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TAUTOS SUKIMAS III MES
Lietuvos (Atstovo (Vinco (Balicko , žodis, 

pasakytas DBLS atstovų (metiniame Suva
žiavime, 'Londone, ji981 'm. įbalandžia ,inėn. 
4 d.

Man yra malonu pasveikinti Jus visus, 
susirinkusius į šį DBLS metinį suvažiavi
mą ir palinkėti geriausios sėkmės Jūsų 
darbams.

Metiniai suvažiavimai, tam tikra pras
me, yra lietuvybės rekolekcijos, nes tų su
važiavimų metu yra suvedamos lietuviš
kos veiklos apyskaitos ir deklaruojami 
nauji pasiryžimai ateičiai.

Prieš 34 metus, kai buvo steigiama 
DBLS, tai vienas iš numatytų pagrindinių 
jos tikslų buvo — rūpintis, kad mūsų tau
tos dalelė, atsiradusi šiame krašte, ne tik
tai pajėgtų išlaikyti ir kultivuoti savo 
tautines vertybes, bet drauge atliktų pa
grindines pareigas savo tautai. Iš tikrų
jų, DBLS, vykdydama š'į uždavinį, yra at
likusi daug gerų darbų. Ir aš šia proga no
riu palinkėti, kad ji ir toliau pasiliktų 
tuo įrankiu, kurio pagalba D. Britanijos 
lietuviai pajėgtų atlikti misiją šiame 
krašte.

Pasaulyje dar vis tebevyksta kova ir 
tos kovos išdavos nuspręs žmonijos liki
mą. Lietuvos byla yra tos didžiulės kovos 
maža dalelytė.

Lenkų tautos pasipriešinimas yra nau
jas įrodymas, kad sovietų viešpatavimas 
ir jų komunistinė santvarka žmonėms ne
pakenčiama. Šis nebesustabdomas proce
sas yra taip gilus, kad net realiau galvo1- 
jantys komunistai, kaip matome Varšuvo
je, negali atsilaikyti prieš masinį tautos 
spaudimą.

Mes visi žinome, kad ir lietuivių tau
tos nusistatymas siekti laisvės ir nepri
klausomos valstybės atstatymo nėra nei 
palūžęs, nei sumenkęs. Priešingai, gausy
bė pavyzdžių rodo, kad ypač jaunoji lie
tuvių įkarta kasmet netgi stipriau šiuos 
troškimus išgyvena.

Be abejo, mums reikia daug kantrybės, 
belaukiant mūsų tautos vergijos galo. 
Reikia-, tačiau, suprasti, kad Lietuvos 
klausimo negalima išskirti iš bendrojo 
pasaulinio politinio vyksmo. Tas istorinis 
vyksmas nėra toks spartus, kokio mes no
rėtume. žinokime, tačiau, kad gyvenimas 
turi savo kietą logiką. Istorijon nuėjo 
Vakarų kolonializmas, neamžinas bus ir 
sovietinis tautų kalėjimas.

Žinoma, pati viena, lietuvių tauta, yra 
per silpna, kad galėtų atsipalaiduoti nuo 
galingo kaimyno jai uždėtų pančių. Taip 
pat ne mūsų galioje yra pakeisti didžių
jų valstybių politiką. Bet mūsų pareiga 
yra suprasti tarptautinių įvykių raidą, 
laiku į ją įsiterpti ir išnaudoti ją mūsų 
siekimų įgyvendinimui. Visados atsimin
kime, tačiau, kad nors žmonės keičiasi, 
bet nesikeičia tautos siekimas laisvės. Vi
si žinome, kad pavergtoje Lietuvoje tas 
jausmas yra gyvas ir drąsiai prasiveržia 
pro visas kliūtis. Atsiminkime taip pat, 
kad kas šiandien mums dar nėra pasie
kiama, rytoj gali būti tikra realybė...

Žvelkime tad į ateitį su nauju ryžtu ir 
su tvirtu tikėjimu. Būkime stiprūs, laiky
kimės organizuotai ir vieningai. Tokiomis 
mintimis ir jausmais sveikinu suvažiavi
mo dalyvius ir linkiu Jums geros sėkmės.

VLIKo TARYBOJE
Poseiminis VLIKo Tarybos posėdis įvy

ko 1981 m. sausio 31 d. ALTos patalpose 
Čikagoje. Be grupių atstovų ir antrininkų 
posėdyje dalyvavo VLIKo Valdybos pir
mininkas dr. K. Bobelis ir Tarybos pirmi
ninko pakviestas svečias ALTo pirminin
kas dr. Kazys Šidlauskas. Tarybos posė
džiui pirmininkavo dr. Vladas Šimaitis 
sekretoriavo Faustina Mackevičienė. Posė
dis prasidėjo a.a. Stasio Lūšio pagerbimu. 
Velionis -buvo vienas iš VLIKo kūrėjų ir 
jo veikloje reiškėsi iki savo mirties.

Dr. Kazys Bobelis patiekė VLIKo Val
dybos pranešimą. Pirmiausia pasveikino 
Tarybą ir jos narius Naujų Metų proga ir 
palinkėjo sėkmės ateities darbuose. Jis 
pabrėžė, kad metinio seimo atgarsiai yra 
teigiami. Seimo rengimo komitetas pra
nešė, kad seimas finansiniai pavyko la
bai -gerai. Vakarienės metu buvo surinkta 
4.700 dolerių aukų Tautos Fondui. Valdy
ba posėdžiavo prieš savaitę laiko, šalia 
valdybos narių dalyvavo Tautos Fondo 
atstovai. Tautos Fondo padėtis gera. Ypa
tingai padaugėjo paskutinio pusmečio 
metu Laisvės Fondas. Gauta 10.000 ir 
9.000 dolerių palikimai. Valdybos posėdy
je diskutuotas Tarybos vardu pasiųstas 
Regio laiškas Lietuvos sienų reikalu. Val
dyba nutarė į šį laišką tiesioginiai nerea
guoti ir kreipiasi į Tarybą, kad įpareigo
tų jos ribose veikiančią Lietuvos sienų 
komisiją paruošti žemėlapį, kurį Valdyba

galėtų vartoti savo ateities leidiniuose. 
Pirmininkas toliau pranešė, kad Madrido 
konferencijos atgarsiai yra geri ir, kad 
amerikiečių delegacija laikosi stipriai, sa
vo pareiškimuose cituoja HR 200 rezoliu
ciją kaip ramstį savo pozicijos palaikymui. 
Eltos tiražas yra didinamas. Seimo rezo
liucijos bus išleistos specialioje Eltos lai
doje. Prie pagrindinių seimo rezoliucijų 
bus pridėta rezoliucija Lenkijos įvykių 
reikalu, nes seimas tai buvo palikęs Val
dybos nuožiūrai. Santykiai su PLB nėra 
pasikeitę.

Seimo apžvalgą padarė inž. J. Jurkūnas.
Teisių ir politinės komisijos paruoštas 

VLIKo statuto projektasdėl pavėluoto pa
siuntimo Valdybos nebuvo įtrauktas į sei
mo darbotvarkę. Taryba įpareigojo komi
sijos pirmininką paruoštą statuto projek
tą artimiausiu laiku pasiųsti Valdybai ir 
Tarybą atstovaujančių grupių pirminin
kams. Valdyba turi šį punktą būtinai įdė
ti į sekančio seimo darbotvarkę.

Mažosios Lietuvos sienų klausimu ’buvo 
perskaitytas Lietuvos sienų studijų komi
sijos pareiškimas. Po kiek ilgiau užtruku
sių diskusijų buvo priimta rezoliucija įpa 
reigoti Valdybą laikytis 1949-tais metais 
VLIKo nustatytų sienų.

(LKDS biuletenis)

KRONIKAI io m.
Vienas Vak. Vokietijos Lietuvos katali

kams palankiausių dienraščių yra 
„Deutsche Tagespost“. Jo žurnalistė Diet- 
hilda Treffertienė yra Lietuvos vargina
mų katalikų tiesiog garsiakalbis vokiečių 
visuomenei. Kovo 18 dienos numeryje 
dienraštis paskyrė visą puslapį Pabaltijo 
skriaudžiamiems krikščionims ginti, kur 
stambią vietą užėmė LKB Kronikos įženg 
tuvės į dešimtmetį.

