano žiebtuvėlį!

— Matot?, šitaip visada. Todėl rink
davausi tokį darbą, kur visiškai nėra ko 
imti, žvyro karjere, pavyzdžiui. Ir tai 
gražesni akmenėlį į kišenę įsimesdavau. 
Arba melioracijoj. . Kiek drenažo vamz
delių namie turėjau! Nespėja žmona iš 
mest, o aš vėl jų prinešu. Arba veržlių 
nuo ekskavatoriaus...

— Padėk šratinuką! — vėl šūktelėjo bu
halteris. — čia dovana!

— Raminkis! — užsipuolėm. — Ar ne
matai, kad žmogus kančia pritvinkęs? 
Jam būtina išsipasakoti — iškart paleng- 
gvės

— Gal ir pritvinkęs, bet sąvaržėlių te
gul neliečia!

— Nepalengvės, — atsiduso ligonis. — 
Matyt, toks ir mirsiu. Visų niekinamas 
Juk aš iš savo vaikų saldainius vagiu, iš 
žmonos — virbalus

— Mezgate? — susidomėjo kasininkė.
— Ne. Kur jau čia man, — atsiduso. — 

Atėjau pas jus — nutylėjau. Galvojau, 
kad ištversiu, bet ne Liga. Matyt, tėvas 
kaltas Nors jis niekada nevogė. Pirmą
ją dieną iš paskutiniųjų laikiausi. Iki pie
tų įsikišau dešrą kišenėn ir namo . O 
šiandien —va, — ištraukė iš užančio vir
tinę sardelių. — Net nepajutau, kada ir 
kaip žmona, žinoma, patenkinta 
Daugiau atnešk, sako. O aš negaliu. Pir
ma paimu, o po to negaliu... Pastebės, 
galvoju, ir išmes. Dienos bėga, o jūs vis 
nepastebit. Nei kontrolinėje, nei sandėly...

Ščecino lietuviai 1981 m. vasario 15 d., 
sekmadienį, buvo susirinkę ratelio valdy
bos būstinėje, kur buvo paskaita, kultū
rinė programos dalis, lietuviška muzika ir 
pobūvis.

Koplytstulpis 1980 m.

Krokuvoje per Kalėdas Vavelio kate
drą lankę turistai matė ant karaliaus Jo
gailos antkapio padėtą gėlių puokštę. Ji 
buvo perjuosta ilgu liet, tautinių spalvų 
kaspinu (>geltona-žalia-raudona) su lietu
višku užrašu.

Atsiusta paminėti
Technikos žodis, 1980 m. Nr. 4, Lietu

vos inžinierių ir architektų išeivijoje lei
džiamas žurnalas. Turinyje gausiai ilius
truoti straipsniai apie Lietuvos architek
tūrą, knygos „Telšių vyskupija“ recenzija, 
technikos naujienos ir žinios iš liet, inži
nierių veiklos.

Administracijos adresas: A. Brazdžiū
nas, 7980 West 127 Street, Palos Park, Ill. 
60464, USA.

Šaltinis, 1981 m. tikybinės ir tautinės 
minties minties žurnalas. Leidžia Marijo
nai ir š>v. Kazimiero S-ga D. Britanijoje. 
Turinyje daug įdomių straipsnių religine 
tema, gausu poezijos ir dr. P. Rėklaičio 
straipsnis apie Nobelio premijos laureatą, 
Lietuvoje gimusį, bet lenkiškai rašantį 
poetą Česlovą Milošą, žurnale gausu žinių 
iš lietuvių gyvenimo D. Britanijoje ir ki
tur, daug iliustracijų.

Administracijos adresas:
16 Hound Rd., West Bridgeford, Notting
ham, NG2 6AH, England.

Elta, 1980 m. Nr. 11, žinių biuletenis 
anglų kalba. Leidžia VLIKO informacinė 
tarnyba Vašintone. Šio numerio turinyje 
žinios iš Madrido konferencijos, kaip Len
kijos įvykiai veikia į Lietuvą, religijos 
persekiojimas Lietuvoje, žinios iš pogrin
džio spaudos naujausių leidinių.

Leidėjų adresas: Elta, 1611 Connecticut 
Ave, N.W., Suite 2, Washington, D.C. 
20009, U.S.A.

Elta-Prcss, 1980 m. Nr. 12, liet, informa
cijos italų kalba: šiame numeryje — įžan
ginis straipsnis ii- LKB kronikos Nr. 44 
vertimas į įtalų kalbą. Biuletenį redaguo
ja V. Mincevičus, via Casalmonferrato 33, 
00182 ROMA, Italia.

Lituanus, 1980 m. Nr. 4, lietuvių meno 
ir mokslo žurnalas anglų kalba. Prenume
ratos kaina — 10 dol. metams. Leidėjų 
adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, 
Ill., 60629, U.S.A.

Aš taip neįpratęs, man nervai genda. To
dėl ir atėjau, — nusibraukė prakaitą bu
halterio nosine.

Ir kiek maždaug tu išnešei? — domi
mės.

— Daug, — raudonuoja. — Jau arti 
dvidešimt kilogramų susidarys...

— Per du mėnesius tik dvidešimt kilo
gramų? — suprunkštė kontrolierius. — 
Tai koks tu kleptomanas?

Čia jau nė vienas neišlaikė. Gerą pus
valandį, jei ne ilgiau, pašėlęs juokas dre
bino sienas. Ir kaipgi, žmogau, iš tokio 
darbo našumo nesijuoksi. Dvidešimt kilo
gramų per keturiasdešimt darbo dienų!

— Kleptomanas! Vieni juokai! — kry
kštavo pati plepiausia pasaulyje tabelinin 
kė.

— Nesijuokit iš manęs. — gražiai pa
prašė žmogelis. — Aš... kažką darysiu... 
Garbės žodis! Eisiu pas daktarus. Viską 
papasakosiu . Gal lašiukų išrašys... Tik 
neišmeskit...

— Nesijuokim, — pirmas surimtėjo bu
halteris. — Žmogui išties bloga. Bet tu 
pats pagalvok — jeigu gamta tave tokį 
sutvėrė, vadinas, taip reikia! Prisimink 
kairiarankius, kiek jų — milijonai! Ne
gi ir šiuos reikia gydyti? Todėl niekur tu 
neik, niekam nieko nepasakok... Ligos la
pelio tu už tai visvien negausi, bet papei
kimo irgi. Dėkok dievui, kad dirbi pas 
mus — čia tavo ligos niekas nepamatys. 
O dabar atiduok mano cigaretes ir eik į 
sandėlį, — švelniai apkabino ir palydėjo 
nustebusį žmogelį iki durų.

Nieko nabagas nesuprato, bet čia nieko 
nepadarysi. Kas gi kaltas jeigu serga? 
Taip ir dirba žmogelis, tempia lieptas ir 
nelieptas, niekas juo nesiskundžia, nebent 
dėl to, kad negeria. Ir gerai — alkoholikų 
čia ir be jo pakanka...

(Šluota)

MOKSLO .SIMPOZIUMAS
1981 m. lapkričio 25-28 dd. Čikagoje yra 

ruošiamas IV Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas. Ten pat bus ir lietuvių inžinierių 
bei architektų darbų paroda.

Į Simpoziumą kviečiami visi lietuviai 
mokslo ir kūrybos darbuotojai, šalia griež 
tųjų mokslų, technologijos, medicinos ir 
humanitarinių mokslų, paskaitų, progra
moje numatomi ir socialiniai parengimai: 
Susipažinimo vakaras, koncertas ir ban
ketas.

Smulkesnių informacijų teikia org. ko
mitetas: J. Rimkevičius, 4627 So. Kilpat
rick Ave., Chicago, 111. 60632, U.S.A.

GIMNAZIJĄ LANKIUSIU IR JOJE 
DIRBUSIŲ SUVAŽIAVIMAS

Vasario 16 gimnazija, minėdama savo 
veiklos 30 metų sukaktį, 1981 m. liepos 3- 
5 dienomis rengia visų gimnaziją lankiu
sių ir joje dirbusių suvažiavimą ir prašo 
visus, kurie norės ir galės dalyvauti, pra
nešti tai ligi vasario 15 d. šiuo adresu: 
Litauisches Gymnasium, Suvažiavimui 
rengti komitetui, 6840 Lampertheim 4, 
West Germany. Telefonas 06256-322.

Su lietuviuis 
pasaultjįe

ALGIUI BUDRIUI >— 50 M-
Anglų fantastinėje literatūroje pasižy

mėjusiam rašytojui Algiui Budriui suka
ko 50 metų.

A. Budrys gimė 1931 m. sausio 9 d. Ka
raliaučiuje, kur jo tėvas Jonas Budrys- 
Polcvinskas (1923 m. Klaipėdos sukilimo 
vadas) buvo tuo laiku Lietuvos konsulu, 
1936 m. jis su tėvais pasikėlė gyventi į 
JAV, kur jis pradėjo lankyti mokyklą ir 
vėliau Kolumbijos u-te studijavo anglų li
teratūrą. Rašyti pradėjo po antro pasau
linio karo.

