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DBLS ir LNB
D. Britanijos Lietuvių S-gos ir Lietu

vių Namų B-vės metinių suvažiavimų iš
vakarėse mūsų laikraščio skiltys buvo 
užpildytos diskusijomis ir pranešimais, 
kurie gal mažiau domino skaitytojus už D. 
Britanijos ribų. Tačiau ir jiems turėjo 
bent kiek rūpėti šių organizacijų veikla, 
nes nuo to priklauso netik Šio laikraščio 
leidimas, bet ir lietuvių veikla pasaulinės 
reikšmės centre, keikiu yra Londonas.

DBLS, kaip jau anksčiau buvo šioje 
vietoje minėta, buvo įsteigta 1947 m., ka
da niekas negalėjo numatyti kiek ilgai 
turėsime gyventi išeivijoje nei koks bus 
mūsų tėvynės likimas. Tik artimiausios 
veiklos reikalams buvo įsteigta akcinė 
bendrovė ir nupirkta Lietuvių Namai Lon 
done. Vėliau, daugiausia anuometinio 
S-gos pirtnininko Mečislovo Bajorino rū
pesčiu buvo tos pat bendrovės nupirktas 
ūkis, kuris gavo vardą „Lietuvių Sodyba". 
Tuo būdu DBLS ir LNB tapo „valstybė 
valstybėje“, savistovi lietuvių išeivių or
ganizacija D. Britanijoje, galinti veikti 
be pašalinės paramos ir išplėtusi savo 
veiklą įvairiomis kryptimis: kultūrinę, so
cialinės globos, politinę ir ekonominę, 
LNB tapo net darbdaviu, suteikusi pasto
vų darbą bent dešimtčiai lietuvių. DBLS 
tapo organizacija, gal vienintelė pasauly
je, niekad neprašiusi finansinės paramos 
iš valstybės iždo. Atvirkščiai, liet, organi
zacija įvairių mokesčių pavidale kasmet 
sumoka valstybės iždui tūkstančius svarų 
sterlingų.

Tas nereiškia, kad mūsų organizacija 
yra visiškai tobula. Anaiptol, daug daly
kų joje yra taisytinų. Todėl dažnai, o ypač 
prieš suvažiavimus, ir diskutuojame or
ganizacijos reikalus mūsų laikraštyje.

Kaip tą reikalą aiškina kitoje vietoje 
DBLS pirmininkas Z. Juras, per pasta
ruosius 4 metus diskutavome DBLS įsta
tų pakeitimą, kol pagaliau praeitų metų 
suvažiavime nutarėm įstatus įregistruoti 
valstybės įstaigose, kad DBLS turėtų ju
ridinio asmens teises. Tą padarius, dabar 
kai kam kyla abejonė, ar mums reikalin
gos dvi organizacijos (DBLS ir LNB), tu
rinčias .panašius tikslus ir net užregist
ruotas pagal tą patį įstatymą?

Atsakymas, atrodo, yra paprastas. Nors 
abi jos turi panašius tikslus, DBLS irLNB 
yra labai skirtingo pobūdžio organizaci
jos. Lietuvių Namų B-vė buvo įsteigta 
1950 m. kaip akcinė bendrovė, yra akci
ninkų privati nuosavybė. Tos bendrovės 
savininkai, jeigu panorėtų, galėtų ją lik
viduoti ir pasidalinti jos turtu.

D. Britanijos Lietuvių S-ga, atvirkščiai, 
yra visuomeninė organizacija, į kurios 
turtą nariai neturi jokios teisės. Ją likvi
duojant, pagal patvirtintus įstatus, jos 
turtas turi būti perduotas kitai lietuvių 
organizacijai, turinčiai panašius tikslus. 
Turėdama žymų kiekį LNB akcijų, DBLS 
neleis paskiriems akcininkams likviduoti 
bendrovės, jeigu jie to ir norėtų.

Taip susidėjo, kad renkant iŠ DBLS na
rių pinigus Lietuvių Namams Londone 
nupirkti, daugelis mūsų organizacijos na
rių savo įnašus paaukojo Sąjungai. Kiti 
— pareiškė noro tapti LNB akcininkais. 
Tokiu būdu Sąjunga tapo Lietuvių Namų 
B-vės stambiausiu akcininku, deja, lig
šiol neturėdama juridinio asmens teisių. 
Todėl praeitų metų DBLS suvažiavimas 
ir nutarė įregistruoti Sąjungą atitinkamo
se valdžios įstaigose, kad ji tokias teises 
turėtų. Tuo DBLS nutarimu liko nepaten
kinta nežymi dalis LNB akcininkų, kurie 
norėtų turėti didesnį balsą bendrovės rei
kalų tvarkyme. Juo labiau, kad LNB yra 
pelną nešanti įmonė. Tą turi suprasti su
važiavimo dalyviai.

Visuomeniniu požiūriu, tačiau yra svar
bu, kad LNB pelnas būtų panaudotas kul
tūrinei veiklai (kaip „Europos Lietuvio" 
leidimąsi) jr kitiems uždaviniams, kurie 
yra nusakyti DBLS įstatuose. Bet tą ga
lima įvykdyti tik tada, kai DBLS ir LNB 
vadovybės veikia kaip vienas vienetas. 
Todėl ligšiol abiejų organizacijų vadovy- 
bėn buvo renkami tie patys asmenys.

Reikia tikėtis, kad DBLS ir LNB suva
žiavimai, kurie posėdžiaus š.m. balandžio 
4-5 did., svarstydami įvairius klausimus, 
turės omenyje tuos visuomeninius reika
lus ir padarys atitinkamus sprendimus.

— Lenkijos telegramų agentūra PAP 
pranešė, kad 1943 metais katastrofoje žu
vusio ir Anglijoje palaidoto lenkų gene
rolo W. Sikorskio pelenai bus pervežti į 
Lenkiją ir iškilmingai palaidoti prieš ge
gužės 10 d., kada velioniui sukanka 100 
metų.

Lenkų egzilinės organizacijos protes
tuoja prieš tas komunistinės vyriausybės 
užmačias.

STREIKAS IR MANEVRAI LENKIJOJE
Lenkijos profsąjungoms „Solidamosc“ 

paskelbus generalinį streiką dėl policijos 
žiaurumų Bydgošče, padėtis krašte tapo 
pavojingesnė, negu ligšiol. Gyventojai su
perka maisto produktus atsargoms ir iš
tuština parduotuvių lentynas.

Min. pirm. gen. W. Jaruzelski buvo su
sitikęs su kardinolu Wyszynsklu ir tarėsi 
kaip sušvelninti pavojingą padėtį.

„JAV-bių vyriausybė stebi įvykius Len
kijoje su didėjančiu nerimą“. Toks pa
reiškimas buvo paskelbta kovo 26 d. iš 
Baltųjų Rūmų po Valstybės Saugumo ta
rybos posėdžio, kai buvo sužinota, kad 
Varšuvos pakto manevrai yra pratęsiami 
neribotam laikui.

PRANCŪZAI APIE LIETUVĄ
Prancūzų telegrafo agentūros „Agence 

France Presse“ vasario 28 d. paskelbė pla
tų Maskvos korespondento Nicolas Mile- 
titch pranešimą apie Bažnyčios persekio
jimą Lietuvoje. Visas žinias jis gavo iš 
Lietuvos tikinčiųjų teisėms ginti komite
to.

Pagal pranešimą, Lietuvoje 75% lietu
vių yra katalikai, 90% naujagimiu yra 
krikštijami, 50% santuokų vyksta bažny
čioje ir 95% laidotuvių būna su tikybinėm 
apeigom. Tačiau tikinčiųjų teisės yra var
žomos, ypač trukdomas dvasiškių darbas. 
1946 m. uždarytos trys 'kunigų seminari

SOLIDARUMAS
Keliems parlamento nariams pakvietus, 

kovo 25 d. į D. Britanijos parlamento rū
mus susirinko per 300 britų ir Rytų eu
ropiečių solidarumui su lenkų tauta, ki- 
vojančia dėti laisvės, pareikšti. Tarp susi
rinkusiųjų buvo britų parlamentarai, po
litiniai veikėjai, profsąjungų darbuotojai 
ir įvairių tautų egziliniai veikėjai: estai, 
latviai, lietuviai, čekai ukrainiečiai, bal
tarusiai, rusai, vengrai, jugoslavai, alba
nai ir kt. Dalyvavo taip pat gausus lenkų 
būrys su egzilinės vyriausybės nariais ir 
prez. Raczynsikiu priešaky.

Susirinkime kalbėjo lenkų disidentas 
prof. L. Kolakowsiki, britų parlamento at
stovai J. F. Pawsey (konservatorių parti
jos), M. Radici (darbo partijos) ir vienas 
liberalų partijos Lordų rūmų narys. Svei
kinimus raštu atsiuntė naujos britų so
cialdemokratų veikėja Shirley Williams, 
rusų disidentas V. Bukovškis ir daug ki
tų.

„UNIVERSE" APIE LIETUVĄ
šiame anglų katalikų savaitraštyje daž

nai galima užtikti žinių apie Lietuvą. Pa
skutiniame numery Joanna Bogle duoda 
ištrauką iš slapto dokumento, įkuriame 
sakoma, kad pasirašius Helsinkio sutartį, 
kuri turėjo garantuoti žmogaus teises, ka
talikų būklė Lietuvoje labai pablogėjo.

Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komitetas sa
ko: „įstatymas leidžia diskriminaciją 
prieš tikinčiuosius. Tą diskriminaciją jie 
jaučia ne tik iš fanatiškų ateistinių vyriau 
sybės pareigūnų, bet ir iš pačios Sovietų 
vyriausybės. Toliau korespondentė tvirti
na, kad nežiūrint legalių suvaržymų, 65 
nuošimčiai gyventojų yra praktikuojan
tys katalikai. Paskutiniu metu padažnėjo 
kunigų užpuolimai. Kun. Leonas Šapoka 
buvo sumuštas ir nužudytas spalio mėn. 
Tuo pačiu laiku kun. Juozas Zdelskis žu
vo per labai paslaptingą avariją.

Keli asmenys buvo išsiųsti į darbo sto
vyklas už religinės spaudos spausdinimą 
ir platinimą. Vienas vyras buvo sumuštas 
už tai, kad dalyvavo religinėje procecijo- 
je.

Kunigų trūkumas yra didžiausia Bažny
čios problema. Vyriausybė leidžia priimti 
į kunigų seminariją tik 25 kandidatus.

Nei viena iš šešių vyskupijų neturi re
ziduojančių vyskupų. Visi vienuolynai bu
vo uždaryti 1940 metais, kada sovietai pa
sigrobė bažnyčių turtą.

Pabaigoje korespondentė pažymi, kad 
ir popiežius yra susirūpinęs kunigų trū
kumu. Apie tai jis užsiminė, kalbėdamas 
per mišias, kurias jis atlaikė lietuvių 
koplyčioje šv. Petro bazilikoje, minint 35- 
tas metines nuo Lietuvių šv. Kazimiero 
Kolegijos Romoje įsteigimo.

RUSŲ EMIGRANTŲ ŽURNALAS APIE 
LIETUVĄ IR LATVIJĄ

Vokietijoje leidžiamas žurnalas Possev 
1980 m. gruodžio laidoje rašo, kad sovie
tinių respublikų tarpe Lietuva užima pir
mą vietą gyventojų aprūpinime gaminiais 
ir buitiniais reikmenimis. Svetur viešėjęs 
lietuvis pasakojo, kad Sniečkus priešinęsis 
plačiai naudojamų gaminių išvežimui, to
dėl apsipirkti iš kitų respublikų važiuo
davę Lietuvon. Po Sniečkaus mirties, prie 
Griškevičiaus, viskas pasikeitė. Pvz. į 
Leningradą kasdien vežama 80 tonų mė
sos. Nusiteikimas rusų atžvilgiu ypač blo
gas ne tiek Vilniuje, kiek mažesniuose 
miestuose, ypač Kaune.

Rygoje vietinių gyventojų santykiai su 
rusais žymiai geresni, negu kitose Pabalti
jo miestuose, — tvirtina Possev. Kai kurie 
latviai net tarpusavyje kalbasi rusiškai. 
Be>t ir Latvijoje ryškus priešiškumas ru
sams. Daugelis latvių galvoja, kad dėl vi
sų jų nelaimių kaltas ne bolševizmas, bet 
rusai. Be to, imigruojantys rusai lengvai 
gauna butus, kai daugeliui rygiečių tenka 
laukti savo eilės po 10 metų. Šeimos su 
vaikais dažnai gyvena viename kambarė
lyje, komunaliniame bute (ELTA)

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
VII KONGRESAS

„Pietų Amerikos lietuviai už laisvą Lie
tuvą"—tokio šūkio dvasioje vasario 11-15 
dienomis Buenos Aires, Argentinoje su
sirinko atstovai ir dalyviai iš Argentinos, 
Brazilijos, Kolumbijos, Urugvajaus ir 
Venecuelos, su 4 svečiais iš šiaurės Ame
rikos į septintąjį PAL kongresą. 1981 m. 
pirmą kartą taip plačiai susirinkęs ryšių 
palaikyti ir bendros veiklos planuoti, šių 
kraštų posėdis nutarė ateinantį kongresą 
kviesti 1985 m. Venecueloje (o jei ten ne. 
būtų įmanoma — Brazilijoje).

Kongresas atidarytas pamaldomis Auš
ros parapijos bažnyčioje, koncelebruojant 
prel. P. Ragažinslkui, kun. Pr. Gavėnui, A. 
Steigvilai, J. Petraičiui. J. Margiui ir Ant. 
Saulaičiui. Pamoksle kun. Gavėnas pa
brėžė tai, kas padėtų lietuviams dvasiniai 
atsinaujinti ir veiklą pagyvinti, ypač artė
jant šv. Kazimiero metams (1984). Giedo
jo šv. Cecilijos choras, jaunimas nešė 
kraštų vėliavas.