Žurnalistė Treffert nusiskundžia, kad 
be šio laikraščio, daugelis kitų yra per- 
santūrūs Pabaltijo reikalams, tuo tarpu 
kai tie yra gana iškalbūs Čilės ir EI Sal
vadoro neteisingumams. Pagal laikraštį, 
Pietų Amerikos valstybių neramumai yra 
kruvini, bet praeinamo pobūdžio, gi Pa
baltijy, ypač Lietuvoje, katalikų Bažny
čia kovoja dėl egzistencijos. Vokiečiai 
smarkiai prasižengia teisingumui, kai 
taip intensyviai angažuojasi už žmogaus 
teises Pietų Amerikoje, o tyli dėl tikin
čiųjų mindžiojamų teisių Lietuvoje. Ei 
Salvadore, sako žurnalistė Treffert, pa
kanka teisių valstybės ir Bažnyčios at
stovams važinėti po kraštą, analizuoti 
žmonių padėtį ir apie ją informuoti užsie
nį. Tegul kas pabando tą daryti Lietuvo
je. Užsienio žurnalistai gali Lietuvon įva
žiuoti tik su specialiai išduotais leidimais 
ir tiktai į sostinę, o su vietos gyventojais 
laisvai kontaktuotis yra visiškai neįma
noma. Bažnyčios atsakingųjų tikrąją nuo
monę tegalima sužinoti visiškai nuo polici 
jos izoliuotoje vietoje. O vistik Vakarai 
sužino nemažai apie mažutės Lietuvos 
drąsiuosius katalikus iš jų pogrindinės 
Kronikos, kuri kovo 19 dieną žengia į de
šimtuosius rezistencijos ir laisvės infor
macijos metus.

Kronika, — rašo ponia Treffert, — yra 
pasitikėjimo vertas informacijos leidinys, 
nes jis vengia vienašališkumo ir stengiasi 
objektyviai teikti faktus. Surankioti Lie
tuvoje, žinias, jas patiekti Kronikai, ją 
redaguoti, išleisti vargu suskaitomai dau
gybei tiesos mylėtojų atsiėjo brangiai: te
ko kentėti kalėjimuose, šalti Sibire, būti 
niekinamu 'psichiatrinėse ligoninėse, ar 
šiaip būti pažemintu. Nieko neperdedame, 
— sako vokiečių žurnalistė, — kad lietu
viai katalikai, tiesos skelbėjai, savo Kro
niką rašo ir ašaromis ir krauju. Nepaisy
dami laisvei pavojų, lietuviai stengiasi 
savo informacinę Kroniką kaip nors išga
benti į Vakarus, tikėdami Vakaruose ras
ti sau draugų, užtarėjų bei simpatikų.

k.d.

VASARIO 16 JAV KONGRESE
Jau eilė metų, kai Amerikos Lietuvių 

Tarybos pastangomis JAV kongrese mini
ma Lietuvos nepriklausomybės šventė, 
šiais metais vasario 17 d. senate reikšmin 
gą kalbą pasakė senato užsienio reikalų 
pirmininkas C. Percy, kalbėjo viso 17 se
natorių. Minėjime dalyvavo ALTos vice
pirmininkas T. Blinstrubas, dr, J. Valaitis, 
atvykęs iš Čikagos, Lietuvos atstovas dr. 
S. Bačkis, VLIKo vicepirtm. dr. J. Balys, 
Amerikos Balso lietuvių Skyriaus direk
torius A. Petrutis ALTos atstovas Wa
shingtone dr. J. Genys ir VLIKo raštinės 
vedėja M. Samatienė. Sekančią dieną, va
sario 18, Lietuvos nepriklausomybė buvo 
minima atstovų rūmuose. Minėjimą globo
jo kongresmanas F. Annunzio. 80 kong
resmenų padarė pareiškimus Lietuvos rei
kalu. Be minėtų dalyvavo dar kun. L. 
Andriekus, A. Vaičiulaitis ir ALTos vice- 
pirm. dr. L. Kriaučeliūnas. Po minėjimo 
Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai ap
lankė eilę kongresmanu ir turėjo pasikal 
bėjimą Lietuvos atstovybėje.

RIAUŠĖS LONDONO GATVĖSE
Juodųjų paauglių riaušėse, kurios bu

vo sukeltos Brixtono rajone (pietų Londo
ne) per balandžio 10-13 d.d. savaitgalį, su
žeista daug žmonių ir padaryta milijonai 
nuostolių. Tarp sužeistųjų — apie 20 po
licininkų ir ugniagesių, kurie buvo iškvies 
ti gesinti gaisrų. Sugriauti 9 namai, daug 
parduotuvių sunaikinta, automobiliai su
deginti. Viso nukentėjo apie 100 namų ir 
47 tapo grobimo aukomis.

Riaušių priežastis ištirti vyriausybė pa
skyrė tyrimo komisiją.

KELIONĖ APLINK PASAULI
Naujo tipo Amerikos lėktuvas — Space 

Shuttle ,,Columbia“ — su dviejų lakūnų 
įgula apskrido žemę 280 km. aukštyje 36 
kartus per 54 vai.

Bemotorinis lėktuvas buvo iššautas į 
stratosferą sekmadienį, balandžio 12 d., ir 
laimingai nusileido Kalifornijos aerodro
me antradienį, balandžio 14 d. suplanuo
tu laiku.

Nusileidžiant į žemę lėktuvo dalys bu
vo įkaitusios iki 1600 laipsnių C, bet ter
minės izoliacijos dėka temperatūra vidu
je nebuvo aukšta. Lakūnai John Young ir 
Robert Crippen, rekordiniu laiku apskri- 
dę žemę, jaučiasi patenkinti.

MASKVA ABEJOJA LENKŲ 
IŠTIKIMYBE

Sovietų korespondentų pranešimuose iš 
Varšuvos, kuriuos skelbia oficiali telegra
mų agentūra TASS, galima pastebėti 
Maskvos susirūpinimą dėl padėties Len
kijoje komunistų partijoje. Kremlius, aiš
ku, norėų kad lenkai suprastų „politines 
realybes, atsiradusias po Antrojo pasau
linio karo“, ir kad lenkų partija tvirtai 
laikytųsi marksizmo-leninizmo. TASS ko
respondentas sako: ,,Iš kiekvieno komu
nisto dabar reikalaujama kovingumo, drą 
sos, ginant partiją ir jos ideologiją. Par
tijoje negali būti vietos svyruojantiems, 
žmonėms, kurie yra abejingi politiniu at
žvilgiu“.

ši pastaba rodo, kad Lenkijos komu
nistų partijos viršūnėje esama Maskvos 
požiūriu nepatikimų žmonių. Iš antros pu
sės, sovietų kariuomenės laikraštis „Rau
donoji žvaigždė“ (1981. IV. 14) sako, kad 
Lenkijos karinės pajėgos yra pasiruošu
sios ginti savo krašto komunistinę sant
varką ir atlikti „kariniai — internaciona
linę“ pareigą. Straipsnis ,,Patriotų atsa
komybė“ siekia užtikrinti sovietų karius, 
kad lenkų kariais galima pasitikėti.

ŠOSTAKOVIČIAI PASIRINKO LAISVĘ
Pasižymėjusio sovietų kompozitoriaus 

Dmitri šoštakovičiaus sūnus Maksimas, 
kuris buvo atvykęs su Sovietų radijo sim
foniniu orkestru koncertuoti į Vak. Vo
kietiją, paprašė politinio prieglobsčio. 
Kartu su juo Vokietijoje liko ir dirigento 
19 m. amžiaus sūnus Dmitri šoštakovičius, 
to orkestro pianistas.

Po koncerto Fuert mieste, netoli Nuren- 
bergo, abu muzikai, 'tėvas ir sūnus, atvy 
ko su orkestru į viešbutį Nurenberge, o 
po to nuėjo į policijos nuovadą ir paprašė 
leidimo likti Vokietijoje. Prašymą svarsto 
valdžios įstaigos Bonnoje.

šoštakovičiai planuoja apsigyventi JAV.

LIETUVIAI PRAMOGINIŲ ŠOKIŲ 
TURNYRE

Balandžio 4 d., Vienoje, (Wiener Halle) 
įvyko tarptautinis pramoginių šokių turny 
ras Austrija — Sov. Sąjunga. Sov. Sąjun
gos komandoje šoko keturios poros: Vil
niečiai Vidas ir Dalia Kamaičiai ir kaunie 
čiai Arlandas Modzeliauskas su Edita Sa- 
gatauskaite, ir dvi poros iš Maskvos. Pir
mą vietą laimėjo TSRS komanda.