Nuo 1952 m. A. Budrys yra parašęs ang
lų kalba apie 200 apysakų, pel’ šimtą 
straipsnių, daugiausia mokslo ir techno
logijos temomis, ir gan daug fantastinių 
romanų.

Jubiliejaus proga LYNES, Britanijos 
jaunimo laikraštis anglų kalba, atspaus
dino platų pasikalbėjimą su anglo saksų 
literatūroje pasižymėjusiu, bet mūsų tau
tai mažai žinomu, lietuvių rašytoju. Jul>i- 
lijatas pasakoja apie savo kilmę, literatū
rinio darbo pradžią ir kai kuriuos laimėji
mus. Jo romanus leidžia žinomos Ameri
kos ir Anglijos leidyklos tūkstantiniais 
tiražais. „Falling Torch“ romano parduo
ta trečdalis milijono egze.pliorių, išleista 
septinta laida.

Algis Budrys
A. Budrys, nors gyvena JAV-bėse, lig- 

šiol tebėra Lietuvos piliečiu ir važinėja 
po pasaulį su Lietuvos užsienio pasu. Iš 
tėvų yra išmokęs lietuvių kalbą, bet de
ja ne tiek, kad galėtų kurti gimtąja kal
ba savo romanus. Tačiau kai kuriuose jo 
kūriniuose yra jaučiamas lietuviškas siu
žetas ir naudojami lietuviški vardai.

LIETUVIS IŠRADĖJAS
Julius Tumavičius, iš Bostono, JAV ki

lęs 66 m. amžiaus inžinierius, yra užpa
tentavęs 17 įvairių išradimų. Paskutiniuo
ju, kuris vadinamas Perceptor, yra susi- 
domavęs JAV laivynas ir mokslos įstaigos.

DĖSTO RIETUVIŲ KALBĄ
Londono universitete lingvistikos moks

lus išėjęs Romas Kinka nuo praeitų metų 
dėsto lietuvių kalbą Londono lenkų uni
versitete.

šiais metais tas universitetas (PUNO - 
Polsiki univversytet na obezyznie) atžymė
jo savo veiklos trisdešimtmetį.

MIRĖ VYT. SKRINSKA
Vasario 20 d. Sydnėjuje staiga mirė 

dipl. teis. Vytautas Skrinska (63 m.), 
Australijoje ipaisireiškęs visuometninttte 
veikloje.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS įNR. 1.

Petras, atėjęs į svečius pas Joną, atsi
nešė tris bankas vyno. Jonas savo drau
gui vaišinti ant stalo išrikiavo penkias. 
Nepradėjus jiems gerti, atsirado ir Kazys, 
bet niėko neatnešęs, padėjo aštuonis sva
rus ant stalo ir tarė: — Vyrai, priimkit ir 
mane į kompaniją!

Gėrė visi lygiomis, tačiau pasidalyti 
tuos pinigus teisingai Jonui ir Petrui ne
buvo taip lengva.

Atsakymas sek. numeryje.

Sėdi žydelis Maskvos parke ir kažką 
skaito. Staiga iš užpakalio prieina saugu
mietis ir, paleidęs kelias „motinėles“, šau
kia:

— Ką tu čia turi? Ar tik ne samizdatą?!
— O ne, balandėli, čia hebrajų kalbos 

gramatika. Laukiu eilės į Izraelį, noriu 
išmokti savasias kalbas.

—• Be reikalo! Esi per senas. Greičiau 
mirsi, kol sulauksi tos eilės.

— Na, jei ir nepamatysiu žadėtosios že
mės, tai viS'tiėk hebrajų kalba pravers ro
juje.

— Nesvajok apie rojų! Žydams vieta 
pragare.

— Nepražūsiu ir ten, — rusų kalbą 
puikiai žinau.

jti
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Nauja reforma
Nuotatinis maisto produktų trūkumas 

Sov. Sąjungoje privertė vyriausybę per
žiūrėti ligšiolinę žemės ūkio politiką ir 
padaryti kolūkiečių asmeninių ūkių tvar
kyme daug esminių pertvarkymų. Apsi
žiūrėjusi, kad kolūkiečių „aruose“ paga
minama daugiau žemės ūkio produktų, ne 
gu dideliuose kolūkių plotuose, sovietų 
valdžia nutarė skatinti kolūkiečius dar 
labiau išplėsti privačią gamybą. Tuo tiks
lu šių metų sausio mėn. buvo paskelbtas 
valdžios potvarkis, kuris buvo atspausdin
tas „Tiesoje“ (1981. 1. 18) ir „Valstiečių 
laikraštyje“ (1981. 1. 20).

„Nutarimas dėl papildomų priemonių 
žemės ūkio produktų gamybai padidinti 
piliečių asmeniniuose ūkiuose“ liečia mė
sos, pieno, daržovių, vaisių ir kitų produk
tų, kurių ypatingai Sov. Sąjungoje trūks
ta, gamybą. Dėl tų trūkumų Maskva kal
tina vietinės valdžios organus ir kooper
atyvus, kurie ^neužkerta kelio dideliems 
trūkumams superkant iš gyventojų žemės 
ūkio produkcijos perteklių." Dar daugiau: 
jie „nepakankamai prisideda prie to, kad 
kiekviena šeima kaime turėtų daržą ir 
augintų savo ūkyje gyvulius ir paukščius, 
kad kuo daugiau šeimų įsigytų (karves." 
Naujuoju potvarkiu Sovistų vyriausybė 
įpareigojo vietinius valdžios organus pa
šalinti esamus trūkumus ir įgyvendinti 
papildomas priemones, kurios „įgalintų 
pagerinti sąlygas kolūkiečiams, darbinin
kams, tarnautojams ir kitiems piliečiams 
tvarkyti asmeninius pagalbinius ūkius,“ 
'kad tuo būdu padidinus žemės ūkio pro
duktų gamybą ir pardavimą.

Nuo dabar valstybiniams ūkiams lei
džiama, o kolūkiams rekomenduojama su
daryti su kolūkiečiais, darbininkais, tar
nautojais ir kitais piliečiais, gyvenan
čiais jų teritorijoje ir „sąžiningai daly
vaujančiais visuomeninėje gamyboje“, 
taip pat su .pensininkais sutartis dėl gy
vulių ir paukščių auginimo bei supirkimo 
ir dėl pieno supirkimo. Auginamų pagal 
sutartis gyvulių skaičius gali viršyti lig- 
šiol nustatytas normas. Sutartyse bus nu
matyta kolūkių ir kitų žemės ūkio įmonių 
prievolės padėti kolūkiečiams ir kitiems 
gyvulių laikytojams apsirūpinti gyvulių 
ir paukščių prieaugliu, pašarais ir gauti 
ganyklas, šienaujamas pievas ir kitas pa
slaugas. Kolūkiai ir kitos žemės ūkio įmo
nės bus tarpininkas tarp augintojų ir val
stybės, kuriai gyvuliai, paukščiai ir pie
nas bus parduodamas pagal nustatytas 
'kainas.

Asmeniniuose ūkiuose laikomus gyvu
lius, kurių skaičius neviršija normų, nu. 
statytų kolūkių 'įstatuose ir įstatymuose, 
jų savininkas galės savo nuožiūra naudoti 
savo reikalams, ar laisvai parduoti turga
vietėse ar valstybinėms supirkimo organi
zacijoms.

Lietuvos, kaip kitų respublikų, ministrų 
taryboms ir kitiems organams įsakyta 
prižiūrėti, kad būtų išaugintas ir parduo
tas gyventojams toks gyvulių ir paukščių 
prieauglio 'kiekis, kuris patenkintų pilie
čių asmeninių pagalbinių ūkių poreikius, 
auginant gyvulius ir paukščius pagal su
tartis su kolūkiais. Taip pat įsakyta įgy
vendinti papildomas priemones triušiams 
privačiuose ūkiuose auginti ir organizuo
ti triušių bei jų kailiukų supirkimą iš au
gintojų.

Vietos valdžios organams dar įsakyta,

(RĖKSNIAI IR, VEIKSNIAI

Tėviškės žiburių“ (1981. II. 19) veda
masis palietė klausimą, kuris yra (aktua
lus ir jjEuropos lietuviams. Todėl per
spausdiname jo dalį.