Salėje Z. Juknevičius vadovavo atidary
mui, į prezidiumą pakviesdamas: PALKo 
pirm. J. Mičiūdą, Brazilijos LB pirm. J. 
Tatarūną, Urugvajaus Liet, kultūros dr- 
jos (LB) pirm. V. Dorelį, Venecuelos at
stovą A. Mažeiką, Kolumbijos atstovą V. 
Slotkų, PLB vicepirmininką švietimui 
kun. A. Saulaitį, VLIKo pirm. Kazį Bo
belį (abu iš JAV), buv. Kanados LJS pirm 
Paulių Kurą Argentinos LJS pirm. Gra- 
cielą Morkūnaitę ir ALOST (Argentinos 
LB) atstovą L. Sruogą

Kongresą raštu ir telegramomis sveiki
no vysk. V. Brizgys, vysk. A. Deksnys, 
PLB, Lietuvos atstovas prie šv. Sosto St. 
Lozoraitis, Jr., JAV LB, Kanados LJS, 
BALFas, Rosario LB ir kiti. Dalyvavo 
apie 150 asmenų,

Kongresas buvo pasidalinęs į tris sek
cijas, kurios posėdžiavo atskirai: kultūros, 
jaunimo ir visuomeniniai — politinė.

Kultūros sekcijoje stambiausias įnašas 
buvo Brazilijos šeši referatai, kurie buvo 
perskaityti ir atskirai aptarti: M. Virikš- 
naitienės „Lietuvių švietimas", Liucijos 
J. Butrimavičienės ,,Katalikiškas auklė
jimas šeimoje“, H. Mošinskienės „Lietu
viška mokykla Brazilijoje'* ir „Lietuviš
ka knyga Brazilijoje“, Alfonso D. Petrai
čio „Naujas bandymas“. Taip pat buvo 
sužinota apie PLB švietimo komisijos bei 
kitų lituanistinių įstaigų planus. Kelioli
ka sekcijos dalyvių perėjo pagrindinius 
švietimo, kursų, kalbos, spaudos reikalus 
(čia ypatingai pasireiškė kun. Pr. Gavė
nas ir kun. A. Steigvila, ML ir ,,Laiko" 
redaktoriai. Vadovavo dr. A. Stanevičius

Jaunimo sekcija buvo ALIS valdybos 
nario Tristano Simanausko ir sekretoria
vusios BLJS valdybos narės Sandros Sal
dy tės rankose, ši sekcija ne tik buvo gau
siausia, bet ilgiau už kitas posėdžiavo, 
išnešdam-a gerą dalį PALKo nutarimų.

Visuomeninė arba politinė sekcija tarė
si apie P. Amerikos lietuvių pastangas už
tarti Lietuvos bylą spaudoje, valdžiose. 
Jai vadovavo patyręs visuomenininkas 
Zeferinas Juknevičius (Arg).

Susirinkęs plenumo posėdžiui vasario 
13 d. kongresas išklausė dr. Kazio Bobe 
lio paaiškinimo apie Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto darbus, ypač pa
skutiniaisiais metais.

Priėmus rezoliucijas ir baigus posė
džius, kongreso dalyviai pasigrožėjo me
nine programa. Kitą dieną dalyvavo pa-* 
maldose.

Prie Nepriklausomybės paminklo ka
riuomenės orkestras ir garbės sargyba pa
lydėjo vainiko padėjimo apeigas, per ku
rias trumpai kalbėjo paiko pirm. Julius 
Mičiūdas. M. ,L.

jos paliekant tik vieną Kaune. Prieš karą 
buvo 1500 kunigų, dabar beliko 700. Baž
nyčios, kurios buvo sugriautos karo me
tu, nebuvo atstatytos. Daug kitų buvo* vai 
džios perimtos. Trečdalis Vilniaus bažny
čių yra uždarytos arba naudojamos ne re
liginiams tikslams.

Per eilę metų Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kronikos praneša apie tikinčiųjų ko
vas ginant savo teises. Saugumo organai 
(KGB) aktyviai ieško platintojų. Per pa
staruosius kelius mėnesius padidėjo smur
to aktai prieš bažnyčias ir tikinčiuosius. 
Rugsėjo mėn. Tėvas Andre Tourlais ras
tas paskendęs, spalio mėn. Tėvas Leonas 
Šapoka nužudytas lovoje. Daugelis kuni
gų buvo apmuštų gatvėje, bažnyčios buvo 
padegtos. Kaltininkai niekad nebuvo su
sekti. Lietuviai disidentai yra (įsitikinę, 
kad šie įvykiai turi ryšio su sovietų spau
doje vykstančia agitacija prieš „blogus 
elementus“ katalikų Bažnyčioje. Tas vis
kas rodo, kad sovietų valdžia yra susirū
pinusi Lietuvoje didėjančia katalikų Baž
nyčios įtaka.

BRITANIJOS SOCIALDEMOKRATAI
Kovo 26 d. Britanijoje įsteigta nauja po

litinė partija. Ją įsteigė atkilę nuo Darbo 
partijos nuosaikieji socialistai. Partijos 
vardas — Socialdemokratų partija, su
trumpintai — SDP.

SU LENKAIS
Prof. L. KolakovSkis pažymėjo, kad Len 

kijoje vyksta darbininkų revoliucija prieš 
komunistinę valdžią. Darbininkai reika- 
lauja pagrindinių žmogaus teisių, dėl ku
rių Lenkijos gyventojai kovojo nekartą 
anksčiau. Kai kas jau yra pasiekta, kelio 
atgal nėra. Tas padaryta savo pajėgomis. 
Valdžia padarė kai kurias nuolaidas. Svar
bu, kad laimėjimai būtų konsoliduoti.

Kas vyksta Lenkijoje sukėlė susirūpi
nimą Vakaruose. Bijomąsi, kad įvykiai 
gali sugriauti pokarinę Europos saugumo 
sistemą. Ne visi supranta, kad Rytų Eu
ropos tautos buvo įstumtos į tokią padė
tį, kuri prieštarauja tautų istorinėms ir 
religinėms tradicijoms. Tokia padėtis ne
gali tęstis. Kad neįvyktų pavojingas spro
gimas, Vakarai turi paruošti strateginius 
planus, kurie leistų Rytų Eu r opom s tau
toms grįžti į laisvę.

J. F. Pawsey pasidžiaugė tokiu gausiu 
susirinkimu, kuris vyksta britų parlamen
to rūmuose, kur gimė demokratinė sant
varka, šviečianti visam pasauliui. Kas 
vyksta Lenkijoje rodo marksizmo bank
rotą. Ten santvarka yra palaikoma vien 
tik Sov. Sąjungos ginklo jėga. Lenkijos 
Vakarai neturi užmiršti, laisvę reikia 
ginti.

Darbo partijos atstovas M. Radici pa
reiškė viltį, kad Lenkijos vyriausybė de
rybose su profsąjungų „Solidarnosc“ or
ganizacija suras kompromisą, kuris leis 
stabilizuoti padėtį ir išvengti didesnės ka
tastrofos.

Liberalų partijos atstovas įvertino len
kų karių indėlį karo metu ir pasisakė už 
ekonominę pagalbą Lenkijai. Jis papasa
kojo savo įspūdžius iš paskutinės kelionės 
į Sov. Sąjungą, kur žmogus nuolat jaučia 
baimę. Jis palinkėjo Lenkijai nusikratyti 
tos baimės, kaip kiekvienas keleivis jos 
nustoja išskridęs iš Sov. Sąjungos.

Toliau susirinkime kalbėjo britų prof
sąjungų veikėja, kuri pasidžiaugė, kad 
britai pagaliau užmezgė santykius su len
kų organizacija ir pažadėjo paramą. Par
lamento atstovas Wilson pasakė, kad la
bai yra svarbu parodyti toms tautoms, 
kurios kovoja dėl laisvės, jog mes jų ne
užmiršome. Britanija solidarizuoja lenkų 
tautai, bet tas solidarumas nėra nukreip
tas prieš Rusiją.

E. Wistrick, Europėjinio sąjūdžio pir
mininkas pažymėjo, kad jo organizacija 
siekia sujungti visus Europos kraštus į 
vieną valstybę. Tas būtų idealus sprendi
mas visoms Rytų Europos tautoms.

Padrąsinančias kalbas taip pat pasa
kė pavergtųjų Europos tautų draugas G. 
Stewart-Smith, „East-West Digest" leidė
jas ir Rytų Europos tautų draugas lordas 
Oswaldas.

7 dienos
— Naujoji JAV politika P. Afrikos at

žvilgiu, kaip spėjama, greitu laiku gali 
pakrypti į glaudesnius ryšius. To priežas
tis yra didėjanti sovietų grėsmė Amerikos 
žaliavoms ir kitiems interesams.

Paskutinioji P. Afrikos kariuomenės 
veikla Angoloje ir Mozambike, JAV ne
susilaukė aštresnių komentarų, kas būda
vo Carterio laikais.

UNITA prieškomunistinių partizanų va
das Angoloje Jonas Savimbi ruošiasi vyk
ti privačiaum vizitui į JAV.

— Už vadovavimą 46.000 sv. banko api
plėšime, katalikų kunigas V. Forde Dub
lino teisme nuteistas 12 m.

— Birželio mėn. įvyksiančiuose Izraelio 
rinkimuose, buv. užsienio reikalų min. 
gen. M. Dayan ruošiasi vadovauti savo 
naujajai partijai.

— Turkijoj panaikintos dvi valstybinės 
atostogų dienos, ta‘ksi šoferiams įsakyta 
skustis ir kirptis plaukus, o įstaigų biu- 
rokratams nežiopsoti pro langus.

— Sovietų „Pravda“ puolė JAV už „sa- 
botavimą“ projekto nutiesti 3.000 mylių 
dujų vamzdžius iš Sibiro į V. Europą Du
jas gautų V. Vokietija, Prancūzia, Belgi
ja, Olandija, Austrija ir Italija.

JAV lik .įspėjo, kad priklausymas nuo 
sovietinių dujų tiekimo, ateityje gali tu
rėti ekonominių ir politinių pasekmių.

— Snukio ir nagų ligos epidemija Jer
sey saloje, Britų žemės Ūkio ministerijai 
teikia daug rūpesčio. Apsisaugoti nuo to
limesnio plitimo, imamasi skubių priemo
nių.

Paskutinis ligos pasirodymas D. Brita
nijoje 1967-68 metais, kraštui kainavo 
442.000 galvijų avių, kiaulių ir oškų. 27 
mil svarų buvo išmokėta ūkininkų kom
pensacijoms.

— D Britanijos parlamente bus kelia
mas 20 mil. sv. vertės aukso grąžinimo 
Albanijos klausimas.

Auksas kurį naciai išsivežė iš Albani
jos, karui pasibaigus, pateko į Angliją.

— Greitu laiku bus sudaryta tarptauti
nė komisija, kuri bandys taikiu būdu už
baigti EI Salvadoro karą. Į ją įeis vienas
JAV senatorius, Pietų Amerikos, V. Vokie
tijos Soe. Dem. Partijos ir Italijos Krikš- 
Dem. Partios atstovai.

— Nuo balandžio mėn, Lenkijos valdžia 
pradės trūkstamųjų maisto produktų nor
mavimą: numa tyla skirti kg mėsos ir 
l kg cukraus per mėn. vienam asmeniui. 
Angliakasiai ir sunkioje pramonėje dh‘- 
bantieji gaus daugiau.

—Prez. Reaganas paskyrė savo draugą 
Kalifornijos milijonierių W. Wilsoną as
menišku atstovu prie šv. Sosto, kuris 
karts nuo karto lankysis Vatikane. Tai 
yra garbės postas, be atlyginimo, tik ke
lionių išlaidos apmokamos.

— D. Britanijoje yra 232.000 angliaka
siu. Dabar norima tą skaičių sumažinti. 
Derybose su unijom jau susitarta dėl 
kompensacijų dydžio, kurios sieks nei iki 
42.000 sv. Pvz., 60 m. angliakasys, sava
noriškai išeidamas į pensiją, gaus 22.000 
sv. ir 16 sv. pensijos savaitei.

— P. Afrikos kariuomenės daliniai vėl 
puolė SWAPO komunistinių partizanų ba
zes Angoloje. Buvo įžygiavę net 200 km. 
Taip pat ir Mozambiko pasienį vyksta su
sidūrimai.

— Gaddafy, Libijos diktatorius, drau
gystei sustiprinti lankysis Maskvoje.

— Egiptas jau kelis kartus įspėjo JAV 
dėl galimų naujų Gaddafio žygių. Libijos 
pasieny sutelkta daug egiptiečių kariuo
menės dalinių.

— Australija duos leidimus įvairioms 
verslo firmomis ieškoti mineralų ir kitokių 
žemės turtų iki šiol uždraustame šiaurės 
rajone — Arnhem Land.

60.000 kv. mylių sritis, apie 120 mylių 
nuo Darwino, dar labai mažai ištirta, ir 
tikimasi rasti uranijaus ir bauksito.

— Sov. Tass agentūra smalkiai puolė 
prez. Reaganą, už jo pareikštą norą padė
ti Afganistano laisvės kovotojams.

— Britų komunistų Partija pardavė sa
vo būstinę Londone kapitalistiniam 
Lloyds bankui.

Draugai gavo IĮ mil. svarų, ir išsikelia 
į pigesnę vietą, netoli Smithfield mėsos 
turgaus.

Jų laikraštis „Morning Star", dėl skai
tytojų mažėjimo, nors daug egzepliorių 
išsiunčiama į komunistinius kraštus, atsi
dūręs finansiniuose sunkumuose.

— Anglų kat. savaitraštis „The Uni
verse“ rašo, kad apie 80% Lietuvos vai
kų kriikštyjama ir vedama prie Pirmosios 
komunijos, nors daug bažnyčių paversta 
muziejais ir sandėliais.

Ten pat sakoma, kad Lietuvos katalikai 
gali pasekti lenkų pavyzdžiu, nes jau da
bar vyskupai atvirai kritikuoja naująją 
sovietų konstituciją.

1
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Sapnai ir tikrove Lena laimėjo konkursą
Dėl drąsos ir ūpo
(antrą kilst prie lūpų...