Komandos treneriai yra Česlovas ir Jū
ratė Norvaišos iš Kauno.

Sov. Sąjungos šokėjai Austrijoj buvo 
visą savaitę ir dalyvavo eilėje konkursų 
Innsbrucke, Linze ir kt.

MIRĖ F. NEVERAVICIUS
Balandžio 17 d. Londono ligoninėje po 

sunkios operacijos mirė rašytojas Fabijo
nas Neveravičius.

Velionis paliko liūdinčią žmoną Londo
ne ir dvi dukteris, gyvenančias užjūryje.

Apie laidotuvių laiką žiūr. kronikoje.

KATYNO ŽUDYNIŲ MINĖJIMAS 
VARŠUVOJE

„Pravdos“ (1981. IV. 15) laikraštyje 
buvo atspausdintas Varšuvos korespon
dento pasipiktinimas, kad lenkai suruošė 
Katyno žudynių minėjimą, kuriame daly
vavo 200'0 žmonių. Minėjimas įvyko Varšu 
vos Powarzki kapinėse, kur pagal Sovietų 
komunistų partijos organą „antisocialis- 
tinis ir kontrevoliucinis elementas suruo
šė antisovietinę orgiją“.

Pranešime, sakoma, kad minėjimo kal
bėtojai kaltino rusus dėl Lenkijos karinin
kų nužudymo karo metu. Esą minėjimo 
organizatoriai panaudojo hitlerinę versi
ją lenkų belaisvių masinėms žudynėms 
pavaizduoti.

Rusai vis dar bando suversti kaltę vo
kiečiams už Katyno žudynes.

DEMONSTRACIJOS GRUZIJOJE
„The Observer“ (1981.IV.12) praneša, 

kad kovo 23 ir 30 d. Gruzijos sostinėje 
Tblisi įvyko demonstracijos, kuriose da
lyvavo per tūkstantį studentų. Jie protes
tavo prieš naujas rusifikacijos priemones, 
dėl kurių yra kaltinamas Gruzijos komu
nistų partijos sekr. Eduard Ševardnadze.

Susirūpinimas dėl nacionalinės politi
kos Gruzijoje tęsėsi nuo 1978 m. balan
džio mėn. demonstracijų, kada naujoje 
konstitucijoje gruzinų kalbai buvo suteik
tos teisės egzistuoti lygiomis su rusų kal
ba.

Pastaruoju laiku Vakarus pasiekė 365 
Gruzijos intelektualų pasirašytas laiškas, 
adresuotas prez. Brežnevui ir Ševardnad
zei, kuriame sakoma, jog Gruzijos mokyk
lose vyksta sustiprinta rusifikacija. Tas 
veda prie „gruzinų tautos teisių, kurios 
buvo laimėtos kovoje prieš carizmą, pra
radimo“.

J. RUDNYCKYJ LONDONE
šiomis dienomis Londone lankėsi Demo

kratinės Ukrainos Respublikos ministras 
pirmininkas (tremtyje) prof, Jaroslav Rud 
nyckyj. Per paskutinius 4 mėnesius jis va
žinėjo po Afriką supažindindamas atsto
vus su Europos Pavergtųjų tautų sieki
mais ir noru išsilaisvinti iš Sovietų Są
jungos vergijos.

Balandžio 8-tą dieną Ukrainiečių Tauti
nė Taryba Didž. Britanijoje suruošė savo 
ministrui pirmininkui priėmimą, į kurį 
buvo pakviesti diplomatinio ir politinio 
darbo atstovai. Prof. J. Rudnyckyj papa
sakojo savo įspūdžius ir atsakinėjo į 
klausimus. Iš lietuvių priėmime dalyva
vo Z. Juras.

MES REIKALINGI LIETUVAI
Spaudoje jau buvo rašyta, kad 1980 spa 

lio 16-26 Zalcburge (Austrija) buvo su
rengta Lietuvos savaitė. Programa atvež
ta iš Lietuvos su nemažu sovietinės pro
pagandos (įmaišu. Padėčiai teisingai nu
šviesti tikrieji lietuvių draugai Austrijos 
katalikai išleido ir plačiai paskleidė atsi
šaukimą „Mes reikalingi Lietuvai“. Lape
lyje nurodyti skaičiai ir faktai, liudijan
tys sovietų šeimininkavimo nuo 1940 me
tų Lietuvoje padarinius: uždarytos 484 
bažnyčios ir koplyčios, uždrausti visi mo
terų ir vyrų vienuolynai, uždėti varžtai 
kunigams neleidžiama religinė spauda ir 
t.t. Išvardyti 1979 ir 1980 m. suimti ir nu
teisti už religinę bei tautinę veiklą asme
nys, nurodant jų adresus. Gale atsišauki
mo sakoma, kad Lietuvoje reikalinga: 
„mūsų maldų už prispaustuosius brolius 
ir seseris, mūsų kreipimosi į Sovietų am
basadą Vienoje arba į generalinį Lietu
vos komunistų partijos sekretorių Griš
kevičių (nurodyti adresai), mūsų sveiki
nimo kortelių suimtiesiems arba jų šei
moms, kaip krikščioniško solidarumo ženk 
lo“.

Dabai- gauta žinia, kad š.m. balandžio 
20 d. į Lietuvą vienai savaitei vyksta ofi
ciali Zalcburgo delegacija. Vienas jos na
rys sutiko įteileti katalikų austrų prašy
mą palengvinti Lietuvos katalikų padėtį.

J. L.

Buv. DBLS Valdybos nariui, visuomenės veikėjui ir rašytojui

FABIJONUI NEVERAVIČIUI

mirus, jo ,mielą žmoną, dukteris, gimines ir pažįstamus nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu liūdi

DBLS Centro Valdyba, „Nidos“ leidyka ir E. Lietuvio Redakcija

PAŠA UL YJE
— Apskaičiuota, kad Londono transpor

tas šiais metais turės mažiausiai 21 mil. 
svarų nuostolio.

— Iš Indijos pranešema, kad sovietai 
atgabeno dar 20.000 kariuomenės į Afga
nistaną. Taip pat ateina žinios apie dujų 
naudojimą prieš kalnuose pasislėpusius 
partizanus.

— Lenkija pranešė Vakarų bankams, 
kad nepajėgs atmokėti savo skolos 1981 
m. antrojo ketvirčio įsipareigojimo, 'ku
ris siekia 459 mil. svarų ir privalo būti 
grąžintas iki birželio 30 d.

— Praėjusais metais prancūzų pragyve
nimo lygis krito 0.4%. Tai pirmas atvejąs 
laike paskutiniųjų 20 m.

— 1980 m. Egiptas susilaukė 1 mil. ir 
ketvirtį turistų. Dabar statoma daug nau
jų viešbučių, nes tikima, kad iki 1985 m. 
tas skaičius sieks 4 mil.

— Rytų Vokietijos komunistų partijos 
aukštas pareigūnas Horst Tschanter spau
doje kritikavo Sov. Sąjungą ir kitus sate
litus už ekonominių pasižadėjimų nevyk
dymą.

— Komunistų bloko kraštuose smalkiai 
krito žemės ūkio produkcija. Dabar ima
masi naujų priemonių ir daromi planai 
ateities derliams.

Sov. Sąjunga pasiryžusi 1981 m. prisi
auginti 243 mil. tonų grūdų, o mėsos ga
mybą pakelti 14%.

Norima atnaujinti grūdų sutartis su 
JAV, iš kurių tikimasi įsivežti ilki 20 mil. 
tonų per metus.

— Per tris pirmuosius šių metų mėne
sius D. Britanijoje susilikvidavo 2.263 fir
mos.

— Ispanijos kongresas svarstys skyrybų 
legalizavimą. Iki šiol skyrybos Ispanijo
je buvo draudžiamos.

— V. Berlyne kalinamas Hitlerio pava
duotojas Rudolf Hess turėjo sveikatos pa
tikrinimą. Jam 86 m.

— „Pravdoje“ buvo rašoma apie JAV 
grūdų eksporto į Sov. Sąjungą suvaržymų 
politinius ir ekonominius nepasisekimus, 
ir siūloma tuos draudimus greičiau at
šaukti.

Maisto trūkumas sovietuose vis didėja. 
Pieno produkcija šiais metais vėl 3% su- 
žėjo. Dėl pašarų stokos ir JAV grūdų eks
porto draudimo, išpjauta daug galvijų.