Be veiksnių nėra veiklos, nes nėra kam 
judinti. Tai aišku kaip diena. Laimingos 
tos lietuvių gyvenvietės, kur nestinga di
namiškų veiksnių, nes jų dėka laikosi ak
tyvus lietuviškasis gyvenimas. Bet yra ir 
kita medalio pusė — nevisuomet mūsų 
veiksniai molka rikiuotis bei derinti savo 
veiklą. Tuo atveju veiksniai tampa rėks
niais. Pagrindinis dėmesys nukrypsta ne 
į (pozityvią veiklą, o į kito kritiką bei 
koneveikimą. Ir juo didesnis veiksnys, j&o 
stipresnis darosi rėksnys. Iš šalies stebin
tiems matyti bei girdėti daug riksmo,bet 
mažai veiklios. Atrodo, riksmu norima 
padidinti veiklą ir sudaryti įspūdį, kad 
vyksta didėli dalykai, nors iš tikrųjų ky
šo stoka paprasčiausio takto, kito veiks
nio darbo įvertinimo. Taip yra didžiuosi
uose mūsų centruose, bet netrūksta rėks
nių ir mažesniuose. Yra netgi pavienių 
asmenų, kurie nepakenčia kitų veiklos. 
Ko1! jis pats dalyvauja valdybose ir per 
jas vadovauja, visikas gerai, bet kai dėl 
savo būdo lieka priverstas pasitraukti, pa
sipila aitri kritika dirbantiems. Tuomet 
viskas pasidaro negerai. Susirinkimuose 
bei posėdžiuose pasipila priekaištai, nuo 
dijantys visuomeninį gyvenimą. Nega. 
na to — rėksniai randa vietos ir kaikurios 
ąpaudos puslapiuose. Straipsnis po straip 
snio jie vis ką nors vanoja, dedasi sa-

Lietuvos kaime
kad piliečių nuosavi gyvuliai ir paukščiai 
būtų geriau aprūpinami pašarais ir lesa
lais; kad piliečiams, laikantiems savo 
ūkiuose galvijus, avis ir ožkas, pagal gali
mybę ilgam laikui būtų išskirti sklypai, 
kur jie galėtų šienauti ir ganyti gyvulius. 
Kolūkiai ir kitos organizacijos turi padė
ti piliečiams didinti tų žemės plotų der
lingumą. Kolūkiams valdžia ^rekomenduo
ja" suteikti kolūkiečiams papildomus 
žemės sklypus pašarinėms kultūroms au
ginti tiek sodybinių žemių, o reikalui 
esant ir laikinai ūkių nenaudojamų žemių 
ribose. Kolūkiai privalo teikti „visokerio
pą pagaūbą kolūkiečiams ir kitiems pilie
čiams auginant pašarines kultūras sody
biniuose ir papildomai skirtuose sklypuo
se". Karvėms ir telyčioms įsigyti, kolū
kiečiai galės gauti paskolas.

Siekiant padidinti jaunų šeimų suin
teresuotumą kurti ir vystyti asmeninį pa
galbinį ūkį, valstylbiams ūkiams leidžia
ma jiems skirti nemokamai (?) gyvulių 
prieauglį ir teikti pagalbą statant sody
binius ūkinius pastatus, jeigu šių šeimų 
nariai dirba minėtose įmonėse, ar kolū
kiuose.

Piliečiams turės būti sudarytos sąlygos 
jų žemės ūkio gaminiams (pertekliui) 
parduoti turgavietėse. Jų turimos mecha
nizacijos priemonės, naudojamos žemės 
ūkio darbams, galės būti remontuojamos 
valstybinėse dirbtuvėse. Norintiems įsigy
ti tokias mechanizacijos priemones, ar in
ventorių, bus teikiamos paskolos.

Bus skatinama kolektyvinė sodininkys
tė ir daržininkystė. Tam tikslui bus skiria
mi žemės sklypai iš nenaudojamų plotų. 
Panašūs sklypai bus duodami laikinam 
naudojimui ir tiems piliečiams, kurie no
rėtų auginti bulves ir daržoves.

Mineralinių trąšų gamybos ministerijai 
įsakyta gaminti daugiau trąšų smulkiems 
vartotojams,, t.y. pakuoti mineralines 
trasas į maišus tekiais asortimentais ir 
kiekiais, kurie patenkintų .kolūkiečių ir 
sodininkų mėgėjų poreikius.

Potvarkis suteikia teisę vietos valdžios 
organams leisti statyti kooperatiniais pa
grindais kolūkiečių gyvuliams 'laikyti 
tvartus bei kitas patalpas.

Pagal šį Maskvos (potvarkį, Lietuvos 
sovietinė valdžia jau paskelbė savo nuta- 
mą. Jame sakoma, kad nuo šiol leidžiama 
skirti žymiai didesnius sklypus prie in
dividualių gyvenamųjų namų. Jeigu anks
čiau kolūkiuose, tarybiniuose ir kituose 
valstybiniuose ūkiuose besistatantiems 
nuosavus namus gyvenvietėse buvo ski
riama 0,15 hektaro dydžio sklypas, tai da
bar tokiai individualiai statybai leidžiama 
Skirti iki 0,25 hektaro. Kai statomas dvie
jų būtų namas, taip pat Skiriama ilki 25 
arų kiekvienai šeimai. Toms šeimoms, 
kurios kuriasi daugiabučiuose blokuotuo
se namuose, — vienai šeimai skiriamas 
iki 15 arų dydžio žemės plotas. Šios sąly
gos galioja ir besistatantiems individua
lius gyvenamuosius namus tose miesto 
tipo gyvenvietėse ir rajono pavaldumo 
miestuose, (kuriuose formuojami ūkių 
centrai. Tačiau gyvenvietės teritorijoje 
namo statybai skiriamo sodybinio sklypo 
dydis neturi viršyti atitinkamai žemės 
naudotojų kategorijai nustatyto maksima
laus sodybinio sklypo dydžio.

Tokiu būdu sudaromos sąlygos patogiau 
išdėstyti pagalbinius ūkinius pastatus — 

liamoni'škais išminčiais, kelia į padanges 
vieną kurį veiksnį, o kitą su purvais mai
šo. Ir taip vietoj veiksnių ima vyrauti 
rėksniai.

Jei rėksmingumas būtų pozityvios vei
klos ženklas, reikėtų už tai skirti premi
jas. Bet mūsų visuomenė, pasiklausiusi 
rėksnių, nuo jų tyliai nusisuka ir premi
jas skiria tik už pozityvius darbus, turin
čius išliekamos vertės, nes tik tokiais ga
lima didžiuotis tiek dabar, tiek ateityje. 
Ateities istorikas, žvelgdamas į mūsų iš
eivijos gyvenimą, atsispindintį spaudos 
puslapiuose, archyvuose ir kituose doku
mentuose, lengvai galės atskirti rėksnius 
nuo pozityviųjų veiksnių. Jis matys tokius 
istorinės reikšmės darbus kaip „Lietuvių 
Enciklopedija“, Encyclopedia Lituanica“, 
istoriniai bei politiniai veikalai lietuvių, 
anglų ir kitomis kalbomis, lietuvių įsteig
tas religines, akademinės, pedagogines, 
visuomeninės, kultūrines, ekonomines in
stitucijas, politinius Simo Kudirkos, Vla
do Šakalio bei panašius žygius, sukurtas 
kultūrinės vertybes, pastangas atsilaikyti 
prielš nutautimo pavojus ir atgauti Lietu 
vai laisvę. Bet tai daugiausia tylių žmo
nių daubai, kurie liudija, kad išeivija tu
ri daug pozityvių jėgų bei veiksnių, at
liekančių didžiai vertingą kūrybinį dar
bą, grindžiantį lietuviškąją egzistenciją 
svetur. Rėksniai tėra laikinio pobūdžio 
palyda, kuri paiskleidžia daug erzelio, bet 
ilgainiui dingsta, palikdama nemalonius 
prisiminimus, išnykstančius laiko tėkmė 
je. Dėlto mūsų visuomenė ir toliau tebū
na kurčia rėksniams, akyli pozityviems 
darbams, vertiems visuotinio dėmesio. 

tvartą, daržinėlę, vasaros virtuvę, garažą, 
prie namų turėti didesnį sodą, daržą.

Ryšium su sodybinių sklypų ploto pa
didėjimu Valstybiniam statybos reikalų 
komitetui ir Žemės ūkio ministerijai pa
vesta sukoreguoti perspektyvinių kaimo 
gyvenviečių išplanavimo projektus.

Kituose rajono pavaldumo miestuose 
bei miesto tipo gyvenvietėse (išskyrus ra
jonų centrus) individualiai statybai skly
pai Skiriami iki 0,15 hektaro dydžio.

Nuostatuose padaryti pakeitimai taip 
pat leidžia statytis didesnius namus, jei 
anksčiau vienam statytojui leidžiamas 
maksimalus plotas neturėjo būti didesnis 
kaip 100 kvadratinių metrų (60 kvadra
tinių metrų gyvenamojo ploto ir 40 kva
dratinių metrų naudingo negyvenamojo 
piloto), tai dabar leidžiama statyti indivi
dualius gyvenamuosius namus iki 130 
kvadratinių metrų naudingo ploto, iš jų— 
iki 90 kvadratinių metrų gyvenamojo plo. 
to.

