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LABDARA
Minėdami šią savaitę rašytojos Gabrie

lės Petkevičaitės - Bitės 120 metų gimi
mo sukaktį, negalime užmiršti jos didelių 
nuopelnų kitose visuomeninio gyvenimo 
srityje, aipie kuriuos kitoje vietoje rašo J. 
Kuzmidkis.

Gabrielė Petkevičaitė buvo viena iš pir
mųjų lietuvių moterų, pasireiškusių caro 
vieš(patavimo laikais pogrindžio veikloje. 
Jos įsteigta neturtingiems moksleiviams 
šelpti draugija buvo pogrindžio laibdaros 
organizacija, už kurios įsteigimą ji galė
jo būti išsiųsta į Sibirą, lygiai taip pa,t 
kaip šiais laikais yra siunčiamos Nijolė 
Sadūnaitė, Genovaitė Navickaitė Ona 
Vitikauslkaitė, Gemma-Jadvyga Stanelytė 
ir kitos. Visos jos dirbo savo tautai ir vi
sos buvo persekiojamos už tėvynės meilę.

Gabrielės Petkevičaitės įsteigtas „Ži
burėlis“ buvo plačiai išplėtęs savo veik
lą ir laisvoje Lietuvoje. Per jo bendrabu
ti vien tik Kaune perėjo daug neturtingų 
kaimo vaikų, siekiančių aukštesnio moks
lo. Tarp jų buvo ilgametis Trimito redak
torius J. Kalnėnas, rašytojas Pulgis And
riušis, daug kitų rašytojų, menininkų ir 
įvairių profesijų žmonių, kurie vėliau dir
bo naudingą savo tautai darbą.

Panašų laibdaros darbą šiais laikais dir
ba Vak. Vokietijoje įsteigta liet, šalpos 
draugija „Labdara“, kuriai vadovauja Jo
nas Glemža ir jo žmona. Pradėjusi savo 
veiklą vien Vokietijoje, ji turėjo po kelių 
metų išplėsti šalpos darbą kituose kraš
tuose, kur buvo daugiau paramos reika
lingos moksleivijos, negu Vakarų Euro
poje. Labdara pradėjo šelpti Seinų kraš
to (Lenkijoje) ir Brazilijos lietuvių moks
leivius.

„Labdaros“ 1980 m. biudžetas pasiekė 
keliolikos tūkstančių DM sumą. Tą dar
bą smarkiai parėmė Kanados šalpos fon
do skyriai ir apie 90 narių. Visuomenės 
panama jai yra būtina ir toliau.

Gyvai liet, moterų visuomeninis daubas 
vyksta ir kituose Europos kraštuose bei 
miestuose. Puikiai veiklos ratuką suka kai 
kurios moterys Muenchene ir Paryžiuje. 
D. Britanijoje pažymėtinas yra Londono 
moterų Sambūris „Dainava“, kuris ma
žos grupės energingų moterų dėka pada
ro didelį darbą. Naudingą darbą dirba 
moterys ir kitose D. Britanijos vietovėse, 
sėkmingai propaguodamos Lietuvos var
dą. čia ateina galvon praeitą savaitę šia
me puslapyje aprašytas įvykis Vid. Ang
lijos mieste — Denby, kur be jokio triukš
mo kelios moterys atliko pasigrožėtiną 
darbą.

Tautinės paramos fondui, įsikūrusiame 
Anglijoje, moterys nedalyvauja. Bet tas 
fondas, kaip ir Tautos Fondas, atlieka 
naudingą uždavinį. Jis šelpia Lietuvos po
grindžio veikloje nukentėjusiųjų šeimas. 
Tad savo paskirtimi yra artimiausias pra
eitame šimtmetyje Gabrielės Petkevičaitės 
įsteigtam „Žiburėliui“.

Minėdami lietuvių labdaros draugijų 
pradininkės, rašytojos Gabrielės Petkevi
čaitės-Bitės 120 metų gimimo sukaktį, pa
remkime visas lietuvių moteris pavergto
je tėvynėje ir išeivijoje, kurios garbingai 
tęsia labdaros ir kitokį visuomeninį dar
bą.

STEIGIAMAS (ALTO 'LAISVĖS |FONDAS

Vienas patriotas lietuvis, kuris prašė 
pavardės kol kas neskelbti, atsiuntė Ame
rikos Lietuvių Tarybai pradžiai 1.000 dol„ 
skatindamas, kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba įsteigtų Laisvės fondą. Amerikos 
Lietuvių Taryba sausio 30 d. posėdyje šiai 
minčiai pritarė ir nusprendė steigti Lietu
vos Laisvės fondą, kurio pagrindinis ka
pitalas būtų saugoma nepriklausomybę 
atgausiančiai Lietuvai, o tik palūkanos 
būtų naudojamos Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Bus paruoštas šio fondo statutas 
ir sutvarkyti kiti teisiniai fondo reikalai.

BRAŽINSKŲ TEISMAS

Vasario mėn. 23-24 dienomis Los An
geles teisme buvo sprendžiama Bražinskų 
deportacijos byla. Mat, Sovietai iš naujo 
iš Amerikos valdžios pareikalavo grąžin
ti Praną ir Algirdą Bražinskus į Rusiją. 
Teisime Bražinskus gynė advokatės E. Ar- 
monienė ir N. Brinkienė, liudininkais bu
vo S. Kudirka ir V. šakalys.

Amerikos TV ir spaudos reporteriai su
sidomėjo ta byla. Dalyvavo TV—2 4 ir 7 
kanalo fiūmotojai. Los Angeles Times ir 
Examiner plačiai aprašė teismo eigą ir 
apie Bražinskus.

Teisėjas padarė nutarimą Bražinskų ne
deportuoti, bet patarė jiems kreiptis į 
Valstybės departmentą, kad jiems būtų 
suteiktos „asylum“ teisės.

1980 m. gruodžio 15 d. Sovietų aukščiau
sias teismas Vilniuje nagrinėjo G. lieš- 
manto, P. Pečeliūno ir V. Skuodžio, kalti
namų pogrindžio spaudos dauginimu ir 
platinimu, bylą. Kaltinamieji buvo nuteis
ti sunkiomis bausmėmis (E.L. 1980 m. Nr. 
8). Viena iš liudininkių toje byloje buvo 
Vilniaus gyventoja Danutė Keršiūtė, P. 
Pečeliūno sužadėtinė, pas kurią pastarai- 
sis ateidavęs mokytis rašyti mašinėle. 
Teisme D. Keršiūtė prisipažino turėjusi 
rašomą mašinėlę ir turėjui 6 ebz. „Alma 
Mater“, kuriuos radusi pakištus po kili
mėliu ties durimis ir paslėpusi P. Peče
liūno bute. Žemiau perspausdiname iš 
„Vyties“ 5 Nr. D. Keršiūtės skundą dėl 
KGB pareigūnų žiauraus elgesio ją tar
dant. Red.

Lietuvos TSR PROKURORUI
Lietuvos TSR Valstybės saugumo komi

teto PIMININKUI
Lietuvos TSR Vidaus Reikalų MINIST

RUI
Lietuvos TSR Teisingumo MINISTRUI 
Nuorašas:

Lietuvos Komunistų partijos Centro KO
MITETUI

Danutės Keršiūtės Vaclovo, gyv. Vil
niuje, Felikso Žemaičio g. 1 b. 100.

PAREIŠKIMAS
Lietuvos TSR Konstitucija ir kiti įsta

tymai skelbia piliečių teisę į asmens 
neliečiamybę ir draudžia naudoti bet ko
kį smurtą jų atžvilgiu. Deja, šie įstaty
mai buvo šiurkščiausiu būdu sulaužyti.

1980 m. birželio 24 d. buvau nuvežta į 
Valstybės Saugumo Komitetą pas tardy
toją J. Marcinkevičių. Jis mane tardė 
dėl poeto O. Milašiaus kūrinių, kurie bu
vo paimti per kratą mano sesers namuose 
Šalčininkų rajone. Kadangi šios O. Mila
šiaus poemos priklauso man ir neturi nie
ko bendro su antitarybiškumu, tai reika
lavau jas grąžinti. Taip pat reikalavau 
grąžinti iš manęs paimtą 1919 m. mano 
bute darytos kratos protokolą. J. Marcin
kevičius nepaliko kratos protoko kopijos 
ir mano seseriai. Dėl to neturiu dokumen
to kuriuo remdamasi galėčiau reikalauti 
sugrąžinti O. Milašiaus kūrinius ir kt.

J. Marcinkevičius ir kiti saugumiečiai 
kratos metu, girdint kaimynams, dkleidė 
paskalas apie mano asmeninį gyvenimą. 
Tokį jų elgesį palyginau su turgaus bobų

Jonas Paulius II pas lietuvius
Papildomai prie praeitos savaitės pra

nešimo mums teko patirti, kad apie po
piežiaus Jono Pauliau II atsilankymą lie
tuvių koplyčioje žinia buvo perduota per 
Vatikano radiją, o vėliau ir per „Laisvės“ 
radiją, kuris transliuoja į Lietuvą iš 
Muencheno.

Kovo 5 d. lietuvių koplyčioje šv. Petro 
bazilikos požemyje šventasis Tėvas su 
dviem vyskupais ir 19 kunigų, daugiau
sia lietuvių, aukojo bendras mišias. Po
piežiškosios lietuvių kolegijos Romoje auk 
lėtiniai giedojo. Šventas Tėvas pirmą kar
tą viešai pasakė pamokslą lietuviškai. Jis 
pasveikino lietuvius šv. Kazimiero šven
tės proga ir paminėjo Popiežiškosios lie
tuvių kolegijos įsteigėjams ir vadovams, 
linkėdamas toliau auklėti gerus kunigus. 
Jis pavedė kolegiją švento Kazimiero ir 
Aušros Vartų Dievo Motinos globai. Jo
nas Paulius II suteikė iškilmių dalyviams 
ir visiems Lietuvos katalikams apaštališ
kąjį palaiminimą, sakydamas, kad kas
dien su meile savo maldomis prisimena 
Lietuvą. Drauge su šventuoju Tėvu mišių 
aukojo dalyvavo Vatikano finansų tvar
kytojas vyskupas Paulius Marcinkus ir 
Vakarų Europos lietuvių katalikų vysku
pas Antanas Deksnys. Kiti koncelebrantai 
— Popiežiškosios lietuvių kolegijos stei
gėjas ir rektorius prel. Ladas Tulaba, Va
tikano Viešų reikalų tarybos pasekreto- 
rius prel. Audrys Bačkis ir jo padėjėjas 
indas prel. Ivanas Dijas.

Vėliau Vatikanas paskelbė popiežiaus 
kalbos tekstą, kuriame popiežius savo „su 
dideliu džiaugsimu“ pažymėjęs Popiežiško
sios lietuvių kolegijos sukaktį ir Kazi
miero šventę. Pasak jo, tai ypač reikšmin 
gą, kad iškilmės įvyko Vatikano lietuvių 
'koplyčioje, kuri paskirta Aušros Vartų 
Mergelei. Nors lietuvių kolegija dar ga
na jauna, bet ji jau daug pasiekė. Toliau 
popiežius ragino kolegijątoiiau eiti šiuo 
keliu, ruošti Dievo žmones, giliai tikin
čius, tvirtos vilties ir su gilia meile ku
nigystei. Šventasis Tėvas ragino buvusius 
kolegijos auklėtinius be paliovos darbuo
tis kunigiškųjų ir vienuoliškųjų pašauki
mų srityje, nes Bažnyčiai reikia naujų, 
ir uolių darbininkų, „šv. Kazimieras lyg

deimantas puošia Bažnyčią ypač Lietuvoje 
ir mano tėvynėje“, — pareiškė Jonas Pau
lius II.

Lietuvių šv. Kazimiero kolegija Romoje 
įsteigta 1945 m. gruodžio 4-ją arkivysku
po Juozo Skirecko ir kitų rūpesčiu. Nuo 
pat įsteigimo pradžios jai vadovauja prel. 
Ladas Tulaba, buvęs Vilniaus kunigų se
minarijos rektorius. Daug metų kolegijos 
vicerektoriaus pareigas ėjo jau miręs 
kan. Zenonas Ignatavičius. Kolegijos tiks 
las ruošti kunigus ir sudaryti sąlygas jau
niems kunigams pagilinti studijas Romo
je.

Popiežius Jonas Paulius II nuo savo 
pontifikato pradžios parodė daug ypatin
go palankumo lietuviams. Jis suteikė pa
laiminimą Pasaulio Lietuvių Jaunimo IV 
kongreso delegacijai, Pasaulio Liet. Bend 
ruomenės pirmininkui ir kitiems lietuvių 
išeivijos vadovams, kurie lankėsi Romo
je, visuomet pirmindamas savo meilę Lie
tuvai.

TAS (NEPATINKA MASKVAI
Maskvoje leidžiamas žurnalas „Nauka 

i religijia“ atspausdino V. Kmieliausko 
straipsnį, kuriame aštriai puolamas Vati
kanas ir Vatikano radijo transliacijos j 
Lietuvą. Straipsnyje sakoma, kad to ra
dijo Lietuvos skyriaus darbuotojai savo 
laidose stengiasi nuteikti lietuvius prieš 
Sov. Sąjungą.
Straipsnio autorius bando nuneigti faktą, 

kad sovietų nacionalinės politikos tikslas 
— sunaikinti tautinius nerusų taut'/, esan 
čių Sov. Sąjungos ribose, bruožus ir su- 
liediinti jas į vieną Sovietų naciją. Jis 
taip pa,t mėgina paneigti, kad komunizmo 
tikslas — sunaikinti tautas, išskyrus ru
sų tautą, visur įvesti rusų kalbą ir vieną 
religiją — ateizmą. Jis nutyli, kad Lie
tuvos komunistų partijos XVIII suvažia
vimo rezoliucijoje buvo nurodyta:

„Imtis konkrečių priemonių ateistinio 
auklėjimo sistemos efektyvumui didinti, 
kompleksiškumui ir diferencijuotai ipa- I 
žiūrai į jos organizavimą ir vadovavimą 
užtikrinti, ryšiui su gyvenimu, su komu
nizmo kūrimo praktika stiprinti“.

