
LI ETŲ VIS
Nr. ,11 (1550) Londonas, 1981 m. kovo 1G d. XXXV

D. Britanija —laisves bastionas
Didžioji Britanija yra netik demokrati

nės santvarkos lopšys, bet taip pat nuo 
senų taikų laisvės (kovotojų tvirtovė. Čia 
kovojo dėl laisvės valai, sikotai ir patys 
anglai. Užsigrūdinę laisvės kovose, jie rė
mė ir globojo kitų tautų kovotojus, ku
riems dėl despotų laikinos pergalės teko 
ieškoti prieglobsčio svetimuose kraštuose.

Tokiu būdu D. Britanijoje atsirado ir 
pirmieji politiniai išeiviai iš Lietuvos, ko
voję dar praeitame šimtmetyje prieš sve
timą junigą, bet tos kovos nelaimėję. Jų 
palikuonys dar ir šiandien gyvena ir dir
ba D. Britanijoje. Tarp jų yra pasižymė
jęs aktorius Sir John Gielgaudas. Vėliau 
čia atvyko žinomas 1863-64 metų sukilėlių 
vadas Mykolas Puidokas ir kiti.

Atvykę į D. Britaniją jie tęsė politinę 
veiklą, rašė atsišaukimas, leido spaudą. 
Šio šimtmečio pradžioje vien tik lietuvių 
politinių išeivių D. Britanijoje buvo jau 
tūkstančiai. Dar daugiau buvo čia kitų 
Rytų Europos tautų išeivių, kurių kraštai 
buvo imperialistinių valstybių aukomis. 
Visi jie kovojo dėl savo kraštų laisvės.

Bet ką yra nuveikusi D. Britanijos lie
tuvių išeivija savo kraštui, savo tautos 
kamienui?

Pasiskaitę D. Britanijos lietuvių istori
ją sužinome, kad jau šio šimtmečio pra
džioje Škotijoje veikė „Šviesos“ draugija, 
1905 metais buvo leidžiamas laikraštis 
,„Laikas“, kuris jau pirmame numeryje 
pasisakė dėl „išganymo mūsų bočių že
mės“. Jis rašė, kad Lietuvoje vyksta smar 
ki kova ir linkėjo „Tegus aukštai plevė
suoja mūsų vėliava: neprigulminga de
mokratiška Lietuva!“

Peržiūrėję Škotijos ėjusį „Išeivių drau
gą“, matysime didelį D. Britanijos lietu
vių judėjimą Pirmojo pasaulinio karo me
tu, kada vyko lietuvių inteligentijos ne
paprastai gyva veikla netik Europoje, bet 
ir Amerikoje. Karui baigiantis Londone 
buvo įsteigta pirmoji nepriklausomos Lie
tuvos diplomatinė atstovybė, daug prisi
dėjusi prie atsikūrusios valstybės pripaži
nimo.

Išeivijos veikla D. Britanijoje vėl pagy
vėjo II-ojo pasaulinio karo metu ir tuoj 
po karo. Didelę išmintį parodė Londone 
apsigyvenę lietuviai, kurie 1947 m. liepos 
mėn. čia įsteigė D. Brt. Lietuvių S-gą Tai 
Petras Varlkala, Alfonsas Semėnas, Petras 
Bulaitis, kum. Jonas Sakevičius, Mečys 
Šilkaitis ir kt. Pagirtiną darbą atliko vi
si DBLS nariai, atvykę iš DP stovyklų į 
D. Britaniją ir savo pirmuosius svarus pa
aukavę Lietuvių Namams Londone pirkti 
ir L.N. Bendrovei įsteigti. Abi šios insti
tucijos, DBLS ir LNB, sudarė svarų lie
tuvių veiksnį — lietuvių laisvės bastioną 
D. Britanijoje.

Šiuo reikalus prisimename dabar, kai 
ruošiamės DBLS metiniam Suvažiavimui 
ir LNB akcininkų Susirinkimui. Prisime
name, nes šių organizacijų sėkminga veik 
la rūpi netilk D. Britanijos lietuviams, bet 
ir visiems „Europos Lietuvio“ skaityto
jams Laisvajame pasaulyje, jeigu nepasa
kyti daugiau.

PALEIDO KALINIUS
Trys teroristai, kurie pagrobė Pakistano 

lėktuvą ir nuskraidino jį į Damaską, Si
rijos sostinę, reikalavo paleisti iš Pakis
tano kalėjimo 55 kalinius. Grasino su
sprogdinti lėktuvą ir nužudyti per 100 
keleivių. Pakistano valdžia sutiko kali
nius paleisti.

SUIMTAS, NES SAKĖ TIESĄ
Sovietų saugumo organai suėmė Mask

vos gatvėje baleto artistą Jurijų Stepa- 
novą, kuris norėjo susitikti su Amerikos 
žurnalistu.

J. Stepanovas buvo „pasirinkęs laisvę“ 
1980 m. sausio mėn. Italijoje, kai Mask
vos baletas buvo atvykęs ten gastrolių. 
Vėliau jis persikėlė į Ameriką, o iš ten 
nutarė grįžti į Sov. Sąjungą, Jam grįžus, 
„Izvestija“ paskelbė, kad J. Stepanovas 
grįžęs dėl nepakenčiamų gyvenimo sąlygų. 
Dabar jis paskelbė, kad sovietų laikraštis 
sufalsifikavo tą žinią.

KOVOS AFGANISTANE
Kovo 5 d. Vardak provincijoje, per su

sidūrimą tarp kariuomenės ir sulkilėlių, 
žuvo 45 Afganistano kareiviai ir 16 suki
lėlių.

Giliausią užuojautą reiškiame
PRANUI KOTKIUI

jo myliniam broliui Kaziui, Lietuvoje 
mirus.

Vokietijos LB Luebeck'o Apylinkės 
Valdyba ir (Nariai

PA S A VJL YJE Dr. A. Geručio paskaita
POPIEŽIUS UŽ LIETUVĄ

Kovo 4-tą — Lietuvos patrono šv Kazi
miero dieną — popiežius Jonas Paulius II 
atlaikė lietuvių koplyčioje, esančioje šv. 
Petro bazilikos rūsyje, iškilmingas mišias, 
asistuojant devyniolikai liet, kunigų. Lie
tuviškai pasakytame pamoksle popiežius 
pažymėjo, kiad jis kasdien meldžiasi už 
Lietuvą.

UŽPUOLIMAI ANT KUNIGŲ

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 
(1981.3.3) atspausdino ilgoką straipsnį 
apie užpuolimus ant katalikų kunigų Lie
tuvoje. Piktadariai įsibrovė į kun. A. Bit- 
vinsko butą Kulautuvoje, smarkiai jį su
mušė ir paliko gulintį ant grindų. Pana
šiu būdu buvo sumuštas kun. J. Zdebskis 
ir Luokės klebonas kun. L. Šapoka. Įtari
mą kelia tas faktas, kad piktadariai vis 
nesurandami.

BRITANIJOS (BIUDŽETAS
Kovo 10 d. britų finansų ministras Sir 

Geoffrey Howe pristatė parlamentui nau
ją valstybės biudžetą, pagal kurį žymiai 
padidinami mokesčiai automobilių savi
ninkams ir akcizo mokestis už alkoholi
nius gėrimus ir tabako uždirbimus. Mini
malus palūkanų procentas sumažintas 
dviem nuošimčiais, kas palengvins skolų 
išmokėjimą tiems, kurie yra užtraukę pa
skolas iš ipotekos bankų namams nusi
pirkti. Pensijos bus padidintos devyniais 
nuošimčiais nuo š.m. lapkričio mėn.

J.A. V-BIŲ (BIUDŽETAS
Prez. Reaganas pasiuntė kongresui biu

džeto projektą, pagal kurį siūloma žymiai 
sumažinti valdžios išlaidas, bet tuo pat 

laiku padidinti 24 iki 37 nuošimčių gink
lavimosi išlaidas.

Įvertindamas svarbų darbą, kurį atlie
ka Laisvosios Europos radijas Miunchene 
(kur vasario 21 d. sprogo teroristų padė
ta bomba), prez. Reaganas paprašė kong
resą padidinti tos įstaigos biudžetą šiems 
metams trim milijonais dolerių, neskai
tant lėšų, kurios bus reikalingos pastatui 
ir įrengimas atstatyti.

IRAKAS NEPASITRAUKS
Irako užsienio reik. min. S. Hamadi, 

kuris buvo atvykęs į Londoną ir tarėsi su 
britų užs. reik, ministeriu, pasakė spau
dos atstovams, kad nėra daug vilčių anks
tyvoms paliauboms kare su Iranu. Irakas 
nepasitrauks iš užimtos teritorijos.

STEIGIAMA LITHUANISTIKOS 
KATEDRA

PLB Valdyba 1981 m. kovo 1 d. posė
dyje apsvarstė lituanistikos katedros stei
gimo reikalą ir, peržiūrėjusi visus siūly
mus ir atkreipusi dėmesį į esamas sąly
gas, nutarė lituanistikos katedrą steigti 
Illinois universitete (Chicago Circle).

PLB valdyba kviečia JAV LB ir Lietu
vių fondą būti katedros steigimo daly
viais ir susitarimo su universitetu dali
ninkais.

Anksčiau sudariusi Iniciatyvinę grupę 
lituanistikos katedrai steigti, PLB valdy
ba pavedė jai susisiekti su universitetu 
ir paruošti reikiamų susitarimo dokumen
tų projektą,ypač kreipiant dėmesį iį lietu
vių visuomenės interesų saugojimą.

PLB valdyba nutarė artimiausioje atei
tyje sudaryti specialių komitetą finan
sams lituanistikos katedrai teikti.

VILTIS (NR. S
Vakarus pasiekė liet, pogrindžio laik

raščio „Vytis“ penktas numeris.

Vasario 22 d. Berne, Šveicarijoje, L. 
B-vės susirinkime dr. A. Gerutis skaitė 
paskaitą apie lietuvių veiklą Šveicarijoje 
I-mojo pasaulinio karo metu. Gerai iš
studijavęs tą istorijos laikotarpį, prele
gentas supažindino jaunesniąją kartą su 
tuo avaitbiu vaidmeniu, kurį anuo metu 
negausi Šveicarijos lietuvių grupė suvai
dino karitatyvlnėje ir ypač politinėje sri
tyje. Labdarybės darbu siekta sušelpti 
tautiečius, atsidūrusius Vokietijoje kaip 
karo belaisviai ir civiliai tremtiniai, šioje 
srityje ypatingai pasižymėjo Frjbourgo 
lietuvių studentų draugijos „Lituania“ 
sudarytasis komitetas, kuriam pirminin
kavo kun. A. Steponaitis.

Politinė veikia ypač pagyvėjo, kai 1915 
m. lį Lozanos miestą atsikėlė iš Paryžiaus 
J. Gabrio vadovautasis Lietuvių Informa
cijos Biuras. Prie biuro buvo priskirti dr. 
J. Purickis ir V. Daumantas. Informaci
jos Biuras nudirbo didžiulį darbą, gar
sindamas lietuvių tautos politinius sie
kius. Vėliau šiam darbui talkininkavo iš 
Amerikos kaip Tautos Tarybos atstovas 
atvykęs kun. dr. V. Bartuška. Vėliau į šį 
Biurą 'buvo bendradarbiais pakviesti švei
caras dr. J. Ehret (Eretas) ir prancūzas 
korsikietis J. Padovani, 1920 m. paskirtas 
pirmu Prancūzijos diplomattiniu atstovu 
Lietuvoje. Šveicarijos lietuvių veiklą fi
nansavo Amerikos lietuviai, Šveicarijoje, 
kaipo neutraliame krašte, galėjo susitikti 
lietuviai iš vokiečių kariuomenės užimtos 
Lietuvos su tautiečiais iš Amerikos ir Ru
sijos. Šveicarijoje buvo sušauktos kelios 
lietuvių konferencijos, kuriose buvo kel

tas Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
reikalavimas.

Šveicarijos lietuviai suorganizavo 1917 
m. gegužės 20 d. „lietuvių dieną“, kurią 
visam pasauliui paskelbė Popiežius Bene
diktas XV-sis. šiai veiklai vadovavo prel, 
K. Olšauskas apsigyvenęs Šveicarijoje.

Šveicarijoje doktoratą įsigijęs J. Pu
rickis 1918 m. buvo kooptuotas Vilniaus 
Valstybės Tarybos nariu ir 1920 m. tapo 
užsienio reikalų ministeriu. V. Daukantas 
1919 m. buvo paskirtas pirmuoju Lietu
vos diplomatiniu atstovu Šveicarijoje. 
Tuo tarpu J. Gabrys, suėjęs į konfliktą 
su valstybės nepriklausomybę pasikalbu
sia Valstybės Taryba, kuri ne jam pasiū
lė, kaip jis to tikėjosi, vadovauti naujai 
atsistatančiai valstybei, nepajėgė įsijung
ti į kūrybinį darbą ir pasiliko emigraci
joje Šveicarijoje, paskelbęs pamfletą“ Ko
dėl aš nerėmiau laikinosios Lietuvos vy
riausybės“. šiaip negausių Šveicarijos 
lietuvių įnašas į Tautos laisvės pastangas 
yra nepaprastai svarus.

Po Min. dr. A. Geručio paskaitos prasi
dėjo meninė dalis, kurią išpildė J. Stasiu- 
lienės vadovaujama tautinių šoikių grupė 
„Viltis“, ši grupė susidedanti iš šveicarų 
jaunuomenės jau virš 20 m. atstovauja 
Lietuvai įvairiuose parengimuose, nevien 
tik Šveicarijoje, bet ir kaimyniniuose kraš 
tuose.

Metinis suvažiavimas susilaukė svečių, 
tai tėvas kun, T. Ereminas su grupe ita
lų iš Domodossolos ir prof. dr. J. Eretas 
iš Bazelio. J.J.

TIESOS BIUROKRATIJA
Kai komunizmas užima valdžią kuria

me nors krašte, pirmieji režimo žingsniai 
yra perimti visą žinių teikimo aparatą, 
įvesti cenzūrą ir nustelbti visus kritikos 
balsus, Taigi pirmoj eilėj sutvarkomas 
laisvas žodis.