DBLS reikalai
Ko siekia reformų siūlytojai?

EL Nr 5, 1981 m, atspausdintame laiške 
keli Stoke-on-Trent DBLS Skyriaus veikė
jai kritikuoja danbartinę DBL Sąjungos 
santvailką ir Valdybą, ir kelia DBLS re
formų reikalingumą.

Tame laiške neužsiminta, kad 1979 ir 
1980 m DBLS visuotiniai suvažiavimai 
svarstė ir priėmė naujus įstatus, kurie 
1980 m buvo valdiškose įstaigose pagal D. 
Britanijos įstatymus užregistruoti. Tie 
įstatai numato ir valdomųjų organų rin
kimo tvarką. Kasmetinis valdybų ar tary
bų visų narių pakeitimas ardytų veiklos 
tęstinumą. Todėl DBLS Valdybą ir Tary
bą renkant dabar naudojamas rotacinis 
metodas, perrenkant kasmet trečdalį na
rių. DBLS pirmininkas yra perrenkamas 
kasmet, kai po suvažiavimo Valdyba pa
siskirsto pareigomis. Tokiu būdu visi 
Valdybos ar Tarybos nariai gali būti pa
keisti naujais žmonėmis laike trijų metų.

Tad, ar tikrai reikia DBLS dar kautą 
reformuoti ir kokia iš to būtų nauda? Juk 
dar tik metai praėjo nuo paskutinės re
formos. Ar norima, kad Valdybos ir Tary
bos nariai pradėtų bartis ir viens kitą 
viešai kritikuoti? Reikia manyti, kad vi
siems yra aišku, jog stipriai pasiginčijus 
kokiu nors klausimu posėdyje ir demo
kratiškai padarius nutarimą, kiekvienai 
organizacijai yra geriau, kai visi posėdžio 
dalyviai to nutarimo laikosi ir viens kito 
viešai nekritikuoja. Dabartinė Valdyba 
tokio principo laikosi ir tiki, kad tik taip 
galima sėkmingai dirbti ir veikti. Atrody
tų, kad Stoke-on-Trent veikėjai mano, kad 
jei Valdybos nariai tarp savęs viešai ne- 
sipiauna, tai jau blogai. Jie viešam laiške 
DBLS Valdybą kaltina įvairiais prasi
manytais dalykais, kaip stoiką savikriti- 
'kos, paslaptimis, kurias tik laiško rašyto
jai težino, nereagavimu į narių pageidavi
mus, nesiskaitymu su teisybe ir tt. Jei 
Stoke-on-Trent veikėjai tikrai tiki, kad 
Valdyba apie ką nors meluoja, tai jie tą 
turėtų įrodyti konkrečiais faktais. Valdy
ba skaito, kad toks jų viešas pareiškimas 
yra šmeižtas.

Stoike-on-Trent reformatorių faktais ne
paremtos blogos mintys yra taikomos 
būsimam DBLS suvažiavimui. Nors jie 
sakosi esą už „gyvą ir pavyzdingą" DBL 
Sąjungą, jų užgaliojantis „reformų" pris
tatymas visuomenei gali tik daug žalos 
padaryti. Jei reformatoriai nori pagerinti 
DBLS, jie gali tai padaryti patys daly
vaudami suvažiavime ir prisidėdami savo 
darbu.

Reformatoriai reikalauja, kad prieš su
važiavimą būtų skelbiama, kiek kuris 
Skyrius turi narių ir kiek jam Skiriama 
akcijų. Lig šiol nebuvo įmanoma net ži
noti, kiek skyriuose narių, nes dažniau
siai skyriai tų duomenų nepranešdavo 
prieš suvažiavimą centrui. Dabar ta pa
dėtis yra pasikeitusi, nes pagal naujų 
įstatų reikalavimus, narių sąrašai yra 
laikomi centre. Akcijų paskirstymas 
vyksta pačiame suvažiavime, nes iki su
važiavimo dienos nežinoma kiek atstovų 
dalyvaus, ir todėl negailima iš anksto ap
skaičiuoti, kiek kas akcijų atstovaus.

Vis protestuojama prieš Sąjungos at
stovavimą kaž kokiose neaiškiose organi
zacijose. DBLS Valdyba nedalyvauja ir 
niekad nedalyvavo jokioje organizacijoje, 
kuri yra priešinga Lietuvos nepriklauso
mybei. Taip pat galima visus užtikrinti, 
kad jOks Valdybos narys nepriklauso bet 
kokiai Lietuvos nepriklausomybei priešin
gai organizacijai.

Dabartinė DBLS ir LNB santvarka bu
vo per ilgesnį laiką išbandyta ir pereitais 
metais žymiai pagerinta. Išrinkus DBLS 
Valdybos narius, tie patys asmenys išren
kami ir į Lietuvių Namų Bendroves direk
cijos narius. DBLS ir LNB valdybos turi 
būti sudaromos iš tų pačių asmenų, nes 
LNB yra pagrindinė DBLS veiklos finan
suotoja. Atskyrius valdybas, DBLS nega
lėtų efektingai kontroliuoti bendrovės, 
nei atlikti savo uždavinių. Jokia grynai 
finansiškai motyvuojama institucija ne
leistų laikraščio, kuris neduoda pelno.

Galiausiai reikia priminti, kad ne tik 
visuomenės ir kultūros darbuotojai verti 
pagarbos bet ir ant DBLS Valdybos narių 
bei veikėjų galvų nederėtų pilti pamazgų. 
Jie dirba svarbų darbą atliekamu nuo

Skaitytoją taukai
Berne, 1981 m. vasario 16 d.

Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau,
„Europos Lietuvio" š.m. sausio 12 d. nu

meryje Skaičiau pasikalbėjimą su dr. Sta
siu Kuzminsku, sulaukusiu 80 metų am
žiaus. „E.L." sausio 26 d. pats jubiliatas 
nurodo į kai kuriuos netikslumus pasisa
kymuose. Deja, neatitaisytų netikslumų 
yra ir daugiau. Vasario 2 d. aptikau P. B. 
Varkalos pastabas dėl DBLS įsteigimo.

Kaip ir mano bičiulis Petras Varkala, 
sveikinu jubiliatą ir linkiu jam taip pat 
ateityje visokeriopos sėkmės.

Tuo pat metu betgi leidžiu sau padaryti 
kai kurių pastabų dėl minėto pasikalbėji
mo. Jeigu kiti mano pastebėti netikslumai 
nėra esminio pobūdžio (jie tiktai iškraipo 
kai kuriuos įvykius bei faktus), tai S. 
Kuzminsko pasisakymai dėl pasiuntinybės 
Berlyne anomis lemtingomis dienomis, kai 
1940 m. birželio 15 d. raudonoji armija 
įžygiavo į Lietuvos valstybę, verčia mane 
rašyti šį laišką.

S. Kuzminskas pareiškė:
„Berlyne, aišku, dirbau, kas įėjo j mano 

pareigas. O Lietuvą okupavus, tarybinė 
Lietuvos vyriausybė tuojau pašalino bu
vusį pasiuntinį pik. K. Škirpą. Man teko 
perimti Pasiuntinybės administravimą,o 
vėliau tartis su Sovietų ambasada dėl Lie
tuvių Pasiuntinybės perdavimo Tarybų Są 
jungai. Derybos vyko nesklandžiai. Nesu
sitarus Pasiuntinybė nebuvo perduota. Rū
mus ištuštinus, Pasiuntinybė buvo užra
kinta, ir raktai atiduoti saugoti Vokietijos 
Užsienio Reikalų Ministerijai“.

Toks S. Kuzminsko pareiškimas apver
čia aukštyn kojomis visa, kas tuo skau
džiu metu darėsi mūsų pasiuntinybėje 
Berlyne. Prasidėjus sovietų okupacijai, 
nuvykau iš Berlyno, kur dirbau mūsų pa
siuntinybėje, į Berlyną. Ten artimai bend
radarbiavau su pik. Škirpa ir pats mačiau, 
kaip viskas dėjosi. Be to, apie tą periodą 
yra ir rašytinės dokumentacijos.

Okupanto malone Kaune pastatytoji 
„liaudies vyriausybė“ iŠ Škirpos, kaip ir 
iš daugelio kitų Lietuvos diplomatų, ne
trukus ,,atėmė“ Lietuvos pilietybę. Bet 
nei Škirpa, nei kiti diplomatai to nepaisė. 
Todėl niekas negalėjo nei Škirpos, nei ki
tų atstovų pašalinti. Kaip ir ligi tol, Škir
pa ėjo toliau savo pareigas, — ir po to, 
kai neteko pasiuntinybės rūmų. Todėl ne
galėjo būti kalbos, kad jis būtų kam per
davęs pasiuntinybės administravimą.