KGB SMURTAS
plepalais. Mano pastaba J. Marcinkevi
čiui sukėlė įniršį. Jis pareikalavo, kad aš 
duočiau savo pirštų antspaudų pavyz
džius, taip pat kad parašyčiau rašomąja 
mašinėle ir ranka tekstą. Tokie tardytojo 
reikalavimai rodo, kad jis mane laiko įta
riamąja. Vadovaudamasi Lietuvos BKP, 
skelbiančiu, kad parodymų davimas yra 
įtariamojo teisė, o ne pareiga ir kad įta
riamasis neatsako už atsisakymą duoti 
parodymus, aš tardytojo reikalavimus at
mečiau. Tada J. Marcinkevičius, pasikvie
tęs būrį saugumiečių, pabandė pirštų ant
spaudus paimti jėga. Dvi moterys — sau
gumo darbuotojos — stebėjo, tardytojas 
Jurkšas fitaiavo, o ,specialistas“ Zujevas 
bandė užlaužti rankas. Aš priešinausi. Ne
pajėgę patys paimti pirštų antspaudų, iš
kvietė miliciją. Du milicininkai, užlaužę 
man rankas, išvilko mane ilgais korido
riais ir įmetė į gatvėje stovinčią milici
jos mašiną. Nuvežė į Spalio rajono milici
jos skyrių. Čia, budinčiojo majoro Grigo
rijaus Šeimeliovo ir VSK majoro J. Mar
cinkevičiaus akivaizdoje, vienas iš atve- 
žusiųjų mane stipriai sumušė. Nei G. še- 
meliovas, nei J. Marcinkevičius chuligano 
nesudraudė, tuo tapdami nusikaltimo 
bendrininkais.

Po to J. Marcinkevičius su milicininkais 
nuvežė mane į Spalio rajono liaudies teis
mą. Teisėja reikalavo atsistoti, bet aš ne
pajėgiau, nes skaudėjo koją. Teisėja 
spręsti bylą atsisakė, nes aš neturėjau- pa
so. Kitą dieną jau teisėja Karpenko nutei
sė mane 15-kai parų už tariamą chuliga1- 
nizmą. Man nieko kalbėti neleido. Tik po 
savaitės sužinojau, kad esu apkaitinta 
sukėlusi saugumo komitete Skandalą, įžei- 
dinėjusi pareigūnus, necenzūriškai kei- 
kusis. Iš tikrųjų ne aš tardytoją, bet tar
dytojas mane nuola-t įžeidinėja, ciniškai 
tyčiojasi iš mano asmeninio gyvenimo. O 
apie tai, kad mane sumušė dviems majo
rams stebint — niekur nė žodžio.

Vadovaudamasi Lietuvos TSR Konsti
tucija ir kitais įstatymais, skelbiančiais 
asmens neliečiamybę, reikalauju:

1. Patraukti baudžiamojon atsakomy
bėn milicijos darbuotoją, kuris mane su
mušė birželio 24 d. Spalio ra j. milicijos 
skyriuje.

2. Patraukti baudžiamojon atsakomy1- 
bėn šio nusikaltimo bendrininkus majorą 
Grigorijų Šemeliovą ir VSK majorą J. 
Marcinkevičių.

3. Nubausti VSK tardytoją J. Ma-rcin-

— Kovo 20 d. Anglijos bankas išleido 
apyvarton 50 svarų sterlingų banknotą. 
Tuo pat laiku išleidžiamas naujas vieno 
svaro banknotas, kuris truputį skiriasi 
nuo esančio apyvartoje.

— Balandžio 5 d. D. Britanijoje bus pra
vestas gyventojų surašinėjimas. Kiekvie
nas gyventojas turės užpildyti anketą, ku
rioje yra 21 klausimas. Surašinėjimas da
romas kas 10 metų.

-— Kovo 18 d. Sicilijos saloje, Italijoje, 
pradėjo veikti Etnos ugnialkalnis, kurio 
deganti lava plaulkia keturiomis srovėmis 
kalno šlaitais. Daug nuostolių apylinkės 
gyventojams.

kevičių už šiurkščius Lietuvos BPK rei
kalavimų pažeidimus, pasireiškusius žmo
giško orumo įžeidimu ir tyčiojimusi iš 
mano intymių jausmų, šmeižikiškų pa
skalų dkleidimu pašaliniams asmenims 
girdint kratos metu pas mano seserį, kra
tos protokolo jai nepalikimu.

4. Panaikinti Vilniaus m. Spalio raj. 
liaudies teismo nuosprendį, kuriuo aš bu
vau nuteista 15-kai parų pagal sufabri
kuotą kaltinimą.

5. Grąžinti man priklausančius įžymaus 
poeto Oskaro Milašiaus poemas ir kt. kū
rinius, paimtus birželio 12 d. kratos me
tu mano sesers namuose.

D. Keršiūtė |
VILNIUS 1980 m. liepos 22 d.

(Vytis Nr. 5) '

NEPRIKLAUSOMYBĖS |§VENTES 
PAMINĖJIMAS JAV KONGRESE

Nepriklausomybės šventės proga, JAV 
Senate ir Atstovų Rūmuose tarp vasario 
16 ir 24 d. pasakė kalbas 17 senatorių ir 
80 atstovai. Jų kalbos yra atspausdintos 
Congressional Record. Kai kurie atstovai, 
kaip Annunzio iš Illinois, pilnai pacitavo 
mums svambius dokumentus (žr. C.R. Feb. 
18, psl. H 481-82). Senate dauginusia kal
bų buvo pasakyta vasario 17 d. (prade
dant Senato Užsienių Reikalų komisijos 
pirm. Charles H. Percy iš Illinois. Atsto
vų Rūmuose daugiausia kalbų buvo pasa
kyta vasario 18 d. Iš Čikagos buvo atvy
kę dalyvauti ALTA atstovai T. Blinstru- 
bas, dlr. L. Kriaučeliūnas ir dr. J. Valai
tis. Maldą Atstovų Rūmuose vasario 18 d- 
sukalbėjo Tėvas Leonardas Andriekus, 
O.F.M., iš Brooklyno. Taip pat atsilankė 
būrelis Washingtono lietuvių ir Lietuvos 
atstovas dr. S. A. Bačkis. (ELTA)

SADŪNAITĖ (PERSEKIOJAMA JR 
SEKAMA

Nuo pat Nijolės Sadūnaitės sugrįžimo 
iš Sibiro, po šešerių metų kalėjimo ir 
tremties, ji tebėra sekama ir varginama. 
Bavarijos vienuolė sesuo Michaela, vado
vaujanti Sadūnaitės bičiulių būreliui, pa
skelbė aplinknatį, kuriame pranešama, 
kad valdžia neleidžia Sadūnaitei atsiimti 
siuntinių iš užsienio. Jai net neleidžiama 
pakvituoti jai atsiųsto laiško gavimą. Jos 
broliui Jonui Sadūnui adresuoti trys siun
tiniai buvo sugrąžinti į Vakarų Vokietiją. 
Siuntinių persiuntimo firma gavo iš Mask
vos paaiškinimą, kad siuntiniai buvo siun 
čiami „nepriimtiniems asmenims“. Sadū- 
naitę aplankantieji susilaukė nemalonu
mų. (ELTA)

AMERIKA įATIDEDA DERYBAS
JAV prez. Reaganas pareiškė, kad nėra 

prasmės sėstis su sovietais prie derybų sta 
lo, jeigu nėra žymių, kad jie keičia savo 
nuomonę, ar veiksmus. Valstybės sekreto
rius gen. Haig kiek anksčiau pareiškė su
sirūpinimą dėl Varšuvos pakto manevrų, 
apie kuriuos Maskva nepainformavo NA 
TO kraštus, kaip turėtų padaryti pagal 
Helsinkio susitarimą.

Kovo 13 d. gen. Haig pareiškė, kad la
bai greitų derybų su sovietais kaip siūlė 
pirez. Brežnevas, tikriausiai nebus.

Kalbėdamas parlamento užs. reikalų 
komitete, JAV Valstybės sekretorius gen. 
Haig pareiškė, kad Sov. Sąjunga turi spe
cialias stovyklas, kui- gauna apmokymą 
tūkstančiai būsimų teroristų. Jis pasakė, 
kad jeigu Amerika nesiims žygių sustab
dyti Sovietų remiamą terorizmą kituose 
kraštuose, „ryloj matysime mes jį mūsų 
pačių krašte.“

Sov Sąjunga naudoja terorizmą kaip da
lį savo strategijos, į kurią įeina ardomoji 
veikla ir infiltracija svetimose valstybė
se, įr pagaliau Kremliaus tiesioginis įsi
kišimas.

NUTEISĖ ESTŲ ^DISIDENTĄ

Estų išeivių žiniomis, kaip praneša 
„Daily Telegraph“ iš Stockholmo, Sovie
tų teismas Taline nuteisė Estijos disiden
tą inž Veljo Kalep (46 m. amžiaus) ke
turiems metams sunkiųjų darbų. Jis bu
vo kaltinamas turėjęs knygų, žurnalų ir 
laikraščių, žalingų Sov. Sąjungai, o taip 
pat dokumentų, kurie lietė dingusį Šve
dijos diplomatą Raoul IVallenbengą.

7 dienos
— Afganistano pabėgėlių skaičius Pa

kistane jau pasiekė 2 milijonus.
— Italijoje didėja žmonių nepasitenki

nimas vykstančiais streikais, ir vyriausy
bė spaudžiama imtis griežtesnių priemo
nių. Streikuoja transporto darbininkai, 
ligonių personalas ir teismų tarnautojai.

— Vokietijos darbininkai nori, kad bū
tų suvaržytas japonų automobilių įveži
mas. Tačiau vyriausybė tik ragina spar
čiau dirbti ir duoda tokius palyginimus: 
japonų darbininkas dirba 1.966 vai. per 
metus, gauna 20 dienų atostogų ir uždir
ba £3.70 į vai., o vokiečių — 1.656 vai., 
atostogų 26 dienos ir uždarbis £5.50.

Ne tik automobilių, bet jau ir optikos, 
elektronikos, foto aparatų ir motociklų 
pramonėj, japonai lenkia vokiečius.

— Belizui, buv. Britų Hondūro koloni
jai, šiais metais bus duota nepriklauso
mybė.

Su Guatemala, kuri reiškė savo preten
zijų, jau susitarta.

— Spėjama, kad prez. Reagano admi
nistracija netrukus prašys kongresą at
šaukti vadinamąją 1976 m. darko patai
są, kuria draudžiama teikti pagalbą UNI 
TA partizanams, vis dar kovojantiems 
prieš Angolos komunistinę valdžią, re
miamą 20.000 kubiečių.

— Gen. Roberto Vida, kuris kovo 29 
d. perims prezidento vietą Argentinoje, 
vyks į JAV tartis dėl ginklų įvežimo 
draudimo panaikinimo.

Čilei toks draudimas jau atšauktas, ir 
jos karo laivai dalyvauja Amerikos karo 
laivyno pratimuose.

— Prez. Reagano administracijos 1981- 
82 m. biudžeto planas jau pateiktas 
kongresui patvirtinti.

Didelės sumos kariniams kreditams pa
skirtos Egiptui, Izraeliui, Omanui, Keni
jai, Sudanui, Turkijai, Jordanui, EI Sal- 
vadorui ir Thailandui.

— Europos Ekonominės Bendruomenės 
užs. reik, ministrų konferencija nutarė 
įvesti nuo 1985 m. visiems EEB kiraštų 
piliečiams vienodus pasus. Paso savinin
kas bus laikomas EEB piliečiu ir tuo pat 
laiku savo krašto piliečiu. Pasai bus tam
siai raudonos spalvos; ir viršelyje turės 
valstybės, kuri išdavė pasą, herbą.

— Sovietų diplomatui buvo įsakyta ap
leisti Liberiją, nes jo veikla buvo nesu
derinama su diplomatiniu statusu.

— JAV vyriausybė apkaltino Sov. Są
jungą teikus pagalbą teroristams, pagro
busiems Pakistatno keleivinį lėktuvą, ku
rį teroristai privertė nuskristi į Kabulo 
aeroportą, Afganistane. Vėliau lėktuvas 
buvo nuskridęs į Damaską, kur po dvie
jų savaičių keleiviai buvo paleisti, mai
nais už išleistus iš Pakistano kalėjimų 
kalinius.

— Rusų komedijantas S. Kramarov krei 
pėsi laišku į JAV prez. Reaganą, prašy
damas, kad jis išrūpintų jam leidimą iš
vykti iš Sov. Sąjungos. S. Kramarov prieš 
du metu kreipėsi į Sovietų valdžios įstai
gas su prašymu leisti jam emigruoti. Už 
tai jis buvo atleistas iš darbo. Dabar jis 
parašė prezidentui: „Gyvenimas — ne 
juokas“ .

— Per susišaudymą kovo 16 d. Taikos 
gatvėje, Maskvoje, du nežinomi vyrai bu
vo sužeisti ir vienas ginkluotas vyras, per 
4 valandas laikęs bute uždarytą moterį, 
buvo suimtas. Tas įvyko toje gatvėje, kur 
gyvena dauguma užsienio diplomatų ir 
žurnalistų.

— Prancūzija uždraudė sovietų turis
tiniams laivams naudotis Tulono uostu, 
kur yra prancūzų laivyno bazė. įtariama, 
kad turistiniai laivai naudojami šnipinė
jimui.

— Baltarusių draugija Londone gavo iš 
Baltarusijos pirmą pogrindžio leidinį. Tai 
24 puslapių ilgio poema „pra Lisuju Ga
ru“.
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Bitės 120 m. sukaktis
Kai 1909 m. Gabrielė Petkevičiūtė-Bitė 

48 metų amžiaus rašytoja ir visuomeni
ninke, vien širdies balso klausydama ra
šė „perdaug brangaus darbavimosi, per
daug skaudaus užgesimo“ Povilo Višins
kio asmens apybraižą, jos vaizduotė ,,tar
pe tų begalinių kančių ir Skausmų regė
jo it lelijų bailtas taures mūsų atgijimo 
karžygių dvasias, idealo dangun besistie-
giiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

J. Kuzmickis 
^iiiiiiiililllllllllllllllllllllllliilllilllillllillilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiH 

biančias“ ir su Žemaite šūktelėjo: „Iš kur 
semiate kantrybę jūs, nelaimingi tamsių 
ūkininkų vaikai?! Kame randate šaltiną 
tvirtumo pasisemti?!“

Kokie gi buvo mūsų rašytojos—luošos ir 
trapios sveikatos — tvirtumo šaltiniai?

Prieštaringumų /asmenybė
Šakota, prieštaringumo niuansais api

pavidalinta, „begalinių kančių ir skaus
mų“ išmėginta mūsų rašytojos G. Petke
vičaitės-Bitės asmenybė. Nieko nestoko
jusi dvarininkaitė, pasiturinčio bajoro 
gydytojo duktė, visą gyvenimą pašventė 
vargšų, išnaudojamų tautiečių gerovei. 
Fiziškai trapi, dėl iškrypusio nugankau- 
lo susilkūbrinusi mergina, gyvenimo sau
lėleidyje studijavo mediciną, kad padėtų 
ligų kankiniams lietuviams. Suaugusi su 
liaudimi, kaimynais ir pažįstamais, įsi
jungė į politinę veiklą ir pirmininkavo 
Steigiamojo Seimo susirinkimui Kaune.