Visiška informacijos ir idėjų kontrolė 
yra nemažiau svarbi už „partijos pirmau
jantį vaidmenį“ ir saugumo organizavimą. 
Niekas neturėjo geresnių galimybių tai su
prasti, kaip P. Lendvai, knygos ,,Tiesos 
biurokratija“ autorius.

Ilki 1956 m. sukilimo jis dirbo kaip žur
nalistas savo gimtojoj Vengrijoj; po to tę
sė darbą savojoj profesijoj Vakaruose, ra
šydamas apie pasaulį anapus Geležinės už
dangos. Jis sako: „Visiška politinių ryšių 
kontrolė -glūdi komunistinių režimų pa
grinde“.

šiam jo pareiškimui paremti, yra pa
kankamai įrodymų. Vienas iš tų dalykų, 
kuris 1968 m. įtikino Brežnevą, kad Dub- 
čekas pradėjo prarasti kontrolę Čekoslova
kijoj, buvo didėjimas necenzūruotos ir 
„neatsakomingos“ spaudos, kritikuojan
čios komunizmą ir rusus. Tik sovietų ar
mija nutildė kritikus. Šiandieną Lenkijo
je nepriklausoma .Solidarumo“ prof, są
junga kovoje už cenzūros sušvelninimą ir 
laisvę naudotis žinių perdavimo priemo
nėm. Tačiau valdžia, kiek įmanydama,, 
spiriasi.

Komunistai iš viso negali toleruoti lais
vos informacijos, dėl kurios yra davę pa
sižadėjimus Helsinkio susitarime, ir kaip 
P. 'Lendvai aiškiai įrodo, neturi jokių no
rų praktiškai tai vykdyti. Necenzūruotos 
informacijos ir idėjų galimybė sovietų 
vadams yra vienodai baisi, kaip ir neut
rono bomba.

Tačiau mažai kas supranta, kokį tolį so
vietų ir jų satelitų valdžios pasiryžę ženg
ti to informacijos monopolio išlaikymui ir 
tiesos Slėpimui. P. Lendvai surinko visą 
šiuo reikalu turimą medžiagą ir nupiešė 
pasibaisėtiną 1984 m. (Orwelfliokng. Red.), 
eigos vaizdą.

Pavyzdžiui, sovietų spauda dar ir da
bar rimtu veidu savo skaitytojus tikina, 
kad 80,000 karių, kurie vis tebekovoja su 
laisvės kovotojais, yra nedidelis karinis 
vienetas, pakviestas pačių afganistaniečių, 
apsaugoti Afganistaną nuo „pašaliečių ki
šimosi į jų vidaus reikalus.“

Taip pat popiežiaus Jono Pauliaus II vi
zitas Lenkijoje, Vakaruose atžymėtas kaip 
labai svaibus įvykis, sovietų spaudoj su
silaukė skurdaus paminėjimo, kaip P, 
Lendvai aprašo: „Maskvos radijas pasky
rė tik devynias eilutes pranešimui apie 
popiežiaus apsilankymą Auschwitze, pa
minėdamas sovietų nuopelnus, bet išleis
damas popiežiaus žodžius apie lenkus ir 
žydus“.

Labai daug ką atidengia lenkų doku
mentas, 1977 m. patekęs į Vakarus, kuria
me yra nurodymai spaudos cenzoriams. 
Čia keli jų pavyzdžiai:

„Neturi būti skelbiama apie min. pir

mininko paskirtas specialias pensijas ati
tinkamiems asmenims.

Neturi būti keliama viešumon Sando- 
mierz korupcijos afera.

Draudžiama skelbti apie mėsos parda
vimą Sov. Sąjungai.“

Dar griežtesnė yra informacijos kontro
lė apie ,,kapitalistų“ pasaulį. Vakarų spau 
da praktiškai neprieinama Sovietu kraš
tuose, o komunistiniai užsienio korespon
dentai siunčia namo tik vienašališkus re
portažus. Tik dėka radijo, ta kontrolė ne
atsiekia pilnai savo tikslo.

Nežiūrint milžiniškų sumų, kurias ko
munistinės valdžios išleidžia bandymams 
trukdyti Vakarų radijo pranešimus, ne tik 
milijonai pavergtųjų, disidentai ar režimo 
kritikai, bet ir valdžioj esantieji, išgirsta 
neišcenzūruotas žinias ir komentarus.

David Floyd, recenzuodamas šią knygą 
Londono dienraštyje „Daily Telegraph“, 
sako:

„Radijo stotys yra brangios, bet vis tiek 
daug pigesnės už bombas ar raketas, ir 
jos daug ką gali atsiekti, šią knygą turėtų 
perskaityti visi tie, kurie galvoja, jog tu
rime žinių į komunistinį pasaulį perdavi
mo išlaidas mažinti“.

ATŠALO SANTYKIAI
Sov. Sąjungos — Australijos diploma

tiniai santykiai dar labiau pablogėjo dėl 
Sovietų ambasadoriaus N. Sudarikovo pa
reiškimo spaudai, kad Australija gali tap
ti branduolinių raketų taikiniu. — Aust
ralijos min. pirm. Fraser perspėjo ambasa 
dorių, kad pareiškimas yra nesuderinamas 
su diplomatine praktika. Be to Australijos 
užsį reik, departamentas paskelbė suva- 
žymus Sovietų piliečiams, kurie nori Aust
ralijoje keliauti.

SLIDŽIUOJU KELIU į PAKALNE
JAV Atstovų Rūmų' narys demokratas 

James Jones, kuris vasario mėn. vadova
vo amerikiečių delegacijai tirti britų kon
servatorių partijos politikos ekonominius 
sunkumus, pareiškė:

.Amerika turi skirtingas problemas, šių 
laikų slidžiąją pakalne Didž. Britanija 
nuvažiavus dešimčia metų žemiau, negu 
kitos demokratinės Europos valstybės. Jos 
visuomenėje klasių skirtumas aštresnis, 
žmonės mažiau linkę pereiti lį naujus dar
bus, įmonių suvalstybinimas aukščiausias, 
darbininkų ginčai su darbdaviais aršesni, 
užsienio prekių įvežimas neribotas, per
daug valstybinių pareigūnų, didžiausias 
įbutinimas savivaldybių namuose, socia
linės programos perdidelės ir bedarbių 
pašalpos peraukštos.

Vienintelė britų pirmenybė yra šiaurės 
jūros nafta“..

BYLA DISIDENTAMS
■Lenkijos komunistinis režimas ruošia 

bylą keturiems disidentams, priklausan
tiems Nepriklausomos Lenkijos confedera 
cijai, (KPN) kurie yra kaltinami sąmoks
lu nuversti komunistinę santvarką. Jiems 
gresia mirties bausmė.

Dovana Princo 
sužadėtinei

Neseniai susižiedavęs su Lady Diana 
Spencer D. Britanijos sosto įpėdinis, Jo 
Didenybė princas Čarlis, vasario 27 d. 
lankėsi Derbyje, vidurinės Anglijos pra
moniniam mieste, kur jis susitiko su įvai
rių etninių grupių atstovais. Lietuviai 
neturėdami savo klubo tame mieste, ne
galėjo šio garbingo svečio priimti savo 
būstinėje. Todėl lietuvių atstovai susiti
ko su princu Čarliu ukrainiečių klube ir 
vėliau miesto rotušėje.

Į susitikimą ukrainiečių klube buvo at
vykę daug Derbio DBLS Skyriaus narių 
ir vietos lietuvių. Trys lietuvaitės, apsiren 
gusios tautiniais rūbais, įteikė princui 
Čarliui dovaną — knygą ,,Lithuanian Cos
tumes“. Įteikiant dovaną dalyvavo Milda 
Zinikutė, Irena Venckienė ir Julė Zuzė, su 
kuriomis princas ilgokai pasikalbėjo.

Ponia Venckuvienė paklausta piasakė, 
kad ji vos prieš 12 metų atvyko iš Lietu
vos. Princas paklausė, ar sunku buvo prie 
dabartinių aplinkybių iš Lietuvos išva
žiuoti.

Susitikimas su princu lietuviams gerai 
pavyko. Dėkodamas už knygą, princas pa
sakė, kad tai bus gera dovana jo būsimai 
žmonai. Susitikimas buvo aprašytas ang
lų spaudoje.

Du lietuviai ta proga buvo pakviest! į 
priėmimą, kuris buvo suruoštas princo 
garbei miesto rotyšėje. Bankete dalyvavo 
DBLS Derbio Sk. pirm. V. Junokas ir po
nia G. Zinkuvienė. Miesto burmistras J. 
Thorp abu lietuviu supažindino su prin
cu, kuris su jais pasikalbėjo.

Vasario 28 d. Karalienės vietininkas 
Derbyje dalyvavo Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime ir padėkojo lietuviams 
už princo Čarlio gražų priėmimą. Tai 
buvo istorinis įvykis Derbio lietuvių gyve
nime. V. J.

7 dienos
— Prancūzų prezidento rinkimai, ku

rie turėtų įvykti balandžio 26 d., dėl sta
tistikos įstaigos kompiuterių tarnautojų 
streiko, gali būti atidėti.

— Pasaulio aukščiausias žmogus 2.5 m 
aukščio, Dow Koehler, mirė JAV, Il
linois, sulaukęs 55 m.

— Prancūzų geležinkelių traukinys pa
siekė 380 m. į valandą greitį, tuo su 
mušdamas buvusį 330 m rekordą.

— Jungtinių Tautų žmogaus Teisių Ko
misija pasmerkė Čilės karinę valdžią 22 
balsais prieš 17.

— Laike trejų paskutiniųjų metų, 
4250 paštininkų D. Britanijoje buvo šunų 
įkąsti.

— Aslocillin, prieš porą metų britų iš
rastasis antibiotikas, po įvairių bandymų, 
paleistas į rinką.

— Popiežius pasiuntė vieną slavo kardi
nolų į Hongongą, atnaujinti ryšiams su 
Kinijos katalikais. Kardinolas Casaroli 
susitiko su Kantono vyskupu Tangu.

— Amerikos ambasadorius Japonijoje 
pasakė spaudos atstovams,, kad JAV-bės 
siekia, kad Japonija imtųsi daugiau atsa
komybės už savo krašto apsaugą. Ilgšiai 
žymią dalį tos atsakomybės nešė JAV- 
bių karinės pajėgos.

— Kovo mėn. antroje pusėje Varšuvos 
pakto karinės pajėgos — Sov. Sąjunga, 
Rytų Vokietija ir Čekoslovakija praves 
Lenkijos teritorijoje jungtinius manevrus.

— JAV-bės nori įsteigti nuolatines ka
rines bazes Saudi Arabijoje ir Egipte, kad 
neleidus Sov. Sąjungai užgrobti naftos 
šaltinius Vid. Rytuose.

— Sovietų oficiozas „Pravda“ priminė 
lenkams Lenino mokslą, pasakydama, kad 
darbininkų profesinės sąjungos privalo 
būti klusnios komunistų partijai.

— Italų teismas Turine nuteisė teroris
tą Maurice Bignami, kuris priklausė kai
riųjų partizanų grupei, 23 metams kalėji
mo. Jis kaltinamas už pasikėsinimą nužu
dyti, plėšikavimą ir nelegalų ginklų lai
kymą.

— Prez. Reaganas pakartojo užsienio 
žurnalistams, kad JAV-ibės ir toliau nepar
duos Sov. Sąjungai grūdų. Rinkimų kam
panijos metu jis žadėjo tą draudimą par 
naikinti.

— Britanijos vyriausybė tiria galimy
bes duoti pensijas vyrams, pasiekusiems 
60 m. amžių, o moterims 55 metų, t.y. pen
kiais metais anksčiau negu dabar. Tas pa
keitimas sumažintų 'bedarbių skaičių.

— Sovietų prof, sąjungos delegatas P. 
Aboltin, atvykęs į Paryžių pagal Prancū
zijos komunistinės prof, sąjungos pakvie
timą, iššoko iš viešbučio lango ir nusižudė.
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Liūdnos istorijos apie stikleli
Galbūt aš panašus į (keistą perso

nažą, kurį prisiminimuose (be datų) 
atprašiau.

Edv. Vaitkus

Nors įvairiais būdais stengiamasi įrody
ti komunistinės santvarkos pranašumą, 
tačiau patys komunizmo architektai su sa
vo padėjėjais prisipažįsta, kad ne viską 
galima uždengti tariama sėkmės skraiste.

Sausio mėnesį Vilniuje įvykusiame ta
rybinių rašytojų VII-jame suvažiavime 
pakartotinai buvo pabrėžta „rašytojo pi
lietinė pareiga... tyrinėti savo laiko visuo
menės socialinę padėtį, etines moralines 
problemas“ (pirm. A. Maldonis). Partijos 
CK sekretorius L. Šepetys, matyt, atsimi
nęs J. Avyžiaus „Chameleono spalvų“ ro-

gllinillllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllg

J. Kuzmickis
Biiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiš

mane atvaizduotą Vilniaus inteligentų mo
ralinį pakrikimą, pastebėjo, kad „prozinin
kai gal yra per daug pamėgę vaizduoti 
sudėtingus, iki liguistumo jautrius, kartais 
gan keistus žmones, dažniausia iš inteli
gentų tanpo“ ir suformulavo „socialinį už
sakymą", kad prozininkai „dažniau pasi
rinktų savo kūrinių herojais šiuolaikinius 
miesto ir kaimo darbštuolius, grynas, at
sparias ir intelektualias asmenybes“.

„Blogio šaknys“
Deja, sekretorius nenurodė, kur rašyto

jai tokių herojų galėtų atrasti. Mėgino pa
sidairyti liaudies rašytojas J. Baltušis ir 
suvažiavimo metu drėbtelėjo: „Aš negaliu 
nematyti, kai mūsų gyvenime tai vienur, 
tai kitur atgyja blogio šaknys, leidžia dai
gus. šiandien nepakanka džiaugtis pasiek
tais laimėjimais. Atėjo laikas smogti triuš
kinantį smūgį buržuazinio gyvenimo būdo 
recidyvams“ (1971 m. ,,Tiesos“ 14 nr.).