VI. Gumevičius

P. Bražėnas „žmogus ir žodis prozoje“ 
kritikos knygoje stengiasi išryškinti 
„maksistinę žmogaus esmės sampratą“, 
iškeldamas pozityvų ,/marksizmo - leni
nizmo mokymą apie žmogaus ir aplinky
bių, asmenybės ir visuomenės sąveiką“. 
Girfdi revoliucinio socialinių santykių 
pertvarkymo praktika, socialinės ir ko
munistinės visuomenės kūrimo patirtis ta
pusi „tarybinio žmogaus optimizmo, tikė
jimo savo aktyvios veiklos prasme, nuo
latinio dvasinio augimo pagrindu“ (10 
psl.).
^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg

J. Kuzmickis
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii^

Gražūs skambūs žodžiai, geros pastan
gos iškelti tariamą „tarybinio žmogaus 
vidinio pasaulio turtingumą, minties drą
są ir darbų užmojus“. Galbūt geriau tą 
turtingumą, drąsą ir užmojus pailiust
ruos mums rašytojai ir, anot A. Bočiaro- 
vo, padės įžvelgti „išvystytos asmenybės 
koncepcijos kristalizaciją“ (13 psl..).

„Sveikas, brigadininko!“
Lietuvos ūkininkas, po Didžiojo karo 

šokęs atstatyti karų nualintą, ūkį, visa 
širdimi, kaip Vaižganto šviesos nešėjai ar 
V. Krėvės skerdžiai ir artojai, mylėjo sa
vo žemę.
Nuosava žemė, nesuprantami gamtos dės
niai ir jų pajėgos, pasak Vaižganto, dar
bavosi jų viduje, šildė vidaus šilimėle, 
keitė visą asmenį: „ligi tol pasingą darė 
aktingą ir nebevienodą“ (Rimai ir Neri
mai).

Laikai pasikeitė. Atėjo naujo laikotar
pio žmogus, auklėtas naujo realizmo ne
šėjų. Jie su D. Markovu pirmiausia išski
ria socialinę gyvenimo sferą, kurioje „pil
niausiai išreikšti visuomeniniai žmogaus 
idealiai, veržimasis Į vis tobulesnes gyve
nimo formas“ (Žmogus ir žodis prozoje, 
21 psl.).

Sukolektyvinto ūkio darbininkai, atlie
ką darbo valandas ne iš meilės, o pareigos 
ir vitališkai nesuaugę su žeme, kuri vi
siems priklausanti, pradeda dairytis, jieš- 
koti atovangos stiklelyje. Netoli atsilieka 
o kartais juos net pralenkia, inteligentai, 
intelektualai.

Tas nudlat. beletristikos kūriniuose pa- 
sikartojąs motyvas vykusiai įpintas Ant. 
Pakalnio „Inteligentų klubo“ humaristi- 
nėje apybraižoje „Kas nužudė Kenedį?“. 
Kolūkio brigadininkias Dzidas Dūbdys, šė
mo vakaro rūkų slepiamas, per krūmus 
nusliūkina pas senbernį Valdą Minkšti
mą ir prie vaišių stalo aiškina, kad kolū
kiečiai politiniai nesiorientuoją, o žiną 
net kiaušinių kainą: „Spekuliuoja, vadi
nasi, turguj sėdi“... Valdas gi priduria:

„Ir geria be saiko, draugas brigadinin
ke. Po atlaidus trankosi, pirmadieniais 
darbo drausmę pažeidinėja. O gerti pra
deda jau penktadienį po pietų“ — ir, pa
kėlęs naminės puodelį, pasveikina: „Svei
kas, draugas brigadininke!“

Brigadininkas gi šūkteli: „Į sveikatą, 
Valdai. Visiškai teisingai. Geria keturias 
■dienas per savaitę“ (36 pSl.).

„Tiesa .lipte tikrovę“
Galbūt KPCK sekretorius, prikišęs pro

zininkams, kad jie „yra perdaug pamėgę 
vaizduoti sudėtingus, iki liguistumo jaut
rius, kartais gan keistus žmones, dažniau
siai iš inteligentų tarpo“, turėjo galvoje 
ir Romualdo Lankauško „Prisiminimų po 
vidurnakčio romaną, išleistą 1977 m.

J. Mill inis
Žymus Lietuvos dramos teatro aktorius 

ir režisorius Juozas Miltinis šiais metais 
švenčia savo scenos darbo 50 metų sukak
tį. Jubilijatas 1931 m. baigė Valstybės dra
mos studiją ir šiuo metu dar tebedirba 
Panevėžio dramos teatre.

Baigęs studiją ir trumpai padirbėjęs 
Šiaulių teatre, J. Miltinis išvyko pasito- 
būlinti Paryžiun. Apie jo ir kitų studentų 
tuolaikinius pergyvenimus rašė T. Saka
lauskas (L. ir M.):

J. Miltinis nevengia nuotykių, avantiū
rų — kad daugiau patirtų. Mokosi įvai
riose mokyklose ir niekus „neprieina iki 
diplomo“, rūpi žinios, mokymosi proce
sas, „pats ėjimas į atradimus...“ Susipa
žįsta su įvairiomis įžymybėmis, bet iš šių 
susitikimų nelieka jokių žymių — auto
grafų, laiškų; ima kas nepraeina, ko ne
gali atiduoti kitam, kas tavy lieka.

Lietuviai (stebėjau atvykusius į Pary
žių) daug dilba, bet to>kį darbą, kuris duo
da praktinę naudą. Pragmatizmas valdo.
— Mano, kad talentas savaime išryškėja. 
Žiūrėk: „Daug žadantis... daug... daug“
— ir nieko iš jo neišeina. Neturi vidinės 
drausmės. Toks dažnai iš užsienio grįžta 
siauras specialistas, menkai apsiskaitęs, 
blogai pasirinkęs; kultūros ir integruotos 
erudicijos stoka. Baigia muzikos studijas, 
o apie muziką gali kalbėti tik iš techniš
kos pusės — be filosofinio supratimo. Pa-

R. Lankauskas, gimęs 1932 m. balan
džio 3 d., „Tarybų Lietuvos rašytojų“ 
albume 1966 m. pažymėjo: „Rašytojas pri
valo sakyti tiesą apie tikrovę. Jeigu jis 
to nedaro — jis ne rašytojas. Negalima 
kaltinti rašytojo, kai jis paliečia neigia
mus reiškinius, nes pats neigiamų reiški
nių atskleidimas jau yra teigiamas fak
tas“ (520 psl.).

Dėl to, nejiešikodamas miesto ar kaimo 
darbštuolių grynų, atsparų ir intelektua
linių asmenybių, rašytojas nusistatė saky
ti tiesą apie tikrovę ir paliesti neigiamus 
reiškinius. Galbūt jis tuos neigiamus reiš
kinius sutirštino, galbūt, rašydamas te
zės romaną, kad girtavimas net intelektu
alą sužlugdo ir nužmogina, dirbtinai padi
dino slysmo saiką iki visiško sugriuvimo, 
kad įteigtų pasirinkimą: „Arba prasmė, 
arba beprasmybė. Arba valia gyventi, ar
ba neišvengiamas žlugimas. Paskutinė ri
ba. Galas. Tamsa“ (142 psl.).

Tos gi paskutinės ribos, pabaigos, tam
sos priėjo R. Lankausko romano pagrindi
nis veikėjas, chirurgas Aiminas, kurio ne
vykusio gyvenimo epopėją sutirštintomis 
spalvomis gilia psichologine įžvalga nu
brėžė rašytojas, pažymėjęs, kad „knygos 
personažai yna autoriaus pramanyti, td- 
dėl ieškoti prototipų būtų beprasmiška“.

Tamsūs Iprisiminimai
Įžangoje rašytojas gyd. Aiminą vaizduoja 
tvankaus ir slogaus oro ligoninėje — gir
tavimo, jo sukeltų įvykių ir graužaties 
auką. Jis tarsi sapnuoja atmerktomis aki- 
kis, ir praėjusio gyvenimo epizodai „su
švyti, mainosi ir nublanksta atminties ka- 
minties kaleidoskope“. Visos knygos tu
rinys — tarsi priekaištaujančios sąžinės 
pasakojimai.

Jau pačioje romano pradžioje R. Lan
kauskas pristato pagrindinį veikėją kaip 
silpnavalį, baikštų, neryžtigą automobilio 
vairuotoją: užtikęs sniego apdrėbtame ke
lyje primuštą žmogų, palieka jį pūgoje, 
norėdamas „išvengti kamantinėjimų, įta
rimų ir nepakliūti į bėdą“. Net, grįžęs na
mo, nesiryžta skambinti į ligoninę, nes 
geriau „neturėti nieko bendro su ta liūdi
na istorija“. Tačiau, stengdamasis nutil
dyti krūtinėje bjaurų maudulį,, geria kon- 
jaką, ir žmona Jolanta apšaukia jį „pa
smirdėlių girtuokliu, kuris kankina savo 
šeimą“ — ją ir mažą dukrelę Sigitą.

Dėl girtavimo susiremia su ligoninės 
skyriaus vedėju dr. Daumantu, kuris šūk
teli, kad girtuoklio savo skyriuje nepakęs. 
Gyd. Aiminas geria namuose, lanko res
toranus, naktinius barus, maišo konjaką 
su šampanu, nusigėręs bastosi, o namuo
se žmona apšaukia kiaule pasmirdusiu 
gyvuliu. Dukrelė vadina jį melagiu, ku
riuo ji netikinti.

Kai naktinio budėjimo metu Aiminas 
nusidaužo Naujųjų Metų su artimaisiais 
sutikti, jaunas chirurgas Rainys imasi 
senyvo amžiaus ligoniui su paslankiom, 
stangriom venom perpilti kraują, bet 
paliečia arteriją ir po kraujoplūdžio ligo
nis numiršta. Vėliau, dalyvaudamas savo 
mokyklos 50 metų sukakties šventėje, Ai
minas susipažįsta su žydrią suknelę vil
kinčia jauna mokytoja, kuri, pasirodo, bu
vo mirusios ligonio duktė. Nė neatsisvei
kinęs, palieka mokytoją ir pabėga: „Da
bar galėjo su bet kokiu pašlemėku mauk
ti iki pat ryto, nes buvo pagavęs baisus, 
nenumaldomas ir beprotiškas troškimas 
svaigintis. Tik tai rūpėjo. Daugiau apie 
nieką nebegalvojo ir nenorėjo galvoti“ 
(71 psl.).

„Nuo dienos stiklinės“...
Šeimoje kivirčai nesibaigia, žmona Jo

lanta nepateisina, kad iš ligonių neima 
pinigų, kad negauna didesnio buto, nepa-

Paryžiuje
sineria į abejingumą ar bohemišką paMi- 
dumą — pagyvenęs kelerius metus, gerai 
neišmoksta kalbos; šneka bendratimis. 
Laikosi įsikibęs į žemę ir nepastebi sau
lės kelių... Be pasiutiškų pastangų, darbo 
nieko negali pasiekti. Menas gimsta ne 
iš vaikystės svajonių, o iš kovos su su
kurtu menu. Reikia išgauti jį iš gilybių, 
kaip sula išsiveržia iš beržo. Nieko nėra 
galutinai atrandamo. Mano mintys skren
da kaip fantonas per žydinčius sodus, ne- 
nubarstydamos žiedlapių. O kojos? Jos 
neretai atveda į Paryžiaus kloaką — „že
miausius miesto ratus“, kad galva suveik
tų visą jo diapazoną — „nuo aukščiausio 
iki žemiausio taško“.

Antraisiais studijų metais J. Miltinis 
drauge su Jonu Masiuliu, kitu studentu 
ekonomistu iš Panevėžio, nuomoja kam
barį pas seną paryžietę Jankauskienę. Jis 
jau išmoko prancūzų kalbą, net vaidina 
teatre, o prancūzai labai reiklūs, jie ne
pakenčia, kai scenoje girdi prastai ar su 
akcentu kalbant. Išmoksta „prancūziškų 
manierų“, išryškėja kulinariniai sugebė
jimai (Jankauskienė turėjo kelių tūks
tančių tomų kulinarijos biblioteką: jos 
vyras, pagarsėjęs kulinaras Londone, bu
vo didelis to meno žinovas).

Paryžiuje (pač pirmaisiais metais, kol 
neturėjo jokio pelningo užsiėmimo) J, 
Miltinis vertėsi labai sunkiai: užeidavo į

Anelė Valaitytė, Vokietijoj žinoma kaip 
„Lena Valaitis“, gyvenanti Muenchene, š. 
m. vasario 28 d. laimėjo vokiečių pramo
ginės dainos konkursą, atstovauti Vokie
tijai tarptautinėse „Gran Prix“ varžybo
se Dubline, balandžio 4 dieną.

Iš 673 (įteiktų pasiūlymų, jury komisi
ja atrinko 12 dainų, o iš tų dvylikos lai
mėjo Valaitytė, padainavusi Ralph Siegel 
romantišką dainą „Johnny Blue“ (žo
džiai Bemd Meiningen).

Prieš septynerius metus Lena buvo įtei
kusi pareiškimą vokiečių pilietybei gauti, 

samdo šeimininkės ir širdyje niekina, kad 
yra neapsukrus, nemoka padidinti savo 
pajamų ir padaryti karjeros... Gydytojas 
dėl susikaupusio aitrumo vėl geria, mė
gina nuslopinti apmaudą ir nepasitenki
nimą, — ir nė nepajutę pradeda gyventi 
kiekvienas sau.

„Prisiminimai po vidurnakčio“ — te
zės romanas. Tame gi ir visas romano 
silpnumas, nes R. Lankauskui prireikė net 
peirsitemti kad visai sušaržuotų vargšą 
veikėją, perkrautų jį „neigiamais reiški
niais1 lyg avinėlį už virvutės vestų į nuo
polio prarają.

Ligoninėje į ligonį gyd. Aiminą kreipia
si vyras, kad jį apžiūrėtų, ir baksteli piršL 
tu sau į šoną, kur turi būti kepenys, šis 
pradžioje atsisako padėti, bet apsigalvo
jęs šūkteli, kad grįžtų, ir ,/paniurusiame 
Almino veide šmėsteli kažkas panašaus į 
blankią šypseną“ (143 psl.).

VI. Gumevičius „Vėjo malūną“ satyri
niuose eilėraščiuose taipgi apdainuoja 
„neigiamus reiškinius“. „Bestiariumo“ 
skyriaus „Kiaulės“ eilėraštyje posmuo
ja:

Nuo vienos stiklinės 
silpnos kojos pynės. 
Dėl drąsos ir ūpo 
antrą kilst prie lūpų. 
Po trečios — ketvirtą, — 
kol kiaule pavirto.

R. Lankausko teigimu, toks neigiamų 
reiškinių atskleidimas jau yna teigiamas 
faktas. Kitas klausimas, ar, norint įrody
ti pasirinktą tezę, būtina, visa sutiršti
nus, užbaigti kiaule.