— Vak. Vokietijos vyriausybė patvirti
no naują energijos taupymo programą ir 
įvairių naftos pakaitalų technologijos 
planą.

— Lenkijos ūkininkams pakeltos kainos 
už žemės ūkio produktus. Pakėlimai jau
tienai ir pienui siekia daugiau 100%. Iš
vengti kainų kilimo krautuvėse, valdžia 
turės daryti primokėjimus.

Šiais metais Sov. Sxjunga pasižadėjo 
parduoti 13 mil. tonų valgomosios alyvos 
ir 3 mil. tonų naftos produktų.

— 1981-85 laikotarpyje Fordas inves
tuos D. Britanijos automobilių fabrikuose
l. 408 bid svarų, tačiau taip pat sumažins 
29.000 darbininkų.

— Prie Japonijos krantų JAV povande
ninis atominis laivas susidūrė su japonų 
prekybos laivu. Japonų laivas nuskendo ir 
su juo žuvo du įgulos nariai. Kitus jūri
ninkus pavyko išgelbėti.

— Jaunas Afganistano armijos karinin
kas pabėgo su sovietų gamybos tanku į 
Pakistaną. Jis pasakė, kad kartu su juo 
tanke buvęs kareivis norėjo jį sustabdyti, 
bet jis išmetė jį iš 'tanko.

— Balandžio 12 d. Las Vegas mieste, 
JAV, mirė buv. sunkaus svorio bokso čam 
pijonas Joe Louis (66 m. amžiaus). Jis 
pradėjo boksininko karjerą 34 m. ir 'buvo 
nugalėjęs septynis žymiausius boksinin
kus, įskaitant lietuvį Jack Sharkey. 1938
m. jis nugalėjo vokietį Schmelingą ir pa
siekė savo karjeros viršūnę.

— Demonstrantai Vak. Berlyne sustab
dė amerikiečių karinį traukinį ir padarė 
daug nuostolių. Panašias riaušes komunis 
tų simpatikai sukėlė Frankfurte., Tai bu
vo teroristų, kurie yra laikomi Vokietijos 
kalėjimuose, simpatikai.

— Sovietų teismas Donecke nuteisė tris 
vyrus, kurie išprievartavo ir nužudė mer
giną, sušaudyti. Sprendimas įvykdytas.

— Balandžio 15 d. Hamburgo nuiversi- 
teto rūmuose sprogo teroristų padėta bom 
ba. Padaryta daug nuostolių, ypač antra
me aukšte.

— Olandijos vyriausybė išvarė Sovietų 
telegramų agentūros TASS koresponden
tą V. Leonovą, kuris bandė susisiekti su 
valdžios pareigūnu ir išgauti paslapčių.

POPIEŽIUS LIETUVIŠKAI
Velykų dieną popiežius iškilmingai pa

laimino 250000 minią šv. Petro aikštėje, 
Romoje, ir pasveikino tikinčiuosius 43 
tautų kalbomis. Lietuviškai jis palinkėjo 
— Velykų .palaimos ir vilties Kristuje.

Iškilmės buvo rodomos 28 valstybių te
levizijoje.
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Baltos bures plazda
Geras bičiulis, karlštas knygų mėgėjas 

įbruko man į rankas seną, aprizgusią kny
gą, pridūręs, kad man būsią įdomu ją 
paslkaityti. Tai didžiulis 442 psi. ,,Lietu
vių kat. spaudos draugijos metraštis“, iš
leistas 1916 m. JAV. Jį redagavo kun. P. 
Lapelis ir L. šimutis.

INemuno juosta
Tarp daugelio rimtų straipsnių ir belet 

ristilkos kūrinėlių mano dėmesį patraukė 
J. Sakalo (spėju — I. Sakalausko, gimu
sio 1892 m. lapkričio 7 d. Vaikuškio vis.,

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg

/. Kuzmickis
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii  ̂
Ukmergės aps.) apsakymėlis „Iš atsimini
mų“. Jame autorius aprašo „plačią Nemu
no juostą, išvingiavusią per kalnus“ ir 
tarp „didesnių ir mažesnių kalnelių, apau 
gūsių tiršta žole ir krūmeliais“, plaukian
tį „Keistučio“ garlaivį.

„Kitoje garlaivio pusėje pamatęs pasi
rėmusi ant krotų jaunikaitį“, vilkintį stu
dentiškus, bet apiplyšusius rūbus, auto
rius jį pakalbina ir, įsigijęs pasitikėjimą, 
sužino, kad tai buvęs Peterburgo univer
siteto studentas. Sunkiais Lietuvai laikais, 
kada „visi buvo baudžiami už lietuvišku
mą, už skaitymą ir gabenimą knygų per 
sieną“, grįžo į tėviškę. Naktį į namus įsi
veržė „pristavas su žandarais“ ir kratos 
metu „rado keletą lietuviškų knygų, ku
rias tik-ką buvau gavęs iš užsienio ir ke
tinau parvažiavęs namo praplatinti savo 
apielinkėje“. Suimtas ir įkalintas, nutarė 
su draugais pabėgti. Papbloškęs ant že
mės kalėjimo sargą, pasileido su draugais 
bėgti. Kareiviai besivydami nušovė Miką, 
suėmė Joną, o jis pats pabėgo.

Kur nelaimės draugai?
Tik po dviejų metų „parėjo namo kaip 

elgeta“, bet kas esąs prisipažinti neišdrį
so: „Sąžinė neleido, nes jaučiaus esant 
dideliu prasikaltėliu“. Septynerius metus 
bastęsis i® vietos į vietą, garlaivyje su
tiktajam liūdnai užbaigiu savo epopėją:

„Kur mano draugai?! Mikas — amžiną 
atilsį — ramiai jau miega žemėje. Jonas 
gi, — gal ištremtas kur į Sibirą kenčia 
didžiausį vargą, o jei ne, tai ir šiandieną 
pūna kalėjime. Aš — gi liuosas... Bet vi
sados prieš mane stovi baisus paveikslas 
akyse ir, rodos, ant kiekvieno žingsnio tė- 
mija mane žandarai, kad sugautų. Toks 
tai likimas... Už šventą ir prakilnų darbą 
dėl savo tėvynės, dėl savo brolių šiandie
ną turiu slapstytis, lyg koks valkata“...

Ta pati istorija ir šiandien kartojasi 
Lietuvoje, kur Nemunas „banguoja savo 
išbrėžta vaga, nešdamas kartu Lietuvos 
vargus, bėdas ir dejavimus, o pasiekęs 
galą, gramzdina juos į Jūrų užmaršties 
bangas“.

„Burės įr ^varikliai“
Lietuviai gi ir pavergtoje Lietuvoje, ir 

laisvame pasaulyje veržiasi į upes, eže

rus ir jūras, skrosdami motorvaltėmis, 
nedidelėmis jachtomis bei kelioniniais mo
torlaiviais nerimstančias bangas. Visiems 
tiems, kurie įdomaujasi laivais ir jūrinin
kyste, jachtos vadas, navigatorius B. 
Stundžia parengė itin vertingą „Burės ir 
varikliai“ knygą, kurią išleido Jūrinin
kystės knygos fondas, paremtas visos ei
lės leidėjų ir rėmėjų (Neringa, 1978 m.).

Buriavimo sportas patraukia ne tik 
jaunimą, bet ir pagyvenusius žmones: 
anglas F. Chichester, sulaukęs 68 metų ir 
vėžio kankinamas, buriniu laivu vienas 
apiplaukė visą pasaulį.

šioje knygoje rašoma apie sportinius ir 
pramoginius laivus, buriavimą, navigaci
ją, laivybą ir plačiai supažindinama su 
varikliais, jų pasirinkimu, priežiūra, ge
dimo priežastimis ir p.

Laivininkystės žodynas
Kai skaitome kad „burinės jachtos to

limose kelionėse dažniausiai naudoja vėt
rungės tipo mechaninį vairavimo įtaisą 
arba pačios save vairuoja atitinkamai nu
stačius bures ir prie vairo rankenos iš 
vienos pusės prijungiant šotą, o iš antros 
pusės guminę atatampą“,— susiduriame 
su eile šios sporto šakos techninio žodyno 
mums negirdėtų žodžių.