Lygiu būdu yra aiškus prasilenkimas 
su tikrove, kad su sovietų ambasada vyko 
kažkokios derybos dėl Lietuvos pasiunti
nybės perdavimo Sovietų Sąjungai. S. 
Kuzminskas laiko net reikalinga „patiks
linti“, kad „derybos vyko nesklandžiai...“

Sovietų ambasados Berlyne nariai įžū
liai bandė paglemžti mūsų pasiuntinybės 
rūmus, net į juo jėga įsiveržti. Bet tai pri
lygtų tokio patrioto kaip pulkininko Škir
pos įžeidimui, jeigu būtų neatitaisytas 
teigimas, jog su sovietais buvusios vestos 
derybos dėl pasiuntinybės perdavimo. To
kių derybų nevedė nei vienas nepriklau
somos Lietuvos valstybės diplomatinis at
stovas, jų nevedė nei pik. Škirpa, nei ne
galėjo vesti jo pavedimu koks pasiuntiny
bės narys.

Tikrovėje pik. Škirpa nepaprastai at
kakliai priešinosi sovietų ambasados pa
stangoms paglemžti mūsų pasiuntinybės 
rūmus. Tiktai po to, kai įsikišo vokiečių 
užsienių reikalų ministerija, anuo metu 
pagal Stalino - Hitlerio paktą glaudžiai 
bendradarbiavusi su Maskva, pasiuntiny
bės rūmų raktai buvo atiduoti anos mi
nisterijos protokolo skyriui. Panašiai to 
meto nelaimingomis aplinkybėmis turėjo 
pasielgti taip pat mūsų diplomatinės misi
jos Paryžiuje bei Romoje, nes ir tas sosti
nes siekė Stalino-Hitlerio pakto sumegz

LIETUVOJE
DAUGIAU (KOMUNISTŲ 

MAŽIAU DUONOS

Š.m. sausio 29-31 d.d. Vilniuje vyku
siame Letuvos komunistų partijos XVIII 
suvažiavime partijos I sekretorius P. Gri
škevičius padarė ilgą pranešimą. Jis pa
sakė, kad nuo praeito suvažavimo respub
likos partinėje organizacijoje narių pa
daugėjo 25 tūkstančiais. Šiuo metu orga
nizacijoje yra 171 tūkstantis Sov. Sąjun
gos kom. partijos narių ir kandidatų.

Bet respublika neįvykdė žemės ūkio 
produktų gamybos penkmečio plano. Res
publiką pardavė valstybei mažiau negu 
buvo planuota— cukrinių runkelių, linų 
pluošto, gyvulių ir paukščių.

Kai kuriuose ūkiuose ir rajonuose žema 
žemdirbystės kultūra, nepakankamai duo
dama organinių trąšų, neracionaliai nau
dojamas kiekvienas žemės hektaras. Ne

savo profesinio darbo laiku. Tas darbas 
reikalauja daug pasiaukojimo ir pastan
gų. Todėl juos kritikuojant nereikia ■už
miršti, kad jiems reikia ir pagelbėti.

DBLS Valdyba 

toji bolševikų ir nacių draugystė.
Man labai gaila, kad turėjau šitokiu 

būdu reaguoti į S. Kuzminsko pasisaky
mus. Bet laikiau savo pareiga atitaisyti 
klaidingus teiginius dėl pasiuntinybės 
Berlyne ir perteikti tikrovę, nes apie pa
siuntinį, generalinio štabo pulkininką, bu
vusį Lietuvos kariuomenės generalinio 
štabo viršininką bei pirmąjį Lietuvos sa- 
vanorį-ikūrėją Kazį Škirpą gali susidaryti 
neteisingas vaizdas.

Kaip minėjau, S. Kuzminsko pasisaky
muose yra ir daugiau netikslumų.

Su pagarba
A. Gerutis 

Berne, Šveicarijoje.

NESUSIPRATIMAS ylR....?
Per visą ,,E.L.“ gyvenimą, tur būt, liūd

niausias straipsnis pasirodė Nr. 9, K. Ba- 
rėno, „Kaltinimus atmetu". Tiesiog neįtikė 
tina, kad tokiu keliu ir toks piktas pasi
traukė iš pareigų ilgametis „E.L.“ ir kitų 
leidinių redaktorius.

Ir liūdniausia yra tas, kad tas viskas 
galėjo iškilti per didelį nesusipratimą.

Kodėl aš taip galvoju? Nagi, perskaitys 
tame pačiame numery mano prietelio Vy
tauto Andruškevičiaus laišką, kuriame jis 
piktinasi, kad Sodybos skyrius atmetė re
zoliucijos punktą, reikalaujantį, kad S-gos 
Valdybos nariai nedalyvautų organizaci
jose, kurios veikia prieš Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą.

Aš kaip tik rekomendavau susirinkimui 
tą punktą atmesti, štai kaip lengvai atsi
randa nesusipratimai. Tikriausia, V. An- 
ruškevičius netilki, kad aš būčiau priešin
gas Lietuvos nepriklausomybės atgavi
mui, ir aš netikiu, kad jis toks būtų, o 
išreiškiame priešingas nuomones.

Jis mano, kad atmetus tą punktą, Val
dybos nariams bus leista dalyvauti orga
nizacijose, kurios veikia prieš Lietuvos ne
priklausomybę.

O aš galvoju, kad to punkto priėmimas 
gali pakenkti S-gos geram vardui. Kodėl?

Po 30 S-gos veiklos metų staigiai priim
ti tokią rezoliuciją reikštų, kad iki šiol S- 
gos valdybos, skyrių atstovų rinktos, da
lyvaudavo tokiose organizacijose.

Jei taip, tai mes visi esame kalti, kad 
tokias valdybas rinkome.

M. Ifiajorinas

DEL E. LlZIENKS
Informacijoje apie E. Lūžienės perkė

limą į kitą ligoninę (E.L. Nr. 9) kore
spondentė M. B-nė siūlo organizuoti vajų 
nupirkti E. Lūžienei kėdę.

Norėčiau šį pranešimą patikslinti. A.a. 
J. Lūža savo žmonos priežiūrai paliko 
pakankamai sutaupų ir jokie vajai kėdės 
pirkimui nėra reikalingi.

Išlaidos visoms priemonėms, kurios su
darytų ligonei geresnes sąlygas ir ligoni
nės administracijos yra pageidaujamos, 
yra dengiamos iš palikimo, kuris yra Li
gonių Turto Priežiūros globoje. IŠ tų lė
šų taip pat mokamas ligoninei specialus 
priedas geresniai ligonės globai.

Z. Juras.

DĖL „EUROPEAN (PRESS"
Mūsų laikraštyje pagarsėjęs Rytų Euro

pos federalist!) žurnalas „European Press“ 
dabar neišeina.

1979 m. gruodžio 25 d. staiga miręs to 
žurnalo redaktorius ir leidėjas A.J. Cy- 
dziikas mėgo žurnalo viršelį iliustruoti is
toriniais paveikslais, vaizduojančiais Lie
tuvos ir Lenkijos praeitį. Dėl to kai kas 
iš lietuvių padarė toli einančias išvadas.

Mirus redaktoriui, nustojo eiti ir jo 
leistas žurnalas.

J. Vilčinskas

galima vien objektyviomis priežastimis 
pateisinti karvių produktyvumo sumažė
jimo. 1980 m. respublikoje vidutiniškai iš 
vienos karves primelžta tik 2942 kg pieno. 
Sumažėjo penimų gy vulių vidutiniai pa
ros priesvoriai.

Svarbiausia susidariusios padėties prie
žastis yra silpna pašarų bazė, atskirai 
imant nepakankamas grūdų stambiųjų ir 
sultingųjų pašarų gamybos lygis. Nė vie
nais dešimtojo penkmečio metais nepavy
ko įvykdyti grūdų, siloso ir pašarinių 
šakniavaisių gamybos planų

P. Griškevičius iškėlė reikalą visokerio
pai skatinti gyvulininkystės produktų ga
mybą gyventojų asmeniniuose pagalbini
uose ūkiuose. Naujas vyriausybės potvar
kis tuo reikalu, pagal P. Griškevičių, bus 
labai naudingas.

MIRĖ M. GEDVILAS
Vasario 15 d. Vilniuje mirė buv. pir

mas 1940 m. bolševikų paskirtas komisarų 
tarybos pirm. Mečys Gedvilas, sulaukęs 
80 m. amžiaus.

DON RUANAS KAUNE
Kauno muzikinis teatras pirmą kart po 

karo pastatė Mozarto operą „Don Žua- 
nas“. Operą dirigavo S. Sondeckis, pa
grindinę Don Žuano partijz, kurią 1934 m. 
dainavo J. Mažeika, dabar atliko J, Mali- 
konis.

i,! j?.*'
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DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimas įvyks balandžio 4-5 die- 

Lietuvių'Namuose, Londone.
Maidenhead

atidarymas.

komisijos, 
priėmimas.