Visą gyvenimą globojusi neturtingus 
moksleivius ir įsteigusi „Žiburėlio“ šal
pos darugiją, senatvėje, nieko neužgyve
nusi, gynėsi nuo bado M. Galiauskaitės 
triūsu ir žmonių aukomis. Visą laiką ati
džiai stebėdama ir jautriai išgyvendama 
kovas dėl Lietuvos laisvės, kai gimtąjį 
kraštą užriuvo sovietų ir nacių okupaci
jos, senatvės susilpninta atmintimi sun
kiai susigaudę ir, J. Juozaičio teigimu, 
nebesu vokė nei savo padėties, nei meto 
įvykių, nebepažino nei artimų žmonių.

Mirė prieš 38 metus — 1943 m. birže
lio 14 d., išgyvenusi 82 metus. Šiais me
tais kovo 18 d. minime jos gimimo 120 
metų sukaktį.

Sename dvare
Gimusi 1861 m. kovo 18 d. „Gabrieliaus 

aikaniOlo dieną ir todėl tuo vardu krikš
tyta", gyveno Puziniškio dvare, Smilgių 
vlsč. pasiturinčiai, nestokodama tėvų 
meilės ir šiltos priežiūros, šeimoje buvo 
vyriausioji ir gražiai sugyveno su pen
kiais jaunesniais broliais.

Gabrielės krikštynose dalyvavo ir bu
simasis vyskupas Paliulionis, kurio prie
lankumu, kaip „Pirmuosiuose atsimini
muose“ rašė, ir dideliu atvirumu iki jo 
gyvenimo pabaigos naudojosi jos tėvelis 
ir ji.

Nors visi mokėjo lietuvių kalbą, bet 
namuose kalbėjo lenkiškai. Tėvai gerbė 
tarnus ir neleido vaikams jų užgaulioti. 
Kai Gabrielė buvo keturių metų, piktai 
šūktelėjo tarnaitei, kad ši, ją šukuodama, 
peštelėjusi plaukus. Motinai toks elgesys 
nepatiko ir liepė tuoj atsiprayti tarnaitę 
pabučiuoti į ranką.

Pirmasis Gabrielės mokytojas buvo ži
nomas lietuviškųjų kalendorių paren

„Žiburėlį“, moksleivių šelpimo draugi
ją, visų pirma įsteigė Gabrielė Petkevi
čaitė; ji buvo daktaro duktė ir pas tėvą 
aptiekoje darbavosi. Kasdien susieidavo 
su daugybe žmonių darbininkų, daugiau
sia moterų atėjusių vaistų ar kokių pata
rimų. Žinoma, su tais drąsiau į panelę 
kreiptis. Tokiu būdu turėjusi daug san
tykių su liaudies moterėlėmis. Daug gir
dėjusi nusiskundimų visokiais vargais, rū
pesčiais dėlei vaikų, ypač dėl jų mokslo...

Kaip išleidus keturias klesas gimnazi
jos, vaikas nenori į kunigus eiti, tėvas su
pykęs nebeduoda lėšų toliau mokintis, vai 
kas nebenori kibti į žagrę, į plūgą, že
mės darbo dirbti, palieka nė šis, nė tas... 
Kitas, nevažiavęs į seminariją, likęs tėvo 
primuštas ir iš namų išvarytas. Turi ieš
kotis darbo valdiškose įstaigose ar į ka- 
riūmenę stoti.

Kitą vėl sužinojusi vaikelį tiesiai tėvų 
priverstą į kunigus išeiti per trūkumą lė
šų tolimesniam mokslui. O kiek vaikų be 
pagelbos tėvo mušasi savo spėkomis aukš 
tesnį mokslą įgyti, per nedateklį žmoniš
kam pragyvenimui gauna džiovą, ir ta 
jaunystėje jį nukankina. Kitas vos spėjo 
parvažiuoti moksleivis iš miesto namie 
numirti. Reikalą šelpimo moksleivių ne 
tik iš pasakojimų patyrusi Petkevičaitė, 
bet ir savo akimis pamačiusi karštų rei
kalą kokį studentėlį sušelpti.

Pasakojo: sykį tarnaitė pranešusi, kad 
atėjo nepažįstami du vaikinai, klausę po
naičio, sako, pasakiau, kad ponaičio n ė- 
ra, tik viena panelė namie. Tai jie pra
šo valgyti, o man nuo pietų niėko neliko... 
Liepiau, sako, įvesti į valgomąjį kambarį, 
žiūriu gimnazistai. Vienas sakosi Povilas 
Višinskis, antras Vincas Kalnietis, sodie

gėjas, buvęs liaudies mokytojas Laurynas 
Ivinskis. Jo auklėjimo įtaka buvusi nepa
prastai paveiki: „Iki žilos senatvės, ku
rią prigyvenau, man neišnyko iš atmin
ties nei mano pirmojo mokytojo paveiks
las, nei jo pamokos“.

Motinai mirus, reikėjo atmintinai kalti 
nebe jauno mokytojo O. Daujoto užduo
tas pamokas, kad galėtų įstoti į Mintau
jos vokiečių mergaičių gimnaziją, kurią 
baigė 1878 m.

Auksiniame narve
Grįžus į Joniškėlį ir tėvui prašant pa

dirbėti ligoninės vaistinėje, universiteto 
nelankė bet šoko dirbti anafajbetizme 
besimurdančių jaunuolių tarpe. 1885 m. 
baigė bitininkystės kursus Deltuvoje ir 
devynerius metus triūsėsi tėvo namuose, 
kaip ir seserys Brontės skaitydama tėvo 
bibliotekoje gausiai sutelktas knygas.

Jausdamasi kaip paukštis auksiniame 
narve, blaškėsi, nerimavo. Akis jai pra
vėrė ir įvedė . visuomeninę veiklą 1889 
m. perskaitytas „Varpo“ pirmasis nume
ris. Pradėjo susitikti su rašytojais, stu
dentais, veikėjais — P. Višinskiu, J. Jab
lonskiu, J. Biliūnu, Žemaite ir k. Dabar 
ji rinko etnografinę — tautosakinę me
džiagą, režisavo Keturakio „Ameriką pir
tyje“ pradėjo rašyti korespondencijas ir 
apsakymus.

Kai 1909 m. mirė tėvas, apsigyveno 
Vilniuje ir 5 metus dirbo „Lietuvos ži
nių“ redakcijoje, plačiai išsitiesusi dr. 
V. Kudirkos pavyzdžiu publicistikoje. 
„Pasikalbėjimuose“ lietė tautinės vieny
bės reikalą, laisvės aspiracijas, sociali
nius klausimus, teigdama, kad „be kovos 
niekas neįgys teisių, kaip be darbo duo
nos“. Ilki Didžiojo karo parašė apie 300 
straipsnių, nepamiršdama liaudies švieti
mo bei moterų teisių: jos turinčios įdo
mautis platesnio gyvenimo klausimais.

Kaimietės rankos
Plačią vagą varė ir švietimo srityje: 

pati mokė vaikus,. įsteigė „Žiburėlio“ 
draugiją, daug rašė pedagoginėmis temo
mis, ragindama „mokyti kovoti, o nie
kuomet nemokyti bėgti iš kovos lauko“.

1919-1924 m. Panevėžio gimnazijoje 
dėstė literatūrą ir parengė pasaulinės li
teratūros istorijos vadovėlį. Mokiniams 
imponavo literatūrine žinijia ir nusima
nymu. „Jau vien tai, kad ji buvo moky
toja — rašytoja, skatino auklėtinius imtis 
kūrybinės plunksnos“, vėliau pabrėžė J. 
Petrulis.

Rašytojas J. Paukštelis, kuris 1919 m. 
mokėsi Panevėžio gimnazijoje, atsimini
mų knygoje šitaip charakterizuoja G. Pet
kevičaitę: „Visiems susėdus, žiūriu — už 
stalo žila galva, truputis pečių. O ant 
stalo didelės, lyg sunkiai dirbančios kai
mietės rankos... Aš pamačiau, kad ji luo
ša, todėl ir maža, o rankos ne sulig ja di 
dėlės“. Pasak jį, jokio kito mokytojo žo
džiai taip neiįlkrito į širdį, kaip jos — tos 
didelės humanistės, tėvynės mylėtojos 
(,,Dažnai atsimenu juos“).

Steigiamajame ISeinie
1920 m. G.Petkevičaitė buvo išrinkta į 

Steig. Lietuvos seimą, atstovaudama liau
dininkų partiją. Būdama vyriausia am
žiumi, pirmininkavo pirmajam posėdžiui, 

Žemaitė 
•<

..Žiburėlis**
čiai ūkininkaičiai. Šiaulių gimnazjos mo
kiniai; sakosi vaikščioją, ieškodami lietu
vių. Kur užeina, paprašę gauną pavalgyti 
— duonos, pieno o nusipirkti neturi pi
nigų. O sudulkėję, purvini skalbiniai su
dėvėti, net nudriškę.

Apnakvinusi juos, apvaliusi, baltinius 
švariais pamainiusi... Kitą sykį vėl kokie 
darbininkai, būk darbo ieškodami, užėję. 
Dar daugiau tokių pakeleivių, mokintų ne 
damokintų, labai skurstančių pažinojusi. 
Girdėjusi ir patyrusi, jogei daug gabumo, 
daug gerų spėkų tarpe liaudies vaikų ne- 
patėmytais žūsta, nepaspirtais aikštėn iš
kilti per trūkumą lėšų, per tėvų neturtą 
arba tamsumą.

Petkevičaitė ėmusi galvoti kaip norint 
gelbėti tuos nelaimingus vaikelius, trokš
tančius mokslo, o tėvų verčiamus į semi
narijų stoti. Ėmusi mėginti aptiekoje nuo 
interesantų aukas tam tikslui rinkti, taip
gi po namus, po dvarponius šelpimui moks 
leivių aukas rinkti.

Taisiusi loterijas, nuo moterėlių rinku
si fantus loterijoms. Tankiai bobelė fan 
tu atnešusi gyvą vištelę, dešimtį kiauši
nių, kita stuomenį, tai linų dešimtėflę, 
rankšluostį arba gyvą paršelį, kas tik ką 
dovanojo, viską priėmė. Loterijos bilie
tus taipgi aptiekoje daug išpardavusi. 
Tankiai moterėlės, ką viena fantui dova
nojo, kita išlošė. Iš aukų ir kitų įplaukų 
pradėjo neturtėlius vaikelius šelpti, moks- 
lan leisti. Veikti ir darbuotis, dargi šelp
ti tuomet reikėjo didžiausioje paslaptyje. 
Kad tuomet būtų suuodę raudohsiūliai 
tokį šelpimo darbą tai ir šelpiantieji, ir 
šelpiamieji būti; cypėje ar Sibiro tyruo
se atsidūrę.

Pasakojo Petkevičaitė, kaip sunku jai 

kviesdama neapvilti rinkėjų ir įgyvendin
ti demokratijos principus. Dirbo Nepr. 
Lietuvos Laikinosios Konstitucijos komi
sijoje.

Atrodo, kad rašytojai politinė veikla 
nebuvo arti širdies, nes, nors buvo išrink
ta ir į 1922 m. seimą, jo veikloje mažai 
dalyvavo. Tais metais padėjo atkurti Lie
tuvos Moterų sąjungą.

1924 m. pavasarį G. Petkevičaitė, vi
suomenei parėmus, išvažiavo pasilsėti į 
Prancūziją ir kelis mėnesius praleido 
prie Viduržemio jūros. Tų metų rudenį 
pasitraukė iš Panevėžio gimnazijos ir 
gnįžo į Puziniškį.

Gyvenimo saulėleidyje
Ramybe negalėjo pasidžiaugti nė savo 

tėviškėje. Dėl gimtojo dvarelio bylinėjo
si su Maldučiais ir, tegavo tris hektarus 
žemės (jl/14 savo gimtinės) ėmėsi ūkio 
darbų: ravėjo daržus, liuobė paukščius, 
gyvulius.

Kai visą laiką įvairių pareigų „užstelb- 
ta širdis labai troško rašyti“, atlikusi nuo 
kitų darbų ėmėsi memuarinės kūrybos. 
Tvarkė savo dienoraščius, parašė įdomių 
atsiminimų apie karą, žmonių gyvenimą, 
įžymius rašytojus ir veikėjus. 1924 m. 
pažymėjo: „žinau, kad su manimi už
merks amžinai akis ir daug mūsų atgimi
mo istorijos lapų“.

1927 m. atskira knyga pasirodė jos il
gesni atsiminimai, pavadinti „Iš mūsų 
kovų ir vargų“. Tai „Amerikos pirtyje“ 
spektaklio ir su juo susijusių įvykių ap
rašymas. Tais pačiais metais išleisdino 
,,Karo meto dienoraščio“ pirmąją dali, o 
1931 m. — antrąją. J. Tumo Vaižganto 
prašoma, surašė atsiminimus apie L. Ivins 
kį, žemaitę, P. Višinskį ir k.

Neprigijusi Puziniškyje, kur buvo at
gaivinusi kursus suaugusiems, 1927 m. 
rudenį grįžo į Panevėžį. Daug vargo tu
rėjo su savo augintiniais, kurių vieni mi
rė, kiti, ją palikę, kūrė savarankišką gy
venimą. Pati pragyveno iš Lietuvos seimo 
paskirtos pensijos ir menkų honorarų. 
Atsiradus įvairių išlaidų, krimtosi, neri
mo ir tilk kai kurie geri žmonės jai padė
jo.

„Kad ištesėtų tėvynei"
Tačiau optimizmo neprarado ir tęsė 

literatūrinius darbus. Šiuo metu parašė 
autobiografinių atsiminimų apie savo 
šeimą, motiną, mokslo metus, dr. V. Ku
dirkos įspūdingą aplankymą, spaudos 
draudimą ir jos platinimą. Gražiai apra
šė gerą savo draugę rašytoją Žemaitę, su 
kuria kartu buvo sukūrusi kelis vaidini
mus.

Sulaukusi senatvės, ėmėsi rašyti „Ad 
astra“ romaną, norėdamaįamžimti jaunys
tės įvykius, įspūdžius bei patirtį. Gerai 
pažindama dvarininkų gyvenimą, jų mo
ralini nusmukį, kaip Š. Ragana „Vilktutė
ję“ ar „Sename dvare“, mėgino ieškoti 
šviesių pragiedrulių, pavaizduodama kai 
kurių bajorų neapsikentimą moraliniu 
bei kultūriniu nuosmukiu ir kopimą į 
prasmingesnę tautinio atgimimo veiklią. 
Ypačiai šviesių spalvų nepagailėjo jaunai, 
gražiai, inteligentiškai 1863 m. sukilėlio 
dukrai Elzei Kęsgailytei: „Ji turi labiau
siai trokšti likti dora ir stipri, kad ište
sėtų tėvynei ir savo brangiems seneliams 
taip tarnauti, kaip jie svajoja ir veikiau
siai laukia iš jos“...