Kad buri.avimo mėgėjai geriau įsisavin
tų laivininkystės neįprastus žodžius, kny
gos pabaigoje pridėtas trumpas žodynėlis 
su anglų, vokiečių ir ispanų k. atitikme
nimis. štai keletas tų tropiškų žodžių: de
galų siurblys, didlburė, dirkė (pakeliamo
ji), straigtas (propeleris), šekelis (jungė), 
škūna, vantai, velenas ir kt.

Plačiai supažindinama su pramoginių 
ir sportinių valčių bei laivų statyba nuo 
griaučių iki jų padengimo, vidaus įrengi
mo, denio bei kajutės viršaus pritvirtini
mo.

Knyga labai gausiai iliustruota įvairiau 
siais brėžiniais valčių bei laivų pavyz
džiais, nuotolio skaitiklių diagramomis. 
Jachtos vadui ir navigatoriui B. Stundžiai 
talkininkavo laivų stat. inž. L. Balsys, jū
rų kipt. P. Mažeika ir L. Stripinis. Rank
raštį skaitė keli specialistai, kalbą taisė 
S. Daugvainienė.

Vandens sporto mėgėjams B. Stundžios 
„Burės ir varikliai“ nepakeičiama, labai 
naudinga knyga, kurią galima užsisakyti 
pas jos autorių (53, Yorkleigh Ave., Wes
ton, Ont. M9P 1Y3, Canada). Kaina 6 dol.

J. Sakalas, aprašydamas Nemuną ir jo 
pakrantes, pastebi, kad „ne veltui mūsų 
dainius Pr. Vaičaitis* aprašydamas Lietu
vos gražybę, sako“:

Kaip upės vanduo, mintis teka, 
idėjos reiškiasi galvoj, 
gamta su tavim, rodos, šneka, — 
gražu, gražu mūs Lietuvoj!

Kada nors lietuviškos burės ir varik
liai patrauks ir į Baltijos laukiančią jūrą.

Su lietuviais 
įįasuul^įe

NAUJI „PASAULIO LIETUVIO“ 
NUMERIAI

„Pasaulio Lietuvio“ pavėlavę 1980 me
tų lapkričio ir gruodžio mėnesių numeriai 
jau atspausdinti ir balandžio mėnesio pra 
džioje išsiųsti prenumeratoriams. 1981 
metų sausio-vasario mėnesių dvigubas 
numeris spaustuvėje ir pasieks skaityto
jus balandžio mėnesio viduryje. Nauju 
„Pasaulio Lietuvio“ vyriausiu redakto
riumi pakviestas Bronius Nainys, buvęs 
PLB Valdybos pirmininkas ir „Pasaulio 
Lietuvio“ redaktorius iki 1978 metų.

SUSIRAŠINĖJIMAS (TARP JAUNIMO
Pietų Amerikos lietuvių kongrese be 

kitų sumanymų, kaip informuoja ten da
lyvavęs PLB ir PLJS siųstas PLB valdy
bos vicepirmininkas kun. Antanas Sau- 
laitis, S.J., buvo pabrėžtas reikalas įvai
rių kraštų lietuviškam jaunimui vesti 
glaudesnį susirašinėjimą. LB padaliniai 
yra pasiryžę padėti jaunimui rasti susi
rašinėti norinčius. Tokių adresus galėtų 
gausiau spausdinti ir mūsų jaunimo bei 
kiti laikraščiai.

MIRĖ KOMP. J. SVEDAS
Kovo 10 d. Clevelande, JAV, mirė kom

pozitorius Jonas švedas.

J. švedas gimė 1927. III. 6. Vilkavišky
je, mokėsi Kauno ir Palangos gimnazijo
se, ir 1944 m. Vilniaus konservatorijoje. 
1946-48 m. studijavo Pabaltijo universite
te o 1948-49 m. — Detmoldo mizikos aka
demijoje. Emigravęs į JAV mokėsi Ame
rikos muzikos akademijoje, Čikagoje. Vė
liau dėstė Clevelando muzikos mokykloje 
ir sukomponavo gan daug dainų pagal K. 
Bradūno, J. Aisčio, A. Nykos-Niliūno po
emas ir kt. kūrinius.

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Jau rūpestingai ruošiamasi IV-jam 

Mokslo ir kūrybos simpoziumui, kuris 
įvyks šių metų lapkričio 25-28 dienomis 
Čikagoje. Simpoziumo darbai vyks tech
nikos, architektūros, medicinos, humani
tarinių ir socialinių mokslų, teisės, muzi
kos, fizinio auklėjimo, teologijos ir kitose 
sekcijose. Įvyks technologijos ir archi
tektūros mokslinių darbų parodos, kurias 
ruošia Pasaulio lietuvių inžinierių ir arc
hitektų sąjunga, taipgi bus moterų dai
lininkių paroda: senosios Lietuvos mito
loginiai simboliai. Tuo pačiu metu šau
kiami ir Pasaulio lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos bei Lituanistikos in
stituto suvažiavimai. Simpoziumo Or
ganizacinio komiteto pirmininkas yra inž 
Juozas Rimkevičius, 4627 S. Kilpatrick 
Ave., Chicago, IL 60632, o Mokslinės 
programos komiteto pirmininkas dr. 
Pranas Zunde, 1808 Timothy Dr., N.E., 
Atlanta GA 30329.

KULTŪRINIS (BENDRAVIMAS TARP 
IŠEIVIJOS [LIETUVIŲ

Siekiama išplėsti tarp atskirų kraštų 
lietuvių išeivijoje pasikeitimą knygomis, 
plokštelėmis, gaidomis, muzikos juoste
lėmis. Tokio pasikeitimų tinklo organi
zavimu yra susirūpinusi PLB Kultūrinių 
reikalų komisija. Ši komisija dabar rū
pinasi išleidimu istoriko Vincento Liule- 
vičiaus knygos: „Išeivijos vaidmuo ne
priklausomos Lietuvos gyvenime“.

PLATI PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ 
APIMTIS

Il-sios Pasaulio Lietuvių Dienos įvyks 
.1983 metais Chicagoje. Jose bus šie at
skirti renginiai: Vl-is Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas, VI-oji JAV ir Ka
nados Lietuvių Dainų šventė. Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės, V-ojo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso atidarymas, 
meniniai, kultūriniai ir kiti renginiai. Il
sias Pasaulio Lietuvių Dienas ruošia Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba, 
talkinama specialaus Pasaulio Lietuvių 
Dienų komiteto, kurio pirmininkas dr. 
Antanas Razma, jo pavaduotojas Bro
nius Juodelis. Yra sudaryti II Pasaulio 
Lietuvių Dienų organizaciniai nuostatai.

V. KASUBOS MEDALIAI
Skulptorius Vyt. Kašubą sukūrė keletą 

Lietuvos valdovų medalijonų. Pradėjęs 
nuo karaliaus Mindaugo, vėliau perėjo 
prie Lietuvos kunigaikščių. Kultūros ži
dinį Brooklyne dabar jau puošia penki 
medalijonai: Mindaugo, Gedimini, Algir
do, Kęstučio ir Vytauto.

Vyt. Kašuba dabar pradėjo naują meda
lijonų ciklą, skirtą Vytautui Didžiajam. 
Pirmasis 40 cm diametro vaizduoja Vy
tautą, laimėjusį Žalgirio mūšį. To meda- 
lijono yra nulieta keliolika egzempliorių, 
kad juos galėtų įsigyti įvairios liet, insti
tucijos.

STUDIJUOJA TAPYBA
Poetė Žentą Tenisonaitė - Hellemanns, 

gyvenanti Belgijoje, susidomėjo tapyba 
ir įstojo meno akademijon kaip laisva 
studentė.

STIPENDIJA (LITUANISTIKAI
Emilija Jonušienė, muziko Jonušo naš

lė, savo vyro atminimui įsteigė kasmetinę 
Broniaus Jonušo stipendiją lituanistikai 
studijuoti. Stipendijos dydis — 1000 do
lerių.

Kandidatus stipendijai gali pasiūlyti 
kiekviena liet, jaunimo organizacija iš 
bet kurio pasaulio kontinento. Siūlymo 
terminas — 1981 m. birželio 30 d. Rašyti 
šiuo adresu: Mrs. E. Jonušas, 4006 S.

DR. A. ŠTROMAS (KANADOJE
Kovo 28 d. Toronto Lietuvių Namuose 

dr. A. Štromas, atvykęs iš D. Britanijos, 
skaitė paskaitą apie išeivijos vaidmenį 
kovoje už Lietuvos laisvę.