4 d.

d.
e.
f.
i.

DBLS 33-čio Metinio Suvažiavimo 
Darbotvarkė.

šeštadienis, 1981 m., balandžio mėn. 
13.00. vai.

1. Suvažiavimo
2. Rinkimai.

a. Prezidiumo.
b. Rezoliucijų

3. Darbotvarkės
4. Sveikinimai.
5. 32-ro Suvažiavimo protokolas.
6. Pranešimai ir diskusijos.

a. Centro Valdybos pirmininko.
b. Centro Valdybos iždininko.
c. Tarybos pirmininko.

Revizijos komisijos.
Tautos Fondo atstovo.
Tautinės paramos fondo atstovo.
Lietuvių Centrui Vidurinėje Angli

joje įsigyti komisijos pranešimas.
j. Skyrių ir 

pranešimai. 
17.00. vai.

Lietuvių Ntamų 
akcininkų

19.00 vai.
Vakarienė.
Sekmadienis, 1981., balandžio mėn. 5 d. 

9.30. vai.
Pamaldos (Lietuvių Namuose).
10.00. vai. Suvažiavimo tąsa.

7. Mandatų ir Nominacijų Komisijos 
pranešimai.

8. Rinkimai.
a. Centro Valdybos 3-jų narių.
b. Tarybos 2-jų narių.
c. Revizijos komisijos 3-jų narių.

9. Pranešimai iš DBLS veiklos.
9. 1. Politinė.
9. 2. Lituanistinė. 

11.00. vai.
Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės 

susirinkimas.
vai.

Klausimai ir sumanymai.
Rezoliucijų priėmimas.
Suvažiavimo uždarymas.

organizacijų atstovų

Akcinės Bendrovės 
susirinki m,as.

NARIŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 22 d. Rays's socialiniame klube 

DBLS Maidenhead skyriaus nariai savo 
metiniame susirinkime peržvelgė skyriaus 
praėjusių metų veikla in ateities planus. 
Apylinkėje yra lietuvių, kurie, tikriausia, 
nežino apie skyriaus veiklą. Bus bandoma 
susitikti ir pritraukti juos į bendradar
biavimą.

Naują skyriaus valdybą sudaro: pirmin
inkas E. šova, sekretorius J. Stulgaitis, 
iždininkė N. Lenkevičienė, revizoriai — 
St. Lenkevičius ir J. Kvietkauskas. į DB 
LS visuotiną suvažiavimą atstovu išrink
tas skyriaus pirmininkas.

Skyrius jautriai reagavo į straipsnius 
„Europos Lietuvyje“, kurie perša klaidi
nantį vaizdą DBLS-gos santvarkoje, pasi
tarnauja tik tų straipsnių autorių naudai 
ir nieko gero nežada lietuviškai veiklai D. 
Britanijoje. Skyrius vienbalsiai pasisakė, 
kad jokiu būdu DBLS neatsiskirtų nuo 
LNB-vės ir, kad suvažiavimo išrinkti 
Centro Valdybos nariai turi būt perrink
ti ir LNB direktoriais. Atstovas į DBLS 
visuotiną suvažiavimą buvo įpareigotas 
laikytis to nusistatymo.

Dar buvo pranešimas naujos sodybos 
įsigyjimo reikalu.

Didelį susidomėjimą sukėlė vieno nario 
pasakojimai apie neseniai atliktą kelionę 
Lietuvon.

Susirinkę pasivaišino alučiu, kavute, 
įvairiausiais sumuštiniais ir riestainiais. 
Tai nuopelnas skyriaus ponių kurios ne
pasigailėjo nei darbo, nei išlaidų — ačiū.

EŠ

muzikos in-

artistų vai- 
parašytas

12.00.
10.
11.
12.

Tautos Himnas.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
S. Karalevičius — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoją

TFA ‘D. Britanijoje

SPAUDAI (PAREMTI (AUKOJO
Alt. Jaloveckas — 2.50 sv., VI. Janu

šauskas — 1.00 sv., M. Ramonas — 0.50 
sv., dr. St. Sereika — 30.00 sv., J. Kaspo- 
nis — 2.50 sv. ir J. Kriaučiūnas — 110 
Švedų kronų.

Londonas
PASIKEITIMAS (REDAKCIJOJE

K. Barėnui atsistatydinus iš „Europos 
Lietuvio“ redaktoriaus pareigų, laikraščio 
leidėjai laikinai (iki bus rastas pastovus 
žmogus) pavedė tą darbą Redacinei ko
misijai.

Manchesteris
VASARIO 16 ' MINĖJIMAS

Vasario 14 d. DBLS Mančesterio skyrius 
surengė M. lietuvių klube Vasario 16-tos 
minėjimą, į kurį prisirinko pilna salė žmo
nių. Iš Boltono atvyko ekskursija.

Mančesterio jaunimas paruošė tautines 
juosteles su rūtos saikele ir prisegė sve
čiams prie krūtinių. Iš surinktų pinigų, 
5 svarus paskyrė Tautos Fondui.

Susirinkimą atidarė ir pravedė skyr. 
pirm. A. Jaloveckas.

Paskaitą Skaitė H. Vainys, kuris savo 
žodyje prisiminė Lietuvos didžią ir gar
bingą praeitį, Nepriklausomybės atgavi
mą, kovas dėl jos ir tai, kad ji dabar yra 
vėl pavergta rusų. Tačiau, sakė prelengen- 
las, mes turime dėti pastangas ją vėl at
gauti. Ji kada nors vėl bus laisva. Mes 
jos nepamiršime.

Paskaita buvo pakartota angliškai. Pre
legentas pakvietė visus tylos minute pa
gerbti žuvusius už Lietuvos laisvę.

■M. Ramonas padeklamavo gautą iš Lie
tuvos eilėraštį „Dvasia čia senolių gyva“. 
Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną.

Po programos L.F.R. vienetas parodė 
filmą iš lietuviškojo kultūrinio gyvenimo. 
Vėliau vyko pasižmonėjimas klubo bare 
ir prie vaišių stalo.

A. Jaloveckas, A. 
dė Tautos Fondui 
svarus.

Nottinghamas
Vasario 16-toji Nottingham®

Vasario 16 d. minėjimas praėjo pakilesnė
je nuotaikoje. Ūpą pakėlė šiaurės kaimy
nų bradfordiečių atsilankymas su pilnu 
autobusu svečių ir artistų. Yra įprasta 
žiūrėti į Nottinghamą, kaip vidurinės An
glijos veiklos centrą, tačiau svečiai paro
dė, kad ir kitur yra stiprių pajėgų ir pa
siryžimo, suteikdami mums daugiau noro 
ir jėgų tęsti šį darbą. Kolonijų bendravi
mas ir stengimasis parodyti ką nors įdo
mesnio ar atlikti ką nors šauniau, yra 
sveikas dalykas ir gali tik pakelti šitokių 
subuvimų lygį.

Minėjimą pradėjo slk. pirm. K. Bivainis, 
pakviesdamas garbės prezidiumą ir pa
prašydamas dr. S. Kuzminską paskaitai. 
Referentas trumpa kalba nuklydo nuo 
tautinių reikalų į gilesnę pasaulio politi
ką. Apšviesdamas politinę padėtį, pabrė
žė pasaulio pasisukimą nauja kryptimi— 
sustiprinimą vakarų pasaulio karinių pa
jėgų ir griežtesni atsispirimą rytų impera- 
lizmui.

Trumpoje jaunimo — skautų programos 
dalyje pasirodė gerai išmokyti vaikučiai 
su dainomis, eilėraščiais bei 
strumentais.

Sekė Bradfordo mėgėjų — 
delis .(Nevystantis vainikas“,
ir režisuotas A. Bučio. Šis trijų veiksimų 
veikaliukas pavaizdavo partizanų pergy
venimus Lietuvos miškuose. Scenos de
koracijos, taip pat pieštos A. Bučio, pa
rodė miško vaizdą, kur ryžtingas partiza
nų būrelis kovojo su daug galingesniu 
priešu.

Po to nottinghami'škės moterys, duoda
mos bra'dfo-rdiškiams atsipūsti, sudainavo 
porą liaudies dainelių, kanklėmis prita
riant E. Vainorienei ir N. Vainoriutei. iš 
Lietuvos gautą ir šiai progai specialiai 
paraižytą eilėrašti deklamavo G. Feilienė.

Vėl bradfordiškiai perėmė sceną ir pa
rodė, kad ne ti'k moka vaidinti, bet taip 
pat gali ir padainuoti. Vadovaujami P. 
Vasio sudainavo 6 liaudies dainas, ypatin
gai jausmingai užbaigdami su „Oi neverk 
motušėle“...

Pabaigai Nottinghamo choras sudaina
vo trejietą dainų, paskutinę „Suk, suk, ra
teli“...kartu su Bradford© sekstetu.