Pirmosios dvi „Ad astra“ romano dalys 

vienai veikti ir su veikimu slapstytis. 
1894-tuose metuose susiėjusi Palangoje 
su keliais mokslavyriais lietuviais, tarpe 
jų buvęs Jonas Jablonskis, profesorius. 
Pradėjusi su jais tartis dėl savo šelpimo 
darbo, kaip tam darbui plati dirva, vie
na nevaliojanti. Mananti apsiskelbti pla
čiau, kad daugiau moterų veikėjų pri
traukti... Visi atkalbinėję viešai skelbtis, 
nes moterys neišturės... bus persekioja
mos ir turės pakrikt.. O Jablonskis pata
ręs apsiskelbti viešai ir toliau darbuotis. 
Jablonskio patarimo ir paklausiusi.

Po ilgo ieškojimo suradusi dar divi na
res — ponią Antanavičienę ir Jadvygą 
Juškytę, abi po kelias mylias toli nuo 
viena kitos. Apsiskelbė draugija „Žiburė
lis" moksleiviams šelpti. Tos trys narės, 
kiekviena savo apylinkėje, tą patį darbą 
varė: aukas rinko, vakarus rengė, loteri
jas taisė, daugiau narių į savo „Žiburė
lio“ draugiją traukė. Narių mokestį už
dėjo 5 r,ub. metams, trys narės — jau yra 
15 rublių; nauja prišoko — vėl 5 rub. Ra
šė į draugiją ir vyrus, bet daugiausia mo
terys rašėsi ir veikė. įstatus pasirašė ir 
antspaudą pasidarė, bet vis slapta veikė, 
kol tik lietuviams spaudą sugrąžino.

Taip augo ir plėtojosi „Žiburėlio" drau
gija iki pat pasaulinės karės. Karei užė
jus, „Žiburėlio“ dalis persikėlė į Petrapi
lį, Lietuvoje paliko valdyba. Tokiais su
mišimo laikais sunku buvo su lėšomis 
šelpimui, bet, kiek begalėjo sugraibyti 
lėšų, „žiburėlis“ Petrapily šelpė be sky
riaus moksleivius pabėgėlius, badaujan
čius ir nuogus.

Pirmininkė „Žiburėlio“ p. Bulotienė 
keliavo į Ameriką „Žiburėliui“ aukų pa
rinkti; tenai užmezgė ryšius su Amerikos 
šelpimo draugijomis. Palikusi atstovus 
nuo „Žiburėlio“ toliau varyti rinkimą au
kų, savo surinktus kelis tūkstančius do
lerių pirma persiuntė didesnę dalį į Pet

Su lietuviai® 
jįasaulįgįe

LIETUVAITĖ /- UNIVERSE 
REDAKTORĖ

„Universe“ yra Anglijos katalikų sa
vaitraštis, dažnai informuojantis savo 
skaitytojus ir apie katalikų Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje.

Kaip praneša „Daily Telegraph", pir
mą kartą per 120 metų to laikraščio re
daktoriumi yra paskirta 42 metų amžiaus 
moteris, beraščio lietuvio ūkininko anūkė. 
Jos pavardė Rowanne Pasco.

Ji pradėjo savo žurnalistinę karjerą 
prieš 25 m. lietuvių gyvenamame Londono 
priemiestyje, rašinėdama „Chingford Ex
press1 laikraščiui. Po to ji dirbo kabare
tuose ir Hollywoode „Paramount Pic
tures“ filmų bendrovėje. Sugrįžusi į Lon
doną, ji gavo tinkamesnį darbą Britų ra
dijuje — BBC, religinėje programoje. Pu
sė milijono žmonių, kurie klausė BBC 4, 
pažįsta jos balsą.

Prieš du metu R. Pasco tapo paskirta 
„Universe“ redaktoriaus padėjėja. PLJ 
IV kongreso metu ji pradėjo domėtis lie
tuvių jaunimu ir dalyvavo kongreso ati
daryme, Londone, kaip žurnalistė. Tada 
ji pasisakė esanti Paškevičiūtė.

(Pasiteiravus pas Londono liet, parapi
jos kleboną kun. J. Sakevičių, paaiškėjo, 
kad „Universe" naujosios redaktorės tė
vai dar neseniai gyveno netoli lietuvių 
bažnyčios ir pati busimoji redaktorė prieš 
42 metus buvo krikštyta Londono lietuvių 
šv. Kazimiero bažnyčioje.

PADIDĖJO FLJB
Buv. Pasaulio Liet. Jaunimo Bendruo

menės pirmininkė Gabija Juozapavičiūtė 
— Petrauskienė ir jos vyras Rimantas su
silaukė dukrelės Vilijos-Marijos.

Nuoširdžiai sveikiname!

AUSTRALIJOJE
Pastaruoju metu Australijoje pribuvo 

gana gausiai svečių iš Lietuvos. Sydneju- 
je savo brolio Vytenio aplankyti atvyko 
Vytautas Šliogeris, inžinierius architektas, 
žurnalistė Baltušytė, žinomo sovietinio 
rašytojo Juozo Baltušio dukra, ir kt.

Sydnėjuje steigiama žmogaus teisėms 
ginti draugija.

Atsiusta paminėti
Sietynas, 1981 m. kovas. Lietuvių pen

sininkų žurnalas. Išeina 4 kartus metuose. 
Kaina metams — 4 dol. Leidžia Hamilto- 
tono Liet. Pensininkų klubas. Adresas: 
„Sietynas“, P.O. Box 1046, Hamilton, Ont, 
L8N 3R4, Canada

Laiškai lietuviams, 1981 m. sausis. Re
liginės ir tautinės kultūros žurnalas. Lei
džia Tėvai Jėzuitai, Čikaga.

buvo išleistos 1933 im. Ligų spaudžiama 
G. Petkevičiūtė-Bitė prisivertusi rašė ir 
trečiąją dalį, tačiau savo darbu nebuvo 
patenkinta ir 1938 m. sunaikino. Iš nau
jo pradėti nebebuvo kada.

Nebetekusi atminties, mebepažindama 
kaimynų nė pažįstamų, rašytoja, ištikimos 
M. Galiauskaitės karšinama, mirė 1943 
m. birželio 14 d.

rapilį pabėgėliams moksleiviams šelpti, 
kitus persiuntė į Lietuvą „Žiburėlio“ val
dybai. Visos kuopos ir skyriai „Žiburėlio“ 
draugijos visuomet iki karės ir laike ka
rės sutartinai veikė ir darbavosi be ko
kio veikėjų užsivarinėjimo. Drg. Bulotie
nė ir paskui iš Amerikos gavo lėšų ir dar 
tikisi gauti aukų šelpimui.

Pasilikau Amerikoj, išbuvau penkerius 
metus, sugrįžusi savo mylimame „Žiburė
lyje“ radau suirutes. Kokiu būdu jos įvy
ko, kas tuo kaltas? Tos istorijos aš jau 
nebežinau. Gal paskui paaiškins, kas bu
vo susirinkimuose ir diskusijas girdėjo. 
Kalbėjausi su moterimis, „žiburėlio“ na
rėmis Šiauliuose. Jos teisinasi, kad nė 
kokio „Žiburėlio“ skilimo nemato. Viši 
vienam šelpimo moksleivių tikslui tik ir 
darbuojasi, o kaslink vien tilk socialistus 
šelpti, tai maža tepabrėžta įstatuose, kad 
tik užaugusių studentų reikia pažiūrų 
žiūrėti. O moksleiviais vadinasi ir pradi
nės mokyklos vaikai. O, sako, mūsų sky
rius mažus tilk ir šelpia, pas tokius socia
lizmo negalima ieškoti.

Panevėžio skyriaus Petkevičaitė vėl tą 
patį pabrėžia, kad mažus kūdikius negali
ma prie socializmo versti, o šelpia tik 
mažus neturtėlius, šiemet už 40 vaikų 
„Žiburėlis“ už gimnaziją užmokėjo, o 
apie 20 dar reikalaują ištirti, irgi — be
turčiai ar našlaičiai, o mokslo trokšta. 
Kaslink valdybos centro, sakosi manę, 
kad skyriai negali tiek lėšų surinkti, kad 
galėtų nors vieną studentą į užsienio uni
versitetą išleisti. Taigi, įsteigus tokį cent
rą, kuriam skyriai pasiųstų kokį nuošim
tį nuo narių mokesnio ir su tais pinigais 
centras pasiųstų į universitetą nors vie
ną studentą, kitam kam to centro nerei
kia, skyriai patys šelps kaip šelpę.

(1921 m.) Iš Žemaitės Raštų V t.)

Lietuvos muzikai
pasaulinėje muzikos enciklopedijoje
Macmillan's knygų leidykla Londone 

išleido 4 milijonus svarų sterlingų pasau
linei muzikos enciklopedijai pagaminti. 
Enciklopedijos vardas — New GroveDic. 
tionery of Music and Musicians. Ji bus 
platinama visame pasaulyje,, deja, už pi- 
nigus. 700 komplektų jau išparduota.

Enciklopedijos spausdinimą per pasta
ruosius 5 metus prižiūrėjo Mara Vfflčins. 
kienė. Ji ypač rūpinosi, kad straipsniuose 
apie lietuvių, latvių ir estų muzikus bū
tų kuo mažiau rašybos klaidų. Leidykla 
įvertindama jos darbą, padovanojo jai vi
są 20-ties tomų enciklopediją, kurios rin
kos kaina yra 850 svarų.

Pirmoji šios enciklopedijos laida (4 to
mai) buvo išleista 1878 m. Apie lietuvius 
joje nebuvo nieko.

Dabartinė laida yra žymiai praplėsta, 
turi 20 tomų po 900 psl., ir apima viso pa- 
šaulio muzikus. Ją ruošiant dirbo dauge
lio tautų muzikologai, šioje laidoje pirmą 
kartą yra straipsnių apie lietuvių kompo- 
zitorius. Vilniuje gyvenanti muzikologė 
Jadvyga Čiurlionytė parašė išsamų straips 
nį aipie lietuvių tautinę muziką. Kiti au
toriai parašė apie Vilnių ir žymesnius liet, 
kompozitorius. Eicilklopedijos redakcija 
medžiagą apie Lietuvą gavo per Maskvą. 
Todėl buvo daug rašybos klaidų, ypač 
kompozitorių pavardėse ir kūrinių bei vie
tovių pavadinimuose. Teko taip pat papil
dyti bibliografiją, įrašant literatūrą muzi
kos klausimais, esančią Vakaruose, Lietu
vių enciklopedijoje ir lietuvių leidžiamuo
se žurnaluose, kaip Lituanus, ir kitur.

d.b.

„VYTIS“ INR. 5
Vakarus pasiekė liet, pogrindžio laikraj 

čio „Vytis“ 5 Nr.,. išleistas okupuotoje 
Lietuvoje 1980 m. liepos-rugpiūčio mėn. 
Laikraščio viršelyje — Lietuvos herbas, 
kuris pavergtoje tėvynėje yra uždraustas. 
Vyr. redaktorium pažymėtas Vladas Ša
kalys, kuriam pirmame puslapyje yra 
atspausdintas sveikinimas.

„Vyties“ redakcija sveikina VLADĄ 
ŠAKALĮ, sėkmingai perėjus „geležinę už
dangą“ — TSRS sieną — ir linki toliau 
kilniai dirbti Lietuvių Tautos labui“.

Žurnale 92 puslapių įdomių straipsnių: 
Laisvė ateina iš Vakarų, Laisvės grąžini
mo kelias, mūsų tėvynė — Lietuva, Vil
nius ir vilniečiai disidento akimis (para
šytas neseniai nuteisto estų disidento 
Marto Niklaus), Šiandien ultrafašistinė 
Rusijos imperija labiau bijo plunksnos 
negu šautuvo, lietuvių laisvės kovotojų 
laiškas įvairiems sovietų pareigūnams, ir 
kronikos žinios apie suimtus, tardomus, 
nuteistus ir nužudytus liet, laisvės kovo, 
tojus.

LITERATŪROS PREMIJA
Dienraščio „Draugo“ metinė premija 

paskirta Jonui Vizbarui-Sūduviui už ro
maną „Alšėnų kunigaikštystė“. Autorius 
gyvena Amerikoje ir plačiai reiškiasi vi
suomeninėje ir kultūrinėje veikloje.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 3

Ūkininkas atvežė į turgų vežimą kiau
šinių.

Pirmajam pirkėjui jis pardavė pusę vi
sų kiaušinių, ir dar pridėjo pusę kiauši
nių magaryčių.

Antrajam įsiūlė trečdalį visų likusiųjų 
ir davė trečdalį kiaušinių už dyką.

Trečiajam — ketvirdalį likusiųjų ir 
ketvirdalį kiaušinio nemokamai.

Ketvirtajam ■— penktadalį ir penktada
lį kiaušinio magaryčių.

Padaręs tokį gerą biznį ir nenorėdamas 
likusiųjų kiaušinių vežti namo, ūkininkas 
išdalino juos po lygiai trylikai miesto 
ubagų..

Kiek iš viso kiaušinių jis atsivežė į 
turgų?

P.S. Patariam paskirų kiaušinių ne
skaidyti į dalis, nes susitepsite pirštus ir 
gausite kiaušinienę, o pati problema liks 
neišpręsta.

Praėjusio galvosūkio atsakymas
Pinm iausia prisileidžiam alaus pilną 

penklitrinį ąsotį, iš kurio pripildom tri
litrinį. Didžiajame inde liks du litrai skys 
timėlio. Ištuštinę į bačką trilitrinį ąsotį, 
supiltam į jį tuos du likusius litrus penklit 
riniame inde. Dabar vėl iš bačkos prilei- 
džiam didįjį ąsotį ir iš jo pripildom ma
žąjį. Penklitriniame liks keturi litrai 
alaus. Ištuštinę trilitrinį ir vėl pripildę iš 
penklitrinio, turėsime litrą geltono alučio 
didžiajame ąsotyje.

Į Maskvos mėsos parduotuvę užeina pir
kėjas ir klausia:

— Kiaulienos turite?
— Nėra.
— Jautienos?
— Nėra.
Išvardijęs visas mėsos, pilietis paliko 

parduotuvę tuščiu krepšiu.
— Iš kur atsirado tas durnius? — nusi

juokė vienas iš pardavėjų.
— Durnius, tai durnius, bet atmintį tu

ri gerą, — pridėjo kitas.
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Ko mums reikia ir ko nereikia?
Mūsų spauda yra ne vien tik lietuviško 

gyvenimo variklis, lietuvybės išlaikymo 
įrankis, bet taipgi ii- mūsų gyvenimo veid
rodis. Tokį daubą per eilę metų atliko Eu
ropos Lietuvis. Tačiau paskaičius jo Nr. 9 
susidaro įspūdis, kad šio krašto visuome
nė, o ypatingai toji kuri stovi mūsų veiki
mo priešakyje, yra susiskaldžiusi ir taip 
savęs viešai ir neskoningai ginčijasi, ži
noma, gyvenant demokratijos krašte ir 
vadovaujantis tais principais, nereikia ti
kėtis, kad mes visi ir visais klausimais 
būtume vienodos nuomonės. Gražiai ir 
protingai pasiginčyti galima ir net reikia. 
Tačiau niekas iš mūsų neturi patriotizmo 
monopolio. Todėl apšaukti kai kuriuos 
mūsų veiksnius, kad jie dalyvauja prolen
kiškoje veikloje yra neleistina, kaip ly
giai yra neleistina nusipeinusį mūsų tau
tietį „maišyti su purvais“.