„Vakarą kovojančiai spaudai“ buvo su- 
ruošęs Toronte leidžiamas anglų kalba 
laikraštis SPEAKUP, kurį leidžia kelių 
asmenų grupė su Giliaru Urbonu prieša
kyje. Laikraštis skleidžia sovietų paverg
tųjų tautų informacijas.

NAUJĄ KNYGA IŠ PAVERGTOS 
LIETUVOS PASITINKANT

Vasario 27 d. Čikagos Jaunimo Centro 
kavinėje buvo suruoštas naujos knygos 
„Valstybininkas Politikos Sūkuriuose“ 
sutikimas. Knyga buvo parašyta okupuo
toje Lietuvoje ir todėl jos autorius negali 
būti paskelbtas. Patiekiama daug naujos 
medžiagos iš prel. M. Krupavičiaus gyve
nimo, o taiip pat keletą dar niekur ne
skelbtų dokumentų.

Vakaronę atidarė dr. B. Paliokas pra
nešdamas, kad ši nauja knyga dedikuoja, 
ma Lietuvos Steigiamojo Seimo 60 metų 
ir prel. M. Krupavičiaus 10 metų mirties 
sukaktims paminėti. Apie M. Krupavičių 
trumpai iš savo prisiminimų Rusijos 
tremtyje kalbėjo teisininkas B. Žukaus
kas, buvęs LKD Centro Komiteto narys 
Voroneže. V. šoliūnas įvertino Steigiamą
jį Seimą ir jo atliktus darbus, perskaitė 
M. Krupavičiaus Seime pasakytą kalbą, 
priimant dr. K. Griniaus sudarytos vyriau
sybės deklaraciją. Kun. V. Bagdanavičius 
palygino tuo pačiu metu (prieš 60 metų) 
paskelbtas M. Krupavičiaus ir V. Lenino 
pažiūras į valstybę. Įžvalgi analyze sudo
mino klausytojus nauja knyga apie Kru
pavičių.

Knygas išleidimu daugiausia rūpinosi 
dr. Balys Paliokas. Jam talkininkavo kun, 
Vytautas Bagdanavičius ir eilė kitų bend
raminčių. Knygai išleisti aukojo Magdele- 
na šmuikštienė, Vygantų šeima, per dr. 
Kazį Šidlauską, Paliokų šeima ir P. Va- 
duvis po 1.000.00 dol. ir eilė kitų po ma
žiau.

Knyga gaunama Tėvynės Sargo admi
nistracijoje. Kaina 6 dol. minkštais ir 8 
dol. kietais viršeliais. Užsakymus siųsti:

Tėvynės Sargas 
c/o Antanas Balčytis 
6819 S. Washtenaw 
Chicago, IL 60629

DAIL. G. JOIINSTONIENES 
PAVEIKSLAI TARPTAUTINĖJ 

PARODOJ
Tarptautinėj keturių valstybių (Vokie

tijos, Italijos, D. Britanijos ir Prancūzi
jos) meno parodoj Caen mieste, Prancū
zijoj, kuri atidaryta balandžio 2 d. ir tę
sis iki balandžio 26 d., išstatyti ir Lea- 
mingtone, Anglijoje, gyvenančio mūsų dai 
lininkės Genės Gragarevičiūtės - Johns- 
tonienės keturi aliejaus darbai: „Covent- 
rio atstatymas“, Anglija (kat. nr. 172), 
„Glen Coe“, Škotija (nr. 173), „Arkacho- 
no miškas“, Prancūzija ,nr. 174) ir „Va
saros gėlės“ (nr. 175).

Balandžio 20 d. dail. G. Johnstonienė 
pakviesta teisėjų komisijon įvertinti Lea
mington, Warwicko ir Kenilwortho Vyres
niųjų Mokyklų meno parodoje išstaty
tuosius mokinių darbus.

Atsiusta paminėti
Moteris, 1981 m. sausis. Lietuvių mote

rų žurnalas leidžiamas Kanadoje.

Vokietijos LB Valdybos informacijos 
Nr. 1-2, 1981 m. kovo 31 d. Žinios iš Vak, 
Vokietijos lietuvių veiklos, viso 18 psl.

„...ir sugrįžta vėjas44
VL. BUKOVSK1S

Žymaus sovietų disidento, šiuo metu gyvenan
čio Anglijoje. Vladimiro Bukovskio atsiminimų 
knyga „...ir sugrįžta vėjas", susilaukė plataus at
garsio Vakaruose. Skaitytojų dėmesiui pateikiame 
ištrauką, kurioje autorius prisimena Stalino mirtį 
ir postalininį laikotarpį prie Chruščiovo, V. Bti- 
kovskis akivaizdžiai parodo, kaip anų laikų įvykiai 
padėjo suformuoti jo paties bei jo .bendraamžių pa
saulėžiūrą. Red.

1952 metais prasidėjo gydytojų — kenkėjų by
la, o kartu ir žydų persekiojimas. Daug buvo kal
bų, kad visus žydus ištrems, nes jie esą priešai ir 
nori nužudyti Staliną. Aplinkui augo neapykanta 
žydams. Visiems mums Stalinas buvo daugiau kaip 
dievas — jis buvo tikrovė, kuria negalima abejoti, 
jis galvojo už mus, mus gelbėjo, kūrė mums lai
mingą vaikystę. Žmogiškųjų vertybių skalėje ne
galėjo būti aukštesnės viršūnės. Visa, kas gera, bu
vo priskiriama jo valiai, o visa, ką matėme blogo, 
su juo neturėjo jokio ryšio. Todėl buvo neįmanoma 
sugalvoti ko nors labiau žvėriško, kaip nužudyti 
Staliną.

Sunkiai pergyvenau tai, kas vyko. Ne kartą 
sapnavau įkyrų sapnų. Tarytum sėdžiu didžiulėje 
salėje, pilna žmonių, visi ploja, šaukia, o tribūnoje 
— Stalinas. Jis ką tik pasakė kalbą, kurią nutrau
kė plojimai. Jis ima grafiną su vandeniu, pilasi į 
stiklinę ir nori išgerti. Tik aš vienas žinau, jog van
duo užnuodytas, bet nieko negaliu padaryti, šaukiu: 
„Negerk, negerk!“, bet mano balsą nustelbia ova
cijos ir šūksmai. Noriu bėgti prie tribūnos, bet to
kia spūstis, jog neįmanoma prasibrauti. Baimė, kad 
nužudys Staliną persekiojo mane kaip košmaras — 
aš tiesiog susirgau nuo to.

Mūsų mokykloje iš viso mokėsi tik du žydai. 
Vienas, Josifas, buvo gana nemalonus vaikinas: 
kažinkoks tūpčiojantis, besimeilinantis, o kartu 
įkyrus, akiplėšiškas. Nemėgau jo, ir mudu nedrau
gavome. O apie kito niekas, išskyrus mane, nežino
jo, kad jis žydas. Jo pavardė buvo ukrainietiška. Jis 

gyveno netoliese, ir mes paprastai eidavome drau
ge į mokyklą. Buvau matęs jo tėvą ir motiną ir 
žinojau kad jie žydai. Nebuvome draugai ir mud
viejų bendravimas apsiribodavo keliu į mokyklą. 
Dabar mane kankino klausimas: negi ir jo tėvai 
taip pat nori nužudyti Staliną?

Pagaliau vieną rytą visuotinės neapykantos 
taurė persipildė, ir Josifą ėmė mušti. Tai įvyko per 
pertrauką mokyklos kieme. Bet svarbiausia, kad jį 
mušė tie patys draugai, su kuriais buvo susidėjęs, 
prie kurių nuolatos lipo. Susirinko didžiulis būrys, 
ir kiekvienas taikėsi jam įspirti ar suduoti. Nereikė
jo jokių raginimų ar paaiškinimų visi tiesiog supra
to, kad jį galima mušti, niekas už tai nebaus. O 
tas nelaimingas Josifas užuot keliavęs namo po 
pirmos pylos, kažkodėl nusivilko į mokyklą ir 
visa savo laikysena stengėsi parodyti, kad jis geras, 
kad jis su visais ir nė kiek neįsižeidęs. Todėl jį mušė 
ir per sekančią pertrauką ir dar per kitą, o jis vis 
tiek su gailia šypsena toliau šliejosi prie draugų ir 
kuo smarkiau jį mušė, tuo labiau jis, regis, kvietė 
tęsti.