Dramatiniai Isimtomai
Šiuo metu, kai socialiniame gyvenime 

nestinga nervinės įtampos, kai daug kur 
nerimaujama ir stengiamasi susikurti lai
mės Eldoradą, girtavimas visur- kyla, pa
liesdamas net nerimstantį jaunifną. Nusi
žiūrėję į suaugusius, mėgina beždžioniau
ti net vaikai.

Iš tikrųjų, verta dėl to susirūpinti, kai 
girtavimo motyvų neįstengia išvengti nė 
rašytojai, stebį realų gyvenimą. Sunku, 
pasirodo, surasti atsparių tvirtų herojų.

Vasario 20-26 d. „Now!“ žurnale D. 
Loshek paskelbė straipsnį — „Motinos 
Rusijos liga“. Jame autorius pažymi, kad 
dėl girtavimo S. Rusijoje vyrų amžiaus 
vidurkis 15 metų bėgyje nuo 66 metų nu
smuko ilki 62 metų (D. Britanijoje — 69 
m.). Vidurinio amžiaus vyrų mirtingumas 
pakilo 30%. Kliūva ir moterims: šiuo me
tu jos gali tikėtis sulaukti 68 metų, kai 
prieš dešimtį — 73 m.

Pasak D. Loshalk'ą, „Rusijos senstą va
dovai susiduria su sutrikusia ekonomija, 
kylančiomis gyventojų problemomis, blo
gėjančiu žemės ūkiu ir demoralizuojan
čiu populiaraus tikėjimo oficialia mark
sizmo-leninizmo ideologija nykimu. So
vietų sveikatos sistemos irimas, kurį di
dele dalimi sukėlė finansų nukreipimas į 
karines išlaidas, yra dramatinis irstan
čios tautos simptomas“.

D. Loshak spėja, kad Rusija, kaip bet 
kokia sužeista meška, galinti liuoktelti iš 
savo migio.

Lietuvos pasiuntinybę Malerbo aikštėje, 
pas „penkių žemynų aktorę“ U. Unekaitę 
„pavalgyti bulvinių blynų iš auksinių lėikš 
čių“, kitur... Kai į Paryžių trumpam at
važiavo L. Truikys, jį susitikęs J. Miltinis 
kalbėjo: „Gal turi paskolinti bent kiek 
pinigų: jau trečia diena nevalgęs“ (J. 
Grušo pasakojimas užrašytas Kaune 
1978 m.).

1933 metų kovo omėnesį kojos turėj 
daug darbo — Prancūzijos vyriausybė 
Paryžiuje besimokantiems studentams už
sieniečiams (iš viso 33 tautų atstovams) 
rengia kelionę į pietų miestus. „Tour de 
nation". J. Miltinis su lietuvių grupe, ku
rią sudarė apie 16 žmonių (K. Kaveckas, 
C. Kaupelytė, L. Strolis, V. K. Jonynas, 
J. Steponavičius, R. Antinis, A. Gruodis, 
B. Murinas ir kt.), vyksta kaip vieno 
dienraščio korespondentas. Reportažuose 
(„Lietuvos aidas“, 1933, Nr. 70, 71) jis 
aprašo, kaip specialiu traukiniu leidosi į 
dviejii savaičių įspūdingą kelionę — Gre
noblį, Lioną, Marselį, Nicą, Monaką... 
švedų karalius, tuo metu atostogavęs Ni
coje, išgirdęs „Oi žiba žiburėlis“, stovė
damas savo ložėje, jiems ploja. Neuž
miršdamas eitynės Marselio gatvėmis, pro 
menada pajūryje — „Gėlių mūšis“, pri
ėmimai ir pažintys. Kaip korespondentas 
Monte Karle jis patenka į privatų kazi
no (prieš tai pasirašęs, kad neloš azar
tinių lošimų), stebi, kaip senos milijonie
rės su jlaunais bonvivanais lošia ruletę, o 
pro langus gėrisi puošniu sodu, kuriame 

tat dabar, skubotai buvo jai toji piliety
bė suteikta nes, kaip kitaip ji galėtų at
stovauti Vokietijai!

Anelė Valaitytė gimusi 1943 metais 
Klaipėdoje, 1944 m. pasitraukė su motina 
į Vokietiją ir čia, perėjusi per 20 pabė
gėlių stovyklų apsigyveno Memmiingene. 
Penlkeris metus lankė Lietuvių Vasario 
16-sios gimnaziją Huettenfelde. Jau tada 
buvo pastebėta jos meilė dainai ir malo
nus, sodrus balsas. Baigusi 5 klases. Le

na dirbo Frankfurte, pašte. Dalyvavo jau
nų dainininkų varžybose, laimėjo ir pa
laipsniui iškilo į pirmaeiles dainininkes. 
Dažnai matoma televizijoj, girdima radi
juj, kur prisistato lietuvaite. Dainuoja 
ne tik Vokietijoj, bet ir Olandijoj, Austri
joj, Šveicarijoj. Kiekvieną dieną užimta 
televizijoj radijuj arba laikraščių redak
cijose. Publikos mėgiama ir vadinama 
simpatingąja Blondine. Yra išleidusi 28 
mažas ir 8 ilgo įgrojimo plokšteles.

Tarptautiniame konkurse Dubline no
rėtų laimėti bent septintą vietą... „Bijau 
tik likti paskutine“..., sako dainininkė.

Kovo 18 dieną Bavarijos kioskuose ir 
stenduose buvo pilna plakatų su Lenos 
Valaitytės nuotrauka ir skelbimu, jog ji 
tam tikrą valandą atsakinės į klausimus.

Kovo 29 d. Vokietijos trečioje televizi
jos programoje turėjo būti pasikalbėji
mas su Lena, kur ji, tarp kitko, turėjo 
padainuoti ir lietuvišką vaikišką dainelę.

VENEZUELOS L. B.-NĖJE
Kovo 1 d. posėdyje Venezuelos L.B-nės 

centro valdyba (pasiskirstė pareigomis se
kančiai:

Dr. Vytautas Damlbrava — pirmininkas, 
Jūratė Statkutė de Rosales — vicepirm., 
Petras Kriščiūnas — sekretorius, inž. An
tanas Baronas — iždininkas ir Ričardas 
Zavadzlkas — narys.

Sekretoriaus Petro Kriščiūno adresas: 
Calle La Plaza Central Nr. 21 La Vega, 
CARAKAS 1021, VENEZUELA.

Atsiusta paminėti
NAUJAS B. GAIDŽIŪNO POEZIJOS 

RINKINYS
Balys Gaidžiūnas — Mano kartos liki

mėliai metai. Eilėraščiai, 104 ©si. Išleista 
Lietuvos pavergimo keturių dešimtmečių 
skausmui ir viltims paryškinti. Knygos 
grafinį meną sukūrė dail. Jonas Račila. 
Spaudė Draugo spaustuvė. Išleido BNG 
and Co. Gaunama šiuo .adresu: 9038 Char
don Road, Kirtland, Ohio 44094, USA. 
Kaina 5.00. dol.

kasdien keičiami gyvų gėlių persiški ki
limai,. kvepiančiais fontanais...

Tačiau tarp besimainančių amplitudžių, 
kurias žymi didžioji didžiojo miesto švy
tuoklė, tarp jo visų pagundų ir vilionių 
labiau ryškėja vienas kelias. Tai jo —- via 
versus — artėjimas prie teatro.

„Studijuojąs tuo metu Paryžiuje akto
rius Juozas Miltinis — vėliau prisiminė 
L. Janušytė, — kartais visą dieną išbu
vęs alkanas, vakare, įkvėpimo pagautas, 
pradėdavo fantazuoti: štai jis grįžta Lie
tuvon. Štai sukuria ten savo trupę, vado
vauja jai. Ieško naujų kelių dramos me
ne. Gyvena, nesirūpindamas kasdieniu 
duonos kąsniu, visas jėgas, visus sugebė
jimus atiduodamas mylimam darbui, šias 
svajones jis paprastai baigdavo pesimis
tišku rankos numojimu ir žodžiais: „Bet 
ką čia kalbėti... Nebus to“.

Mažas mūsų būrelis niūriai tylėdavo. 
Ir štai vieną tokį niaurų, pesimizmo ku
piną, alkaną vakarą atsidarė mūsų palė
pės durys, ir įėjo Petras Cvirka (...).

— Mano išaugintos kiaulės kumpis, — 
patiesė jis ant stalo mėsos gabalą, — 
juoda duona, va, iš Lietuvos laukų...

Kumpis lyg garuote išgaravo (...) Pir
mąjį savo atsilankymo vakarą, išklausęs 
Miltinio svajonių, baigtų tradiciniu posa
kiu „Bet ką čia kalbėti... Nebus to!“, 
Petras Cvirka smarkiai plekštelėjo jam 
per petį ir sušuko: Bus! Matysi, kad bus!“ 
„Iš kur...“ — nutęsė Miltinis. „Viskas bus, 
apie ką tu svajoji!"

Sofijai Jasaitienei — KO m.
Kovo 29 d. mūsų visuomenės veikėjai 

Sofijai Lukauskaitei-Jasaitienei sukanka 
80 m. amžiaus. Gerbiama jubilijate 1919 
m. baigė Šiaulių gimnaziją ir tais pat me
tais dirbo partizanų štabe kovojo prieš 
bermontininkus. Taigi, buvo pirmoji lie
tuvė moteris, įsijungusi į ginkluotą kovą 
dėl Lietuvos nepriklausomybės. 1923-1924 
m. ji išėjo aukštuosius žemės ūkio moks
lus užsienyje ir, tuoj grįžusi į Lietuvą, 
pradėjo dirbti savo specialybės srityje. 
Šalia to, dirbo visuomeninį darbą visoje 
eilėje organizacijų, daugiausia Šiauliuose, 
kur ji gyveno su savo vyru dr. Domu Ja
saičiu. .

1944 m. pasitraukusi į Vakarus, S. Ja
saitienė buvo Liet. Raudonojo kryžiaus 
Vyriausio moterų komiteto pirmininke. 
1950 m. persikėlė gyventi į JAV. kur te
begyvena ir dabar.

Jubilijate užaugino gražią šeimą, i'š ku
rios sūnus Stasys yra gydytojas Bostone ir 
duktė E. Valiūnienė, buv. VLIKo pirmi
ninko žmona. S. Jasaitienės sesuo Ona 
Poškienė, daugelio metų Sibiro tremtinė, 
dabar gyvena Šiauliuose ir nuo 1976 m. 
yra Helsinkio sutarimams įgyvendinti lie
tuvių grupės narė.
"Gerbiamai jubilijatei linkime Ilgiausių 

Metų! J.V.

Su lietuviais 
įįasaulyje

„SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA"
Tik ką išėjo iš spaudos anglų kalba kny

ga, kurią parašė dr. J. Pajaujis-Javis ir 
jos išleidimą stambesne suma finansiškai 
parėmė Tautos Fondas. Knygą išleido 
Manyland Books, Ine., 84-39 90th St., 
Woodhaven, N.Y. 11421. Kaina 10.95 dol.

Knyga turi 246 psl., yra gerai dokumen
tuota ir vaizdžiai parašyta. Pirmoji dalis 
aprašo 1940-41 m. įvykius: diplomatines 
pinkles ir Lietuvos okupaciją bei inikoipo- 
raciją, toliau apie masinius areštus, tar
dymus, kankinimus, pirmą masinę depor
taciją birželio 14-21 d. 1941, ir politinių 
kalinių žudynes lietuvių tautos sukilimą 
nepriklausomybės atstatymą. Antroji da
lis aprašo 1944-1954 m. įvykius: ginkluo
tą partizanų pasipriešinimą, naujas masi
nes deportacijas, žemės atėmimą ir kolū
kių įsteigimą, išvežtųjų sunkų likimą kon
centracijos stovyklose ir ištrėmime. Įspū
dingi yra gyvų išlikusiųjų pasakojimai. 
Yra iliustracijų, bibliografija ir dokumen
tų vertimai kaip priedas. Knyga techniš
kai gražiai išleista. Ją galima užsakyti ir 
iš Tautos Fondo. Rašyti: Lithuanian Na
tional Foundation, Inc, P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

(ELTA)

LIETUVIŠKAS (BESTSELERIS
Dr. A. Geručio redaguotos knygos ang

lų kalba „Lithuania 700 years“ jau yra 
išleista penkta laida. Knygoje — istorinių 
straipsnių apie Lietuvą rinkinys — viso 
458 psl. Knygą išleido Manyland Books 
leidykla Amerikoje. Knyga gražiai įrišta 
į kietus viršelius, jos kaina šiuo metu — 
15 dol.

ATIDĖTA OPERA
Čikagos lietuvių operos valdyba prane

ša, kad operos „I Lituani“ premjera, tu
rėjusi įvykti kovo viduryje, dėl labai svar 
bių priežasčių buvo atidėta į birželio mė
nesį. Spektakliai vyks Marijos mokyklos 
auditorijoj, Čikagoje.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 4

Ūkininkas mirdamas paliko 17 karvių 
savo trim sūnums, Testamente įrašė pu
sę karvių vyriausiajam sūnui, trečdalį 
antrajam ir devintą dalį jauniausiajam.

Negailėdami pasidalyti, sūnūs nuėjo 
pas vietos kleboną, kuris be jokių sunku
mų išsprendė reikalą. Kaip jis tai pada
rė?

Praėjusio galvosūkio'atsakymas ,
Ūkininkas atsivežė 719 kiaušinių. Par 

davus pusę ir atidavus pusę kiaušinių už 
dyką, liko 359. Po antrojo pirkėjo atliko 
239; po trečiojo — 179; po ketvirtojo — 
143. Ubagams davė po 11, nesumušdamas 
nė vieno kiaušinio.

Paklydo anglas Sacharos dykumoj.
Eina, eina, — nėra galo... Nesimao nei 

oazių, nei miestų... Išsibaigė maistas, nė 
ra jau nė lašelio vandens. Vien tik stnė 
lis aplink, o saulė vis kaitina karsčiau ir 
karščiau.