Nuo pat DBLS įsikūrimo, be kitų parei
gų mūsų Centro V-bos atstovai, atstovavo 
šio krašto lietuviams įvairiose tarptauti
nėse organizacijose. Prisiminkime a.a. 
min. Balučio berods 1948 metais pasaky
tus žodžius — ,,'būkime šiame krašte mū
sų tautos ambasadoriais.“ Todėl mūsų iš
rinktieji veiksniai turi pildyti šias amba- 
sadoriškas pareigas, susitikinėti su kitų 
tautų veikėjais, kalbėtis, tartis informuo- 
tis ir skelbti mūsų tautos problemas, To
dėl mūsų atstovai ir dalyvauja Vid. Eu
ropos federalistų veikloje. Aš taipogi su 
a.a. min. Balučio žinia dar tos organiza
cijos kūrimosi pradžioje 1945-1950 m. da
lyvavau. 'Gi mes visi gerai žinome, kad 
lenkai visada ir visur nori pirmauti ir 
vadovauti. Bet Vid. Europos Federacijos 
tikslias yra (toks bent buvo) apjungti be
rods 10-12 valstybių su apie 130 mil. gy
ventojų (lenkų tik 30 mil.) ir tokiu būdu 
sudaryti lygtai barjerą tarp Rytų ir Va
karų. Jeigu ten dalyvauja mūsų kaimynai 
estai ir latviai, ukrainiečiai, čekai, bulga
rai, rumunai ir kiti, mums nedalyvauti 
būtų didelė gėda. Gi mūsų atstovai ten 
jokių sutarčių mūsų valstybės vardu ne
pasirašys, o tik stebės ir inmormuosis. 
Todėl jų dalyvavimas negali būti apšauk
tas pro-lertkišku. Tas taipogi nepriešta
rauja jokiems lietuvybės principams. 
Todėl varžyti mūsų veiksnių dalyvavimą 
tarptautinėse organizacijose būtų nepro
tinga ir nepateisinama. Mes, juos ištenka
me, turime jais pasitikėti, bet jie kas 
metai turi mus informuoti apie savo dar
bus ir veiklą.

Taipogi norėčiau pasisakyti dėl Stoke- 
on-Trient kelių narių pasirašyto laiško siū
lant pakeisti DBLS įstatus ir centro or
ganų rinkimo būdą. Jeigu mes turėtume 
savo tarpe daug tinkamų, darbininkų ir 
veiksmingų kandidatų tas pareigas užim
ti, tada gal ir vertėtų dėl to pasiūlymo 
pagalvoti. Tačiau kaip visi žinome, pajė
gių žmonių visur ir čia Londone trūksta, 
o atidaryti duris „rėksniams“ ir dar dau
giau sunkinti veiksnių darbą, būtų dide
lė klaida. Todėl įstatų keitimo klausimas 
(jau jie daug kartų buvo keisti) būtų di
delis Suvažiavimo atstovų laiko gaišini
mas ir neturėtų būti svarstomas. Suva
žiavimas turi daugybę kitų svarbesnių 
reikalų.

Dėl tų reikalų aš norėčiau bent trumpai 
pasisakyti. Noriu atkreipti suvažiavimo 
dėmesį į ūkiškus, pelningos mūsų turto 
ėksplotacijos reikalus. Gi turint pakan
kamai pinigų ir resursų, galima atlikti 
daug naudingo lietuviško darbo. Turint 
pakankamai pinigų E. L. problemos būtų 
lengvesnės, galėtume pasisamdyti gerą 
reikalų vedėją, kuris netik kad prižiūrėtų 
DBLS visuomeninių reikalų tvarkymą, 
bet taipogi LNB pelningesnį administra
vimą ir tuo būdu užsidirbtų sau algą. 
Toks reikalų vedėjas galėtų palaikyti 
glaudesnius ryšius su britų žurnalistais, 
parlamento nariais ir kitais mums svar
biais žmonėmis. Gi mes negalime tikėtis, 
kad mūsų išrinktieji veiksniai, dienos 
metu dirbdami savo profesinį darbą, lais
valaikiu ar vakarais aukotų viską lietu
viškiems reikalams. Turint reikalų vedė
ją jų darbas turėtų palengvėti ir taptų 
našesnis. (Girdėjau, kad tam tinkamas 
■kandidatas yra). Gi kiek mes dėl to ge
rų progų esame praleidę. Nepersenai Eu
ropoje lankėsi S. Kudirka ir VI. šakalys. 
Prancūzijoje ir Ispanijoje jiedu puikiai 
užsirekomendavo vietinėje spaudoje ir 
per T.V. ir tuo būdu gražiai pasitarnavo 
mūsų tautai. Deja, Anglijoje jie neapsi
lankė Kodėl? Tikriausiai, kad nebuvo kam 
čia juos priimti, suorganizuoti pasirody
mus, o gal ir dėl to, kad trūko lėšų?

Nors jau nekartą buvo rašyta ir berods 
suvažiavimuosee pageidauta, bet ir šiais 
metais LNB balansas pasiekė mus tik pa
baigoje vasario mėn. Taipogi dar neteko 
matyti DBIA valdybos apyskaitos. Todėl 
taip greitai padaryti LNB balanso anall- 
zą neįmenama. Tačiau, turint galvoje in
fliaciją, kuri praėjusiais apyskaitos me
tais buvo apie 20 %, tiek namai, tiek so
dyba 1980 m. padarė mažesnį pelną nei 
1979 m. Tas labai liūdna. O bendras LNB 
pelnas, turint galvoje per 10 metų išau
gusią infliaciją yra mažesnis negu 1970 
m. Atrodo, kad turtas tvarkomas ir ėksplo 
tuojamas taip, kaip buvo prieš 10 ar 20 
metų. Jokių naujų kelių pajamoms padi
dinti neieškoma. Toji pati sodyba, jeigu 
joje nebūtų lietuvių pensininkų (kurie 
praėjusiais metais užmokėjo berods apie 

£27.000) ji parodytų didžiulį nuostolį- 
Kur dingo tie didžiuliai planai, apie ku
riuos taip garsiai buvo kalbėta prieš de 
sėtką metų. Todėl suvažiavimas turėtų 
pasvarstyti kaip pelningiau tą mūsų tur
tą būtų galima išnaudoti.

Sumanymas įsigyti Vid. Anglijoje so
dybą) namus yra geras ir svastytinas. Ta
čiau reikia būti realistams, reikia įsigyti 
taką vietą, kuri tikrai tarnautų visa lie
tuvių reikalams, o ne keletui ten gyvenan
čių ar per savaitgalius atvažiuojančių. 
Manyčiau namai turėtų būti arti prie 
miesto, kur ir pėsti galėtų nueiti. Dabar 
su naftos krize susisiekimo kaina yra di
delis faktorius (praėjusiais metais sody
ba tam išleido beveik £2000). Kodėl mums 
reikia 30 akrų žemės? Kam nereikalingai 
mesti pinigus? Perkant prie miesto pa
kaktų vieno, ar dviejų akrų. Svarbų, kad 
būtų geras namas, pakankamai didelis, 
kad iš karto turėtume salę ir nemažą kam 
barių pensininkams apgyvendinti, ir kad 
būtų galimybės, laikui atėjus, tą namą 
praplėsti. Aš turiu galvoje, kad tie Vid. 
Anglijos namai būtų pritaikinti lietuvių 
pensininkų apgyvendinimui. Mes visi 
senstame ir ne vienas iš mūsų norėtų se
natvę praleisti savųjų tarpe. Daugelis tu
rime namus, kuriuos senatvėje vienam 
pasilikus būtų liūdna gyventi. Todėl, ma
nau,. kad atsirastų nemaža tautiečių, ku
rie būtų pasiruošę nusipirkti lietuvių na
muose kambarį ar butelį savo senatvei 
iki gyvos galvos. Tokiu būdu išsispręstų 
kai kurios finansinės problemos. Ten tu 
retų būti valgykla ir kiti kambariai spe
cialiai skirti pensininkų reikalams, kad 
jie jaustųsi savųjų tarpe, lietuviškoje at
mosferoje. Berods tokiam senelių apgy
vendinimui galima būtų gauti paramos 
iš valstybės ar savivaldybės.

Kiek tai liečia tų naujų namų finansa- 
savimą, aš neabejoju, kad dabar pasiūly
tas būdas jokių geresnių rezultatų neat
neš. Aš manau, kad £200.000 sąmata yra 
nerealistiška — reikės daug daugiau. Tad 
jeigu tikrai norima įsigyti Vid. Anglijoje 
lietuvių namus, pritaikytus prie mūsų šių 
dienų reikalavimų, logiškiausias kelias 
yra parduoti dabartinę sodybą ir perkelti 
visą turtą į vidurinę Angliją.

P. B. Varkala

DBLS REIKALAI
PRANEŠIMAS 'LNB AKCININKAMS
Prie paskelbtos LNB-vės 30-to metinio 

susirinkimo dienotvarkės, LNB-vės val
dybos nutarimu, pridedamas sekantis pa
ragrafas —

4A Priimti šitokią rezoliuciją: Lietu
vių Namų Bendrovė garantuoja už pasko
las pirkimui naujos sodybos ar lietuvių 
centro vidurinėje Anglijoje. m

LNB-vės valdyba

1979/80 METŲ DBLS CENTRO
VALDYBOS PINIGINĖ APYSKAITA

Pajamos
1979/80 metais DBLS turėjo tokias pa

jamas. Balansas atkeltas iš pereitų metų
£554.14

LNB parama £2200.00
Solidarumo mokestis £179.50

Pulk. T. Vidugirio palikimas £5000.00
Visos kitos pajamos £1591.11

Iš viso £9524.75

Pulk. T. Vidugirio palikimas yra inves
tuotas LN B-vėje ir už šią sumą yra gau
ta £700.00 palūkanų, ši suma priskaityta 
prie visų kitų pajamų.

Taip pat pinigai gauti už parduotas 
knygas ir ženkliukus pridedami prie vi
sų kitų pajamų.

Išlaidos
Tautos Fondui parama £102.66
Politinė veikla £92.00
Kultūrinė veikla £1577.41
Kelionės išlaidos £539.37
Visos kitos išlaidos £1293.30

Iš viso £3604.74

Likutis £920.01 Banke ir £5000.00 in
vestuota LN B-vėje. Viso £5920.01 lieka 
sakantiems metams.

Kultūrinei veiklai didesnės išlaidų su
mos susidarė už buvusius koncertus ir pa
rama šokių grupei „Lietuva“ kelionės iš
laidoms į USA.

Į visų kitų išlaidų sąskaitų įeina pini
gai sumokėti už knygas „Land of Crosses“ 
ir ženkliukų pirkimas.

Skyriai nesumokėję solidarumą mo
kesčio, prašomi atsiskaityti su Cetro iž
du per suvažiavimą.

B. Butrimas
Centro Valdybos iždininkas

AUKSINĖS MINTYS
Radęs tiesą, rask ir žmogų, kuris išdrįs

tų ją paskelbti.

Kiekvienas stengiasi būti protingas, o 
tas, kuris negali juo būti, beveik visada 
gudrus.

Skaitytoju Valakai =; ■■ MrBi

LIETUVOJE
GERBIAMAS PONE REDAKTORIAU, tikimo, aš pats nuvežiau raktus į Užs
Jūsų laikraštyje „Europos Lietuvis“ Nir. 

10 tilpo p. A. Geručio laiškas, kuriame jis 
iškelia kai kuriuos netikslumus p. Kuz
minsko pasisakymuose ryšium su jo 80 me 
tų sukaktim. (Europos Lietuvis Nr. 2).

Norėčiau ir aš pasisakyti mūsų Pasiun
tinybės Berlyne uždarymo klausimu, nes 
esu gyvas liudininkas visų tų įvykių. 
Berlyno Pasiuntinybėje dirbau nuo 1935 
m. iki jos uždarymo. Ėjau konsulo parei
gas (ikons, sk. vedėjas). Per tą laiką bu
vau gerai susigyvenęs su visu personalu. 
Pulk. K. Škirpą pažinojau nuo tų laikų kai 
jis buvo Karo Attache Berlyne. A. Gerutį 
ir S. Kuzminską pažįstu virš 50 metų. Su 
S. Kuzminsku man teko kartu dirbti Pa
siuntinybėje Berlyne. Gerutis Berlyne ne
buvo ir P-toėje nedirbo. Jo žmona ilgus 
metus dirbo kaip mašinistė.

Tragiški įvykiai prasidėjo rusams oku
pavus Lietuvą, kai Justas Paleckis suda
rė 'kabinetą į kurį įėjo tarp kitų Prof. 
Krėvė-Mickevičius — užs. reik, ministeris 
ir Galvanauskas — finansų. Netrukus K. 
Škirpa buvo iššauktas į Kauną. Jis kurį 
laiką svyravo, pagaliau nutarė vykti.. Krė
vė-Mickevičius perdavė jam Sovietų at
stovo Pozniakovo norą su juo pasimatyti. 
K. Škirpa pats pasakojo, kad jis pagalvo
jęs, nutarė pas Pozniakovą nevykti ir 
tuoj sėdo į traukinį ir per Klaipėdą su
grįžo į Berlyną. Netrukus buvo gautas 
raštas iŠ Užs. Reik. M-jos, kad K. Škirpa 
pašalintas iš pareigų ir jo pareigas eiti lai
kinai buvo pavestos Pasiuntinybės Pata
rėjau p. Rajeckui. Pasiuntinybėje, supran 
tama, nuotaika buvo nekokia, niekas ne
buvo tikras dėl rytojaus. Bet ūpas dar 
daugiau nukrito, kai — po kelių dienų 
Kajedkas nieko nepasakęs, išnyko iš Pa
siuntinybės. K. Škirpa nudavė kad jis nie
ko nežinąs. Mano žmona buvo pirmoji, iš 
kurios sužinojome apie Kajecką. Ji pri
puolamai sutiko jį Ziuricho stotyje, Švei
carijoje. Visa šeima buvo pasiruošusi iš 
vykti į Ameriką. Vėliau, kaip žinome, Ka
jedkas įsikūrė mūsų P-bėje Vašingtone. 
Kajeckui pasišalinus, Škirpa pavedė jo 
pareigas laikinai eiti S. Kuzminskui, bet 
bet faktiškas nors ir neoficialus šeiminin
kas bus K. Škirpa. Rusai nekartą bandė 
perimti Pasiuntinybę ir pagaliau buvo 
priversti prašyti Ausw. Amto intervenci
jos. Vokiečiams paspaudus mums nieko 
neliko, kai tik apleisti Pasiuntinybę.