Matyt, jis niekaip negalėjo susitaikyti su min
timi, kad nebeturi daugiau draugų, kad stovi vienas 
prieš visus. Jis taip troško būti kartu su visais, kad 
buvo pasiryžęs žemintis, kęsti patyčias, kad tik ne
pasiliktų vienas. Kiekvieną kartą po pertraukos jis 
vilkdavosi į klasę, visas kraujuotas, patinusiomis 
lūpomis, ir vis mėgindavo su kuo nors pasikalbėti 
lyg niekur nieko. Jis manydavo, kad dabar jau 
viskas pasibaigė, praėjo ir bus kaip anksčiau. Bet 
sekančią pertrauką vėl viskas prasidėdavo iš nau
jo. Mokytojai tik griežtai liepdavo: „Nueik į tuale
tą, nusiprausk“. Ir jokių kamantinėjimų.

Aš jo nemušiau. Jis atrodė toks šlykštus savo 
gailia, klausiančia šypsena ant sumuštų lūpų, jog 
paprasčiausiai bijodavau atsidurti greta. Tik lau
kiau, kada pagaliau vis tai baigsis. Bent jau būtų 
susipratęs išeiti arba nudobtų jį, ar ką! O iš tiesų 
puikiai supratau, kad štai šitas Josifas su Stalinu 
nieko bendro neturi, negali ir net neįstengtų pa

galvoti apie žmogžudystę. Tad už ką gi jį muša, ir 
kodėl niekas to nenutraukia? Kodėl aš nemėginu su 
stabdyti? Dar daugiau, nuo kito ryto nustojau eiti 
kartu į mokykla su savo kaimynu. Stengiausi kiek 
pavėluoti, o išeidamas iš namų akimis ieškoda
vau jo nugaros.

Stalino mirtis sukrėtė mūsų gyvenimą iš pa
grindų. Pamokų visai nebuvo, mokytojai pasikūk
čiodami raudojo ir visi vaikščiojo užtinusiomis aki
mis. Radijas be paliovos transliavo gedulingus 
maršus, ir jautėsi kažinkaip, jog nebėra daugiau 
valdžios.

Kažkoks žmogus, persisvėręs per akių ligoni
nės langą su ašaromis balse šaukė: „Stalinas mirė, 
o aš čia!“

Kieme nesigirdėjo nei ginčų, nei peštynių, ir 
žmonės visiškai atvirai samprotavo: „Už ką dabar 
eis mirti? Gal už Malenkovą? Ne, už Malenkovą 
žmonės neis mirti.

Milžiniškos nesuvaldomos minios plaukė ga
tvėmis Kolonų salės link, kur gulėjo pašarvotas 
Stalinas, ir buvo jaučiama kažkas baisaus šioje ne
aprėpiamoje, tylinčioje, grėsmingoje minioje. Val
džia nedrįso sulaikyti jos, tik autobusų ir sunk
vežimių eilėmis atitvėrė kai kurias šonines gatves, 
ir minia plaukė nesulaikomai. Stogais bei palėpė
mis įsigudrinome prasibrauti net ligi „Nacionalio“ 
viešbučio* ir iš ten nuo stogo išvydome galvų jūrą. 
Tarytum banguojanti jūra, susitvenkusi minia siū
bavo spaudėsi, susieidavo, traukėsi. Ir staiga viena
me šonininiame skersgatvyje, minios spaudžiamas, 
autobusas pasviro ir nuvirto ant šono tartum dram
blys. Šitos eitynės tęsėsi keletą dienų, ir tūkstančiai 
žmonių žuvo spūstyje. Dar ilgai Gorkio gatvėje 
mėtėsi sagos, rankinukai, kaliošai, įvairūs popie
riai. Netgi liūtams prie Revoliucijos Muziejaus 
vartų kažkas sugrūdo po kaliošą į nasrus.

Laidotuvių dieną kraupiai sugaudė fabrikai ir 
gamyklos, kaukė automobilių ir garvežių signalai, 
įvyko kažkas nepataisomo, baisaus. Kaip dabar gy
vensime? Tėve brangus, kodėl mus palikai?

’prašmatnus viešbutis užsienio turistams miesto 
centre (vert.)

(bus daugiau)

Pasaulio lietuvis Nr. 11, 1980 m. lapkri
tis. Žurnalas „minčiai ir gyvenimui“. Lei
džia PLB Valdyba, Chicago. Prenumera
tos kaina 6 dol. metams, šiame numeryje 
48 ipsl.

Aušra, 1981 m. Nr. 1. Lenkijos lietuvių 
žurnalas, leidžiamas Lietuvių visuomeni
nės kultūros d-jos C. Valdybos, Seinai.

Mūsų Vytis, 1981 m. žiema. Skautiškos 
minties jaunimo ir vadovų žurnalas. Lei
džia Akademinis Skautų Sąjūdis, Chicago.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 7

Keturi vyrai, kurių pavardės buvo: Eše
rys, Lynas, Lydys ir Upėtakis, sėdėjo prie 
upės ir meškeriojo. Atsitiko taip, kad jie 
sugavo keturias žuvis, kurios atitiko jų 
pavardes.

Ešerys sėdėjo iš dešinės to meškeriotojo, 
kuris sugavo lydį, o vyras, kuris ištraukė 
upėtakį, buvo iš kairės to, kuriam pakliu
vo lynas, bet tik tas meškeriotojas, kuris 
sėdėjo kairėj iš krašto sugavo savo pavar
de žuvį.

Kokioj eilėj jie meš'keriojo ir kokias žu
vis kiekvienas ištraukė?

Atsakymas sek. nr.

Atsakymas nr. 6
a) Suvalgyti sekmadienį.
b )Iš dantų. Višta dantų neturi, — nau

doki! savo.
c) Todėl, kad jos galva toli nuo kūno.

Verduno kovos laukuose kareiviai buvo 
jau taip išvargę, kad per Kalėdų laikotar
pį padarydavo neoficialias paliaubas: iš
lipdavo iš aipkasų, pasikeisdvo rūkalais ir 
gėrimais.

Vieną vakarą pasigirdo giesmė. Vokie
čiai giedojo „Tyliąją naktį.“ Išgirdę Ka
lėdinę giesmę, anglai šoko iš apkasų. Tik 
staiga kulkosvaidžio ugnis, suplasnojo 
Skvernai, — visi griuvo atgal į duobę.

— Durniai, — sušuko puskarininkis, 
— ar nežinot, kad šiandien balandžio pir
moji?!
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DBLS SuvažiavimasX

33-įjį DELS metinį suvažiavimą atida
rė S-gos pinm. Zigmas Juras, pasveikin
damas suvažiavusius ir pakviesdamas pa
gerbti tylos minute mirusius narius. Dau
guma balsų suvažiavimo prezidiuman iš
rinkti: pirm. R. šovia ir sekretorium A. 
Jaloveckas.

Suvažiavimą sveikino Lietuvos diploma
tinis Atstovas D. Britanijai p. Vincas Ba- 
lickas, kurio sveikinimo kialbą spausdina
me atskirai, ir telegramomis bei laiškais: 
PLB Valdybos pirm. Vyt. Kamantas, DB 
LS garbės niarys Petras Varkala, Lietuvių 
Skautų Europos rajono vadas J. Masilaus- 
kas, Lietuvių katalikų Sielovados D. Bri
tanijoje vadovas kūn. dr. S. Matulis.

Rezoliucijų komisijon išrinkti: S. Kas
paras, M. Baronienė ir V. Gasparienė.

Praeitų metų suvažiavimo protolkolą 
perskaitė 32-ro suvažiavimo sekretorius 
J. Bliūdžius, Škotijos skyriaus atstovas. 
Protokolas priimtas su pataisomis.

Centro prgaiių (pranešimai
DBLS Centro Valdybos pirm. Z. Juras, 

paminėjęs savo pranešimą, kuris buvo at
spausdintas E:L. 13 Nr., plačiau sustojo 
ties D. Britanijos lietuviams labiau rūpi
mais klausimais. Jis pažymėjo, kad Są
jungos veikloje dažnai talkininkauja tau
tiečiai, kurie kasdieniniame gyvenime sto
vi atokiau nuo centro.