Pagaliau jėgos išseko, toliau eiti nebe
gali. Mirtis jau čia pat... Prisiminė varg
šas taip greit prabėgusį savo gyventais, 
išsiėmė užrašų knygutę ir rašo paskutinį 
kartą mylimai žmonai: „Brangioji, sudie.- 
Mirštu vienas dykumos vidury, baigiasi 

I jėgos, neturiu vandens, bet oras tikrai 
gražus, nė debesėlio..."
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DDLS REIKALAI
DBLS (Centro .Valdybos (pirmininko pranešimus suvažiavimui

Britanijos Lietuvių Sąjunga 1980 me
tus užbaigė su praplėsta ir sustiprinta 
veikla visose savo darbo šakose. Šįmet 
ypatingas dėmesys buvo skirtas iškelti 
viešumon, kaip galima plačiau, neteisėtą 
Lietuvos okupaciją, tebesitęsiantį religinį 
ir tautinį persekiojimą ir mūsų Tautos 
troškimą atgauti laisvę ir nepriklausomy
bę. DBLS-gos Valdyba savo veikloje visa
da kooperuoja su Nepriklausomos Lietu- 
tuvos atstovu B. Balidku, kuris savo dary
bą tęsia Lietuvos Atstovybėje, Londone.

Sąjungos įstatų pakeitimas
Jau per eilę paskutiniųjų metų DBLS 

Centro Valdyba ieškojo būdų kaip tinka
miau, praktiškiau, pakeisti — pertvarky
ti Sąjungos įstatus kurie geriau tiktų mū- 
sų veiklai ir taip pat suteiktų Sąjungai 
teisę savo vardu turėti akcijas Lietuvių 
Namų Bendrovėje.

Per metinį Suvažiavimą 1976 metais 
šis Mausimas buvo plačiai išdiskutuotas 
ir sudaryta speciali komisija naujų įstatų 
pakeitimui ištirti.

Komisiją sudarė: J. Vilčinskas, J. Lūža, 
P. Mašalaitis, Z. Juras A. Vilčinskas ir 
R. Šova.

Per sekantį metinį atstovų suvažiavi
mą, 1977 metais, komisija pristatė pirmą
jį įstatų pakeitimo projektą, patikėtiniu 
pagrindu, kuris buvo suvažiavimo apsvars 
tytas ir atmestas.

Laike sekančių dviejų metų ta pati ko- 
sija, su Centro Valdybos pagalba, kruopš 
čiai iš pagrindų ištyrė panašių organiza
cijų susitvarkymo būdus ir priėjo išva
dos, kad DBLS-gai tinkamiausi įstatai 
bus tie, kurie remiasi „Company Limited 
by guarantee“ pagrindu ir teisėmis, šis 
naujas persitvarkymo projektas buvo pri
statytas metiniam suvažiavimui 1979 m. 
kovo mėn. 31 d. ir atstovų buvo priimtas. 
Nuo 1980 m. balandžio mėn. 21 d, DBLS 
yra juridinis asmuo, užregistruotas rei
kalingose valdiškose įstaigose ir turintis 
teisę laikyti LNB akcijas savo vardu. S- 
ga angliškai vadinasi: Lithuanian Associ
ation in Great Britain, (Company Limited 
by Guarantee and not having a share 
Capital). Taigi, kaip matome, Sąjungos 
persitvarkymas — reforma įvyko vos 
prieš metus laiko, todėl siūlymas, iškel
tas „Europos Lietuvyje“ apie Sąjungos 
reformavimą vėl, man atrodo, nėra lab'ai 
rimtas, net, sakyčiau juokingas.

SKYRIŲ įveikia
Skyriai daugiausiai veikia savo inicia

tyva prisitaikindami prie vietos sąlygų ir 
galimybių. Ruošia minėjimus, įvairaus 
pobūdžio parengimus, atstovauja lietu
viams tarptautiniuose susibūrimuose.

Malonu konstatuoti, kad glaudus bend
radarbiavimas tarp Nottinghamo, Derby, 
Binminghamo, Wolverhamptono, Glouces- 
terio, Bradtfordo, Manchesterio, Boltono 
ir kitų skyrių vyksta toliau. Džiugu, kad 
skyriai organizuoja išvykas į kaimynines 
kolonijas paremdami ten rengiamus mi
nėjimus, sąskrydžius ir kitus parengimus. 
Paminėtinas tradicinis visų Didž. Britani
jos lietuvių, rudens Sąskrydis, kuris įvyko 
Nottinghame, 1980 m. rugsėjo 8 d., suruoš 
tas Nottinghomo skyriaus ir praėjęs su 
dideliu pasisekimu. Ta pačia proga buvo 
iškilmingai paminėta ir Tautos Šventė.

Didesnio pobūdžio iškilmingas Vasario 
16-osios minėjimas buvo suruoštas Derby 
skyriaus vasario 28 d. Tarp garbingų sve
čių dalyvavo Karalienės atstovas Derby 
grafystei Lord Lieutenant pilk. Hilton ir 
Derby miesto burmistras J. Thorpe.

Londono lietuvių visuomenei, šių me
tų Vasario 16-tos minėjimas buvo surengi 
tas Centro Valdybos Sporto ir Socialinia
me klube; tradicinis svetimtaučiams priė
mimas jvyiko Lietuvių Namuose, vasario 
16 d.

Manchesterio skyrius jau ruošiasi šių 
metų rudens Sąskrydžiui, kuris bus rug
sėjo 12 d.
Centro Valdyba mielai talkininkauja ir 
prisideda prie kiekvieno Skyriaus ruošia
mo didesnio pobūdžio parengimų, pade
dant surasti tinkamų programos atlikėjų, 
prisidedant ir kitokia parama ir pagalba.

Kultūrinė įveikia
Kultūrinė veikla vystosi gerai. Tiek 

Londono, tiek Nottinghamo ir Škotijos 
chorai gyvuoja, kuriasi naujos tautinių 
šokių grupės, steigiami artistų, akeobdeo- 
nistų ir kitokie vienetai.

Dėka šių pasišventusių žmonių, dirban
čių tą kultūrinį, tautinį darbą, mūsų pa
rengimų programos yra plačios ir įdo
mios. Galima didžiuotis, kad Penktoje ir 
šeštoje Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tau
tinių šokių šventėje Anglijos lietuviškas 
jaunimas garbingai atstovavo D. Britani
jos lietuvius.

Kitas vertas dėmesio mūsų kultūros 
darbuotojų atsiekimas, tai vėl lietuvių pa
sirodymas televizijoje. Paskutiniame te
levizijos pasirodyme buvo parinktos tik 
dvi tautos iš Rytų ir Vidurio Europos, ir 
viena iš jų buvo Lietuva.

Palaikomi ryšiai su lietuviais meninin
kais užsienyje, ir jų pravažiavimus per 
Angliją visada bandomas išnaudoti taip, 
kad jie turėtų progą pasirodyti mūsų vi
suomenei Britanijoje.

Tam tikri planai yra numatyti ir šįmet. 
Menininkų apsilankyme glaudžiai bendra
darbiaujame su PLB nes tiek kultūrinin
kų, tiek menininkų išvykos į užsienį la
bai dažnai yra globojamos ir remiamos 
PLB. Šią proga norėčiau pareikšti Centro 
Valdybos ir savo vardu padėką mūsų me
no vienetams: chorams tautinių šokių ir 
kitoms grupėms ir pavieniams asmenims 
kurie prisideda prie šio kultūrinio — tau
tinio darbo ir lietuvybės išlaikymo išeivi
joje.

Mūsų, „Europos Lietuvio“ priedas ang
lų kalba, „Lynes“ daugiau taikomas jau
nimui, daro didelį progresą ir vis apima 
platesnę dirvą. Daugiau apie „Lynes1’, 
apie jaunimo ir lituanistinę veiklą bus 
padarytas atskiras Centro Valdybos na
rių pranešimas, kuris yra numatytas me
tinio Suvažiavimo darbotvarkėje.

Bendradarbiavimas įsu kitomis (lietuviško
mis organizacijomis laisvame .pasaulyje

Nuo 1980 m. liepos mėn. 1 d. DBLS-ga 
formaliai atstovauja Didžiosios Britanijos 
lietuviams PLB šeimoje. Palaikomi tamp
rūs ir nuoširdūs santykiai su PLB Valdy
ba. Pasikeičiama informacijomis ir veik
la koordinuojama. Rugpiūčio mėn. 16-18 
dienomis, Londone, lankėsi PLB pirmi
ninkas V. Kamantas, smulkiai susipažino 
su mūsų susiorganizavimu, mūsų veikla, 
turėjo pasitarimus su DBLS-gos Centro 
Valdyba, susitiko su Londono lietuviais.
DBLS-gos Valdybos nariai dalyvauja Eu

ropos Lietuvių Bendruomenių Vadovybių 
ir kraštų atstovų pasitarimuose, praėjusią 
vasarą tokie pasitarimai vyko Austrijoje, 
šią vasarą bus Prancūzijoje, o 1982 me
tais, greičiausiai, bus Britanijoje.

Lietuvos laisvinimo darbe kooperuoja
ma su mūsų Diplomatinės Tarnybos at
stovu Londone, V. Balicku, palaikomi nuo
latiniai ryšiai su Vyriausiuoju Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu, gaunama smulki 
ir nuolatinė VLIKo darbų ir planų infor
macija, informuojamas VLIKas apie mū
sų veiklą ir bendru darbu siekiame svar
biausio tikslo, Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo.

Laike praėjusių metų VLIKo piirminiit- 
kas, du kartus, lankėsi Londone, susitiko 
su Diplomatiniu Lietuvos atstovu V. Ba
licku, turėjo pasitarimą su DBLS-igos Cent 
ro Valdyba, susipažino su mūsų politinio 
darbo metodu ir susitiko su D. Britanijos 
lietuviais.

Politinė (veikla 1
Laike 1980 metų mūsų ir visų kitų Pa

vergtųjų Europos Tautų politinė veikla 
buvo gerokai sustiprinta. Tą pavyko at
siekti sueinant į artimesnius santykius ir 
plečiant pažinčių ratą su politinio darbo 
veikėjais ir organizacjomis. Tarptautinių 
posėdžių ir pasitarimų laike metų, kur 
buvo atstovaujama DBLS-ga, turėjome 
43. Pačios Centro Valdybos posėdžių bu
vo 19. Didelė dalis politinio darbo jau bu
vo aprašyta spaudoje, šia proga norėčiau 
paminėti tik keletą svarbesnių, mums dau 
giau reikšmingesnių įvykių.

Toliau palaikomi glaudūs santykiai su 
Europos Parlamento atstovais, nuolat 
jiems primenama, kad nepamirštų, jog 
šiuo metu tik pusė Europos yra atstovau
jama Europos Parlamente. Jų pareiga ne
pamiršti tų neatstovaujamų tautų ir jų 
reikalus kelti viešumon. Laike metų 
daug darbo ir laiko buvo skirta ruošiant 
memorandumus kurie buvo įteikti visų 
tautų delegacijoms, kurios dalyvavo Eu
ropos Saugumo ir Kooperacijos Konferen
cijoje Madride. Buvo remiamas komite
tas, kuris labai aktyviai reiškėsi organi
zuodamas olimpinių žaidynių boikotavimą 
Maskvoje. Kaip žinote, daugelis D. Brita
nijos sportininkų tose žaidynėse nedalyva
vo.

Politinė įveikia &
Liepos mėn. 2 d. European Liaison 

Group globoje buvo suruoštas plataus 
masto i,r labai įspūdingas 40-ties metų 
Pabaltijo Tautų okupacijos paminėjimas. 
Pirmą kartą tokiame minėjime atsilankė 
tiek daug parlamento atstovų, žurnalistų 
ir aktyvių įvairių organizacijos veikėjų. 
Po to, sekančioje Europos Parlamento se
sijoje, Lord Bethell, E.P.A., Strasburge, 
iškėlė neteisėtą Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos okupacijos klausimą ir smulkiai at
stovus su šiuo reikalu supažindino. Liepos 
16-tą dieną Baltų Taryba (Baltic Council) 
surengė spaudos konferenciją, kurią pra
vedė Sir Frederic Bennett MP„ dalyvavo 
daug plačiosios spaudos atstovų.

Prieš vykstant Britų Delegacijai į Mad
ridą, užsienio reikalų Ministerijoje buvo 
suruoštas specialus seminaras aptarti to
kius klausimus, kuriuos Britų Delegacija 
turėtų iškelti Madride, ĖSK Konferenci
joje. Vienintelė organizacija kuri atsto
vavo Pavergtąsias Europos Tautas buvo 
ELG. Viso dalyvavo 43 organizacijų at
stovai. Tarp bendrų klausimų, kurie lie
čia žmogaus teises, tautines teises, Helsin
kio susitarimų nesilaikymo, buvo galima 
atkreipti Britų delegatų dėmesį ir į spe
cifinius dalykus, kurie liečia Lietuvą. 
Kalinių lankymo suvaržymas, kalinių šei
moms paramos norinčių emigruoti iš Lie
tuvos padėtis, lietuvių kalba transliacijų

per BBC radijo reikalingumas ir kiti ma
žesnio pobūdžio reikalai.

Aišku, Valdyba stengiasi ir laiko savo 
pareiga visur, kur tik yra galimybė, iš
kelti viešumon Lietuvos okupaciją ir mū
sų teisę ir troškimą į Lietuvos laisvę.

Bendros pastabos
Laike metų mūsų visuomenėje vyko 

gyvos diskusijos dėl reikalingumo įsigyti 
Naują Centrą Vidurinėje Anglijoje. Tam 
sudaryta komisija per paskutinį metinį 
DBLS-gos suvažiavimą nuodugniai studi
javo ir tyrė finansų sudarymą šiam reika
lui ir praktišką tokio Centro išsilaikymą. 
Dabartiniu metu yra dvi nuomonės. Vie
na, kad tokio Centro įsigijimas vidurinė
je Anglijoje yra būtinas lietuviškos veik
los sustiprinimui ir ilgesniam lietuvybės 
išlaikymui. Tos nuomonės rėmėjai sutik
tų dalį dabartinio LNB turto parduoti, 
nes jų manymu, Centras vidurinėje Auga
lijoje daugiau pasitarnaus lietuviškai 
veikliai.