Smogti...
Keista, kad buržuaziškai įsitaisę partie

čiai ir jiems pataikius rašytojai, naudo
jusi įvairiomis privilegijomis, vis dar ne- 
norįpripažinti, prie ko veda sukolektyvinto 
ūkio standartas, nors prabėgomis tai ati
dengia K. Kaukas, A. Pakalnis, J. Mike
linskas ir k. S. Rusija, nepajėgianti pla
čiausių lygumų sukolektyvintals ūkiais 
aprūpinti žmonių esminėmis buitinio gy
venimo reikmenimis, vėl mėgina atkurti 
privačius ūkelius, nes jaučia, kad žemės 
kampelio laisvas šeimininkas, pats rūpin
damasis savo gerbūviu, pasirodo ir darb
štuolis, ir grynas, ir atsparus išnaudoji
mui, ir gyvenimiškai išmintingas. Tačiau 
ar galima tarybiniam rašytojui tokį sava
rankų darbštuolį pagal socialinį užsaky
mą pasirinkti savo kūrinių herojum, — 
jau visai kitas klausimas.

Kad partijos sekretoriui sunku tarybi
nėje lietuviu literatūroje atrasti šiuolaiki
nių miesto ir kaimo drąsuolių, atsparių ir 
intelektualinių asmenybių, nenuostabu; 
pilki žmonės, valandų valandas išstovėję 
krautuvių nutysusiose eilėse ir negalėdami 
nusipirkti reikalingų dalykų, neturi noro 
nei sąžiningai dirbti, nei lenktyniauti.

Kalju KASAS 
estų satyrikas

AUKA
Gatvelėje buvo tylu, nesimatė nė vieno 

praeivio. Krito šlapdriba, kažkur pasto
gėje monotoniškai skimbčiojo atitrūkusi 
skarda. Nešvietė nė vienas langas, o retų 
gatvės žibintų skleidžiamoje šviesoje vos 
galėjai įžiūrėti savo paties kojas. Dešinė
je juodavo parkas.

Staiga iš už krūmo išniro ir prieš ma
ne išaugo aukšta vyriškio figūra. Skrybė
lė užmaukšlinta giliai ant akių, apykaklė 
pakelta. Aš norėjau šmuikštelt šalin, bet 
nepažįstamasis pastojo kelią.

— Kur taip skubame? — paklausė jis 
ironiškai ir, kaip man pasirodė, keisda- 
damas balsą.

— Pas pažįstamus skubu, — suvapėjau. 
— Noriu pinigų pasiskolinti. Už paskuti
nes kapeikas nupirkau sergančiam kūdi
kiui butelį pieno, o čiulptukui trijų kapei
kų neužteko. Mėginau atiduoti į lombar
dą kostiumą, kepurę ir paltą, bet nepriė
mė... Girdi, kam dabar senienų reikia... 
O laikrodžio neturiu.

Nepažįstamasis susimąstė.
— Tai. vadinasi, net laikrodžio neturi?
— Neturiu, — atsakiau ir nežymiai iš

traukiau už sidabrinės grandinėlės auksi
nį laikrodį iš liemenės kišenėlės ir užki
šau už marškinių.

— Dabar pusė dvylikos, — tarė jis, pa
sižiūrėjęs į savo laikrodžio šviečiantį ci
ferblatą. — Bet tai nieko nereiškia. Iš vis
ko matyti, kad jūs — tinkama kandida
tūra...

Ir jis lėtu judesiu įgrūdo ranką į savo 
palto šoninę kišenę.

— Ne, aš visai nesu tinkama kandida
tūra! — sušukau. — Aš visai ne kandida
tūra, aš sergu skrandžio opa! Nejuokau
kit! Aš imsiu šaukti!

— Rėkite, kas jus išgirs? — tarė jis, taip

pat lėtai ištraukdamas ranką iš kišenės.
— Be to, kodėl jūs taip įsigeidėte rėkti?

— Kaipgi neįsigeisi? — truputėlį apsi
raminęs, paklausiau. — Ką jūs ruošiatės 
daryti?

— Čia štai turiu penkis rublius, — tarė 
jis. — Manau, kad jie jums pravers, — ir 
nepažįstamasis ištiesė ranką. Nepaisant 
sniego uždangos ir sutemų, aš įžiūrėjau, 
kad jo rankije iš tikrųjų buvo penkrublė.

Su palengvėjimu atsidusau ir neigia
mai papurčiau galvą.

— Imkite! — grasinančiai suurzgė jis.
— O tai aš juos... pragersiu!

— Gerkit į sveikatą, — šaltai atsakiau.
— šalin iš kelio, girtuokli.

Jis vėl įkišo ranką į kišenę.
— Čia dar turiu penkrublinę. Jeigu ma

note, kad vienos jums maža, tai... Mat aš 
visai nesu tikras, kad ir jos, paskutinės, 
nepanaudosiu gerklei plauti. Aš — alko
holikas. Bet nuo šio vakaro — baigta! 
Laikas susiprotėti! Ir štai aš laukiau ne
turtingo praeivio, kad galėčiau jam ati
duoti pinigus, kuriuos galėjau pragerti.

— Jūsų valia! — tariau tvirtai ir ryžtin 
gai. — O mane palikite ramybėje. Nerei
kalinga man skylėta penkrublinė! Ką aš 
su ja veiksiu?

— Nusipirksite čiulptuką ir užsimau
site ant pieno butelio.

— Kokį čiulptuką? Ant kokio pieno bu 
lėlio?

— Ogi sergančiam kūdikiui.
Dabar aš jau ne juokais supykau.
— Koks ten, po velnių, sergantis kūdi

kis. Aš viengungis, jeigu norite žinoti!
— O kokie ten seni skudurai, kurių net 

lombardas nepriima?
— Skudurai?! Sabalais pamuštas paltas 

su šinšilų apykakle tai, justi nuomone, 
skudurai?

— T-a-a-ip... sumurmėjo nepažįstama 
sis. — Atrodo, kad jūs iš tikrųjų be rei
kalo man galvą sukote. Bet pinigus vis 
dėlto galėjote paimti. Patikėkite, tuo jūs 
man pagelbėtumėt tapti tikru žmogumi.

Įvairūs rašytojai su M. Sluckiu neapsi
kentę pavaizduoja gėrybėmis aptekusius 
aukštus pareigūnus kaip Kaziukėnas su 
„per plačiais laiptais“, per gražią sekreto
rę, su krūva spalvotų telefonų užsienietiš
kais baldais apstatytame bute (Saulė va
karop, 51 psl.). Kiti su R. Lankausku pa
mini „prakeiktas eiles, kur yra priversta 
stumdytis su visokiais pasmirdusiais gir
tuokliais", nors „vyno ten niekada netrūk
davo“ (Prisiminimai po vidurnakčio). Ki
toje vietoje jis aprašo pardavėjas, laikan
čias stalčiuose prekių atsargas gerai pa
žįstamiems.

Trečdalis išlaidų alkoholiui
Kad vyno ir kitų gėrimų krautuvėse ne

trūksta, nėra jau tokia gera naujiena: lie
tuviams yra pavojus nusižiūrėti į „vyres
niuosius brolius“.

Kaip labai S. Sąjungoje išplitęs girtavi
mas, įdomių žinių pateikia sovietų gyveni
mo žinovas George Feifer „Harper's Ma
gazine“ žurnale. Autorius gerai kalba ru
siškai ir turi pažįstamų įvairaus luomo 
sovietų tarpe, štai keli jo teigimai - - -

Fabrikų administratoriai yra rimtai su
sirūpinę o ir viešosios sveikatos speca- 
Istiai būgštauja „išsigimimo dėl girtavi
mo“. Maisto krautuvėse trečdalis išlaidų 
atitenka alkoholiui. Pagal sovietų statisti
ką, spirito gamyba pašokusi 33%, gi vyn0 
— net 49%, kai gyventojų prieaugis tanp 
1970 ir 1979 m. pakilęs vos 9%.

Jam buvo pasakyta, kad tiek pat išge
riama naminės, kiek legaliai nusipirktos 
degtinės! Oficialiai pripažįstama, kad 
moterys pralenkiančios vyrų girtuokliavi
mą. „Literatumaja gazeta“ neseniai pa
skelbė, kad ir vaikai smarkiai gerią. Vie
nos klinikos vyr. sesuo pastebėjusi:: „Bai
su, kad dabar moterys maukia stiklinėmis. 
Kad girtuokliauja 12 metų nesulaukę 
mokiniai, visiems žinoma“.

Kyla ir vyrų mirtingumas. Modernių 
šalių tarpe S. Sąjungoje amžiaus 'ilgis 
trumĮpėja. Girtavimas yra slepiamas nuo 
svetimtaučių. Vienas Akademikas, mė
gęs kelti socializmo dorybes, pastebėjo; 
„Tai fenomenalu, tai neįtikėtina. Tai sa
vos rūšies maras“. Sovietų vyriausybė re
agavusi padvigubinusi ir patrigubinusi 
degtinės kaina, bet ir tai nepadėjo rusui 
skandinti vargą stiklelyje.

Nuostolingi gaisrai
Voroneže G. Feifer sutikęs sunkvežimio 

vairuotoją, kuris tvirtino, kad, nepaisant 
kietų bausmių už girtų vairavimą, girtavi 
mas jo bazėje neįtikėtinas. Kitas provin
cijos rusas j'am taip pat pavaizdavo dar
bo dieną sandėlyje: ,,Kas gaus degtinės, 
kaip sukombinuoti pinigų — tipiškas dau
gelio vairuotojų ir mechanikų pasikalbė
jimas. Bonkos įšmugeliuojamos portfe
liuose, rankovėse, megztukuose“. Svirdu
liuojančių darbininkų paprastai galima 
pamatyti netgi rytą. Paprastai rusai prisi
pažinę „nekenčiu darbo ir nuo jo išsisu
kinėja“.. Girtavimas mažinąs krašto eko
nominę pramonę („Daily Telegraph, 1981. 
II.7).

Maža to: girtaujančių sukeliami gais
rai S. Rusijai kainuoją 18 milijonų sva
rų!! „Lit. gazeta“ pažymėjo, kad „suaugę

su alkoholiu pakeitė vaikus su degtukais, 
sukeliančius gaisrus“. 1976 m. du su puse 
kartų daugiau žmonių sudegę girtavimo 
sukeltų gaisrų nei 1966 m. (D. Tel., 81. 
11.14).

„Stiklinėmis, 'kibirais“...
Tokia gyvenimo tikrovė, kurios atspin

džių, skaitant pranešimus iš teismo salių, 
esama ir Lietuvoje. Ir ten, pamačius bon- 
ką, nesikuklina.

Pasak A. Drilingą, „atvirai kalbant, 
koks čia kuklumas, jei bariukas prikimš
tas prancūziškų konjakų ir kubietiškų li
kerių, gruziniško vyno ir kvietinės degti
nės“ (Jau saulelė). Tokie nesi'kukfliną vei
kėjai įsipilietino ne viename kritikų gi
riamų rašytojų romane. Myk. Sluckio 
„Saulė vakarop“ romano pareigingam ir 
reikliam veikėjui gyd. Narimantui su stu
dijų draugu užsukus į „Užuovėją“, tenka 
vyriškai gerti, nes „tenai juos įžūliai ata
kavo dvi melsvai išsidažiusios undinės... 
kad atstotų kaip nuo beviltiškų“. Kito gi 
veikėjo, buvusio provincijos gimnazijos 
mokytojo Kasparausko, „nosis įsirpusi 
nuo alkoholio kaip slyva“.

Tarytum sąžinės drumsčiamas, per
žvelgia netolimą praeitį ir Raim. Kašaus- 
ko „Gerumo kainos,, romano pagrindiins 
veikėjas Navalinskas: „Nežinau, dėl ko 
taip maukėme: stiklinėmis, kibirais, tar
tum troškulys būtų kankinęs, tartum kaž
kas būtų ketinęs atimti iš mūsų tą velnio 
srėbalą. Net užkąsti buvom atpratę. Pri
simenu tas smagias akimirkas, tuos mie
lus draugužius, kurių ne vienas pernelyg 
anlksti sunyko, neteko visko, ką lengvai 
buvo įgiję, ne vienas atsigylė ir po velė
na. Ne nuo kulkų — nuo infaiikų... O kai 
kas nuo supuvusių skrandžių, nuo suiru
sių kepenų“ (369-70 psl.).

Įstaigų bufetai ,
Maukė ir Jono Mikelinsko „Pabudimo“ 

apsakymo Tomas su sveteliais, o rytą ant 
„grindų miegojo du vyrai ir trys mergi
nos“, kurių veidai buvo „papilkėję, kone 
apmūsoję, be jokių sąmonės prošvais
čių“ (Laukinė obelis, 301 psl.).

Ir Vyt. Martinkaus „Lašų“ Vincentas 
Kaune „vengė pažįstamų ir nėjo į kavi
nes, užsuko tik į vaisių daržovių parduo
tuves, kur pilstydavo Alžyro vyną, įstai
gų bufetus, kur būdavo alaus“ (105 psl.), 
kol neatsipeikėjo ligoninės palatoje.

Besaikio gėrimo problemą ir prie jos 
prisišliejusias kitas negeroves — protek
ciją, P elningesnį poaukštį, o taipgi patai
kavimą bei pavaldinių išnaudojimą Kos
tas Kaukas aprašė „Didesni už save“ sa
tyrinėje apysakoje. Viršūnėms — „virši
ninkui, jo pavaduotojams, vyriausiajam 
inžinieriui ir visuomeninių organizacijų 
vadovams“ priimti viršininkas Ašva su 
profsąjungos komiteto pirmininku Pikla- 
pu rengia pietus su „unguriais, juodai
siais ikrais, kumpeliais, servilatu, svies
tu, sūriu, konjaku, kava“. Tam reikalui 
pertvarko rūsį, į kurį nusileidai ir sotin- 
kis. Svarbiausias viršininko poreikis kaip 
orui, duonai, vandeniui — „įsiteikti dides
niam ir aprėkti mažesnį“.