Gražiai pavykęs vakaras, sutraukęs ne
mažai publikos, ne vienam paliks giles
nių atsiminimų ir duos naujų pasiryžimų 
ateičiai.

Vakaro mietu buvo renkamos aukos 
Tautos Fondui.
Sekmadienio rytą „Židinyje“ kun. S. Ma
tulis, atlaike sąjungos sk. užprašytas 
mišias ir pasakė šiai progai pritaikytą 
pamokslą.

Mišių metu giedojo V. Gasperienė ir E. 
Vainorienė Mikulskio „O Dieve geriau
sias“. Keletą giesmių sugiedojo ir „Ginta
ro“ choras.

Belgija
TRADICINĖ ŠVENTĖ

Vasario 16-tos Dienos minėjimas įvyko 
Lieže, vasario 7 d. Pasitaikius geroms oro 
sąlygoms, į šventę suvažiavo nemažai lie
tuvių ir jų draugų iš įvairių vietų.

Kun. J. Petrošius, iš Paryžiaus, pradėjo 
šių tradicinę šventę su malda, pamokslu 
ir giesmėmis.

Dienos tema kalbą pasakė I. Kaplanas, 
iš Amsterdamo, atskleisdamas lietuvių 
veiklą Olandijoje, ir pastangas tvirčiau 
susiorganizuoti. Kalbėtojas plačiau apta
rė svarbų įvykį lietuvių kultūrai propa
guoti: Rotterdame įvykusį 1980 m. birže
lio mėn. Tomo Venclovos poezijos vakarą, 
kuris tapo nepaprasta proga supažindinti 
olandų spaudą ir publiką su Lietuva ir 
jos problematika.

Meninė programa buvo verta 'didelio 
dėmesio: jaunieji muzikai Fr. Baltus, pia
nistė, A. Legros-flleitistas, ir Liežo konser
vatorijos profesorius J. Rybensky, violon
čelistas, talentingai interpretavo ištraukas 
iš sonatų JS. Bacho, G. Faurė, ir C. Saint- 
Saens, o programos užbaigai — gražią lie
tuvių me'lioidiją ,,Lietuva brangi“.

Dainininkė Br. Spies-Gailiūtė prisistatė 
publikai primindama, kad ji šioje scenoje 
pasirodė pirmą kart prieš dvidešimt me
tų... Metų eilė praėjo, bet dainos, kurias 
dainavo per Liežo mokyklas perėjus dai
nininkė nuskambėjo tais pačiais tonais, 
prieinamos ii' artimos lietuvio širdžiai, ša
lia liaudies dainų į savo programą Br. 
Spies įtraukė „Lietuviais esame mes gi
mę“, šio kūrinio kompozitoriaus klaipėdiš
kio Sauerveino 150 metų gimimo sukak
čiai atžymėti. Pianistė p. Olownia palydė
jo dainininkę, įterpdama vieną Šuberto 
sonatą.

Vakaronei užkandžius paruošė ir patar
navo prie bendro stalo ponios A. Slavins
kienė su dukra Janina, ir A. Prajerienė, o 
prie bufeto dirbo P. Bružas, V. Slavinskas 
ir kt.

P. E. Kvederavičius visą vakarą triusė- 
si prie savo aparatų ir plokštelių.

Visi dalyviai išsislkirstė patenkinti su
eiga, jos atmosfera, susitikimu 
siais. Pageidaujama, kad būtų 
tokių švenčių daugiau, bet tai 
nuo pajamų, kurios, deja, nėra
Dėlto nuoširdžiai dėkojame p. Petrui Daų- 
ginčiui, kuris savo duosnia dovana padė
jo pakelti to vakaro išlaidas.

Vakaronės melu p. Br. Spies pasisakė 
įregistravusi 331 plokštelę, kuri išeis ko
vo mėnesio pirmoje savaitėje. Vienoje pu
sėje lietuviškos dainos, o antroje- — kla
sikinės: Šumano, Šuberto ir kitų kūriniai. 
Linkime geros kloties, kad šis didelių pa
stangų žingsnis atneštų tai dainos mylėto
jai atpildo.

Plokštelę bus galima užsisakyti pas jos 
autorę, ar per Lietuvių Bendruomenę Bel
gijoje. St. Baltus

su savai- 
ruošiama 
priklauso 

gausios.

H. G.

Podvoiskienė prave- 
rinlkliavą. Surinko 55

EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ——

STUDIJŲ savaitė

28-OSIOS EUROPOS LIETUVIŲ
STUDIJŲ SAVAITĖS FOTO PARODA
Kaip jau ,,Europos Lietuvy“ buvo pa

skelbta, 28-oji ELSS vyks netoli Paryžiaus 
1981 m. rugpjūčio 2-9 d.d.

Organizacinis Komitetas nutarė suruoš
ti 27-osios ELSS (Austrijoje, Innsbrucke, 
1980 m.) parodą.

Norintieji prie šios foto parodos prisidė
ti maloniai kviečiami prisiųsti atitinka
mus negatyvus ar nuotraukas Kęstučiui 
Ivinskiui Oppelner Str. 61 53 Bonn 1 West 
Germany iki 1981 m. birželio mėr.. pabai
gos.

Prisiųstosios medžiagos bus pasidarytos 
kopijos parodai ir originalai tuojau grą- ; 
žinti. Iš anksto dėkojame už paslaugą.

Stankūnienės spalvotos grafikos paveiks- 1 
lai, vaizduoją moters darbus. Gaila, kad 
salės sienos buvo užimtos kitais paveiks
lais ir dail. Stankūnienės gražius darbus 
teko išdėstyti ant stalų.

Moterų ir merginų gausiai suneštais 
skanėstais pasigardžiavus, visi bandė sa- 
laimę loterijoje, o po to, be pertraukos 
skambėjo daina.

Gaila, kad dėl gripo epidemijos ir gal 
dėl kai kurių tingumo, dalyvių buvo ma
žiau nei kitą kartą.

7 dienos
— Čekoslovakijos policija gavo valdžios 

įsakymą stropiau sėkti jaunimą, kuris 
lanko bažnyčias ir dalyvauja religinėse 
apeigose.

— Nuo balandžio 1 d. Lenkijoje 'bus 
įvestos maisto produktų normos. Kiekvie
nam gyventojui bus leista pirkti per mė
nesį Ikg cukraus, 3 su puse kg mėsos ir 
mėsos gaminių ir 1.1.

Liet. Sodyba
SODYBOS '.KITUOS SUSIRINKIMAS
Kovo 28 d. 15 

je įvyks metinis 
sirinkimas.

Prašome visus

vai., šeštadieni, Sodybo- 
Sodybos klubo narių su

narius dalyvauti.
Klubo Valdyba

Leigh
DBLS Leigh skyrius kviečia narių me

tinį susirinkimą, kuris įvyks kovo 14 d. 
7 vai. p.p. White Lion Kotelyje, Leigh Rd., 
Leigh.

(Bus svarstomi visi skyriaus einamieji 
reikalai.

Narius ir visus prijaučiančius prašome 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

Skyr, Valdyba

Cecho profsąjungos komitetas neper
traukiamai girtaujantį Šaltkalvį Kazimie
rą J. nutaria pašiurti gydymui su alkoho
liu.

(H protokolo)

A. P-kis

SUSIRINKIMASM.L.K.B.-jos
Vasario 15 d. M.K. Bendrija turėjo M. 

lietuvių klube visuotiną susirinkimą, ku
riame buvo aptarti Bendrijos einamieji 
reikalai ir išrinkta nauja valdyba.

Susirinkimą atidarė Bendrijos sekr. A, 
Jaloveckas. Pirmininkavo L. Pūras, sekre
toriavo V. Paulauskas. Pranešimą padarė 
kan. V. Kamaitis, kuris tarp kitko prane
šė, kad ižde kapinių reikalams yra 167.78 
svarai.

Per valdybos rinkimus senoji valdyba 
paliko ta pati, tik buvo darinkti du nauji 
nariai Eccles miestui, nes buvusieji nariai 
išsikėlė gyventi kitur.