Gerutis tuo metu Berlyne nebuvo ir, ži
noma, p. Škirpai negalėjo padėti susido
roti su visais sunkumais. Škirpa atkakliai 
kovojo vienas pats personalui padedant. 
Iš viso Gerutis Užs. Reik. Ministerijoj ne
tarnavo ir visą laiką nuo 1928 metų be 
pertraukos gyveno Šveicarijoje. Tik trum
pą laiką, kai Dr. šauliui specialiai buvo 
įsteigta Pasiuntinybė Berne (vokiečiams 
užėmus Varšuvą) Gerutis trumpą laiką 
(keletą mėnesių) ėjo sekretoriaus parei
gas.

Škirpa nenuleido rankų, kai Pasiunti
nybės nebėbuvo. Jis pavedė man, kaipo 
konsului, pasirūpinti pabėgėlių likimu 
(jų buvo keletas šimtų). Jų padėtis pasie
nyj buvo tragiška (be pinigų ir šiltų rū
bų). Man pavyko atgabenti juos į Berlyną 
ir įstatyti į darbą „Deutsher Verlag“. Bu
vo daug kuriems reikėjo padėti išvykti 
toliau į Ameriką. Taip pat buvo atgaivin
ta Lietuvos Piliečių Sąjunga Berlyne. 
Kuzminskas taip pat prisidėjo, kur galė
jo, tačiau vyr. tvarkdarys buvo K. Škirpa.

Iš anksto dėkoju
V. Capas 

Bradfondas, 1981 m. kovo 11 d.

ATSAKYMAS ©R. A. GERUČIUI
Dr. A. Gerutis „Europos Lietuvio“ ko

vo mėn. 9 d. rašo tarp kita ko taip:
„Tdks S. Kuzminsko pareiškimas ap

verčia aukštyn kojomis visa, kas tuo 
skaudžiu metu darėsi mūsų pasiuntinybė
je Berlyne... pats mačiau, kaip viskas dė
josi (mano pabraukta).

Kaip keista. O aš nemačiau Dr. A. Ge
ručio kambaryje, 'kuriame aš ir Sovietų 
Ambasados atstovai Tichomirov ir Kova
lev kalbėjosi su manim mūsų pasiuntiny
bės perdavimo reikalu. Kalbėjomės du 
popiečiu tame pačiame Lietuvos pasiunti
nybės rūmų kambaryje ir visą laiką buvo 
me tik mes trys.

Aš ingi nemačiau Dr. A. Geručio mūsų 
pasiuntinio kabinete, kada K. Škirpa, su
kvietęs vyresniuosius pasiuntinybės tar
nautojus nepaprastam posėdžiui, pranešė 
kad tik gautas iš Kauno raštas, kuriame 
pranešama, kad jis atleistas iš pareigų 
o pasiuntinybei administruoti skiriamas 
aš. Savaime kilo klausimas — ką daryti? 
Po ilgų svarstymų buvo prieita išvados— 
nesipriešinti, raštą priimti dėmesin, nes 
pasipriešinus, pasiuntinybei administ
ruoti galėtų būti prisiųstas kas nors sve
timas Maskvos įsakymu. Tame pačiame 
posėdyje buvo nutarta, prašyti K. Škirpą 
susitarti su Vokietijos Užs. Reik. Minis
terija, kad paskutiniu atveju, laikui atė
jus, galėtume pasiuntinybės raktus ati
duoti jai, bet ne Sovietų ambasadai. Ma
no pasikalbėjimams su Tichomirovu ir 
Kovalevu pasibaigus ir tinkamam mo
mentui atėjus, paprašęs K. Škirpos su-

Reik. Ministeriją.
Baigdamas norėčiau dar pasakyti, kad 

mano „administravimas“ buvo tiek sėk
mingas ir sutartinas, kad pats pasiunti
nys Škirpa, galimiems pavojams išvengti, 
persikraustė į mano privatų butą gyven
ti nekuriam laikui.

Ir visgi Dr. A. Geručio aš niekur nema
čiau.
Labai tad apgailestauju, kad Dr. A. Ge

ručio tvirtinimai ir samprotavimai, išdės
tyti jo laiške, nesiderina su anų laikų 
tikrove.

Stasys Kuzminskas

TRUPUTIS (DĖL ŠIO IR TRUPUTIS DĖL 
KITA KO

Na, matai! „E. Lietuvio“ Nr. 10 visapu
siškai rodo, kad jau šluoja nauja šluota, 
Pirmiausia ji išlavė tą prie laikraščio 
antrašės spausdintąjį žemėlapį, kurį ten 
dėlioti buvo nutaręs suvažiavimas, o tą 
nutarimą vykdyti įpareigojusi valdyba. 
Kai skaitytojai vieni pradėjo už tą nau
jieną, kiti prieš ją sakytis, DBLS valdyba 
paskelbė nutarimą: būkite kantrūs palau
kite iki suvažiavimo, jame bus galima tą 
reikalą persvarstyti! Iki suvažiavimo liko 
tik kelios savaitėlės kantrybės, rodos, ne 
kažin kiek tereikėjo palaukti, bet, matyt, 
baisiai nekantrūs redaktoriai stojo laik
raščio tvarkyti...

Vedamajame sakoma, kad kažkas pri
vertė atsisakyti spausdinti tą simbolį, ku
ris pasirodęs nepriimtinas žymiai daliai 
skaitytojų. Nesu įsipareigojęs ginti tą že
mėlapį, bet man įdomu, iš kurgi žinoma, 
kad jis buvo nepriimtinas žymiai daliai 
skaitytojų. Pasisakymui laiškuose kaip 
tik rodė, kad daugiau lietuvių yra ne 
.prieš, bet už žemėlapį. Argi būtų kas nors 
apklausinėjęs visus skaitytojus ii’ iš to 
skubiai pasidaryta išvada?

Nuo nepagrįstų ginčų, žinoma, reikia 
susilaikyti, kaip vedamajame siūloma. 
Bet didėliais žodžiais užglostymas opų to
li gražu nereiškia, kad jos šitaip galės ne
gydomos užgyti. Argi ne dideli žodžiai 
yra tvirtinimas, kad kažkas niekina kai
mynines tautas? Dideli ir niekuo nepagrįs
ti. Tokius žodžius jau esame skaitę. Argi 
kitoje laikraščio vietoje sakymas, kad 
„European Press“ tik viršelis mėgdavo 
puošti unijiniais paveiksliukais nėra už
glostymas taip pat opaus dalyko?

Nebe iš vieno tautiečio jau esu girdė
jęs, kad kai kurie skaitytojai dabar kaž
kaip nepajėgia paskaityti didesnio straips
nio: kol priskaito iki vidurio — užmiršta 
pradžią. Nenorėčiau tikėti, kad taip būtų 
atsitikę su M. Bajorinu, kai jis skaitė ma
no „Kaltinimus atmetu“, jiei jis ir rašo, 
jog jam neįtikėtina, kad piktas pasitrau
kiau iš pareigų. Sakyčiau tik, kad ir jis 
nori paspirti koja mane. O jeigu jį dabar 
kas nors nepagrįstai išvadintų šmeižiku, 
vienybės ardytoju, kenkėju ir dar kito
kiais pagarbinimais ne tik visos valdybos, 
bet dar ir visos DBLS vardu, tai esu šim- 
taprocentiškai tikras, kad ir jis būtų pik
tas ir pasakytų: eikit jūs sau visi šieno 
piauti ar strazdų gaudyti!

O kokiu gi keliu turėjau pasitraukti, jei 
malonųjį M. Bajoriną stebina mano pa
sitraukimo būdas? Gal dar turėjau atsi
sveikindamas. išbučiuoti rankutes, kaip 
kokiams paniusenkoms, visiems iš eilės 
už tai, kad mane išvanojo? Gal turėjau 
dar ir atsiprašyti DBLS pirmininką, val
dybą ir visą organizaciją, kad mane ap
skelbė tokiu, kokiu nesu? Kai kur taip 
praktikuojama... K. Barėnas

RED. ATSAKYMAS:
Skaitytojas K. Barėnas klysta, o re

daktorius Kazimieras Barėnas buvo teisus 
sakydamas, kad daugiau skaitytojų pasisa 
kė prieš žemėlapio spausdinimą, negu už. 
(Žiūr. „E:L.“ 1980 m. Nr. 40).

Pavarčius laikraščio komplektą nuo 
1980 m. 31 Nr. iki 1981 m. 8 Nr., tuo įsi
tikinsime. Septyni pavieniai skaitytojai 
pasisakė prieš spausdinimą. Be to Euro
pos kraštų L.B. vadovų suvažiavimas, 
įvylkęs rugpjūčio 14-15 d.d. Innsbrucke, 
kur dalyvavo 24 asmenys, jų tarpe PLb 
Centro valdybos pirmininkas inž. V- Ka- 
miantas, taip pat pasisakė prieš žemėlapio 
spausdinimą (E.L. 1980 m. Nr. 39).

E.L. 1980 m. 36 Nr. buvo pasakyta, kad 
dr. Domas Krivickas, VLIKo vice-pirmi- 
ninikas ir buv. V.D.U. tarptautinės teisės 
profesorius, kalbėdamas >apie Lietuvos 
sienas pasakė: „...mūsų diplomatiniai at
stovai prie įvairių valstybių atstovauja 
tokiai Lietuvai, kurios sienos buvo nusta
tytos laisvos ir nepriklausomos Lietuvos 
tarptautinėmis sutartimis“. Taigi, Lietu
vos diplomatai nepripažįsta naujų žemė
lapių.

Pats VLIKas savo leidiniuose taip pat 
nespausdina tokių žemėlapių, kokius ma
tėme Europos Lietuvyje nuo 1980 m. 27 
Nr.

Už žemėlapį pasisakė S. Ručinskienė iš 
Anglijos, Algirdas Gustaitis iš Kaliforni
jos ir keletas kitų mažiau žinomų šio 
laikraščio skaitytojų. Taigi, aiški mažuma.

Bet Redakcinė komisija pakeitė tą 
,,simbolį“ ne tik dėl to, kad jis „pasirodė 
nepriimtinu žymiai daliai mūsų skaityto-

ATSAKYMAI (KOLŪKIEČIAMS
Paskelbus Lietuvoje valdžios potvarkį 

„dėl papildomų priemonių žemės ūkio 
produktų gamybai padidinti“ kolūkiečių 
privačiai apdirbamuose sklypuose ir pa
žadėjus aprūpinti juos mašinomis ir gy
vulių prieaugliu, —į „Valstiečių laikraš
čio“ redakciją pradėjo plaukti įvairūs pa
klausimai.

Štai keletas klausimų ir atsakymų:
Ar jau parduodami gyventojams trak

toriukai, skirti darbams sodybiniame skly
pe?

J. Urbanavičius, V.jSketrienė

Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjun
gos valdyba gavo Kutaisio mažabagariti- 
nių traktorių gamybos prospektą. Jame 
apibūdintas šioje gamykloje pagamintas 
traktoriukas „Roni-2“, duota eksploataci
jos instrukcija.

šių tnaktoriųikų pagaminta tik bando
moji partija. Tikimės, kad 1982 metais 
traktoriukai bus jau masiškai gaminami, 
ir vartotojų kooperacija galės užpirkti jų 
respublikos kaimo gyventojams.

Girdėjau, kad yra gaminamos indivi
dualiam naudojimui šienui supjauti akse
linės mašinos. Jeigu tai tiesa, tai kur jų 
galima įsigyti?

S. (Navickas
Telšių rajonas

PAGYRŪNAI
Kalbasi dviese
— Aš turiu tokį didelį kilimą — išties

tas siektų nuo Vilniaus iki Šiaulių.
— Tokiu atveju tavojo kilimo kaip tik 

užtektų užlopyti skylę manajame.

Neišėjau į darbą, nes skyriausi su žmo
na, o po to iš nervų užgėriau.

(Iš pasiaiškinimo)

jų“, — kaip buvo pasakyta vedamajame, 
— bet pirmiausiai dėl to, kad jis tapo 
mūsų nesantaikos objektu. Todėl pasirin
kime tokį simbolį, dėl kurio, tikimės bū
sime vieningi.

Kodėl toks skubotumas? — Dėl to, 
kad visi Redakcijos komisijos nariai tuo 
klausimu buvo vieningi.

ATVIRAS LAIŠKAS K. BAKENUI
Mielas Kazimierai,
Mano gyvenime jau nebe pirmą kartą 

esu klaidingai suprastas. Norėjau pasiaiš
kinti per telefoną, deja, nepavyko susi
siekti, dėl to šis laiškas.

Aš savo laiške „E.L.“, apgailestauda
mas Tavo pasitraukimą „tokiu keliu ir 
toks piktas“, neturėjau mažiausio intere
so Tave kaltinti, o tik tas aplinkybes, ku
rios privertė Tave taip pasielgti.

Gal aš blogai išsireiškiau, už tai atsi
prašau. Aš Tave vertinu ir respektuoju 
ne tik kaip redaktorių ir rašytoją, bet 
svarbiausia, kaip gerą ištikimą draugą.

M. Bajorinas

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju DBLS ir „Europos 

Lietuvio“ leidėjams už žemėlapio pakei
timą savaitraščio antraštėje mūsų tautos 
nemirtingais simboliais — Gedimo pilies, 
bokštu ir šv. Kazimiero katedra. Tai di
džiai brangūs mūsų tautos simboliai.

Didi priklauso padėka ir tam meninin
kui, kuris šią vinjetę savaitraščio antraš
tei sukūrė. Tai bus viena iš gražiausių ir 
istoriškai brangiausių lietuvio širdžiai 
vinječių, kur kiekvieną savaitę lankyda
mas „Europos Lietuvis“ mus, vaizdingai 
primins, kad mūsų tėvynė yra ten, kur 
didingai stovi Gedimino pilies bokštas ir 
nemirtinga šv. Kazimiero katedra. Tai ten 
mūsų Tėvynė Lietuva. J. Pyragas

PRIEŠ NUTARIANT (PAGALVOKIME
Kovo 9 d. E. Lietuvyje buvo įdėta E.S. 