Visi puola dispečerį (tiekimo skyrių); 
„Prašė skiedinio — atnešė bitumo, užsakė 
tolio — pristatė šiferio, reikia 1.500 plytų 
— atgabeno 150“. Pastačius gi bokštą, 
apsižiūrėjo: „pamatai neišbetonuoti... Tin
kas krenta su kraštais plytų“.

Juo labiau, kad jie įgyjti negarbingu ke
liu. Aš raustu, prisiminęs, kaip praeitą 
naktį toje pačioje vietoje...

Kažkudėl tam vaikinui aš pajutau sim
patiją. Nusijuokęs paplojau per petį ir pa
jutau po drabužiu plieninius muskulus, 
būdingus darbo žmogui.

— Brangusis žmogau, — tariau — negi 
jūs manote, kad sabalų kailinius galima 
nusipirkti už dorai uždirbtus pinigus? Ir 
namą? Ir automobilį, kurį, tanp kitko, pa
sistačiau priešais restoraną?.. Už dorą už
darbį galima nusipirkti nebent „Kubanės 
trauktinę“ ir raugintų agurkėlių užkan
dai.

Mano atsitiktinis draugas pritarė:
— Konjakas... žinoma... geriau! Daug 

geriau!
Girdėjau, kaip kažkas gargaliavo jo vi

duriuose, Adomo obuolys judėjo pirmyn 
ir atgal, o ranka pati maigė penkrublinę.

— Tik konjakas, sakau aš jums, — pa
tvirtinau. — O dabar labai atsiprašau, 
nes šįvakar taip drėgna, kad galiu per
šalti ir sloga susirgti.

Jis neskubėjo atsakyti.
— Palaukite minutėlę, — paprašė jis. 

■— Kaip jūs manote, kas atsitiks, jeigu aš 
kuriam laikui atidėsiu savo persiauklėji
mą?

— Kaip norite, — atsakiau.
— Tebūnie! — sušuko jis ir vėl atsisto

jo man skersai kelio. — Taigi, sabalais 
pamušti kailiniai su šinšilų apykakle, ar 
ne?

— Suprantama! — išdidžiai atsakiau.
Jis išsitraukė iš užančio kažkokį sunkų 

daiktą, suvyniotą į Skepetą. Man toptelė
jo mintis apie aukso luitą...

Po pusvalandžio man grįžo sąmonė, ir 
aš vienomis glaudėmis iš visų jėgų per 
klanus nudūmiau į miliciją. Kelyje man 
šovė mintis, kad su tokiais neigiamais reiš
kiniais, kaip alkoholizmas ir pasikėsini
mas į piliečių privačią nuosavybę, reikia 
kovoti kur kas ryžtingiau negu lig šiol...

(Šluota)

„Teisus, kai neteisus“...
Ne tiek svarbu dirbti, kiek tarnyboje 

pasirodyti: „Apsukresni tarnautojai įsi
gudrina: atėję laikui, pavaikščioja korido
riais, pasimaišo... ir išeina. Sugrįžta, dar
bo dienai baigiantis. Pareigingumu nie
kas nesuabejos, ir premijos bus“. Gi „sa
koma, viršininkas ir tada teisus, kai ne
teisus. Žinoma, tik tą neteisumą ne kiek
vienas mbka suprasti“.

Pasak Piklapą, darbininkai nusilipdė 
sau dievuką ir ant kėlių prieš jį krenta. 
Žinia, ir vaišina, girdo. Svečio iš sostinės 
Gaučaus veidas po antros taurelės pa- 
rausvėja, o „po trečios svečias įgauna tą 
palaimingą būseną, kada pamirštamas ne 
tik savo vardas ir pavardė, bet ir imama 
kilti į padanges“.

Kai visą šią painiavą ištirti atvažiuo
ja viršininkas Bareika ir vengia gėrimo, 
kyšių bei moterų, karjeristas Ašva (skun
džia jį, būk tai jis kaltas dėl Piklapo, per 
daug išgėrusio ir užsilaksčiusio, mirties.

MOkąs laviruoti Gaučius vėl atvažiuo
ja revizuoti ir tiems, kurie apie jį trep
sėjo, tenka tik papeikimas. Gi rudeniop 
sužinoma, kad piktos intrygos, karjeriz
mo siekimas, šmeižtai laimi: nė stikliuko 
neišgėręs, .Bareika atleistas iš darbo kaip 
susikompromitavęs girtuoklis, neatliekan
tis savo pareigų“ (167 psl.).

štai jums, vyrai ir pipirai!

Skaitant tarybinės literatūros kritiko 
Petro Bražėno „Žmogus ir žodis prozoje"“ 
1978 m. studijėlę, tenka nustebti jo teigi
mu, kad „tarybinio žmogaus augimas, to
bulėjimas — ne tik įvykęs faktas, bet ir 
nesibaigiantis procesas“ (10 psl.). Kažin 
kaip J. Avyžiaus, K. Kaupo, P. Lankaus
ko ir kitų kūryboje „įamžintas savo epo
chos žmogus“ nei vidinio augimo, nei to
bulėjimo žymių .neparodo.

Jiėškant iškilių, atsparių asmenybių, 
vis dėlto susiduriama su paprastos tikro
vės „žmogaus problema“. Jam sunku su
žvilgėti aukštai statomu humanizmu, kai 
visa aplinka, K. Kaupo įspūdingai pavaiz
duota, jį desorganizuoja ir įvelia į atkak
lias rungtynes, gerai nuvokiant, kad nau
joje sistemoje „viršininkai ir tada teisūs, 
kai neteisūs“.

Su lietuviais 
Įįasaulįįje

,,I LITUANI“ ČIKAGOJE
Čikagos lietuvių operos 25 metų sukak

čiai kovo 14 d. Čikagoje buvo pastatyta 
italų kompozitoriaus Amilcare Ponchielli 
opera „I lituani“ (lietuviai).

Operai siužetas paimtas iš Adomo Mic
kevičiaus poemos Konradas Valenrodas. 
Ji primą kartą buvo pastatyta 1874 m. La 
Scalos operoje Milane. Vėliau dar buvo 
statyta 1875, 1903 m. Recenzentai ir kriti- 
kaioperą labai gerai 'įvertino, ši opera bu
vo numatyta statyti ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Deja jos pastatymą sutrukdė 
rusiškoji okupacija.

Libretą į lietuvių kalbą išvertė STasys 
Santvaras, į anglų — p. Zailskaitė. Operos 
pastatyme dalyvaus per 200 asmenų.

Ši opera Amerikoje statoma pirmą kar
tą. Spektaklių datos kovo mėn. 14 d. 15 d. 
22 d. ir 28 d. Dirigentas — Alvydas Vasai- 
tis, režisierius-David Hicks, iš New Yorko. 
Pastatymo produkcija — Kazys Ožlis. Di
rigento asistentas — Arūnas Kaminskas. 
Chormeisteriai — Alfa Gečas ir Emilija 
Sakadolskienė. Scenų reikalų vedėjas — 
Jonas Paronis. Chorografija — Violeta 
Karosaitė. Orkestro vedėja — Marylin 
Laureente. Solo šokėjai — Viktoras Ba
rauskas ir Greg Begley. Solistai: Dana 
Stankaitytė, Nerija Linkevičiūtė, Marga
rita Monkienė, Paul Gudas, Rimas Strimai 
tis, Algirdas Brazis, Algis Grigas, Jonas 
Vaznelis ir Bernardas Prapuolenis.

Kas dar negauna LYNES, Britanijos 
Lietuvių Jaunimo žiniaraščio anglų kalba, 
gali užsiprenumeruoti metams, sumokė
jęs tik £1.50.

čekius ar pašto perlaidas prašome iš
rašyti Lithuanian House Ltd., vardu.

RUOŠIAMOS (MENO PARODOS

Profesionalės dailininkės Ados Peldavi- 
čiutės pomirtinė meno paroda bus atida
ryta New Yorke, balandžio 4 d. Vėliau pa
roda bus perkelta į Torontą ir Chikagą.

INŽ. ALF. ADOMĖNUI — 60 M.

Vasario 21 d. Australijoje gyvenančiam 
chem. inž. Alf. Adomėnui sukako 60 m. 
amžiaus. Kilęs nuo Biržų jubiliatas 1944 
m. baigė V.D. U-to technikos fakultetą, 
įsigydamas inž. chemiko diplomą. Karo 
metu pasitraukęs į Vakarus, nuo 1947 iki 
1956 m. gyveno Anglijoje, kur sėkmingai 
dirbo chemijos pramonėje. Persikėlęs su 
šeima į Australiją, jis dirbo Shell Chemi
cal b-vėje vyr. chemiko pareigose Geelon- 
ge. Dalyvavo mokslinėse konferencijose 
ir yra paskelbęs per 15 straipsnių chemi
jos žurnaluose.

Inž. A. Adomėnas be to dalyvauja liet, 
visuomeninėje veikloje. Išėjęs į pensiją, 
jis dabar apsigyveno Sydnėjuje.

DAIL. A. TAMOŠAIČIUI — 75 M.

Kanadoje gyvenąs dail. Antanas Tamo
šaitis š.m. vasario 15 d. atšventė savo am
žiaus 75 m. sukaktį. Pradėjęs kūrybinį 
darbą 1925 m„ dail. A. Tamošaitis nuo 
1937 m. dalyvavo keliose tarptautinėse 
meno parodose. Jis taip pat parašė ir iš
leido visą eilę knygų: Sodžiaus menas, 
Liaudies meno dirbinių raštai, Audimai, 
Audiniai kilimai, Staltiesės ir kt. Kana
doje jis dalyvauja liet, kultūrinėje veik
loje.

MIRĖ ĮINŽ. J. URBELIS

Praeitų metų pabaigoje Amerikoje, 
Melrose Parke mieste, mirė žymus visuo
menės veikėjas inž. Juozas Urbelis. Be 
daugelio kitų darbų jis ilgus metus admi
nistravo dr. K. Griniaus fondą, išleidusį 
daug knygų. Bene paskutinis velionies rū
pestis buvo išleisti neseniai mirusio isto
riko Pr. Čepėno „Naujųjų laikų Lietuvos 
istorijos“ II tomą, kuris jau baigiamas 
spausdinti.

PAS REDAKTORIŲ
— Kodėl jūs man nešate vis naujus ei

lėraščius! Kodėl nelaukiate atsakymo?
— Atsakymas aiškus — netinka. Bet 

juk malonu turėti bent vieną Skaitytoją...

Atsiusta paminėti
Mūsų Vytis, 1980 m. ruduo. Skautiškos 

minties jaunimo ir vadovų žurnalas. Lei
džia Akademinis Skautų Sąjūdis, Chicago, 
Ill.

Chronicle of the Catholic Church in Li
thuania Nr. 43, June 13, 1980. LKB kro
nikos vertimas į anglų kalbą. Leidžia L. 
R.K. kunigų s-ga, Brooklyn, N. Y.

Laiškai lietuviams, 1980 m. gruodis. 
Religinės ir tautinės kultūros žurnalas. 
Leidžia Tėvai Jėzuitai, Chicago, Ill.

Saleziečių balsas, 1981 m. Nr. 1, leidžia 
Lietuviai Saleziečiai, Roma.

Ateitis, 1980 m. Nr. 9, Ateitininkų Fe
deracijos leidžiamas katalikiškas - lietu
viškos orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Chicoga, UI.

Skautų aidas, 1980 m. gruodis, ir 1981 
m. sausis. Mėnesinis žurnalas, leidžia 
Lietuvių Skautų S-gos Pirmija, Chicago, 
Ill.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS fNR. |2

Turime bačkutę geltono Biržų alaus 
ir du tuščius ąsočius: vieną trejų, o kitą 
perikerių litrų. Tačiau norime įsipilti tik 
vieną litrą aluas. Bačkoj dvylika litrų 
alučio, o ąsočiai neturi jokių tūrio atžy- 
mėjiimų. Kaip tai įvykdyti?

Atsakymas sek. numeryje.

Praėjusio galvosūkio atsakymas
Kadangi jie gėrė lygiom, tai kiekvienam 

išėjo po aštuonis trečdalius viso vyno.
Jonas pastatė penkias bonkas t.y., pen-' 

kiofliika trečdalių. Pats gi išgėrė aštuonis 
trečdalius. Taigi septyni trečdaliai jo vy
no nuėjo į Kazio pilvą.

Petras atnešė tris bonkas, t.y., devynis 
trečdalius, o išgėrė aštuonis trečdalius. 
Tuo būdu tik vienas trečdalis jo vynelio 
nutekėjo Kazio gomuriu.

Pagal šią proporciją ir pinigai buvo pa
dalyti: Jonui — 7 svarai, Petrui 1 svaras.

Aleksandras Didysis, Julius Cezaris ir 
Napoleonas iš dangaus aukštybių stebėjo 
Maskvos karinį paradą.

Aleksandras negalėjo atsigėrėti rusų 
tankais:

— Su tokiais karo vežimais aš būčiau 
galėjęs užkariauti visą Aziją!

Cezariui labai patiko raketų smaiga
liai:

— Su tokiom strėlėm aš būčiau lengvai 
užvaldęs visą pasaulį!

Napoleonas, žvilgterėjęs į „Pravdos“ pUŠ 
lapius, šyptelėjo:

— Puikus laikraštis! Iš jo tikrai niekas 
nebūtų sužinojęs apie mano pralaimėjimą 
Waterloo mūšyje.