Kita nuomonė yra tokia, kad jau per- 
-vėlu galvoti apie tokį, didesnio pobūdžio 
Centrą, kuris, jų nuomone, ypatingai ne
pakeis padėties mūsų lietuviškoje veiklo- 
je, o taip pat didelis finansinis įsipareigo
jimas būtų rizikingas. Man asmeniškai 
teko matyti šeši tokie numatyti Centrui 
objektai, bet, mano manymu, nei vienas 
netiko mūsų numatytam tikslui.

Šio Mausimo svarstymas ir diskusijos 
yra DBLS metinio suvažiavimo darbo- 
tvankoje, visi atstovai turės progą pareikš
ti savo nuomonę.

Spauda
Mūsų spauda turėtų būti daugiau pozi

tyvi, nenuskęsti smulkmenose, neieškoti 
tokių neigiamybių, kurių iš viso nėra. Sa
vo veikloje būkime realistai, tvarkykimės 
praktiškai.

Tautinės /Paramos 'Fondas
Tautinės Paramos Fondo darbas vyksta 

sėkmingai, glaudžiai bendradarbiaujama 
su Centro Valdyba, lietuvių visuomenės 
yra remiama ii- stengiasi atlikti savo nu
matytus tikslus. Pageidautina, kad dau
giau Skyrių, klubų ir organizacijų taptų 
nuolatiniais rėmėjais.

Britų (spauda
Mūsų reikalai vis dažniau ir efektyviau 

minimi plačioje Britų spaudoje. Pabalti
jo okupacijos aprašymas Sunday Ex- 
presse“, liepos 20 ir tame straipsnyje iš
kelti Sovietų nusikaltimai, padaryti lietu
vių tautai, turėjo didelį atgarsį britų vi
suomenėje. Kitas, labai geras straipsnis 
apie Lietuvą, Latviją ir Estiją buvo žur
nale „Readers Digest". (Su šių abiejų 
straipsnių autoriais man teko asmeniškai 
pasikalbėti).

Tokie plačiai skaitomi laikraščiai kaip 
„The Times“, The Daily Telegnph“, ,,The 
Guardian" vis dažniau duoda informacijų 
apie padėtį Lietuvoje: areštus, ištrėmi
mus ir kalinamus žmones. Rugsėjo 22 d. 
„The Times" plačiai paminėjo Antano 
Terlecko ir Juliaus Sasnausko nubaudi
mus.

Keston College toliau informuoja spau
dą apie religinę padėtį Lietuvoje. Jų pa
ruošta medžiaga pasinaudoja radijo ir teL 
levizijos stotys, bei kitos žinių agentūros.

Šiuo metu ruošiama spaudai knyga apie 
Rytų Europą; apie Lietuvą informacija 
jau yra suteikta. Tikimasi, kad1 knyga bus 
išleista kitais metais.

Škotijos lietuvius ir jų įsikūrimą ten, 
plačiai aprašė Skotų spauda, per radijo 
buvo transliuojamos specialios programos 
apie Lanarkšyro lietuvius.

ATEITIES (PLANAI
Kada Valijos princas Charles susitiko 

Derbyje su mūsų kolonijos atstovais, jis 
taip buvo sužavėtas lietuviškų moteriškų 
tautinių rūbų grožiu, kad iš karto entu- 
ziastikai pareiškė:

— Tai būtų puiki dovana mano sužadėt- 
tinei.

Mums lietuviams, būtų didelė garbė to
kią dovaną įteikti būsimai Anglios Ka
ralienei. Dėl procedūros kaip tai atlikti, 
einant protokolo keliu, jau užmegzti ry
šiai su Karalienės vietininku Derby gra
fystei, Col. Hilton, kuris tarpininkaus 
tarp Buckingham Palace ir Derby koloni
jos lietuvių.

Birželio 'išvežimų minėjimas
Birželio mėnesyje visų Rytų ir Vidurio 

Europos tautų globoje, Londone, ruošia
mas Žiauriųjų 1941 m. birželio išvežimų 
minėjimas. Minėjimas įvyks Parlamento 
rūmuose, jau dabar pažadėjo dalyvauti 
daugelio Parlamento atstovų, Europos P. 
atstovų, daug spaudos darbuotojų ir įvai
rių organizacijų atstovų.

Minėjimui pasirinkta vieta Parlamen
tas todėl, kad stipriau pabrėžti ir iškdlti 
viešumon, primenant pasauliui, apie ne
žmonišką ir žiaurų Sovietų nusikaltimą, 
masiškai deportuojant nekaltus Pabaltijo 
tautų gyventojus 1941 metais.

Lietuviai (belaisviai
Palaikomi ryšiai ir tariamasi su Afga

nistaniečių organizacijomis kovojančio
mis prieš Sovietų okupaciją, dėl sovieti
nių belaisvių žudymo. Iki šiol, paprastai, 
kiekvienas sovietų kareivis paimtas ne-

Skaitytoju iaiSkai
PRASTI ^PATYRIMAI SU (BALTŲ 

INSTITUTU STOCKHOLME
Pereitų metų pabaigoje „Europos Lie

tuvyje" ir kit. pasirodė beveik anonimus 
(tik raide K paženklintas) kvietimas pa
remti Baltų Instituto organizavimą.

Lyg koks pasąmonės įspėjimas prisimi
nė man tada Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininko metinėje apžvalgoje iš
sitarimas apie Švedijos lietuvius. Ten jis 
paminėjo, kad ir Švedijoj esanti Lietuvių 
Bendruomenė, bet apie jos veiklą nieko 
nežinoma... Esąs ir Bendruomenės valdy
bos adresas, bet į juo siunčiamus PLB 
valdybos raštus atsakymų negauna... Pa
galvojau, o kas jei ir su Instituto vadovy
be taip atsitiko?..

Į pasiūlymą padovanoti Institutui savo 
vertingesnias knygas, gavau atsakymą ir 
pažadą atlyginti persiuntimo išlaidas... 
Bet tiek to džiaugsmo ir tesusilaukiau...

Spalio mėn. pradėjau knygas siuntinėti. 
Netrūkus paštas prisiuntė vieno sudaužy
to paketo kartono dalį ir pranešė, kad jo 
turinys išbarstytas. Paklausiau Institutą, 
gal bent dalis tų knygų pasiekė juos. At
sakyti niekas nemalonėjo.

Kai š.m. sausio 31 dieną pasiunčiau pa- 
skutiniį tos serijos paketą, tai paprašiau 
patikrinti ir pranešti ar visus gavo? Ligi 
šiol dar niekas neatsiliepė, nors pridėjau 
sąrašą mano turimų periodikos komplek
tų ir pasiūliau pasirinkti, ką norėtų gau
ti?

Maloniai prašau Redakciją paskelbti 
šią žinutę artimiausiame „Europos Lie
tuvio" numeryje, nes spausdindamas 
K(orespondento?) straipsnį, sugundė ir 
mane į tą reikalą įsivelti...

Gal atsiras Švedijoj bent vienas „Eu
ropos Lietuvio“ skaitytojas, kuris paaiš
kins man, kodėl per 5 mėnesius tas orga
nizuojamas institutas neparodė jokio gy
vybės ženklo? Iš anksto dėkoju jam. (P. 
Gudelis Huettelbrett 14.6786 Lemberg. 
W. Germany.

Paketus ir laiškus siuntinėjau minėta
me kvietime nurodytu adresu, tai nenoriu 
tikėti, kad jie žuvo. Bet rūpi, kur jie už
kliuvo? P. Gudelis

ATSAKOMYBĖ IR TOLERANCIJA
Sunku būtų rasti kitą lietuvišką laik

raštį kaip Europos Lietuvis, kurio leidė
jai leistų redaktoriui talpinti straipsnius, 
kaltinančius pačius to laikraščio leidėjus. 
Eiliniam skaitytojui atrodo keista, kad re
daktorius ir leidėjai negali savo tarpe 
nuomonių skirtumo išsiaiškinti. Tik labai 
retais atvejais ginčai tarp leidėjų ir re
daktorių turėtų pasiekti laikraščio pus
lapius.

Diskusijos dėl federalistų organizacijos 
kaip tik ir parodė didelį trūkumą glau
desnio ryšio tarp redaktoriaus ir leidėjų. 
Kas šiek tiek domėjosi politiniais reikalais 
ar lankėsi DBLS suvažiavimuose, tas -apie 
federalistus jau prieš daug metų žinojo. 
Taigi tas reikalas nebuvo inei jau toks 
svarbus, nei aktualus. Tačiau -skaityto
jams jis buvo pristatytas kaip ypatingos 
reikšmės įvykis, o DBLS valdyba (E.L, 
leidėjai) buvo bereikalingai -apkaltinti ne

laisvėn, buvo automatiškai nužudomas. 
Bandoma afga-nistaniečiams išaiškinti, 
kad toks elgesys yra neteisingas. Tarp so
vietų belaisvių yra lietuvių, latvių, estų, 
Ukrainiečių ir gudų, kurie ten atsidūrė 
visai prieš savo norą. Jie neturi nei ma
žiausio pageidavimo plėsti komunistinę 
Sov. Imperiją.

Nauji kontaktai
Atnaujinti santykiai su „The Interna

tional Federation of Free Journalists“. 
Šios sąjungas nariai -gauna pilnas žumalis 
to teises, tas yra labai naudinga asme
nims kilusiems iš Rytų arba Vidurio Eu
ropos kurie dirba spaudos darbą.

Palaikomi ryšiai su organizacija kuri, 
specialiai seka užsienio politiką visuose 
kraštuose. Tai „Foreign Affairs Research 
Institute“ Londone.

Bendradarbiaujama su tarptautine, la
bai plačiai žinoma organizacija, „Euro
pean - Atlantic Group“. Jos Tarybą suda
ro aktyvūs politiniame darbe žmonės, 
tarptautinių organizacijų atstovai, pasi
traukę iš aktyvios tarnybos aukšto laips
nio kariškiai, industrijos ir diplomatinės 
tarnybos delegatai.

Paskutiniuose dviejuose priėmimuose 
— diškucijose kur ir man teko garbė da
lyvauti, garbės svečiai ir pagrindiniai kal
bėtojai buvo: Lord Soames, PC, GCVO, 
GCMG, CBE, (Leader of the Lords") ir 
Lord Carrington, PC, KCMG, MC, Di
džiosios Britanijos užsienio reikalų minist 
ras.

Taigi mūsų veikla yra plati ir įvairi. 
DBLS-ga apjungia visas aktyvias lietu
viškas organizacijas. Sąjungos struktūro
je telpa įvairių pažiūrų ir įsitikinimų 
žmonės. Kiekvienas geros valios lietuvis 
priklauso DBLS-gai. Savo politinę, litua- 
anistinę ir kultūrinę veiklą derina su 
VLIKo ir PLB veikla. Visi kartu siekia
me mums svarbiausio ir pagrindinio tiks
lo Nepriklausomos Lietuvos atstatymo.

Z. įjuras 

būtais dalykais. Jei redaktoriui kas buvo 
neaišku, jo pareiga buvo pirmiausiai su 
leidėjais išsiaiškinti. Būtų sutaupyta ra
šalo ir išvengta aštrių diskusijų, kurios 
daro žalą visuomeninei veiklai.

Laikraštis privalo skaitytojus informuo
ti ir stiprinti visuomenės moralę. Laikraš
tis taip pat turi sudaryti galimybes kul
tūringoms diskusijoms svarbiais klausi
mais. Redaktoriai ir leidėjai turi didelę 
atsakomybę daboti, kad ginčai neišeitų iš 
tolerancijos ribų. Reikia tikėtis, kad atei
ty Europos Lietuvis stengsis panašių ne
susipratimų išvengti.

Reiškiu pagarbą
S. Nenortas

PADĖKOS NEGALIU (PRIIMTI
Matau, kad „E. Lietuvio“ Nr. 11 iš

spausdintame „Lietuvių Namų Bendrovės 
pranešime“ LNB pirm. J. Alkis reiškia 
man padėką ir apgailestauja, jog negaliu 
to kultūrinio darbo toliau tęsti.

Turiu pareikšti, kad padėkos negaliu 
priimti ir kaip tik dėl tų pačių priežasčių, 
kurias esu nurodęs „E. Lietuvio“ Nr. 9.

O k,ai dėl kultūrinio darbo, tai tikiu, 
kad dar galėsiu jį dirbti, nors nebūtinai 
tekį, kokiam ligi šiol naudojau laiką.

K. įBarėna.s

-ii—ii—ir—

lIETIiyOjE
BŪSIMAM (DERLIUI

Praėjusią žiemą Širvintų rajono Gelvo- 
nių 'kolūkio agronomai darė „bandymus“, 
ar galima iš pašaldytų pašarinių runkelių 
sėklojų išsiauginti sėklų. „Bandymai“ ne
pasisekė. Vos ne pusė jų sušalo. Vadinasi 
persistengė. Tad ir sėklos pardavimo pld- 
ną įvytkiį tik... 7,3 proc.

— Gal ši žiema bus palankesnė, — nu
tarė specialistai. Pratęsime eksperimentą.

Kaip tarė, taip padarė. Rudenį į kau
pus supylė 284 tonas pašarinių runkelių 
sekioju, užmetė šiaudais ir paliko žiemo
ti, neužpylę net žemėmis. Ir vėl šnipštas. 
Daugiau nei 200 tonų sušalo. Iš jų ne tik 
sėklos neišauginsi, bet ir galvijams nėsu- 
šersi. Taigi vėl sėklų auginimo planai pa
vojuje. (V.L. 1981.III.12)

IŠAUGINOME (DAUGIAU
Asmeniniame pagalbiniame ūkyje galė

tume išauginti daugiau gyvulių, jei nesu
sidurtame su pašarų trūkumu. Pastaruos 
j u metu už valstybei parduotą pieną ir 
guvulius nereguliariai gauname nusipirk
ti kombinuotųjų pašarų. Nelengva gyvo- 
lius iššerti ir vasarą, nes ūkis teduoefa 0,4 
ha ganyklų. Ir tos dažnai būna prastos, 
nederlingos. Reikėtų, kad gyvulių augin
tojams ūkiai skirtų daugiau ir geresnių 
ganyklų.