žinutė apie DBLS Maidenhead skyriaus 
susirinkimą, kuriame buvo išrinkta nau
ja valdyba ir jos pirmininkas E. Šova at
stovaus DBLS suvažiavime. Tarp kitko 
toje korespondencijoje rašoma: „Skyrius 
vienbalsiai pasisakė, kad jokiu būdu DB 
LS neatsiskirtų nuo LNB-vės ir, kad su
važiavimo išrinkti Centro Valdybos nariai 
turi būti perrinkti ir LNB direktoriais. 
Atstovas į DBLS visuotiną suvažiavimą 
buvo įpareigotas laikytis to nusistaty
mo.“

Neaišku apie kokį atsidkyrimą rašoma. 
Sąjunga ir bendrovė yra atskiri organi
zuoti vienetai, tik DBLS C. Valdybos na
riai ir LNB-vės direktoriai yra tie patys 
asmenys. Taip turbūt ir toliau pasiliks. 
Bet sąjunga, o yi>ač jos Mnidenhead sky
rius negali priversti bendrovę, kuri tvar
kosi pagal valstybės įstatymus, kad ji 
būtinai prisiimtų DBLS-gos C. Valdybą 
savo direktoriais. Taip niekada ir nebu
vo. Atvirkščiai, LNB-vė išsirenka savo 
direktorius, o DBLS-<gos suvažiavimas, 
pagal jo pačio jau seną nutarimą, renka 
ar prisiima juos ir savo C. Valdybos na
riais. Kitos išeities bent tuo tarpu nėra.

Petras ĮMašalaitis
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Bradfordo Lietuvių klubas „Vytis“ at 
siuntė LNB Valdybai čekį ir tokio turinio 
laišką:

„Atsižvelgiant į laikraščio „Europos Lie 
tuvio“ leidėjų sunkumus Vyčio klubo na
riai metiniame susirinkime nutarė iš klu
bo lėšų, kaip auką, 200 svarų skirti mini
mam laikraščiui paremti.

Pageidaujama, kad laikraštis toks kaip 
yra ir ateityje būtų savaitraštis“.

AUKOS SPAUDAI
Boltono skyrius — 5.00 sv., M. Gliau- 

bertas — 2.50 sv., K. Melnikas — 2.50 sv., 
P. Dragūnas 2.50 sv., J. Zinkevičius—2.50 
sv., J. Paulauskas — 3.00 sv., J. Siauka 
— 2.50 sv., P. Matulevičius —7.50 sv., A. 
Galbuogienė — 3.00 sv. ir A. Traška — 
2.50 sv.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Nottingham© ir apylinkės lietuviai per 

Nepriklausomybės šventės minėjimą po 
5 svarus aukojo V. Anužaitis, K. Bivainis, 
I. Klumbiai, P. Maksvytis, L. O. Nikzad, 
P. Pukys, Ig. Šimkus, J. šukaits, p. Traš
ka; 3 sv. — O. Petramvičius, ir 50 kitų 
lietuvių po mažesnes sumas. Viso 102 sv. 
10 p.

DELS Boltono Sk. — 5 sv.
Bradforde Vasario šešioliktos proga 

minėjime dalyvavę asmenys suaukojo po 
5 sv:

J. Paulauskas, J. žiliukas, J. Reinys, 
P. Matulevičius, kun. J. Kuzmickis, P. 
Vasis, V. Versedkas ir J. Žalys.

Po 2 sv.: S. Vaicekauskienė, A. Galbuo
gienė, V. Siiniokas, R. Karalius, Sasnaus
kas, B. Kuzminskaitė. Kiti po mažiau.

Viso pavieniai asmenys suaukojo £68.30 
Lietuvių „Vytis“ klubas £31.70

Viso: (£100.00
Nuoširdžiai dėkoja

TFA jD. 'Britanijoje

Londonas
DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS

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

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.

Bradfordas
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Kovo 22 d., sekmadienį, 3.30 vai. p.p., 

kviečiamas DBLS-gos Bradfordo skyriaus 
narių metinis SUSIRINKIMAS.

Bus pranešimai, valdybos ir atstovo į 
S-gos suvažiavmą rinkimai ir kiti svarbūs 
reikalai svarstomi.

Kviečiame gaussiai dalyvauti, ne tik 
narius, bet ir prijaučiančius, besidomin
čius S-gos reikalais.

Skyriaus valdyba

Derby
NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS
Šiais metais Derby skyrius atkreipė vi

sų tautiečių dėmesį į taip kruopščiai ir 
energingai paruošta Vasario 16 d. minė
jimą. Pasižymėjo -te tik minėjimu. Penk
tadienį skyriaus atstovai buvo pakviesti 
į Miesto Valdybos suruoštą oficialų Vali- 
jos Princo Charles priėmimą, kuriame 
Princas taip susidomėjo lietuviškais tau
tiniais rūbais, kad jis net kelis kartus kal
bėjosi su lietuviais. Ta proga prie Miesto 
Valdybos rūmų buvo iškelta lietuvių tris
palvė.

Dar iškilmingiau prasidėjo sekančią 
dieną pats minėjimas, susidomėję lietu
viais į minėjimą atsilankė miesto Burmist 
ras su iponia (Lord Mayor) ir Lord Leute
nant of Derbyshire su žmona, palydimi ki
tų žymių asmenų.

Prasidėjo taip ilgai planuotas minėji
mas, sutraukęs daug vidurinės Anglijos 
meninių pajėgų. Prie gėlėmis ir lietuviš
kais meno rankdarbiais papuoštos scenos

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.

susodinus Garbės Svečius, minėjimą ati
darė sk. pirm. V. Junokas, tardamas trum 
pą sveikinimo žodį. Po Garbės svečių svei
kinimų prasidėjo meninė dalis. Programą 
vedė ir organizavo I. Venckienė.

Pradžiai ji padeklamavo giliai tautinį 
eilėraštį „Brangi Lietuva“. Po to pasiro
dė jos vedamas Derby ir Nottinghamo 
jaunimas dainomis, eilėraščiais, muzikos 
instrumentais ir montažų, iš kurių jau 
vyresni A. Sadula ir M. Zinkutė jau yra 
gana toli pasiekę muzikos srityje. Jau
niausieji taip pat suteikė daug malonumo 
savo drausmingu ir įsigyvenimu savo 
vaidmenyse. Tikimės, kad I. Venckienė 
nenuleis rankų ir nepritrūks energijos 
šiam darbui.

Dainas ir muziką pertraukė M. Gelvinau 
kienės vadovaujama Tautinių šokių gru
pė „Baltija“, jausmingai sušokdama „Kal
velį“ ir „Vėdarą“, o pabaigai „Kepurinę“. 
Tai vėl gražus jaunimo būrelis, vedamas 
prityrusios rankos.

Solistė V. Gasperienė sudainavo tris 
liaudies dainas, kurių paskutinė „Kur ba
kūžė samanota“ ne vienam suvirpino šir
dį tolimais prisiminimais.

E. Šovos akordeonistų grupė, atvykusi 
tokią ilgą kelionę iš pietų Anglijos pra
linksmino keturiomis gaivinančiomis dai
nomis. O ir po dar daugiau grojo Wolver- 
hamptono jau suaugesnei tautinių šokių 
grupei „Vienybei“. Akordeonams grojant, 
„Baltija sušoko „Suktinį“, o sekantis 
dviem šokiams „Subatėlei“ ir „Suk, suk 
ratelį“... prie akordeonu dar prisijungė 
Nottinghamo choras „Gintaras“ su daina. 
Padėka G. Ivanauskienei už įdėtas pastan 
gas ii- taip pat didelė padėka tektų E. šo
vai, ir ypač jo grupės mažiesiems daly
viams, už jų pasišventimą atvykti tokią 
ilgą kelionę ir taip puikiai atlikta savo 
programos dalį.

Pabaigai! Nottinghamo choro „Gintaro“ 
moterys, kanklėmis pritariant E. Vainorie 
nei ir N. Vainioriutei, sudainavo dvi liau
dies daineles, o mišrus choras, vadovau
jamas V. Gasperienės, akomponuojant N. 
Vainoliūtei, užbaigė su „Mergužėlė, leli
jėlė“ ir „Kur giria žaliuoja“ .

Tai buvo masyvus parengimas, parei
kalavęs iš sk. pirm. V. Junoko ir kitų sky
riaus narių bei vadovų daug darbo ir iš
laidų. Derby skyrius vėl sujudo, ir ener
gingo pirmininko vedamas žengia pirmyn. 
Šis minėjimas ir anksčiau minėta savait
galio veikla pakėlė ir pagarsino lietuvių 
vardą Derbyje ii- duoda pavyzdį dides
niems Skyriams. Turint noro galima viską 
padaryti.

Bravo Derby! Ilgai atsiminsime šį mi
nėjimą. H.G.

Mancliesteris
MARGUČIŲ BALIUS

Manchesterio lietuvių klubas Velykų 
pirmą dieną rengia gražiausių margučių 
ir kepuraičių varžybas. Laimėjusieji var
žybas bus premijuojami.

Kviečiame visus klubo narius dalyvauti 
varžybose ir atsinešti margučių ir kepu
raičių.

Klubo Valdyba

Vokietija
A.A. JURGIS OSVALDAS

Kovo 4 d. Luebectko miesto ligoninėje 
Ost, sulaukęs senatvės mirė Jurgis Osval
das.

Velionis gimė 1889 m. spalio 27 d. Tau
ragės apskr., Skaudvilės valšč., Sakalėnų 
kaime. Buvo pavyzdingas ūkininkas, bet 
1944 m. turėjo viską palikti ir su savo 
šeima pasitraukti į Vakarus. Karui pasi
baigus velionis su savo šeima apsigyvebo 
DP stovykloje Luebeck-Artillerie ir joje 
išgyveno iki 1961 m., kol buvo perkeltas 
į naujai pastatytą namą Brueder- Grimm- 
Rin;g 10, kuriame gyveno iki mirties.

Tai buvo susipratęs lietuvis, skaitė lie
tuvišką spaudą, domėjosi lietuvišku gy
venimu ir jo judėjimu už tėvynės ribų.. 
Taipgi buvo giliai tikintis, evangelikas.

Velionis paliko dvi ištekėjusias dukte
ris su šeimomis: Leną Fišerienę (Vak. Vo
kietijoje) ir Oną Paurienę (Kanadoje ir 
susų Juozą Osvaldą Anglijoje.

Laidotuvės įvyko kovo 9 d. Luebecko 
miesto Vorwerkier kapinėse.

Tebūnie a.a. Jurgiui lengva Vokietijos 
žemė. J. Pyragas

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ 'VADOVŲ (SUVAŽIAVIMAS
Kovo 7-8 dxl. Mančesterio liet, sociali

niame klube, šv. Kazimiero proga, įvyko 
skautų vadovų suvažiavimas ir skautų su
eiga.

Popietinėmis valandomis vadovai ir va
dovės suvažiavo į posėdį iš visų pusių: 
v.s. J. Alkis, s. J. Traškienė, V. Gasperie
nė, H. Gasperas, mokytoja Irena, ps. E. 
Šova, psl. G. šova, v.s.sl. A. šovaitė, ps.
I. Gerdlžiūnienė, s. A. Gerdžiūnas, ps. B. 
Vaitkevičius, s. A. Jakimavičius, s.v.psl. 
P. Puštys sk. K. Pukštytė sk. L. Traš- 
kaitė, sk. K. Kupstytė ir v.s. J. Maslaus- 
lauskas. Jie susirinko išnagrinėti visus LS 
S Europos rajono liečiančius klailsimus, 
veiklos uždavinius ir planus. Suvažiavi
mui —posėdžiui pirmininkavo v.s. J. Al
kis o sekretoriavo ps. E. Šova, Budėkime 
redaktorius.

Nustatėme, kad mūsų žemyne LSS Eu
ropos rajono 32-ji skautų tradicinė vasa
ros stovykla įvyks liepos 25 — rugpiūčio 
1 d.d. Lietuvių Sodyboje, Headley Park. 
Stovyklos mokestis asmeniui už maistą 
18 svarų. Į stovyklą kviečiamas visas skau 
taujantis jaunimas. Kiti surišti su stovyk
la reikalai bus paskelbti vėliau.

Posėdyje paliesta ir „Budėkime“ reika
lai, ypač pabrangęs paštas, popieris ir ki
ti reikalingi reikmenys, „Budėki
me“ išleidimui. Tačiau „Budėkime“ siun
čiamas ir toliau visiems. Deja, daugumui 
gavėjų, kurie pamiršta atsiskaityti ir ne
atsiliepia, tolimesnis siuntimas bus sustab 
dytas.

Po užkandžių visi rinkosi į šv. Kazimieu 
ro sueigą. Klubo salėje, visuomenės ap
suptame ratelyje sužydi vėliavos: trispal
vė ir vienetų. Išsirikiuoja skautai. Suei
gos vadovė s. J. Traškienė atidarė sueigą, 
pasveikindama Kazimierus ir dalyvius. 
Raporte nuskamba, kad šv. Kazimiero 
proga, sueigoje dalyvauja 21 skautas’-tė ir 
svečiai. LCC Europos rajono Vadas v.s.
J. Alkis mus pasveikina skautiškuoju šū
kiu. Skautai atsako „Vis budžiu“.

Tęsiami seserijos ir brolijos įsakymai. 
Įsakymuose skamba atžymėjimai ir padė
kos. S.s.sl. M. Gerdžiūnas ir s‘v. psl. P. 
Pūkštys LSS skelptuose jaunųjų vadovų 
metuose (1980) atžymėti „Vėliavos“ gar
bės žyminiais. S.v. psl. P. Pukščiui rajono 
vadas įsega žymenį (s.v. si. M. Gerdžiū
nas dėl įsipareigojimų sueigoje negalėjo 
dalyvauti. Sueigos vadovei s. J. Trašlkie- 
nei pakvietus, LSB Europos rajono vadei
va v.s. J. Maslauskas trumpai apibūdino 
apdovanotojų žymenimis prasmę, pakvie
tė LSB Anglijos V-jos vietininką s. A. 
Gerdžiūną atžymėtiesiems įteikti žymenio 
rožėtą. Ilgamečiu! klubo pirmininkui ir 
vieneto skautų tėvų komiteto pirminin
kui VI. Kupsčiui rajono vadas įteikia pa
dėkos lapą, kaip atsidėkojimo simbolį už 
visokeriopą paramą ir globą skanaujan
čiam jaunimui.

Sueigos tąsa perduodama s. J. Traškie- 
nei, kuri pakvietė v.s. J. Alkį tarti žodį, 
šv. Kazimiero garbei. Po to kalba vienetų 
dvasios vadovas kan. V. Kamaitis ir klu
bo pirmininkas VI. Kupstys. Kalbėju
siems už gražius ir padrąsinančius žo
džius visi dalyviai dėkojo ilgu plojimu.

Sueigos vadovė s. J. Traškienė išreiškia 
padėką klubo valdyboj, kan. V. Kamai- 
čiui už maldas ir dvasinę globą, skautiš
kos idėjos rėmėjams ir tėveliams. Taip 
pat padėkota talkininkėms — būsimoms 
skautų vadovėms V. Gasperienei ir mo
kytojai Irenai.