2
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DHLS LN« REIKALAI
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 

PRANEŠIMAS

Pažvelgus į praeituosius metus matosi, 
kad suriki ekonominė padėtis šiame kraš
te palietė ir mūsų bendrovę. Finansinius 
metus baigėme 1980 m. spalio 31 d. su su
mažėjusiu grynu pelnu £4748. Svarbiau
sios pelno sumažėjimo priežastys yra 
padidėjusios išlaidos įvairiems remontams 
ir pagerinimams Lietuvių Namuose, So
dyboje ir spaustuvėje, kurios sudarė 
£10435. Socialiniams ir kultūriniams rei
kalams išleista £5076 (1979 m. — £2206). 
Mokesčių už investacijas, kurių nemokė
jome 1979 metais, susidarė £1978. Taip 
pat išleista £5292 Sodybos kanalizacijos 
pagerinimui. Ta suma balanse yra pridė
ta prie Sodybos turto vertės.
Lietuvių Namų pelningumas šiek tiek su
mažėjo, palyginus su 1979 metais. Nors 
pajamos padidėjo £4158, išlaidos taip pat 
pakilo net £9036. Rezultate Lietuvių Na
mų apyvartos pelnas sumažėjo £4878. 
Lietuvių Namuose reikėjo padaryti re
montą, kurį atliko pats Lietuvių Namų 
vedėjas K. Makūnas. Jam tenka mūsų 
padėka už sumanų namų administravimą.

Sodybos apyvartos pelnas pakilo 
£1095, nežiūrint to, kad remontams bu
vo išleista £4781 daugiau, negu 1979 me
tais. Sodybos pajamos pakilo £9205, o iš
laidos £8110. Matosi pažanga nuomų ir 
bei baro mašinų pajamose. Rūpesčio ke
lia elektros, kuro, transiporto ir telefono 
išlaidos.

Sodyboje ypatingą dėmesį kreipėme į 
pensininkų gerbūvį. Atremontuoti ir nau
jais kilimais ištiesti kambariai ir valgoma 
sis. Be to sudarytos jiems sąlygos prisidė
ti prie Sodybos darbų.

Šiuo metu Sodyboje gyvena „13 pensi
ninkų. Už jų pragyvenimą Sodyba gauną 
iš valdžios po £50 į savaitę už asmenį. 
Kiekvienas pensininkas asmeniškoms iš
laidoms gauna apie £6. Sodyba gali patal
pinti ir daugiau nuolatinių gyventojų, 
ypač pensininkų. Suinteresuoti asmenys 
gali kreiptis į bendrovės valdybą, ar So
dybos- vedėją.

Pereitą vasarą atostogautojų skaičius 
Sodyboje sumažėjo. Dėl to nutarta, atsi
žvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, 
šįmet atostogų kainų nekeiti.

Apyskaitos rodo, kad bendrovė parėmė 
spaudos skyrių £13726 suma, tai yra 
£984 mažiau negu 1979 metais. Pažanga 
yra, bet ne tiek, kiek buvo tikėtasi, „Eu
ropos Lietuvio“ prenumeratos atnešė 
£2311 daugiau pajamų, negu 1979 metais. 
Bet Nidos knygų klubo pajamos sumažė
jo £1705. Sumažėjo pajamos ir už kitus 
spados darbus. Viso pajamų buvo £24881, 
tai yra £121 mažiau, negu 1979 metais.

Spaudos Skyriaus išlaidos truputį su
mažėjo tik medžiagų taupymo dėka. Paki
lo pašto ir redagavimo išlaidos. Atlygini
mų pakėlimas £2790 sumoje nepagerino 
produkcijos.

Spaudos skyriaus problemos yra „Eu
ropos Lietuvio“ ir knygų, prenumeratorių 
nepakankamas skaičius žemos kainos ir 
įvairūs darbo susitrukdymai spaustuvėje. 
Prenumeratorių Skaičių reikia kaip nors 
padidinti. „Europos Lietuvio“ išsiučiame 
1050 egzempliorių kas savaitę. Prenume
ratos kainą pakelti šiuo metu nebūtų ga
lima.

Valdyba dėjo pastangas pagerinti pa
dėtį spaustuvėje. (Buvo ieškoma asmens, 
kuris galėtų redaguoti ,,Europos Lietuvį“ 
ir prižiūrėti spaustuvę. Tokio asmens dar 
nesurasta. Šiuo metu spaustuvės darbinin
kų skaičius yra sumažėjęs. Poetas V. 
Šlaitas, dirbęs spaustuvėje linotipininku, 
po ilgų darbo metų pasitraukė. Jam ten
ka didelė padėka už pasišventimą spau
dos darbui. Spaustuvėje dabar dirba trys 
asmenys. Valdyba nenumato darbininkų 
skaičiaus didinti.

„Nidos“ knygų klubas praeitais metais 
išleido dvi knygas. Šiai metais dvi knygos 
jau yra įrištos, viena yra renkama ir dar 
dvi laukia eilės. Nariams yra išsiunčia
ma apie 570 egzempliorių, i'š to skaičiaus 
D, Britanijoje tik 120.

Knygų leidimas nėra pelnigas. Jei paim 
tume „Pradalgę“ ir J. Gliaudos „Bausmę“, 
tai už tas dvi knygas turėtume gauti apie 
£4000. Abiejų knygų paruošimas kaina
vo apie £3600.

„Europos Lietuvį“ šiuo metu redaguoja 
kolegija. Linkime jiems sėkmės ir iš
tvermės. Iš redaktoriaus pareigų pasitrau 
kušiam rašytojui K. Barėniu reiškiame 
nuoširdžią padėką už „Europos Lietuvio“ 
redagavimą ir Nidos knygų klubo vedimą 
ir apgailestaujame, kad jis negali to svar
baus kultūrinio darbo toliau tęsti.

Vidurinės Anglijos lietuvių veiklos 
centras būtų naudingas, bet konkrečiai 
svarstant tokį projektą, matosi įvairių 
sunkumų ir kliūčių. Būtų praktiškiau 
koncentruotis prie esamų lietuviškų in
stitucijų ir jas geriau pritaikyti dabarti
nio gyvenimo reikalavimas. Galima būtų 
galvoti apie salės pastatymą prie Mančes
terio Lietuvių klubo. Tokią salę galima 
būtų naudoti didesniems sąskrydžiams ir 
susirinkimams. Naujo centro įrengimui 
reikėtų labai didelio kapitalo, kurio mes 
neturime. O centro išlaikymas pareikalau
tų didelių išlaidų, kurias padengti būtų 
sunku, atsižvelgiant į mažą lietuvių skai
čių D. Britanijoje.

Dabartinė Lietuvių Namų bendrovės 
padėtis yra gera. Bendrovė gali sėkmin
gai veikti ir stipriai paremti mūsų visuo
meninę ir kultūrinę veiklą. Didesnio mas
to pertvarkymai gali pabloginti esamas 
sąlygas ir turėti neigiamos įtakos į atlie
kamus darbus. Ypač gali nukentėti „Eu
ropos Lietuvis“ ir kultūriniai darbai.

Glaudus bendradarbiavimas tarp L.N. 
Bendrovės ir DBL Sąjungos yra lietuviš
kos veiklos pagrindas D. Britanijoj.. DB 
LS yra didžiausia bendrovės akcininke. 
Daug DBLS narių yra perleidę savo akci
jas Sąjungai. Todėl bendrovės valdyba 
siūlo akcininkų suvažiavimui pakeisti 
bendrovės įstatų 88 paragrafą, liečiantį 
rinkimus į direktorius. Tą paragrafą siū
loma pakeisti sekančiai: Direktoriumi ga
li būti asmuo neturįs bendrovės akcijų. 
Toks įstatų pakeitimas įgalins DBLS na
rius, perleidusius akcijas savo organizaci
jai, ir jaunimą, neturintį akcijų, pilnai 
dalyvauti bendrovės veikloje ir būti renka 
mais į valdybą.

Baigdamas norėčiau padėkoti bendro
vės tarnautojams už jų pastangas perei
tais metais ir kviesti visus geros valios 
valios lietuvius į talką tolimesniems dar
bams.

Jaras 'Alkis,
Lietuvių Namų b-vės direktorius

CENTRO VALDYBOS PAAIŠKINIMAS
Naujieji DBLS įstatai, kurie pagal S- 

gos Suvažiavimo, įvjkusio 1979 m. kovo 
31 — balandžio 1 dd„ nutarimą buvo 1980 
m. balandžio 21 d. įregistruoti Britanijos 
valdžios įstaigoje (Board of Trade), dar 
nėra išversti į lietuvių kalbą. Todėl kai 
kurie S—gos nariai prašo apie juos papil
domų paaiškinimų.

Pagal Britanijos įstatymus, organizaci
jos kurios nori turėti juridinio asmens 
teises, privalo būti įregistruotos vienoje 
iš kelių valdžios įstaigų, priklausomai nuo 
organizacijos pobūdžio ir jos siekiamo 
tikslo. DBLS įstatų komisija, ruošiusi 
įstatų projektą, rekomendavo ir Suvažia
vimas pritarė S-gą įregistruoti pagal 
Bendrovių įstatymą (The Companies Acts 
1948, 1967 nuo 1976) kaip organizaciją, 
neturinčią akcinio kapitalo (Company 
Limited by Guaranty and Not Having a 
Share Capital). Tokios organizacijos įsi
pareigojimus garantuoja nariai ir jos ne
siekia savo nariams pelno.

Teikiu būdu D. Britanijos Lietuvių Są
junga yra dabar įregistruota. Ji privalo 
laikyti tikslų savo narių sąrašą, nes tik 
apsimokėję nario mokestį nariai turi bal
savimo teisę ir, likvidacijos atveju, jie 
yra įpareigoti padengti jos eventualius 
nuostolius. DBLS nariai yra įsipareigo
ję sumokėti nedaugiau kaip po vieną sva
rą.

Įstatai
DBLS tikšlai yra nusakyti įstatų įvado 

3-čiame paragrafe. Trumpai suglaudus, 
jie yra tokie:

A. Ugdyti ii- palaikyti tarp narių drau
giškus santykius, išaugusius iš bendros 
kilmės, ir puoselėti lietuvių tradicijas bei 
kultūrą.

B. Rūpintis savo narių bei jų šeimų 
gerbūviu.

C. Organizuoti paskaitas ir leisti kny
gas, laikraščius ir kitus leidinius.

D. Steigti ir įrengti namus bei klubus 
nariams.

E. Organizuoti visokius pasirinksmini- 
mus nariams bei jų šeimoms.

F. Pirkti, nuomoti, įsigyti mainais ar 
kitais būdais nekilnojamą ar kilnojamą 
turtą ir bet kokias teises ar privilegijas, 
kas Sąjungos nuomone būtų būtina ar 
naudinga jos tikslų vykdymui; statyti, iš
laikyti ar perdirbti bet kokius pastatus, 
kurie reikalingi ar naudingi Sąjungos 
veiklai.

G. Parduoti, išnuomoti, užstatyti pa
skolai visą ar dalį Sąjungos turto, jei tas 
būtų naudinga DBLS S-gos tikslams siek
ti.

H. Apsiimti ar vykdyti patikėtinio pa
reigas kurias Sąjungai leidžia įstatymai.

L Skolintis ar gauti lėšų Sąjungos tiks
lams tokiomis sąlygomis ir tokiomis ga
rantijoms, kokios atrodytų esančios sau
gios.

J. Steigti ir remti, ar padėti įsteigti ir 
išlaikyti bet kokias draugijas ar institu
cijas, ir telikti ar garantuoti joms lėšas 
jeigu jos kokiu nors būdu turėtų ryšį su 
Sąjungos tikslais ar tarnautų Sąjungos 
tikslų siekimui.

K. Daryti viską kitą, kas veda ar suda
ro palankias sąlygas visų ar bent vieno 
viržminėtų tikslų įgyvendinimui.

Įstatų įvado 4-tam paragrafe nustatyta, 
kad Sąjungos nariai neturi teisės nei į or- 
ganizaiijos lėšas, nei į jos turtą. Tas vis
kas yra skirta Sąjugos tikslams siekti.

Įstatų įvado 7-tuoju paragrafu nusta
tyta, kad Sąjungos likvidavimo atveju, 
jos turtas negali būti pasidalintas narių 
tarpe, bet (padengus turimas skolas) tu
ri būti pervestas kitai organizacijai, tu
rinčiai panašius tikslus.

Balsavimo tvarka
Visuotiniuose suvažiavimuose DBLS 

nariams atstovauja Skyrių išrinkti atsto
vai. Šiuo metu S-ga turi 600 narių ir 19 j 
skyrių, t.y. vidutinis Skyrius turi 32 na

Pradėjus skelbti pažadų vajų „Lietu
vių centrui Vid. Anglijoje“ įsigyti, buvo 
gauta daug paklausimų: kas garantuos 
už paskolas; ar bus leista sodyboje gyve
nantiems indėlininkams panaudoti gausi
mas palūkanas kaip patinka; kokiomis są
lygomis pensininkai ir kiti asmenys ga
lėtų centre apsigyventi; ar galėtų naudo
tis virtuve; ar galėtų laikyti savo auto
mobilį; ar pensininkai bus geriau traktuo
jami negu esamoje sodyboje?

Tiriant ir 'planuojant „Lietuvių centro 
Vid. Anglijoje“ pirkimą, turima omenyje 
pirmoje eilėje sudaryti palankesnes sąly
gas lietuvių veiklai ir pagerinti santykius 
su jaunąja karta. Tačiau tas centras tu
rės finansiniai pats išsilaikyti ir išmokėti 
užtrauktas paskolas. Pajamos ateitų iš 
pensininkų išlaikymo, kambarių išnuo
mavimo, baro pajamų ir kitų patarnavi
mų už kuriuos būtų imamos normalios 
ririkos kainos.

Paskalų grąžinimą turės garantuoti 
DBLS ar Lietuvių Namų bendrovė. Jų pa
reiga yra rūpintis lietuvių veikla visoje' 
D. Britanijoje ir tik jos yra pakankamai 
pajėgios nupirkti centrą ir jį išlaikyti. 
Tas klausimas bus iškeltas DBLS ir LNB 
suvažiavimuose ir ten tas klausimas tu
rės būti išspręstas.

Už pensininkų išlaikymą centras, gali
ma tikėtis, gaus valdžios subsidiją. Bet, 
kad tas išlaikymas apsimokėtų, reikės 
pritraukti daugiau pensinirikų. Tas įma
noma padaryti tik tuo atveju, jeigu pen
sininkams bus sudarytos palankios gyve
nimo sąlygos.