Artėja pavasaris, sodybiniame sklype 
reikės auginti bulves, o sėklos trūksta. 
Būtų gerai, jei parduotuvėse gautume nu
sipirkti cukrinių arba puseukrinių run
kelių sėklos. Tuomet galėtume išsiauginti 
cukrinių runkelių. Trūkstant bulvių, tai 
būtų geras pašaras pagalbiniame ūkyje 
auginamoms kiaulėms. Deja, rajono sėk
lų parduotuvėse cukrinių runkelių sėklų 
negausi. J. Rimšelis
Anykščių rajonas

(V.L. 1981.III.14)

ŠITAIP BUVO, TAIP YRA...
Kauno rajono Vandžiogalos tarybinio 

ūkio kiaulių komplekse ilgą laiką žviegė 
alkani riestasnukiai. Dėl to buvo žlugdo
mi mėsos gamybos įplanai, patiriami nuos
toliai. Apie tai „Spyglys“ užsiminė sausio 
22 d. „Valstiečių laikraščio“ 10 numeryje, 
kritinėje žinutėje „Tik žviegimas girdėti“.

Skubią telegramą gavome iš Klaipėdos 
rajono „Veiviržos“ kolūkio, Liepaičių kai
mo. Kolūkiečiai praneša, kad nuo praėju
sių metų rudens lauke rūdija bulvių rū
šiavimo mašina. Jeigu dar jos nesudoro
jo rūdys, siūloma kreiptis į minėto ūkio 
vyriausiąjį inžinierių J. Dobrodziejų.

(V.L. 1981.III.14)

KARVEI (NUSIPIRKTI
Dirbu „Širvintos“ tarpūkinėje gyvuli

ninkystės įmonėje statybininku, o žmona 
— Širvintų autobusų stotyje. Gyvename 
Viciūnų tarybiniame ūkyje. Kur man 
kreiptis, kad gaučiau paskolą karvei nu
sipirkti?

D. flVIaslukas 
Širvintų rajonas 
Bajorų kaimas

Karvei įsigyti suteikiamas kreditas iki 
500 rublių penkeriems metams. Dėl pa
skolos pirmiausia reikia kreiptis į darbo
vietės administraciją. Ji tarpininkaus TS 
RS valstybinio banko Širvintų skyriuje.

Tėte, tokie maži arkliukai, o ponais va
dinami! (Zoologijos sode)

švarių perrišimų kabinetas.
(Užrašas poliklinikoje)

v.V'
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Kronika
VASAROS LAIKAS

Britanijos vasaros laikas prasidėjo kovo 
29 d. ir tęsis ilki spalio 25 d. šiais metais 
pirmą kartą laikrodžiai pasukami tuo pat 
pat laiku ir kituose Europos Ekon. 
B-nės kraštuose.

EUROPOS LIETUVIŲ 
KALENDORIUS 1981 M.

IV. 5. Pr LB Tarybos posėdis, 15.30 vai. 
7 rue des Lions - St. Paul, 7500 Paris.
IV. 4-5. DBLS Visuotinas Suvaživimas, 
13.00 vai. 2 Ladbroke Gdns. London W-U. 
IV. 4. LNB-vės Akcininkų Susirinkimas, 
17.00 vai. 2 Ladbroke Gdns. London W.U. 
IV. 11. DBLJS Visuotinis Suvažiavimas, 
13.00 vai. 345a Victoria Pk. Rd. London 
E9.
IV. 19. Margučių ir kepuraičių varžybos, 
121 Middleton Rd. Manchester 8.
V. 9. Motinos dienos minėjimas, 18.00 vai. 
30 Bentincik Rd. Nottingham.
V. 24. Pavasario Sąskrydis, Headley Park, 
Hampshire.
VI. 5-8. VI Baltistikos Konferencija Skan
dinavijoje, Stockholm.
VI. 20. DBLKB Suvažiavimas ir Tautos 
1941 m. Sukilimo Minėjimas, Nottingham.
VII. 25-VIII. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley Park, Hampshire.
VII. 26-VIII. 2. VLJS Stovykla, Romuva, 
Huettenfdld-Lampentheim 4.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Monevillar- 
genoe, Chantiliy-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.

Londonas
TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 

AUKOJO
DBLS Wolverhamptono skyr. 30 sv. — 

Škotijos Liet. Soc. klubas 30 sv. —
Už prisiųstą auką nuoširdžiai dėkoja

T.P.F Valdyba

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Škotijos Liet. Socialinis klubas — 30 sv. 
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Liet. Sodyba
MARGUČIŲ VARŽYBOS

Velykų sekmadienį, balandžio 19 d., So
dybos skyrius kviečia jaunimą dalyvauti 
margučių varžybose. Prašome pristatyti 
tik po vieną margutį. Premijos teikiamos 
5 vai., po pietų.

Geros sėkmės!
Sk. Valdyba

Birminghamas
METINIS SKYR. SUSIRINKIMAS

Balandžio 12 d. 12 vai., Crown Restau
rant Station St„ miesto centre, šaukiamas 
metinis skyriaus susirinkimas. Bus renka
ma skyriaus valdyba ir svarstomi kiti 
Skyriaus reikalai, taip pat bus pranešimas 
iš Londono metinio suvažiavimo.

Nariams dalyvavimas būtinas kviečia
me ir visus geros valios tautiečius. į me
tinį, suvažiavimą Londone išrinkti atsto
vai P. Bukauskas ir S. Starto.

Skyriaus Valdyba

Derby
SUSIRINKIMAS

Balandžio 11 d. 6 vai. vak., šaukiamas 
metinis skyr. narių bei apylinkės lietuvių, 
susirinkimas. Wilmot viešbučio patalpose. 
Normantan Rd. Derby. Dienotvarkėje pra
nešimas iš DBLS suvažiavimo, skyr. val
domųjų organų rinkimai ir kt. reikalai.

Visus skyr. narius bei svečius kviečia
me dalyvauti.

Skyr. valdyba

ATITAISYMAS
G. Zinikuvienės padėkos laiške, kuris 

buvo atspausdintas E.L. 11 Nr. (1981. 3. 
16), 4 paragrafe 3-čioje eilutėje turėjo bū
ti: kuri nepagailėjo „paskolinti“ knygą 
,,Lithuanian National Costumes".

Tas knygos egzempliorius buvo vienin
telis, kuris neturėjo asmeniškų įrašų. To
dėl jį galėjo tam tikslui panaudoti.

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 atsakomybė*.

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.

3-čiame paragrafe pavardės turėjo bū
ti: K. Kaminskaitei-Gough ir A. šovaitei, 
o ne A. šovienei.

Bradfordas
LEEDS (VYSKUPO (VIZITACIJA

Kovo 15 d. Leeds Vyskupas Wiliam Gor
don Wreeler vizitavo šv. Onos bažnyčią, 
kurioje nuo 1948 m. susirenka lietuviai 
savo pamaldų.

Lietuviai tą sekmadienį palyginti gau
siai susirinko. Pradžioje visi sugiedojo 
,,Marija, Mairija“ giesmę, o, žengiant prie 
altoriaus Vyskupui, kurį lydėjo kun. kape 
lionas, suaidėjo įspūdinga „Pulkim ant 
kelių“. Vyskupas buvo painformuotas, 
kad tų giesmių autoriai — garsus lietu
vių poetas, buvęs Kun. Seminarijos rek
torius prof. J. Maironis - Mačiulis ir liau
dies dainius kun. Ant. Strazdas. Pasiklau
sęs giesmių, Vysk. Wheeler grįžo į bažny
čios navą ir visus pasveikino, priminęs, 
kad ne pirmą kartą tokiu būdu susiduria 
su lietuviais. Pasidžiaugęs gražiomis gies- 
mėrnis, palinkėjo visiems laikytis tikėji
mo ir pasitikėti apvaizda. Gale visus pa
laimino.

Pietų metu Vysk. Wheeler įdomavosi 
lietuvių gyvenimu, veikla, prisiminė mū
sų Vysk. A. Deksnį, pasiteiravo apie Lie
tuvą. Jam ir anglų kunigams kun. kape
lionas papasakojo apie tikėjimo persekio
jimą Lietuvoje, „L.K. Bažnyčios kroniką“, 
kalinamuosius ir paprašė maldose atsi
minti ir lietuvius.

Leeds
SIDABRINIS JUBILIEJUS

Kovo 21 d. Pranas ir Marija Miliauskai 
atšventė vedybų sidabrinį jubiliejų. Su
kaktuvines Mišias turėjo savo parapijos 
bažnyčioje kovo 17 d., o šeimynines vai
šes savo namuose.

Pranas, gimęs Papiškių km.. Merkinės 
v., augo su keturiais broliais ir viena se
serimi. Nuoširdus, dzūkiško giedrumo bū
das lydėjo jį per Vokietijos stovyklas iki 
Anglijos. Įsikūręs Leedze ir susipažinęs 
su austre Maria, ją vedė ir, abu dirbda
mi, įsigijo patogų namelį. Visą laiką dir
bo vandens tiekimo darbus ir jau pradėjo 
pensininkauti. Palaiko mūsų spaudas, skai 
tydamas „E. Lietuvį“ ir „Šaltinį“, bet to, 
įdomaujasi sveikatos literatūra. Kai žmo
nai grėsė paralyžius, specialia dieta ir au
galiniu maistu ją išgelbėjo. Pranas visuo
met dalyvauja lietuviškose pamaldose, tal
kininkaudamas kunigui.

Vaišėse dalyvavo Prano ir Marijos drau 
gai — lietuviai austrai, anglai. Patieka
lus gamino Pranas, padedamas žmonos. 
Kun. J. Kuzmickis, sveikindamas sukaktu 
vininlkus, pasidžiaugė šia tylia, draugiška 
šeima ir padėkojo už visokeriopą talką. 
Lietuviai sutraukė „Ilgiausių metų“ ir 
drauge su visais diskutavo įvairias šei
mos problemas. J.K.

Halifaxas
PAMINĖTAS RAŠYTOJAS R. SPALIS

Angelė sukvietė artimiausius draugus 
lietuvius ir anglus velionies Romualdo pa
minėjimui. Kovo 14 d. prisirinko pilnutė
lis jos gana erdvus namelis. Be halifaksie- 
čių, dar dalyvavo iš Bradfordo, Oldhamo 
ir Rochdalės lietuviai.

Dideliame rašytojo darbo kambaryje 
anglų kunigas atlaikė mišias, buvo pami
nėtas Romualdas ir kai kas iš svečių pri
ėmė komuniją. Po mišių buvo apžiūrėtas 
rašytojo gausus ir įdomus knygynas, ir 
pasigėrėta gražiu sodu, kurį dabar turės 
tvarkyti Angelė padedama geraširdžių 
Brazaičių. Svečiai buvo pavaišinti kavute 
ir skoningai paruoštais užkandžiais.

Angelė Romualdo mirtį pergyveno labai 
sunkiai. Visur ieškojo paguodos ir vis sa
kė: „Nėra Romualdo — nėra ir gyveni
mo!" Netiesa, Romualdo nėra, bet gyveni
mas jai liko ir eina įprastu tempu. Ji 
pradėjo apsiprasti, nes tik laikas gydo 
dvasines žaizdas. Turi daug draugų, ypa
tingai visuose reikaluose padeda kaimy
nai Brazaičiai. Ji tvarkosi labai gerai ir 
savo rankose laiko gyvenimo vadeles.

Angele, būk tvirta, mes visi kartu vi
suomet prisiminsime Tavo Romualdą kaip 
puikų rašytoją ir dvasinio gėrio asmeny
bę. D. Banaitis

Leigh
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh sSk. turėjo metinį narių su
sirinkimą, kuris įvyko kovo mėn. 14 d. 
Susirinkimui pirmininkauti buvo pakvies
tas A. Bruzgys, sekretoriauti B. Alekna. 
Buvo aptarti visi skyriaus einamieji rei
kalai ir pasikalbėta dėl būsimo sąjungos 
suvažiavimo Londone. Kada buvo prieita 
prie naujos valdybos rinkimų, tai susirin
kimui pirmininkaujantis A. Bruzgys pa
siūlė pasilakti esamai valdybai sekantiems 
metams. Nariams pritarus ir senai valdy
bai sutikus, taip ir palikta. Pirm. J. Bla
žys, vicepirm. H. Gramauskas, sekr. J. 
Pilipavičius, kasin. Al. Auškalnienė, kand. 
K. Rimaitis. Revizijos komisija: B. Alek
na, K. Narbutas ir V. Miškinis. Buvo nu
tarta, kaip ir kiekvienais metais, sureng
ti ekskursiją į Mančesterio lietuvių klubą 
per Velykas. Buvusiai ir esamai valdybai 
linkime geros sėkmės. J. P-člus

Manchesteris
DBLS SKYR. SUSIRINKIMAS

Kovo 14 d. DBLS Mančesterio skyrius 
turėjo M. lietuvių klube metinį visuotiną 
susirinkimą, kuriame valdyba ir Revizi
jos komisija padarė pranešimus, aptarė 
skyriaus einamuosius reikalus ir perrin
ko valdybą 1981- miems metams.

Susirinkimą atidarė skyr. pirm. A. Ja- 
loveckas. Pirmininkavo V. Kupstys, sek
retorius A. Pupelis.

Susirinkimui pageidaujant ir senoms 
valdyboms sutinkant, skyriaus valdyba ir 
Revizijos komisija paliktos ir 1981-miems 
metams.

Skyriaus valdyba yra šios sudėties: 
pirm. — A. Jaloveckas, sekr. — K. Stepo
navičius, ižd. — A. Jakimavičius.

Revizijos komisija: S. Lauruvėnas ir L. 
Pūras.

Atstovai Sąjungos suvažiavimą išrink
ti V. Kupstys ir A. Jaloveckas.

Susirinkimas baigtas sugiedant Lietu
vos himną.

Visi valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

ATSISAKYMAS IŠ PAREIGŲ
J. Šablevičius atsisakė iš M.L.K. Bend

rijos valdybos nario pareigų.

Wolverhamptonas
SKYRIAUS VEIKLA

Kovo 21 d. metiniame DBLS sk. narių 
susirinkime, niekam neatsistatydinus, bu
vo vienbalsiai palikta ta pati sk. valdyba 
ir rev. komisija šiems metams. Į valdybą 
įeina: G. Kaminskienė — pirmininkė, VI. 
Narbutas — vicepirm., J. Žaliauskas — 
iždininkas1, J. Bertašius — sekretorius, 
ir G. Ivanauskienė — narė. Revizijos ko
misija: Vitas Bundonis ir Jonas Ivanavi- 
čius.