Esamoji valdyba yra šios sudėties: se
kretorius — A. Jaloveckas, nariai: D. Je- 
linskas, A. PodvoiSkis, J. Šablevičius ir 
Ecoles m. — K. Steponavičius ir P. Vir
bickas.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

Wolverhamptonas
ANKSTYVOS UŽGAVĖNĖS

Šios kolonijos lietuviai savo Užgavėnių 
„apeigas“ atšventė paankstintai dėl ek
skursijos į Denby ir kitų reikalų. Vasario 
21 d. St. Markevičių „Battle of Britain" 
svetainėje susirinko gražus būrys vietinių 
tautiečių, ir taip pat svečių iš Londono ir 
Peterborough. Prieš pradedant Blynų 
balių vietiniai vaidybos mėgėjai suvaidi
no trumpą komediją „Lašininis ir Kanapi
nis“. Pirmas į sceną atkeliavo storulis 
Lašininis (M. Renceliauskienė). Savo ge
ra vaidyba visus prajuokindama. Po to 
atvyko Kanapinis (G. Ivanauskienė). 
Greitai atsirado ir žydelis su silkėmis ir 
kitom prekėm (Renceliauskas). šeiminin
kei (G. Kaminskienė) beprekiaujant su 
žydu, prisistatė Velnias (A. Petkevičius). 
Pagaliau Teisėjas (V. Narbutas) nuspren
dė lašininį uždaryti į kaminą, o velnią iš
varyti su klebonais baliavoti. Palikę savo 
tarpe, Kanapinį aktoriai ir svečiai pradė
jo vaišintis užgavėniškais ir kitais škanė- 
siais.V a'karas praėjo linksmoj nuotaikoj. 
Po to buvo išgirsta naujausių žinių apie 
kai kurių svečių apžiūrėtą Liet. Sodybai 
tinkamą rezidenciją Vid Anglijoje.

Didelė padėka p.p. Ivanauskienei ir Nar 
butienei už vaišių paruošimą, taipgi vi
siems aktoriams už įnešimą linksmumo į 
niūroką žiemos kasdienybę.

Švedija
LIETUVIŲ MENAS ŠVEDŲ 

BIBLIOTEKOJE
Švedai iš viso mažai ką žino apie Lietu

vą, jos istoriją, žmones, jų gyvenimą, ne
paprastą kalbą ir kt. Bet dar mažiau jie 
žino apie lietuvių meną bei muziką.

Tokių minčių vedamas, Jonas Kriaučiū
nas, gyvenantis Švedijoj, Vesterose, pado
vanojo šio miesto dideliai bibliotekai (skai 
tomai kaip viena geriausių visoj Švedijoj) 
6 dideles naujas, gražiai iliustruotas kny
gas apie Lietuvos tapybą, vitražus (spal
votų stiklų menas), skulptūrą, architek
tūrą ir kt. Šiose knygose paveikslų bei 
vaizdų tėkštai, be lietuvių kalbos pateikia
mi dar anglų, bei vokiečių kalbomis. Be 
to, bibliotekos muzikos skyriui buvo pado
vanotos 6 naujos didelės LP gramafono 
plokštelės M. K. Čiurlionio muzikos, ir 
viena plokštelė lietuviškų bei kitų dainų, 
įdainuotų berniukų choro „Ąžuoliukas“.

Visos tos knygos ir plokštelės buvo įsi
gytos iš dabartinės Lietuvos.

Dovanos buvo mielai priimtos su gra
žia padėka.

PASAULIO SPAUDA PRIPAŽĮSTA 
LIETUVOS REIKŠMĘ

Lietuvių rezistencija ir savilaida pasta
rojo dešimtmečio bėgyje neliko nepastebė
ta pasaulio spaudoje. Daugelis laikraščių 
šiandien išsikirta Lietuvą, kaip okupuotą, 
bet nepalaužtą šalį sovietinėje imperijoje.

„Lietuva gyva“, brazilų dienraštyje „O 
Estado de Sao Paulo“ (1980 m. lapkričio 
2 d.) rašo Ferres Meiralles. Jis palygina 
Lietuvą su talentu ir kultūra ginkluotu 
Dovydu, kuris pranašesnis už Galijotą — 
caro, nacių, sovietų viešpatavimą.

„Ar Maskva užpuls Lenkiją?“ dienraš
tyje „Nevvsday“ (1980 m. gruodžio 11 d.) 
klausia Charles Sawyer. Jo nuomone, Len
kijos invazija pertemptų sovietinės armi
jos pajėgumą. Ta armija įsivėlusi Afganis
tane ir turi prižiūrėti sovietinę valstybę, 
kurioje perdaug „nepasitenkinimo ir disi- 
dentizmo“ — „separatistiniai sentimentai 
tebėra stiprūs Ukrainoje ir Lietuvoje, Lat
vijoje bei Estijoje“.

Apie Pabaltijo valstybes ilgą straipsnį 
išspausdino David K. Willis dienraštyje 
„The Christian Science Monitor" 1980 m. 
gruodžio 16 d-). „Vilniuje“, rašo jis, „na- 
cionolizmas eina ranka rankon su katali
kybe“, nors „nedaugelis tiki, kad ši ryž
tinga veikla greitai sugrąžins nepriklau
somybę". (ELTA)

Huddersfieldas

PADĖKA
(L.F.R. vienetas nuoširdžiai dėkoja J. 

Pociui, kuris jų reikalams paaukojo 10 
svarų.

MIRĖ SIMAS PUTINAS
Vasario 19 d., Huddersfield'e Edigerton 

kapinėse, buvo palaidotas Simas Putinas. 
Prie kapo atsisveikinti susirinko gražus 
būrelis anglų ir lietuvių.

Simas gimė Suvalkijoje. Lietuvą paliko 
1940 m., išvykdamas į Vokietiją.

Paskutines savo gyvenimo dienas Si
mas prtaleido nelygioje kovoję su savo ne
laime— vėžiu. Slaugomas anglės žmonos 
ir, daugiausia, visur suspėjancios, kur tik 
pagalba nellaimėje reikalinga, nepailstan
čios ir nuoširdžios p. Erikos Budrienės, 
jis atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Pridengtas ankstyvomis pavasario gė
lėmis, pasiliko naujai supiltas kauburėlis 
žemės.

Ilsėkis ramybėje, Simai.

Vokietija
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Miunchene Nepriklausomybės sukak
ties minėjimas įvyko vasario 14 d., „Su
sitikimo namuose“.

Pirm. R. Hermanas atidarymo žodyje 
priminė dar ir kitą š. . vasario 16 d. su
kaktį, būtent — 180 metų nuo vysk. Mo
tiejaus Valančiaus gimimo. „Susitikimo 
namų“ naujasis vedėjas latvis p. Liepinš 
pasveikino minėjimo dalyvius Miuncheho 
latvių ir namų kuratorijos vardu.

Paskaitininkas, dipl. teisininkas 
košius, Vokietijos Kr. Valdybos 
vedėjas kalbėjo apie Vasario 16 
jo reikšmę mūsų tautai.

Meninėje programoje pynėsi daina su 
šokiu. Estrados dainininkė Violeta Ra
kauskaitė padainavo devynias naujausias 
V. Telksnio, M. Vaitkevičiaus, B. Gorbul- 
skio dainas, o „Ratukas“, naujos vadovės 
Kristinos Žutautaitės, M.A. Dreslerienės 
rankose ir M. Landui akordeonu palydint, 
pašoko tris, kad ir ne naujus, bet nauju 
sąstatu šokius.

Publika priėmė labai šiltai tiek paskai
tos mintis, tiek Violetos dainų interpreta
ciją, tiek „Ratuko“ šokius.

| Buvo išstatyti čikagietės dailininkės M.

Pakeltos supirkimo kainos
Nuo sausio 1 d. Sov. Sąjungoje pakel

tos supirkimo kainos už žemės ūkio pro
duktus parduodamus valstybei. Grūdų 
kainos padidėją vidutiniškai 12 proc., 
bulvių — 22 proc., galvijų ir kiaulių — 
5-6 proc., avių — 38 proc., o pieno tik 4 su 
puse procento.

Valdžia tikisi, kad kainų pakėlimas 
paskatins gamybą.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

J. Lu- 
reikalų 
aktą ir

BRADFORDE — kovo 15 d., 12.30 val.Tą 
sekmadienį St. Ann's bažnyčią vizituos 
Leeds vysk. W. G. Wheeler.

BRADFORDE — METINĖS REKOLEK
CIJOS, kurias praves kan. V. Kamaitls.

Išpažinčių tą sekmdienį pradės klausy
ti 12 vai., po to šv. Mišios. Visi aplin
kos tautiečiai kviečiami gausiai reko-š 
lekcijose dalyvauti.

PRESTONE — kovo 15 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAME — kovo 15 d., 

Liet, židinyje.
DERBYJE — kovo 15 d., 14 vai., 

Gate.
WOLVERHAMPTONE — kovo

vai., šv. Petre ir Pauliuje, North St.
STOKE-on-TRENTE — kovo 21 d., šešta-,' 

dienį, 17 vai., St. Wulstan's.
GLOUCESTERYJE — kovo 21 d., 12.15 

vai., šv. Petre. Praveda kun. J. Sakevi-j 
čius, MIC.

STROUDE — kovo 21 d., 17.30 vai.. Bee
ches Green. Praveda kun. J. Sakevičius,: 
MIC. Išpažintys 17 vai.

NOTTINGHAME — kovo 22 d.. 11.15 vai,.. 
Liet. Židinyje.

11.15 vai.,

Bridge

15 d., 11
■
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