Numatoma paruošti pensininkų—sodyį 
bos gyventojų chartą, kurioje bus išdėsty
tos jų teisės ir centro įsipareigojimai. 
Pensininkai būtų atstovaujami centro

DĖL S. KASPARO PASISAKYMO

S. Kasparas „Europos Lietuvyje Nr. 8, 
1981.11.23 d. savo straipsnyje užgiria Stoke 
-on-Trent lietuvius už jų drąsą, reikalau
jant reformuoti DBL Eąjungą, bet nesu
spėjo pagirti Sodybos skyriaus.

Kyla mintis, kodėl tik šeši asmenys pa
sirašė po tuo reikalavimu. Galėjo būti 
apsvarstyta skyriaus susirinkime, taip 
kaip Sodyboje, ir pasirašyta pirmininko 
ir sekretoriaus, arba įgaliotų asmenų. At
rado, Ikad ten būta nuomonių skirtumo tuo 
reikalu ir kodėl kiti skyriai turėtų prisi
dėti prie Sąjungos apdraskymo? Kas leng
vai galima, reikėtų patvarkyti, nedalyvau
ti ten, kur mūsų interesai susikerta, bet 
vėl keisti įstatus—būtų perdaug nerimtai, 
nes tik paskutiniame suvažiavime pabai
gėm apie juos kalbėti. Jeigu buvo svars
toma apie esamas negeroves ir norima at
skirti Sąjungą nuo Bendrovės, tai ar stip
riai buvo apsvarstyta, kokios negerovės 
atsirastų išrinkus atskiras valdybas? Būtų 
daug sunkiau, jei ne visai sunku, suprasti 
žmonių, kurie galėtų būti išrenkami, o at
siradus, gal pasitaikytų keli karštakošiai, 
ir prasidėtų trintis tarp abiejų vaidybų, 
kas praeityje yra buvę. Pakenktumėm 
darniam, vieningam lietuviškam darbui, 
sudarytumėm pavojų Europos Lietuvio 
leidimui ir Sąjungos subsidijavimui. At
skira Sąjungos Valdyba, turėdama akcijų 
persvarą, gal panorėtų keisti Bendrovės 
įstatus ir gauti už turimas akcijas divi
dendus. Tada vėl privalėtumėm mokėti pa
jamų mokesčius ir mūsų tos organizacijos 
visiškai nusilpnėtų.

S. Kasparas teigia, kad bendra vadovy
bė pasidarė nepajudinama, kuri nepriva
lanti niekam kitam būti atsakinga, kaip 
tik pati sau. Tai yra netiesa! Valdyba yra 
atsakominga prieš suvažiavimą. Jei jie 
mums netinkami, ar jie eina prieš Sąjun
gos ar lietuviškus interesus, įstatų 46 
straipsnis sako: „Sąjungos suvažiavimas

rius. Suvažiavimuose balsavimo teises 
taip pat turi 7 Centro Valdybos ir visi 
Tarybos nariai (5 iš DBLS ir po vieną iš 
kiekvienos kitos organizacijos, apie 20 iš 
viso).

Balsuojama gali būti rankų pakėlimu 
arba slaptai. Kai balsuojama slaptai, sky
rių atstovai turi tiek balsų, kiek jų sky
riuje yra narių. Slaptas balsavimas yra 
privalomas, jei jo pareikalauja suvažia
vimo pirmininkas, arba bent trys pilna
teisiai nariai (pav. 3 skyrių atstovai). 
Šiuo metu trys mažiausi skyriai turi iš 
viso 50 narių. Reiškia, kad jei į suvažia
vimą atvyktų tik 3 atstovai, jie galėtų 
balsais viršyti Centro Valdybą ir Tarybą.

Kitos (pastabos
Praeitų metų DBLS 32-ras suvažiavi

mas priimtoje rezoliucijoje pažymėjo, 
kad jis buvo pirmasis Susvažiavimas Po 
S-gos įregistravimo. Tas reiškia, kad 
1947 metais įsteigtoji DBLS nėra likvi
duota, tik jos veikla tęsiama pagal naujai 
įregistruotus įstatus.

DBLS įstatus (anglų kalba) galima 
gauti iš C.V. sekretoriaus, parašius laiš
ką Lietuvių Namų adresu.

Neaiškumams kilus taip pat reiškia 
kreiptis į C.V. sekretorių.

LIETUVOJE
KOLŪKIEČIAI PARDUODA

„Valstiečių laikraščio“ korespondentas 
A. Naujokaitis rašė (XII. 4), kad kolūkio 
žemėje pasėtos bulvės užderėjo nepapras
tai blogai, o Varėnos rajono kolūkiečių 
„aruose“ — gerai. Norėdami įvykdyti 
valstybei pristatymo uždavinį kolūkio 
vadovai kreipėsi į žmonės. Kolūkiečiai 
pardavė valstybei beveik 94 tonas sody- 
binuose sklypuose išaugintų bulvių.

— Tolesniam penėjimui ir auginimui iš 
kolūkiečių šiemet pirkome kelis šimtus 
veršelių, — pasakojo kolūkio pirmininkas 
S. Kačėnas, kai paprašiau plačiau apibu
dinti, kaip ūkyje derinami visuomeninio 
ir sodybinio ūkio interesai.

O kaip padeda kolūkis žmonėms įdirbti 
sodybinius sklypus?

— Gyva bėda, — skundėsi Krūminių 
brigadoje gyvenanti pensininkė Z. Dause- 
vičienė.

Mirus vyrui, moteriškė namuose liko 
viena. Ir amžius jos nebe tas, ir ligos ka

Nauja ar antra Sodyba?
(sodybos) valdyboje, kuri rūpinsis visais 
naujos sodybos reikalais, įskaitant ir 
pensininkų gerbūvį. Apsigyvenimas būtų 
įvairiomis sąlygomis, atsižvelgiant į pa
geidavimus ir susitarimus. Šiui metu nu
matomos dvi pensininkų kategorijos: pen
sininkai, kurie turi sutaupų mažiau negu 
1250 svarų; jie bus išlaikomi valstybės lė
šomis, ir jie gaus tik kišenpinigius. Pen
sininkai, turį daugiau sutaupų ir davę 
paskolą centrui įsigyti, pagal veikiančius 
įstatymus turės pilnai apsimokėti už iš
laikymą. Mokestis turės būti panašus į 
tą, kuris mokamas esamoje Sodyboje.

Gyventojai, kurie nėra pasiekę pensi
ninko amžiaus, turės mokėti sutartą kai
ną.

Gyventojai turės teisę laikyti automobi
lius. Aišku, jie turės apsimokėti visus su 
tuo surištus mokesčius.

Vyresnio amžiaus asmenims maistas tu
ri ypatingą svarbą. Todėl šalia maitini
mosi valgykloje, pensininkų kambariuo
se numatoma įrengti mažus virimo prie
taisus, kad jie galėtų įvairiu laiku pasi
gaminti sau šilto maisto.

Manoma, kad pagal susitarimą pensi
ninkai galės prisidėti prie sodybos ūkio 
tvarkymo, už tai gaudami sutartą atly
ginimą.

Už paskolos centrui įsigyti, skolinto
jams bus mokamos palūkanos, atskaičius 
(jeigu pagal įstatymus reikia) mokesčius. 
Gautas palūkanas Skolintojai galės naudo 
ti pagal savo nuožiūrą.

Dugiau tuo pačiu klausimu buvo para
šyta straipsnyje „Naujai sodybai ieškoma 
vietos“ (E.L. 1980 m. Nr. 45).

DBLS 'Komitetas „centro“ įsigijimo 
sąlygoms tirti

Sftaitytaju taUhai
gali pareikšti nepasitikėjimą Valdybai ar 
jos paskiram nariui. Tie, kuriems pareiš
kiamas nepasitikėjimas, atsistatydina. Jų 
vieton renkami nauji.“ Atsivežkite į suva
žiavimą kaltinimus su įrodymais — reik- 
šime nepasitikėjimą. Kitaip, mes turime 
būti dėkingi jiems už atliktus darbus, ku
rie, be atlyginimo, nuo savo tiesioginio 
darbo atliekamu laiku, eina šias pareigas.

Toliau S. Kasparas verkšlena ir nori 
įrodyti skaitytojams, kad Sąjungos Suva
žiavimo pirmininkai buvo šališki, palaiky
davo Centro Valdybą, o ne Skyrių atsto
vus. O paskutiniame suvažiavime buvę 
tiesiog matyti pirmininko pasitamavimas 
Centro Valdybai... ’Pavardės jis nemini. 
Kadangi ankstyvesniuose ir paskutiniame 
suvažiavime pirmininkavau aš, tad Skaity
tojus noriu patikinti, jog S. Kasparas tik 
svaičioja.

Sąjungos suvažiavime yra plačios die
notvarkės, o laikas Skirtas, palyginamai, 
labai trumpas. Pagal galimybes aš leidau 
visiems pasisakyti jų turimais ’klausimais, 
bet kai kurie atstovai nori išdrožti ištisas 
paskaitas, arba kalba visai ne į temą. No
rint plačiau išsikalbėti, reikia suvažiavi
mui Skirti daugiau laiko.

Kadangi S. Kasparas jaučiasi nuskriaus 
tas negavęs išplepėti savo „išminties“, aš 
siūlau jį išrinkti būsimo suvažiavimo pir
mininku, tada neturės kitiems priekaištų, 
galės palaikyti Skyriaus atstovus ir išlieti 
savo tulžį Sąjungos Valdybai. Blogiausia 
yra su juo, kad jis per savo stiklyčius ma
to kito akyje krislą, o ant savęs nemato 
nė vežimo.

Iki pasimatymo suvažiavime.
D. Banaitis

PERDIDELIS BLAŠKYMASIS
Per ilgą metų eilę E. Lietuvis buvo pa

sipuošęs Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
miestų herbais. Tai puikiai vaizdavo visą 
Lietuvą, kurią lietuvių tauta savo krau
ju ir pasišventimu atsikovojo tuojau po 

muoja. Kaip jai pačiai Sklypą išarti, ap- 
sisėti?

Pavasarį jį bėgiojusi nuo vieno prie ki
to, siūlė net gerų ,,magaryčių“. O sklypas 
per tą laiką piktžolėmis apžėlė. Pagaliau 
sulaukė malonės iš laiškininko V. Kiėro. 
šis įdirbo sklypą, pasodino bulvės. Kai 
atėjo laikas purenti tarpueilius, vėl teko 
bėgioti į parduotuvę tų pačių nelemtų 
„magaryčių“, kol prisiprašė arklio.

Maždaug tuo pačiu redakcijai skundėsi 
ir kiti šio ūkio kolūkiečiai. „Dalis arklių 
mūsų kolūkyje paskirti kai kuriems kolū
kiečiams, — rašoma laiške. — Jie turėtų 
nustatyta tvarka duoti žmonėms arklius 
sodybiniam Sklypui įdirbti, bet kur tau!“

Imkime kad ir tą pačią Z. Dausevičienę. 
Jos kaimynas S. Verseckas kelerius metus 
buvo atsakingas už arklį, kurį ūkis Skyrė 
sodybiniams sklypams įdirbti. Bet S. Ver
seckas dažnai nė į kalbas nesileisdavo, o 
kartą net iškinkė darbui moteriškės skly
pe paruoštą bėrąją.

Pati Krūminių brigados brigadininke B. 
Molienė pripažino, kad su tais arkliais 
nesą tvarkos. Vienas už priskirtą arklį 
butelio prašo, kitas perleidžia jį giminėms 
ar pažįstamiems, gyvenantiems kartais 
net kitame ūkyje. Pasitaikė, kad be geros 
priežiūros palikti arkliai buvo sužeisti.

BET NEGAUNA PIRKTI
„Valstiečių laikraščio“ 130 nr. buvo iš

spausdinta kritinė žinutė „Lyg darytų 
malonę",

Autorius nurodė, kad Ukmergės, rajono 
žemdirbiams susidarė sunkumų nusipirk
ti kai kurių didesnę paklausą turinčių 
prekių už parduotas bulves. Ukmergės 
miesto centre susidarydavo eilės, nes šio
mis prekėmis prekiavo tik vienoje parduo
tuvėje.

Redakcija gavo Lietkoopsąjungos valdy
bos pirmininko pavaduotojo L. Raževo ir 
Ukmergės rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojo P. Liepuonio at
sakymus. Siekiant greičiau ir kultūrin
giau aptarnauti pirkėjus, į minėtą par
duotuvę papildomai paskinta dar viena 
pardavėja. Rajkoopsąjungos valdyba ipa- 
reigota užtikrininti kultūringą gyventojų, 
kurie pardavė bulves valstybei, aptarna
vimą.

TRAGIŠKAI ŽUVO
Vasario 2 d. tragiškai žuvo dramaturgas 

ir prozininkas Raimundas Samulevičius 
(g. 1937 m. Kaune).

’Pirmieji jo apsakymai spaudoje pasiro- 
rodė 1954 m. Po dešimties metų Kauno 
dramos teatre buvos pastatyta jo pjesė 
„Studentiška novelė“. Respublikos teat
ruose buvo vaidintos ir kitos jo pjesės, 
kai kurios iš jų išverstos i svetimas kal
bas ir vaidintos užsienyje.

Vilniaus spaudoje tragedijos detalių ne
buvo paskelbta.

TAI NUTIKO)!
— Kaip pasisekė Jums sekmadienį pa

iškylauti?
— Blogai! Kai išlipome geležinkelio sto

tyje, niekaip negalėjome rasti kavinės, o 
kada išėjome iš kavinės, jokiu būdu ne
galėjome surasti stoties.

Pirmojo Pasaulinio karo ir tarptautinėmis 
sutartimis buvo nustačiusi. Deja, anks
čiau ar vėliau pikti kaimynai ginklu ar 
grąsinimais mūsų teritoriją apkarpė. Bet 
už ką mes dėjome gyvybes geriausių sa
vo sūnų ir ką teisėtai turėjome, tuo gali
me ir puoštis gi ko neturėjome nedera ir 
puoštis.