Susirinko nepilnai pusė narių — yra 
vis sunkiau daugeliui atvykti dėl senat
vės ar ligos, keletas net išsikėlė dirbti ir 
gyventi toliau, nors skyriui dar priklau
so. Buvo padarytas pranešimas apie pra
eitų metų veiklą.Vi. Narbutas ir VI. Dane- 
lavičius išrinkti atstovais į metinį DBLS 
ir 'LNB-vės akcininkų suvažiavimą Lon
done.

(Šiais metais mūsų skyriui ant pečių ne
tikėtai krito didelės išlaidos. Mirus P. Mi
siūnui, nors jis nariu buvo tik porą metų, 
teko padengti jo laidotuvių išlaidas, nes 
velionis nepaliko nė cento. Atsirado drau
gų, kurie užsakė privačias brangias laido- 
tuves.Dabar viet. lietuviams reikia pa
dengti daugiau dviejų šimtų svarų sąs
kaitą, kas šiuo metu (daugelis jau pensi
ninkai) nėra lengva. Tikimės, viet. lietu
viai bus dosnūs ir nereiks ištuštinti sky
riaus kasos pinigų. St. ir C. Markevičius 
jau dosiniai paaukojo. Ateityje reikėtų to
kių nesusipratimų vengti.

G. Kaminskienė

Škotija
A.A. JUOZAS VENSKUNAS

Kovo 12 d. po ilgos ir sunkios ligos. Monk 
land ligoninėje Škotijoje, mirė Juozas 
Venskūnas.

Velionis buvo gimęs 1904. X. 23 Mari
jampolės aps., įstojęs į Lietuvos kariuo
menę, tarnavo 2-jame pėstininkų pulke. 
Artėjant frontui, pasitraukė į Vakarus, 
kaip ir kiti tūkstančiai lietuvių.

Buvo vedęs, turėjo 2 sūnus ir dukterį, 
kurie turi sukūrę šeimas Lietuvoje, žmo
na taip pat dar gyva. Gavęs žinią iš Lie
tuvos, susijaudino. Tas pakenkė sveikatai. 
Jo vienas sūnus mirė nuo KGB rankos. 
Jis buvo suimtas 1972 m. po Romo Kalan
tos susideginimo Kauno miesto sode. Jis 
su žmona buvo suimtas; žmoną paleido, 
o jį išvežė prie Kinijos sienos, į Amūro 
koncentracijos stovyklą.

1948 m. velionis atvyko į Škotiją dirbo 
anglių kasyklose, priklausė lietuviškoms 
organizacijoms, daug skaitė lietuvių spau
dą, buvo nuolatinis „Europos Lietuvio“ 
skaitytojas ir Nidos knygų klubo narys. 
Todėl ir paskutinėn kelionėn palydėjo jį 
didokas būrys lietuvių, o jojo amžino po
ilsio vietą Both Park kapinėse papuošė 
gausiai gyvų gėlių vainikais.

Jį priglaudė svetima Skotios žemė am
žinam poilsiui.

Z. Sledziauskas

Vokietija
RAŠYTOJO \A. LANDSBERGIO 

REČITALIS IMUENCHENE
Jau trečią kartą, po ilgesnės pertrau

kos, muencheniečiai turėjo retą, malonią 
progą išgirsti rašytoją Landsbergį skai
tant naujausius savo kūrinius.

Tai įvyko kovo 7 d. „Susitikimo namų“ 
bibliotekoje. Visa atmosfera — knygų 
lentynos (kur sutelkta ir apylinkės lietu
vių bibliotekėlė), ant stalo — Stasio Mo
tužes drožinėtai — knygnešys ir Basana
vičius su knyga rankoje — tiko šiai pro
gai.

Muencheno LB apylinkės sekretorė Ali
na Grinienė pristatė rašytoją iš New 
Yorko, suminėdama svarbiausius biogra
finius faktus ir raštus.

Rašytojas - Fairleigh Dickinson univer
siteto New Jerseyje profesorius Lands
bergis skaitė, su jam charakteringu vai
dybiniu talentu, ištraukas iš dar neužbaig 
to romano apie Muemcheną; iš Clevelande 
ir Chicagoije vaidintos dramos „šventas 
narvas“; iš linksmos dramos „Paskutinis 
piknikas“ ir iš premijuoto novelių rinki
nio „Muzikia įžengiant į neregėtus mieš
tus“.

Suprantama, kad daugumai labiausiai 
patiko linksmas aprašymas apie užsienie
čių darbininkų susitelkimą Muencheno 
gelež. stotyje. Ir buvo palinkėta, kad iki 
sekančio rečitalio kitais metais šis roma
nas būtų užbaigtas. Atkreiptas dėmesys 
į rašytojo pastabumą aplinkai ir situaci
jai aprašyti. Iš to kilo daugybė klausimų 
ir gyvas pokalbis apie rašytojo Landsber
gio kūrybos procesą ir sąlygas, apie kri
tikos ir skaitytojų atoliepį, pagaliau apie 
jaunimo galimybes tremtyje kurti. Jauni
mo atstovai iškėlė (jau nekalbant apie 
gero kalbos apvaldymo problemą) dabar
tinės jaunosios kartos pasimetimą, išsi
barstymą, išlepimą. Nors vidujinių jėgų 
ir užsidegimo kurti būtų, bet reikia auto
ritetų, kurie vestų.

Maloniame pokalbyje tęsėsi ilgas va
karas.

EUROPOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
STOVYKLA

Vokietijos Liet. Jaunimo Sąjunga ruo
šia šią vasarą Europos Lietuvių Jaunimo 
Stovyklą.
Data: liepos mėn. 26 d. iki rugpiūčio mėn.
2 d.
Vieta: Vasario 16 Gimnazijoje Huetten- 
fėlde, Vak. Vokietijoje.
Stovyklos tema: „Lietuvių liaudies papro
čiai“.
Stovyklautojų amžius: nuo 16 metų. 
Registracija: iki birželio mėn. 30 d. 
Registracijos adresas:

Kęstutis Ivinskis 
Oppelner Str. 61 
53 Bonn 1 
Vak. Vokietija

Stovyklos pragyvenimas kainuos 150. 
— vokiškų markių.

VLJS Valdyba maloniai kviečia euro
pietiškų ir neeuropietišką lietuvišką jau
nimą dalyvauti mūsų stovykloje.

Europos Lietuvių Studijų Savaitė vyks
ta nuo ruigipiūčio mėn. 2 d. iki rugpiūčio 
mėn. 9 d. netoli Paryžiaus, Prancūzijoje.

Tiesiog po EL Jaunimo Stovyklos jau
nimas, kuris domisi, galės važiuoti į Eu
ropos Lietuvių Studijų Savaitę.

KUN. V. ŠARKOS LAIŠKAI
Kovo 12 d. kun. V. šarka, gyv. Hambur

ge, pasiuntė prez. L. Brežnevui naują 
laišką, kuriame sako atlaikęs už jj mi
šias ir prašo duoti Pabaltijo tautoms bent 
tokią laisvę, kokią šiandien turi vengrai 
ir jugoslavai. Tada kun. šarka rekomen
duos jį Nobelio taikos premijai.

PAVASARIS
Vokietijoje pagaminta liauju (ilgo gro

jimo plokštelė. Tai pramoginių ir liaudies 
dainų rinktinė, kurią talentingai įdainavo 
K. ir A. Šalčiai, palydint gitarai ir kt. in
strumentams.

Vienoje plokštelės pusėje sentimentalių 
melodijų dainos: Pavasaris, Ramona ir 
kitos. Antroje — Tu prisimink, Ant Ne
ries kranto, Pražydo jazminai ir t.t.

(Plokštelę galima gauti nusiuntus 4 
svarus šiuo adesu:

A. &K. Saltys 
Kueramelipad 10 2903 Bad Zwischenahn 

W. Germany.

SOVIETŲ ŠNIPAI BRITŲ ŽVALGYBOJE
Skandalas dėl sovietų šnipų britų žval

gyboje sukrėtė visą D. Britaniją, paskel
bus spaudoje ir televizijoje ištraukas iš 
Chapimano Pincherio knygos „Their Trade 
is Treachery“ (Jų užsiėmimas — išdavys
tė).

Knygoje parašyta, kad buvęs pokarinia
me laikotarpyje britų žvalgybos viršinin
kas Roger Hollis, dabar jau miręs, įtaria
mas dirbęs sovietų naudai. Jo žinioje bu
vo kiti sovietų šnipai, kurie buvo susekti 
ir nuteisti anksčiau. Kai kuriems iš jų 
pavyko pasprukti į Sov. Sąjungą. Taip 
pat įtariamas buv. britų darbo partijos 
Tom Driberg, vėliau gavęs lordo titulą. 
Jis taip pat mirė prieš kelis metus.

SOVIETAI VĖL BANDO „ŽUDIKUS“
JAV žvalgybos žiniomis, sovietai vėl > 

bandė savo „satelitą-žudiką“, kurio užda
vinys naikinti kitus erdvėje skriejančius 
satelitus.

(Paskutinis šios rūšies eksperimentas / 
buvęs 1977 m. Dabartinis „žudikas“, infra 
-raudonų spindulių aparato pagalba, su
randa taikini ir sprogdamas sunaikina jį. i 

Bandymų atnaujinimas susijęs su san
tykių įtempimu, nes prez. Reagano admi- ; 
nistracija abejingai žiūri į visus dabarti
nius Maskvos liūliavimus. Sovietai susi
rūpinę amerikiečių pirmavimu erdvės ty- ; 
rimuose, ypač tuo orbitiniu lėktuvu, vad. 
Shuttle, kuris numatytas skraidinti balan- : 
džio mėn.

„Satelitų - žudikų“ bandymus sovietai 
pradėjo 1967 m. ir tokių buvo paleidę į į 
orbitą apie 30. Po to, tartasi mažinti td- į, 
kius bandymus. Kai Brežnevas su Carfe- 
riu pasirašė SALT, stradeginių ginklų aP- ; 
ribojimo sutartį, satelitų klausimas nebu- : 
vo pilnai išspręstas, o pati sutartis nepa- j 
tvirtinta dėl sovietų reikalavimų sustab- : 
dyti to orbitinio lėktuvo tolimesnį vysty
mą. Maskva bijosi, kad jis lengvai galės ' 
iš erdvės iššluoti visus jos sputnikus.

Vakarų gynybos žinovai šiuos sovietų 
eksperimentus laiko „atsilikusiais ir ne
tašytais.“

Paskutiniais metais, apsaugoti savo sa
telitus erdvėje, amerikiečiai daug atsie
kė: naujieji satelitai judresni, kietesnės : 
medžiagos ir sunkiau sunaikinami.

7 dienos
— Ispanijos vyriausybė paprašė Sov. 

Sąjungą atšaukti kaip galima greičiau 
savo Sovispan b-ės direktorių Jurijų I. 
Buchoivą, dėl jo veiklos, kuri yra „pavo
jinga Ispanijos saugumui“.

— Vokietijos policija padarė kratas ne© 
nacistų butuose, ieškodama nacių propa
gandos ir antisemitinės literatūros, kuri 
buvo atsiųsta iš užsienio. Policija palikti- 
no per 450 butų.

— Italijai nuvertinus 6 procentais savo 
lirą, užsienio turistams bus pigiau ten 
atostogauti.

— Huang Hua, Kinijos užs. reik, mi
nistras pareiškė buv. Amerikos preziden
tui Fordui, kuris lankėsi Kinijoje, kad 
santykiai tarp abiejų valstybių turi Būti 
gerinami, ypač dėl Sov. Sąjungos agresi
jos ir ekspansijos.

— Kovo 23 d. Maskvoje buvo pasirašy. 
ta sutartis dėl kultūrinių ir mokslinių 
mainų tarp D. Britanijos ir Sov. Sąjun
gos. Dviejų metų laikotarpyje numatoma 
pasikeisti 160 studentais ir mokytojais. 
Digšiol pagal panašų susitarimą D. Bri
tanijoje stažavosi nemažai lietuvių, atvy
kusių iš Vilniaus ir Kauno aukštųjų mo
kyklų.

— Iš rusų disidento A. Sacharovo buto 
Gorkio mieste sovietų agentai pavogė svar 
bių dokumentų ir jo rankraščiu.

— Sov. Sąjunga paneigė JAV kaltini
mus kuriuose iškeliamas sovietų vaidmuo 
Čado užpuolime. Tačiau visiems gerai ži
noma, kad Libijoj yra keli tūkstančiai ru
sų patarėjų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — balandžio 12 d., 12.15 vai. Iš

pažintys prieš Mišias.
NORTHAMPTONE — balandžio 5 d., 18 

vai., Šv. Lauryne, Craven St. Praveda 
kun. J. Sakevičius, MIC.
Kan. y. (Kamaitis priešvelykinį susite- 

kimą praves:
DERBYJE — balandžio 4 d., šeštadienį, 

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

NOTTINGHAME — balandžio 4 d., 19 
vai., Liet. Židinyje. Išpažintys nuo 18.30 
vali.

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

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

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

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

BRADFORDE — balandžio 5 d., 12.30 
v ai., atsimenant a.a. Kazį Jakutį.

HALIFAXE — balandžio 12 d., 1 vai.,p®, . 
St. Columba bažn., atsimenant a.a. Myk 
Tatkačiauską.

BRADFORDE — balandžio 19 d., 12. 301 
vai. — Kristaus Prisikėlimo Mišios.

Rochdalėje — balandžio 19 d., 12.15 vai 
Išpažintys prieš Mišias.
Boltone — balandžio 20 d., 11 vai. Išpažin 
tys prieš Mišias.
Manchesteryje — balandžio 26 d., 12. 30 
vai.
Nottinghame — balandžio 12 d., Verbose, 
11.15 vai., Lietuvių židinyje visos velni
nės apeigos.
Nottinghame — Didžiosios Savaitės apei
gos Židinyje: Did. Ketvirtadienį 19 vai., 
Did. Penktadienį 15 vai., Did. šeštadienį 
20 vai., Velykose su procesija 11.15 vai- 
Wolvcrhamptone — Velytose 17 vai., šv. 
Petre ir Pauliuje, North St. Sidabrinė mo
terystės sukaktis Jono ir Mafaldos Berta-' 
šių.
Birminghame— Velykų II d., balandžio 20 
d., 11 vai., 19 Park Rd., Moseley.
Derby — Velykų II d., 15 vai.. Bridge 
Gate.
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