Sueiga baigta Tautos Himnu.
Tęsiamas skautiškas lauželis su įvairia 

programa: montažu, dainomis, muzika ir 
jumoristiniais dalykais. Laužo programą 
labai gražiai paįvairino ir daug lietuviškų 
dainų ir eilėraščių pasakė atvykę iš Not
tinghamo ir Derby V. Gasperienė su duk
ra Rimute ir sūnum Algiu, ir mokytojos 
Irenos paruošti dukra Renata ir sūnum 
Andrium, dalyvius mintimis nuvesdami 
į Lietuvą... Puikus lietuviškai kalbantis 
jaunimėlis! Jūs mūsų ateitis! Laužą pra
vedė v.s. J. Alkis ir s. J. Traškienė.

Laužas baigtas tradicine ūkautų malda 
„Ateina naktis“...

Ps. E. šovos rūpesčiu, dalyviai ii- stoL 
vyklautojai matė filmoje savo ir savo vai
kų veidus. Matė, kad stovykla yra lietu
viška mokykla. Ps. E. šovai visi filmos 
žiūrovai išreikš padėką.

Sekmadienį klubo patalpose kan. V. 
Kamaitis atnašavo mišias. Mišioms pa
tarnavo ir skaitymus skaitė ps.S. Br. Vait
kevičius, o jaukias klubo patalpas pripil
dė Skautai ir apylinkės gyventojai mančes 
teriečiai.

Šv. Kazimiero skautų sueigą parėmė 
aukomis: Albinas. Miliūnas — 29 sv., Do
mas Jalinskas — 3 sv., Henrikas Gaspe
ras — sv., kan. Valentinas Kamaitis — 
14.35 sv., S. B. Vaitkevičius — 1 sv., A. 
Jakimlavičius — 1 sv. ir J. Maslauskas — 
1 sv.

Skautiškai dėkojame
v.s. J. tVEislauskas

„LABDAROS“ (VEIKLA
Lietuvių Šalpos Draugija „Labdara“, 

pradėdama naujuosius veiklos metus, iš
siuntinėjo savo nariams ir rėmėjams ap
linkraštį, kuriame širdingai dėkoja už 
ligšiolinę paramą ir kviečia liet, visuo
menę labdaros darbą remti ir toliau.

Draugijos adresas: J. Glemža, Convent
rain 33, 7260 Calw-Hirsau. W. Germany.

Vasario 16
Vasario 16 gimnazija laikosi kai kuo 

net blizgėdama. Mokinių Skaičiumi, deja, 
ji negali pasigirti, — tik gera kapa, bet 
šiemet sulaukė keleto giliai ir plačiai kva
lifikuotų mokytojų. Iš ilgamečio direkto
riaus V. Natkevičiaus mokyklos vairus 
perėmė naujasis direktorius Jonas Kava
liūnas, ilgos mokyklinės ir visuomeninės 
patirties mokytojas iš JAV, ir Vincenta 
Pancericnė, inspektorė, taip pat savo pa
reigose prityrusi pedagogė. Berniukų in
ternato vedėjui ir mokinių sportui bei 
muzikai saviveiklai talmkininkauja nau
jas mokytojas Ronaldas Tesnava, atvy
kęs į lietuvišką gimnaziją darbuotis net 
pertraukdamas savo universitetines stu
dijas. Iš JAV sėkmingai , uoliai pasišven
tusiai darbuojasi dvi jaunos mokytojos: 
Dalia Grybinaitė ir Joana Vaičiulaitytė. 
Šalia lietuvių mokytojų gimnazijon atvyks 
ta keletas vokiečių, dalykų specialistų, 
vienas jų, matematikas, net vokiečių gim
nazijos direktorius. Taigi, gimnazija se
niau jau beturėjo tokių aukštos kokybės 
pedagogų.

Pernai visiems abitūros kandidatams 
puikiai išlaikius vokiečių gimnazijų re
formuotą abitūrą, šiemetiniai abiturien
tai, sėmingai parašęraštu egzaminų pir
mą dalį, drąsiai laukiai antrųjų žodinių. 
Reikia tikėtis, kad gimnazija vėl pasi
puoš brandžiais jaunuoliais, padėdama 
jiems startuoti į aukštąsias studijas. Mo
kykla ir lietuvių visuomenė Vokietijoje 
tikrai džiaugtųsi, jei daugiau lietuviškų 
šeimų atsiųstų jai mokslinti savo gerų 
vaikų!

Gimnazijos vaidinės išpuola Lietuvos 
garbingąją dieną — vasario 16-tąją. šie
met jai sukako net trisdešimt metų. Tiek 
metų išeivijos mokyklai! Ar tai ne lietu
vių geniališkumo, organizuotumo, suma
numo, pasiaukojimo rodiklis, ką sakau, 
stebuklas. Daugelis didžiuojasi Lietuviš
kąja enciklopedija (genialus veikalas!), 
lietuvių seimais, partijomis, organizaci
jomis. Tai gražu, bet gimnazija už viską 
daugiau! Gailą, kad jos savi tautiečiai 
Vokietijoj nepakankamai mokiniais ver
tina, anot patarlės: „Niekas nėra prana
šu taip savųjų...“ O gal pasikeis?!

Savo vardadienio, sukakties ir nepri
klausomybės dieną gimnazija pradėjo pa
keldama prie Vyties trispalvę, po to Sekė 
pamaldos — už mokyklos ateitį, už jos gy
vus ir mirusius geradarius, mokytojus, 
mokinius, jų tėvus ir visus tuos, kurie 
kaip nors gimnaziją remia. Tos garbin
gos dienos iškilmės — gimnazija, susita
rusi su VL Bendruomenės valdyba, nukė
lė į vasario 21 dieną: Bendruomenės var
du Lietuvos valstybę minėjo And
rius Šmitas, — VLB pirmininkas, o gim
nazija — pati save ir savo praeitį. Abeji 
susikvietė žymių vokiečių svečių iš poli
tikos, kultūros, administracijos, bažny
čios sričių. Abejiems, o ypač gimnazijai, 
sėkmės, garbės ir paramos linkėjo ir 
Mainzo vyskupas, ir Hesseno Landtago 
prezidentas, ir Heppenheimo Landratas, 
ir Lampertheimo, Hemsbacho, Huetten- 
feldo su šia mokykla surištieji. Brangieji 
gimnazijos patriarchai: du steigėjai 
Jonas Glemža ir tėv. Alfonsas Bernato
nis, jos bendraamžis su ja ligi kryžiaus 
susirišęs, linkėjo mokyklai nepasenti kaip 
žmogus sensta ir linkėjo jai tokių žmo
nių, kurių jėgos nesensta. Buvęs jos mo
kinys — Vincas Bartusevičius, dabar at
sakingai dirbąs vokiečių švietime, sav0 
brandžioje paskaitoje vokiškai pristatė 
svečiams ir saviems šios nepakartojamos 
gimnazijos trisdešimtmečio vargus, lai
mėjimus, lūkesčius. — Gimnazijos kultūri

gimnazija
ninkai (mokiniai ir mokytojai) šventės į 
dalyviams įrodė mokyklos meninį aukštą į 
pajėgumą: choras, parengtas J. Vaičiulai- 
tytės, M. Šmitienės, skambiai ir jau be 
priekaištų sudainavo gal tuziną liaudies į 
dainų; tautinių šokių mikliakojai, išmik- ? 
linti J. Vaičiulaitytės, beveik puikiai nars. t 
tė judamąjį liaudies meną, gitaristai (R. 
Dirgėlas, L. Kemeraitytė) įrodė, kad tė
vai instrumentus jiems ne veltui įtaisė; ' 
lietuviškoji akordų kapela (smuiku R, 
Tesnava, akordeonais V. Lemkė ir A. 
Herlbstas) (lingavo publikos kojas ir nuo- į 
taikas; eilėraštininkės (M. Gaižauskaitė 
ir T. Huberytė) plastiškais judesiais su- ; 
vaidino tautos kraują ir žiedus. Latvių ; 
panašios gimnazijos svečiai (iš Muenste- 
rio): pats direktorius su pora abiturientų : 
tiesė mums brolišką baltiečių sėkmės ran
ką; abiturientai — kanklininkė ir solis
tas — harmoningai praturtino lietuvių 
programą. Gaila, kad latviukai kažkaip į 
liko mažai pastebėti ir vertinti. Vykusią 
šventės programą pradėjo katalikų ir 
evangelikų dvasininkai pamaldomis: evan- ; 
gelikaims jas laikė kun. Fr. Skėrys, o ka- ■ 
talikams net du vyskupai (A. Deksnys ir 
A. Roily. Mainz) ir penki svečiai kunigai, ; 
o ją, tą programų, uždarė gimnazijos di
rektorius J. Kavaliūnas — dėkodamas, 
vertindamas mokyklą kaip beveik nemarų 
tautinės kultūros židinį išeivijoj ir puoš
nų įnašą į Vokietijos ir Europos kultūrų 
mozaiką. Vokietijos ir Lietuvos himnai ; 
buvo slenkstis, už kurių atsivėrė laisvo ; 
stiliaus pasibuvimas su krimstelėjimu, 
guikštelėjimu ir treptelėjimu. — Neleng- ‘ 
va čia būtų suminėti visus geros valios 
šventės rengėjus ir kaip nors kitaip ją 
praturtinusius — jų tiek daug! Kol tokių 
bus — lietuviškos šventės gyvuos ir bus 
turiningos.

Gimnazijos geradariai, spaudoje nemi
nimi. Iškiliųjų lietuvių pavardės spaudos 
skiltyse net pabraukiamos, — jie to ver
ti. O vistiek yra taip pa.t reikšmingų žmo
nių, kurių pavardės neprasimuša ligi re 
dakcijų, kurie lieka anonymai, o nepa
mainomi, kurie yra lyg motinos, apie ku
rių gerus darbus nešnekama, nes nėra 
sensacingi, kurie lyg virėjos — kam joms 
dėkoti, nes jos turi virėjauti... Gimnazijos 
parke nuolat su piū'klu, kastuvu ar kitu 
instrumentu darbuojasi hiutenfeldietis J. i 
švedas, — ramus, geras žmogus, gyveni- ■ 
mo nuskriaustas, todėl susidraugavęs su 
gimnazija ir savo garsiu šuneliu. Kur kas 
sulaužyta, kur nesusiveria, kur langas iš- 
tarškytas, kur..., kur... — žiūrėk ten sku
ba H Giesė, gimnazijos namų prižiūrėto- 
jas Iš Australijos gimnazijoj svečiavosi [ 
metelius R. Rinkevičienė, atvežusi šion ( 
mokyklon savo sūnų, — žiūrėk moteriš-'. 
kė tai parke, tai kieme, tai kambariuose 
čia su grėbliu, čia su šluota, čia su maz
gote. Panašių švarintojų svečių, gėlių 
apie gimnaziją sodintojų atvyksta vis ir 
vis, kad ir tokia štutgartietė E. Lucienė, 
kuri dabar ne tik gėles tvarko, bet ir 
gimnazijos visą ūkį. Gimnazijoj daug me 
tų darbavosi A. Veršelis. Ką sakau darba
vosi — pečiais, rankomis ir nervais lopės 
visus jos trūkumus, spragas. Be L. ir B. 
Riterių šeimos pagalbos gimnazijai būtų 
kainavę oi daug išlaidų kai kurie jos pro
pagandiniai leidinukai, kai kurios įran
gos parke ir pan. Be O. Bartusevičienės, 
O. Lipšienės, J. Lukošiaus rankų ir grėb
lio gimnazijos kiemelis ir lietuvių kapai 
oi aptektų žolėmis. Laiminga gimnazija, 
kad „daug rankų didžią jos naštą neša“, 
kad turi nemažai mokinių, kurie priside- 
da prie tos naštos. J.k.d.

Prancūzija
NAUJA ĮL.B. VADOVYBE

Kovo 1 d. buvo pravesti rinkimai į 
Prancūzijos Liet. Bendruomenės valdo
muosius organus ir patvirtintas statuto 
pakeitimas.

Pr. LB Tarybon išrinkta: J. Petrošius, 
R. Bačfkis, K. Masiulytė, J. Ch. Moneys, 
A. J. Greimas, J. Tomkus, R. Vaiciekaus- 
kaitė, E. Mačiūnaitė, VI. Gedmintas, J. 
Kazakevičius ir ž. Mikšys.

Garbės teisman išrinkti: G. Matote, E. 
Aleksandravičienė ir A. Vosgien.

TARYBOS (POSĖDIS
Pr LB Tarybos posėdis yra kviečiamas 

balandžio 5 d., 15,30 vai., 7, rue dės Lions- 
St. Paul, 7500 Paris. Posėdžio darbotvar
kėje:

1. Posėdžio atidarytoms ir rink. kom. 
pranešimas

2. Valdybos pranešimas,
3. Rev. komisijos pranešimas,
4. Tarybos pirmininko, valdybos revi

zijos kom. rinkimai.
5. Einamieji reikalai.

Pr iLB rinkinių komisija 
Paryžius, 1981. II. 13 d.

liet. Sodyba
SODYBOS KUBOS SUSIRINKIMAS
Kovo 28 d. 15 vai., šeštadienį, Sodybo

je įvyks metinis Sodybos klubo narių su
sirinkimas.

Prašome visus narius dalyvauti.
Klubo Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTERYJE — rekolekcijos kovo 

29 d., kurias praves kun. J. Kuzmickis 
St. Chad's baž. Išpažintys nuo 12.15 
vai. Mišios 12.45 vai.

ECCLES — balandžio 12 d., 12.15 vai. Iš
pažintys prieš 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., t 
švč. Širdyje, Mere Rd.

NORTHAMPTONE — balandžio 5 d„ 1! ' 
vai., Šv. Lauryne, Craven St. Praveda 

kun. J. Sakevičius, MIC.
Kan. \V. (Kamaitis priešvelykinį susite- i 

kimų praves:
DERBYJE — balandžio 4 d., šeštadienį. ■

14 vai., Bridge Gate. Išpažintys nuo i
13.30 vai. I

NOTTINGHAME — balandžio 4 d., 19 f 
vai., Liet, židinyje. Išpažintys nuo 18.30 
vai.

NOTTINGHAME — bal. 5 d., 11.15 vai, : 
Židinyje. Išpažintys nuo 10.30 vai.

LEAMINGTONE — bal. 5 d., 14 vai., Sv. 
Petre.

COVENTRYY — bal. 5 d., 16.30 vai. Taigi 
pusvalandį vėliau, šv. Elzbietoje.

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

BRADFORDE — balandžio 5 d., 12.38 į 
vai.,atsimenant a.a. Kazį Jakulį.

HALIFAXE — balandžio 12 d., 1 vai.,Pit, ■ 
St. Columba bažn., atsimenant a.a. Myk. 
Tailkačiauską.

BRADFORDE — balandžio 19 d., 12. 30 
vai. — Kristaus Prisikėlimo Mišios. /.į
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