Bet dabar išeivijoje mes turime nema
žai gerų istorikų, etnografų, lingvistų ir 
kitų mokslininkų, kuriems prieinamos vi
sos didžiulės pasaulio bibliotekos. Tad 
reikia rinkti ir klasifikuoti atitinkamus 
duomenis, kad laikui atėjus, gerai apsi
šarvavę teisėtais reikalavimais, galėtu
me siekti pilnos etnografinės Lietuvos. 
Tada mes galėsime pasipuošti gal ir Ka
raliaučiaus herbu.

Praeitas DBL S-gos suvažiavimas davė 
teisę C. Valdybai tik keisti miestų herbus 
į pasiūlytą žemėlapį. Jeigu C. Valdyba ne
būtų pakeitusi, būtų ligšiol likę herbai. 
Bet dabar matome, kad naujoji Redakci
nė komisija pradėjo spausdinti visai nau
ją ženklą.

Naujoji antraštė simbolizuoja kovą ir 
tikėjimą, taigi kilni idėja, bet neparodo 
ploto. Gal kam nors, prisiminus senąją 
emblemą, pagalvos, kad atsisakoma netik 
Karaliaučiaus, bet ir Klaipėdos bei Kau
no.

Dabar būtų pritartina šiam pakeitimui, 
bet ta vėliava! Lietuvos konstitucijos 8 
straipsnį sako — „Tautinės spalvos - gel
tona - žalia - raudona“. Mūsų spaustuvė 
spalvų negali sudėti, ’bet vėliava gerai nu
paišyta ir pagal spalvų šviesumą duota 
trys vienodo platumo, bet nevienodo švie
sumo ruožai. Visa bėda tik, kad ant jos 
nupiešti Gedimino stulpai, kas vėliavą 
padaro nekonstitucine, taigi nelietuviška.

Panašioms kompozicijoms turėtų 
būti vykdomas konkursas ir rimtai ap- 
svarstoma.

Petras Mašalaitis

Redakcijos pastaba: Lietuvos valstybi
nė vėliavaGedimino kalne simbolizuoja 
Europos lietuvių siekimą atstatyti nepri
klausomą valstybę su sostine Vilniuje.
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įįfM/tos u ETŲ VIS
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 

sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.
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Kronika
DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas įvyks balandžio 4-5 die- 
Lietuvių'Namuose, Londone.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

S. Štarka — 5 sv.
Nuo5širdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

St. Karalevičius 5.00 sv.
Už auką nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

AUKOS SPAUDAI

A. Kulkanauskas — 2.50 sv., J. Vaškelis 
— 2.50 sv., A. Kučinslkienė — 2.50 sv., S. 
Macuras 7.50 sv., S. Starkas — 2.50 
D. Milkulėnas — 1.60 sv.

PAIEŠKOJIMAS

Juozas MIKLOVIS, gyv. Urugvajuje, 
paieško savo draugo Petro KLIPSTO, ki
lusio iš Švėkšnos, ar jo sūnų, kurie po ka
ro gyveno Vokietijoje.

Atsiliepti E.L. administracijon

PAPIGINTA KNYGA

DBLS Valdybos nutarimu K. Barėno 
redaguota knyga BRITANIJOS LIETU
VIAI 1947-1973 dabar yra parduodama 
papiginta kaina.

Knygą galima gauti Lietuvių Namuose, 
prisiuntus 5 svarus.

Londonas
LIT. NAMUOSE LANKĖSI

Prof. K. Ledelis, dirbąs Calgary uni
versitete, Kanadoje, atvykęs aplankyti 
savo mamytės, gyv. Anglijoje, lankėsi Lie
tuvių Namuose ir papasakojo apie lietu
vių gyvenimą tolimoje Albertoje.

KLUBO KOMITETO POSĖDIS

Lietuvių Namų klubo komiteto nariai 
yra kviečiami dalyvauti komiteto susirin
kime sekmadienį, kovo 22 d. 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose.

Liet. Sodyba
SODYBOS KLUBOS SUSIRINKIMAS
Kovo 28 d. 15 vai., šeštadienį, Sodybo

je įvyks metinis Sodybos klubo narių su
sirinkimas.

Prašome visus narius dalyvauti.
Klubo Valdyba

PADĖKA
Norėčiau išreikšti savo didelį ačiū. An

glijos skautams ir skautėms už linkėjimus 
ir telegramą, kuri pasiekė mane ligoninė
je Amerikoje. Taip pat už visus laiSkus 
kuriuos gavau gulėdamas ligoninėje Ang
lijoje. Noriu padėkoti broliui E. šova už 
atvežimą kitų brolių skautų mane aplan
kyti ligoninėje. Taip pat visiems, kurie 
mane lankė ir siuntė dovanėles ir laiškus. 
Visiems didelis Skautiškas ačiū.

Andrius įSnabaitis

NAUJOS KAINOS ATOSTOGAUTOJAMS 
SODYBOJE

Žiemos sezonas iki gegužės ,(15 įdienos):
Už savaitę su pilnu maistu £55.0 ir VAT 
Už dieną su pilnu maistu £ 9.0 ir VAT 
Už nakvynę ir pusryčius £ 5.0 ir VAT 
Vasaros sezonas (nuo 'gegužės 16 d. iki 
rugsėjo 15 «.):

Už savaitę su pilnu maistu £60.0 ir VAT 
Už dieną su pilnu maistu £11.0 ir VAT 
Už nakvynę ir pusryčius £65.0 ir VAT

Pastaba: Kad palengvinus liet, jauni
mui ir savaitgalio lankytojams pernak
voti Sodyboje, LN drekcija nutarė suma
žinti kainą už nakvynę ir pusryčius.

K. /Tamošiūnas,
Sodybos Direktorius,

Derby
PADĖKA

Baigėsi Tautinių Rūbų ir Audinių pa
roda Deiiby Centrinėje bibliotekoje. Pa
grindinis parodos tikslas buvo pristatyti 
p.p. A.A. Tamošaičių išleistą knygą ,,Li
thuanian National Costumes“. Ta pati pa
roda vyko jau 1980 m. rugpiūčio mėnesį 
A’lestree bibliotekoje, Derby priemiesty
je. Abiejose vietose buvo didėlis jąja su
sidomėjimas.

Kada vasario 16 dieną miesto rotušę 
puošė Lietuvos trispalvė, mano draugės 
narės Weavers, Spinners and Dyers Guild- 
Derby, vasario 23-27 dienomis biblioteko
je verpė, audė, nėrė kanbatkas ir aiškino, 
kaip gamtos dažais dažoma vilna, arba 
iš šunies gaurų verpia siūlius, o kitos iš 
jų gamina gražiausias rūlbų dalis. Ponia 
R. Popikienė ir aš pristatėme juostų au
dimą, abi pasirinkusios kitokią techniką. 
Buvo paaiškinta, kad Guild narės prisidė
jo paremti parodą ir parodyti pradžią gra
žaus tautinio rūbo, kuris, pasak Lord 
Lieutenant of Derbyshire Col. Hilton, yra 
vienas gražiausių Europoje. Ačiū mano 
draugėms anglėms.

Savo širdingiausią padėką reiškiu p.p. 
A.A. Tamošaičiams ir Lietuvių Tautodai
lės Istitutui už prisiųstus medžiagų frag
mentus ir nuotraukas. Ponioms V. Jurie
nei, F. Senkuvienei ir B. Valterienei už 
paskolinimą tautinių rūbų arba dalių ir 
lovatieses. Poniai M. Žemaitienei už pa
skolinimą josios pačios austų staltiesių. 
Poniai I. Venskienei už gintarus, juostas 
ir staltiesėles. Ponui A. Tirevičiui už tė
viškės gintarinį ornamentą. Ponams P. 
Popikams už talką ryšium su paroda cent
rinėje bibliotekoje. Ačių ponioms F. Da- 
moševičienei, V. Montrilaitei, K. Kamins- 
kienei-Gough, R. šovienei ir A. šovienei 
už tautinių rūbų paskolinimą mūsų Derby 
atstovėms.

Ypatingą padėką tariu rankdarbių mė
gėjai p. Rūtai Popilkienei, kuri nepagai
lėjo paaukoti savo knygą „Lithuanian Na
tional Costumes" ir pasirūpinimą tinkamu 
įrašu, kad tas ir karališkoje šeimoje su
keltų susidomėjimą mūsų tautiniais rū
bais. Šita knyga buvo padovanota 1981 
m. vasario 27 d. kada Prince Charles, sos
to įpėdinis, lankė ethnines grupes Derby
je.

Nuoširdžiausias ačiū tenka mano drau
gei Mrs. Marjorie Andrews už padrąsini
mą šitas parodas ruošti, ir bibliotekos tar
nautojai Miss M. King už kvietimą suruoš 
ti koncertą bibliotekoje. Deja, dėl per ma
žos salės koncertas turėjo įvykti kitur.. 
O Derby skyriui, ypač jo pirmininkui p. 
V. Junokui už koncerto organizavimą.

Tokiu būdu dviejų metų tylius darbas 
buvo apvainikuotas netikėtai gražiu kon
certu Derbyje 1981 m. vasario 28 d. Ačiū 
visiems, kurie mano metmenis tęsė su 
daina, šokiu ir muzika. Ačiū poniai, ku
ri netikėtai įteikė man raudonas rožes.

Ilki pasimatymo Lord1 Lieutenant of 
Derbyshire Col. Hilton namuose birželio 
mėn. 20 dieną.

širdingai Jūsų visų
Gilina

MIRĖ |K. /GRIŠKERNIS

Vasario 24 Derbyje mirė skyriaus na
rys Kazimieras Griškemis, 63 m. am
žiaus. Velionis buvo aktyvus organizaci
jos narys ir geras lietuvis.

Tebūna jam lengva svetimoji žemė. 
Širdyje liūdi Sk. valdyba, nariai ir apy
linkės lietuviai.

Derby Sk Valdyba

Škotija
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Škotijos sk. susirinkimas, įvy
kęs vasario 15 d. išrinko naują Skyriaus 
valdybą: J. Bliudžius (pirm.), V. Sledzi- 
kauskas (sekr.) ir J. Mesikevičius (vice- 
pirm.). Iždininku pakviestas A. Canty. 
Kandidatai: K. Savonis, E. Zavickienė, K. 
Bliudžiuvienė ir M. Sledziausikienė. Rev. 
komisija: J. Kašponas ir A. Krosnis.

Skyrius ketina plėsti veiklą ir užver
buoti daugiau narių.

Z. iSledziauskas

EUROPOS LIETUVIS

Wolverhamptonas
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 21 d. 7 v. vak. „Battle of 
Britain“ svetainėje Birchwood Rd., Penn, 
W-ton šaukiamas DBL S-gos W-tono sky 
riaus narių metinis visuotinas susirinki
mas. Bus renkama Skyriaus Valdyba ir 
atstovai į metinį suvažiavimą.

Kviečiame visus narius dalyvauti.
Sk. Valdyba

Leicesteris
MIRĖ K. PAUKŠTYS

Vasario 14 d. Leicesteryje mirė Kazys 
Paukštys, Britanijos lietuviams pažįsta
mas iš jo pasirodymų metiniuose DBLS 
Suvažiavimuose.

Manchesteris
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Pirmą kartą Draugija savo susirinkimą, 
kuris įvyko vasario mėn. 28 d., laikė ne 
Mančesteryje bet Derbyje.

Draugijos pirmininkė R. Popikienė pra
vedė susirinkimą su gyvomis diskusijo
mis apie ateities pašto ženklų parodą ir 
kitus einamuosius reikalus, o sekretorius 
parodė per paskutinius du metus išleistus 
D. Britanijos p. ženklus, specialius vokus 
ir britų p. ženklų knygeles.

Po susirinkimo Draugijos nariai daly
vavo Derby Vasario 16-tosios minėjime.

Ateinantis Draugijos susirinkimas 
įvyks balandžio mėn. 25 d. 2 vai. p.p. Man 
česterio lietuvių klube. Nariai parodys ir 
pasikeis Vokietijos pašto ženklais. Visi 
lietuviai filatelistai yra kviečiami šiame 
susirinkime dalyvauti.

Vokietija
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTĖ RASTATTE

Vokietijos lietuvių bendruomenės Ras- 
tato apylinkės valdyba suruošė vasario 
mėn. 14 d. (šeštadienį). Dvylikos Apašta
lų bažnyčios parapijos salėje Lietuvos ne
priklausomybės šventę. 15.00 vai. koply
čioje bendras pamaldas laikė tėvas A. 
Bernatonis ir evangelikų kunigas Fr. Skė
rys. Pamokslą „Tautos nepriklausomybė 
religine prasme“ pasakė kunigas Fr. Skė
rys. Tėvas A. Bernatonis aukojo šventas 
mišias. Visi darniai giedojo evangelikų 
ir katalikų giesmes. Į pamaldas atsilankė 
virš 60 abiejų konfesijų žmonių, atvyku
sių iš toli ir 'arti.

Parapijos salėje įvyko pasaulietiška 
šventės dalis. Ją atidarė Feliksas Andri
jauskas. Pasveikino visus lietuviškai ir 
vokiškai Rastatto apylinkės pirmininkas 
Paulius Gustainis, labai pasidžiaugė, kad 
ir šiais metais atvyko daug tautiečių i’š 
Pforzheimo (iš viso penkios mašinos) ir 
iš Freilburgo (dvi mašinos). Iš Karlsru- 
hės buvo atvykusi tik viena mašina. Pa
sigedo kitų tautiečių. Didžiausią „užsie
niečių“ grupę sudarė tautiečiai-tės iš 
Pforzheimo.

Po sveikinimų Tėvas A. Bernatonis 
skaitė labai trumpą paskaitėlę apie Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimą 1918 
m. vasario mėn. 16 d., jos žydėjimo laiko
tarpį per 22 metus ir praradimą 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. Jis iškėlė tėvynės’mei
lę ir skatino neprarasti vilties, kad vėl 
sugrįšime į laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą.

Kultūrinėje programoje pasirodė ras- 
tattiškiai su savo meninėmis jėgomis. Ati
darė Eglė Gustanienė eilėraščiu „Vertin
gas žimogus" autorius Jonas B.S. Penke
tas vyrų (Ansas Kuršas, Viktoras ir Pau
lius Gustainiai, Felikas Andrijauskas ir 
Augustas Sergėjus) dviem balsais daina
vo drąsiai ir vyriškai: Norėčiau aš keliau
ti, ten toli toli..., Graži tėvynė mano, nuo 
šimtmečių senų..., Nurimk sesut, gana rau
doti..., Nerimok prie vartų vakarais vėly
vais..., Vyrai prie jūros, į platų pasaulį...

Pirmą kartą pasirodė savo dainomis 
ketvertas moterų dainavusių irgi dviem 
balsais. Ketvertuką sustiprino ir vienas 
vyras Viktoras Gustainis. Visus akordeonu 
palydėjo Augustas Sergėjus. Atliko: Jis 
pasėjęs linus, iškeliavo toli.... Ko liūdi 
berželi, ko liūdi..., Baltos burės plazda, 
bangos duokit kelio... Dainavo: Elė Gus- 
taitienė, Albina Savistauskienė, Dora 
Dambrauskienė ir Erika Sergėjienė.

Albina Savistauskienė ir Viktoras Gus
tainis duetu padainavo „Vieškelėliu už
mirštu, aš į tėviškę grįžtu,,,“

Vyrai ir moterys kartu pabaigoje padai
navo jrLietuva brangi, mano tėvyne... ši
ta daina ne vienam dalyviui išspaudė aša
ras, nes visi prisiminė savo gimtinę Lie
tuvą ir paliktus gražius laukus ir miškus.

Dainininkai ir dainininkės susilaukė 
daug katučių. Buvo linksmas ir kartu 
graudu prisiminus toktas puikias dainas, 
kurias dainuodavo Lietuvoje.

Užbaigos žodi tarė apylinkės pirminin
kas Paulius Gustainis, padėkodamas vi
siems už atsilankymą, programos atlikė
jams, ir abiem kunigam už bendras pamal 
das. Į nepriklausomybės šventę atsilankė 
per 100 žmonių.

Lonė Woif-Gustainytė buvo suruošus! 
turtingą loteriją, kuri per vieną valandą 

išparduota, nes buvo puikių laimikių.
Po to vyko linksmoji šventės dalis, gro

jant plokštelių muzikai. Visi buvo taip 
įsismaginę, kad sunku buvo skirstytis. 
Šoko iki vidurnakčio. Rastattiškiai moka 
minėjimus gerai organizuoti ir pravesti. 
Padėka priklauso šio pobūvio rengėjams- 
oms ir visiems tiems, kurie prisidėjo prie 
jo ruošimo bei pravedimo aukomis ir at
silankymu.

Ačiū visiems ir visoms.
kun. Fr. Skėrys

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
BREMENE

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Bre
meno apylinkė bene bus viena iš mažiau
sių apylinkių Vokietijoje, nes turi tik 10 
narių. Bet ji kasmet suruoša du didesnius 
parengimus. Taip ir vasario 14 d., svetai
nėje „Zum Kuhhirten“, suruošė Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos minėjimą. Ja
me dalyvavo apie 100 žmonių .Jų tarpe 
atvykę 16 tautiečių iš Bad Zwischenahno 
ir keli iš Osnabruecko. Apylinkės pirmi
ninkas Br. Skruodys atidarydamas minė
jimą apibrėžė nepriklausomybės reikšmę. 
Į garbės prezidiumą buvo pakviesti. Tė
vas Konstantinas Gulbinas, Bad Zwis- 
cherahino apylinkės pirmininkas P. Ka- 
zirskis, A. Požėla, H. Bružauskas ir P. 
Noreika. Pagrindinę kalbą pasakė A. Po
žėla. Kalbėjo apie Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimą 1918 m. vasario mėn. 16 
d., jos žydėjimą per 22 metus ir praradi
mą 1940 m. birželio mėn. 15 d. Jis iškėlė 
tėvynės meilę ir skatino neprarasti vilties, 
kad vėl sugrįšime ir laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą. Trumpai kalbėjo ir tėvas 
Gulbinas. Ponios Skruodienė ir Danutė 
Priebe paskaitė savo kūrybos eilėraščius. 
Tylos minute pagerbti žuvę už tautos ne
priklausomybę ir ištrėmime Sibire. Ofi
cialioji dalis užbaigta Tautos himnu. Ge
rokai iki po vidurnakčio pasilinkstmintą 
dainomis, šokiais ir bendru pobūviu. Prieš 
minėjimą bažnyčioje tėvas K. Gulbinas lai 
kė lietuviams katalikams pamaldas.

Šveicarija
BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS

Vasario 22 d. Berne įvyko Vasario 16- 
sios minėjimas ir ŠLB metinis susirinki
mas. Pamaldas Katalikų Akademikų Na
mo koplyčioje atnašavo kun. Dr. J. Jurai- 
tis. Šventės progai, pasakė pritaikintą 
pamokslą ir atkreipė dėmesį, kad Lenki
jos darbininkai kovodami už savo teises, 
savo simboliu pasirinko kryžių. Jo nuo
mone tai turi gilią prasmę ir yra naujo
vė. Pamaldoms pasibaigus ŠLB susirinko 
į gretimą salę posėdžiui. Susirinkimą ati
darė Bendruomenės pirm., dr. A. Kušlys, 
dalyvius pakviesdamas sugiedoti Tautos 
Himną, Susirinkimui pravesti dr. A. Kuš
lys pakvietė dr. A. Gegecką, o sekretoriau
ti J. Jakaiti. Pereitų metų protokolą per
skaitė dr. J. Pečiulionytė. Dr. A. Kušlys 
susirinkime referavo apie valdybos pernai 
nuveiktus darbus. Po to sekė naujos val
dybos rinkimai. Aklamacijos būdu buvo 
perrinkta ta pati valdyba: pirmininku 
dr. A. Kušlys, vicepirmininke dr. J. Pe
čiulionytė, sekretore ir iždininke ponia 
I. Kaestli-Augevičiūtė, revizorium — J. 
Jakaitis. Per susirinkimą buvo nutarta 
kad pinigų vertės kritimo išlyginimui rei
kia nario mokestį pakelti. Buvo nubalsuo
ta, kad naujas nario mokestis dirbantiems 
bus 40 Sfr., o pensininkams 20 Sfr.

Bendriems pietums S.L. Bendruomenės 
nuvyko į centrinės geležinkelio stoties 
restorano salę. Pavalgius ir tarpusavyje 
pabendravus Min. dr. A. Gerutis laikė pa
skaitą. Lietuvių veikla Šveicarijoje pir
mojo pasaulinio karo metu. J.J.

BRITANIJA KALTINA RUSIJĄ

Britų delegatas JTO Žmogaus teisių 
komisijoje, kuri posėdžiauja Ženevoje ap
kaltino Sov. Sąjungą dėl piliečių perse
kiojimo, kuris pastaruoju laiku “sustiprė
jęs. Jis pasakė, kad daugiau negu trečda
lis Helsinkio komiteto narių Sov. Sąjun
goje buvo suimti ir nuteisti. Komitetai bu
vo įsteigti Helsinkio nutarimų vykdymui 
stebėti. Sovietų delegatas Zorinas panei
gė, kad akademikas Andrejus Sacharovas 
yra persekiojamas. Jis esą patogiai gyve
nąs Gurkyje.

LORDAS KAGAN AS APELIUOJA

Praėjusių metų gruodžio mėn. lordas 
Kaganas buvo nuteista 10 mėnesių kalėji
mo už „vagystę ir suklastotas atsiskaity
mo išlaidas“. Dabar, kaip „Daily Tele
graph“ pranešė jis apeliuoja prieš baus
mę ir .lietuvių kilmės Gannex textiles 
fabriko įsteigėjo apeliaciją svarstys lordas 
Lane, vyriausias teisėjas, ir kiti du teisė
jai.

Tas pats laikraštis rašo, kad Gannex 
B-vė neteko „Royal warrant“ (karališkos 
relkomenracijos), bet Budkinghamo Rūmai 
nenurodė priežasties.

V.U. dažnai neišeina į darbą, nes dirb
damas pasigeria.

(Iš pasisakymo)

1981 m. liovo 16 jd. (Nr. ,11 j(1550)

PASAULIO SPAUDA APIE 
VLADĄ ŠAKALĮ

Vlado Šakalio odisėją ir jo informaciją 
apie padėtį Lietuvoje plačiai aprašė pasau
lio spauda. Po ELTOS suruošto spaudos . 
atstovų susitikimo su Vladu Šakaliu Va
šingtone, dienraštyje „The Christian | 
Science Monitor" (1980 m. lapkričio 19 d.) į 
išsamų straipsnį apie šakalį išspausdino 
nuolatinis korespondentas Vašingtone Do
nald Southerland. Jis rašo, kad gausūs 
lietuvių rezistentai, kaip šakalys, nelaikė i, 
savęs „disidentais“, bet patriotais. „Dauge
liui vakariečių Lietuva tėra blyškus prisi
minimas — viena iš tų valstybėlių, ku- .į 
rias rusai prarijo po II-jo pasaulinio karo, t 
Bet Vladui šakaliui Lietuva gyva. Taiku!-jį. 
tūra, kalba, religijos — ir ryžtas priešin- Į 
tis“.

Hamburge įtakingas dienraštis „Die ! 
Welt“ (1980 m. lapkričio 26 d.) išspausdi- 
no Šakalio nuotrauką ir straipsnį ,,Iš Si
biro į Madridą“. Madride jis „vienas iš tų, 
kurie savo asmenišku likimu gali ir nori > 
paliudyti pasauliui apie sovietinę pries
paudą“. „Die Welt" korespondentui šaka
lys pareiškė: „Jūs, vokiečiai, nekalti, kad 
mes, lietuviai, kenčiam priespaudą, bet bū. j; 
šit kalti, jei jūsų vyriausybė oficialiai ne- 
atsiribos nuo Hitlerio-Stalino pakto, kuris 
mums tą nelaimę atnešė“. Savo gyvenimo, 
tikslą Šakalys mato laisvės kovoje. „Jis , 
ir daugelis jo tautiečių įsitikinę, kad Pa
baltijo nepriklausomybės siekimo sąjūdis 
rastų platesnį atgarsį, jei Bonna anuliuo
tų Hitlerio-Stalino paktą“.

„Disidentas prašo daugiau griežtumo . 
Sovietų Sąjungai“, skelbia didžiausio Bra- 
zilijos dienraščio „O Estado De Sao Pau
lo" lapkričio 20 d. antraštė. Straipsny
je aprašomas Šakalio prašymus Vakarų 
pasauliui paremti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos laisvės kovą. „Žmogaus teisių nega. 
Įima atskirti nuo tautų teisių“, tvirtina 
Šakalys. (ELTA)

PRANCŪZIJOS EKONOMIJA

Per pirmąjį š.m. pusmetį Prancūzijos 
ekonomija bus dar vis sunkumuose, kaip 
skelbia prancūzų statistikos institutas, ta
čiau antrojoj metų pusėj tikimasi pagerė- : 
jimo. Nuo praėjusio rudenio promonės 
produkcija krito 6%. Taip pat institutas 
pesimistiškai žiūri į kainas ir darbus. 1980 
m. kainos buvo pradėjusios kristi, bet 
šiais metais, daugiausia dėl energijos ir 
užsienio žaliavų brangumo, ėmė vėl kilti.

šiuo metu Prancūzija turi 1.6 mil. be
darbių, ir manoma, kad tas skaičius da)‘ 
padidės 1% iki metų pabaigos.

RAGINĄ TAUPYTI VANDENĮ

Kauno miesto vandentiekio įmonės ve
dėjas inž. B. Kriščiūnas, straipsnyje 
„Vanduo — nepakeičiamas turtas“ (Tiesa, 
1981. II. 10) sako, kad šiuo metu vienas . 
Kauno gyventojas vidutiniškai sunaudoja 
284 litrus vandens per dieną. 
Jis sako, Ikad JTO pa. : 
skelbė 1980-1990 metus „geriamojo van
dens racionalaus naudojimo ir taupymo 
metais“. Todėl jis ragina ir Lietuvoje 
taupyti vandenį.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDAS — kovo 22 d. METINES 
REKOLEKCIJOS, kurias praves kan. 
V. jKamaitis..

Išpažinčių tą sekmdienį pradės kiaušy, 
ti 12 vai., po to šv. Mišių. Visi aplin
kos tautiečiai kviečiami gausiai reko
lekcijose dalyvauti.

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- 
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.

MANCHESTERYJE — rekolekcijos kovo; 
29 d., kurias praves kun. J. Kuzmiekis 
St. Chad's baž. Išpažintys nuo 12.15 
vai. Mišios 12.45 vai.

ECCLES -— balandžio 12 d., 12.15 vai. Iš
pažintys priėš Mišias.

NOTTINGHAME —-kovo 29 d., 11.15 vai., 
Lie. Židinyje.

KETTERINGE — kovo 29 d., 18 vai., Šv.
Eduarde. Praveda kun. J. Sakevičius, 
MIC. Išpažintys prieš pamaldas.

LEICESTERYJE — kovo 29 d., 14 vai., ., 
švč. širdyje, Mere Rd.

NORTHAMPTONE — balandžio 5 d., 18 
vai., Šv. Lauryne, Craven St. Praveda 

kun. J. Sakevičius, MIC.
Kan. \V. ĮKaniaitis priešvelykinį susilė

kimą praves:
DERBYJE — balandžio 4 d., šeštadieni

14 vai., Bridge Gate. Išpažintys nuotį 
13.30 vai.

NOTTINGHAME — balandžio 4 d., 19 
vai. Liet. Židinyje. Išpažintys nuo 18-30 
vai.

NOTTINGHAME — bal. 5 d„ 11.15 vai.,
Židinyje. Išpažintys nuo 10.30 vai. 3Į 

LEAMINGTONE — bal. 5 d., 14 vai., Šv. J
Petre.

COVENTRYY — bal. 5 d., 16.30 vai. Taigi 
pusvalandi vėliau. Šv. Elzbietoje.

BIRMINGHAME — bal. 5 d., 19 vai., 19 
Palik Rd., Moseley.
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