Pavyzdžiui, rengiant pasirodymą britų 
televizijoje dail. V. Jokūbaitis paskolino 
savo tautinių medžio dirbinių rinkinį, mo
terys paruošė kalėdinius eglutės papuoša
lus ir t.t. Mirusiojo mūsų spaudos darbuo 
tojo V. Zdanavičiaus našlė padovanojo 
Sąjungai turtingą spaudos rinkinį kurį 
velionis buvo atgabenęs iš Lietuvos ir iki 
mirties saugojo. S-gos garbės narys Pet
ras Varkala nuolat remia lietuvių kultū
rinę veiklą, pastaraisiais metais finansa
vo jaunimo, dalyvaujančio spaudos dar
be, konkursą.

Z. Juras iškėlė liet, jaunimo įsijungimo 
į Sąjungos veiklą svarbą ir pareiškė pa
dėką A. Vilčinskui ir V. Puodžiūnui, ku
rie redaguoja ir leidžia jaunimui skirtą 
laikraštėlį LYNES. Tai angliškai kalban
čiam lietuvių jaunimui leidinys, kuris in
formuoja apie Liet. Jaunimo S—gos veik
lą ir teikia pagrindinių lituanistinių žinių 
lietuviškos mokyklos nelankiusiam jauni
mui. D. Britanijos liet, jaunimas jau ruo
šiasi 1983 metų Lietuvių Dienoms, kurios 
vyks Čikagoje.

Bendradarbiaujant su European Liaison 
Group (Vid. ir Rytų Europos tautų orga
nizacija Londone), baltrečiai šiais metais 
ruošiasi įspūdingiau atžymėti Birželio trė
mimų, įvykusių prieš 40 metų, minėjimą. 
Be tradicinių pamaldų, kurios ruošiamos 
Londone St. Martirt-in-the-Fields bažny 
čioje, kurios bus birželio 14 d., European 
Liaison Group ruošia didesnį susirinki
mą Parlamento rūmuose, kur norima pa
kviesti kalbėtojais kelis britų parlamento 
atstovus ir egzilinių grupių veikėjus.

šia proga Z. Juras palietė ir santykių

NENUODYKIT SAVO ARTIMO!
Visi gerai žino, kokią žalą žmogaus or

ganizmui neša tabako rūkymas. Per pa
skutinį dešimtmetį, prieš tą velnio auga
lą vykstanti pasaulinė kova, atsiekė di
dėlių laimėjimų. Rūkytojų skaičius žymiai 
sumažėjo. Pvz., JAV beliko apie 35% ne
galinčių nustoti rūkyti. Vėžio ligos, prieš 
kurias modernioji medicina vis dar nesu
randa tikresnių gydymo būdų, glaudžiai 
susijusios su tabako nuodais. Taigi vi
siems aišku, kad rūkytojas pats pamažu 
save žudo. Tuo ir baigtųsi šis straipsnelis.

Tačiau dabar nauji tyrimai rodo, kad nu 
kenčia ne tik rūkantysis, bet ir kiti, šalia 
esantieji, žmonės. O tai yra kitų asmenų 
nuodijimas!

Britų medicinos žurnale „Lancet“ ra
šoma apie 27 nerūkančiųjų uždarymą vie
nai valandai rūkančiųjų kambaryje: jų 
kraujuje ir šlapume rasta žymus kiekis 
nikotino. Iš to matome, kad nerūkantieji 
negali išsisaugoti, kai praleidžia laiką 
drauge su rūkančiais. Pasaulio Sveikatos 
Organizacijos teigimu, jei nerūkantis pra
leidžia valandą prirūkytame kambaryje, 
įkvėpia tiek nikotino ir karbono monok- 
sido, kad tad prilygsta surūkytai cigare
tei.

Galbūt daug rūkytojų pilnai nesupran
ta, kad jų išpūstieji dūmai kenkia ir ki
tiems. Vienas laikraščio žurnalistas, rū
kytojas, remdamasis laisvės ir kitais mo
tyvais, bando pateisinti tą senąjį įprotį, 
siūlydamas užmiršti sveikatos atvejį. Ta
bako firmos taip pat aiškina, kad rūky
tojo išpučiamieji dūmai turi gal tik ne
malonų kvapą nerūkantiesiems.

O iš tikrųjų, tuose dūmuose yra tiek 
daug nuodų, ir jeigu suskaičiuosime, ra
sime daugiau kaip 40 įvairiausių rūšių: 
pradedant nikotinu, nitronu, karbono diok 
sidu, pyridinu, amonija, baigiant karbono 
monoksidu, metilo chloridu ir kitais,

Rūkančiųjų šeimose dvigubai daugiau 
vaikų serga plaučių ligom. Tyrimai įrodė, 
jog kralikų, laikomų 20 cigarečių kasdien 
prarūkytame narve, maždaug per dvejis 
metus plaučių maišeliai tiek padidėja, kad 
sukelia nuolatinį dusulį, žiurkėms per še

su lenkais klausimą, nes visose tarptauti
nio pobūdžio egzilinėse organizacijose 
Londone, tenka su jais bendradarbiauti. 
Viena iš tokių organizacijų Londone yra 
Rytų Europos federalistų s-ga, dėl kurios 
mūsų spaudoje buvo pakelta daug triukš
mo.

Dėl rinkimų į DBLS Centro Valdybą, Z. 
Juras patiekė suvažiavimui C. Valdybos 
pasiūlymą, kad suvažiavimas įgalioja sa
vo prezidiumo pirmininką dalyvauti Lie
tuvių Namų b-vės akcininkų susirinkime 
ir, renkant LNB direktorius, balsuoti vi
somis DBLS turimomis akcijomis už tuos 
asmenis, kurie bus jau išrinkti į DBLS 
Centro Valdybą. Tokiu būdu bus užtik
rinta, kad DBLS ir LNB vadovybėje yra 
tie patys asmenys.

C. Valdybos iždininkas B. Butrimas, 
papildydamas iždo pranešimą, kuris buvo 
atspausdintas E.L. 12 Nr. kai kurias po
zicijas paaiškino plačiau.

Tarybos pirm. E. šova išsamiai išdėstė 
Tarybos veiklą praeitų metų bėgyje. Jis 
pažymėjo, kad Tarybos prezidiumo nariai 
padarė LNB atskaitomybės reviziją ir re
vizijos rezultatus perdavė" DBLS valdy
bai. E. šova taip pat pastebėjo, kad vykę 
mūsų spaudoje ginčai padarė daug žalos 
mūsų vieningai veiklai. Kad tas nepasi
kartotų, jis pasiūlė keletą rezoliucijų, 
kurias perdavė rezoliucijų komisijai.

Revizijos komisijos vardu pranešimą 
padarė V. Leonas, perskaitydamas DBLS 
iždo, Tautos Fondo Atstovybės ir Tautinės 
Paramos Fondo revizijos akitus. Visos at
skaitomybės rastos tvarkoje.

Tautos Fondo Atstovybės pranešimą pa
daręs J. Vilčinskas padėkojo visiems au
kotojams ir aukų rinkėjams, kurie prisi
dėjo prie aukų piadidinimo. Prašė ir to
liau remti fondą.

Tautinės Paramos Fondo vardu kalbė
jo R. šova. Jis padėkojo visiems aukoju
siems ir tiems, kurie organizavo aukų rin
kimą bei tvarkė atskaitomybę. Ragino pa
naudoti sąskrydį Manchesteryje aukų va
jui ir numatyti ten pranešimą apie Lietu
vos kovą dėl laisvės.

Lietuvių Centrui Vidurinėje Anglijoje 
įsigyti komisija savo pranešimą buvo pa
skelbusi E.L. 11 Nr. Plačiau tuo reikalu 
kalbėjo E. šova, paaiškindamas reikalą 
ir nurodydamas kliūtis naujam nekilno
jamam turtui pirkti.

Skyrių ir organizacijų atstovų praneši
mus pradėjo DBLS Birminghamo sk. at
stovas, iškeldamas naujos sodybos Viduri
nėje Anglijoje reikalingumą.

V. Junokas, Derby sk. pirmininkas, ga
lėjo pasidžiaugti sėkmingu pasirodymu 
anglų visuomenėje, apie ką buvo rašyta 
E. Lietuvyje. Dabar planuojama padova
noti būsimai Anglijos karalienei, vestuvių 
proga, tautinį lietuvės kostiumą. Tyrinė
jamos galimybės tokią dovaną įteikti ir 
galvojama apie lėšas. Kostiumas kainuo
tų apie 900 svarų. Pinigai turėtų būti su
rinkti iš visų D. Britanijos lietuvių. Der
by skyrius nupirko albumą, į kurį sudėjo 

šis mėnesius cigarečių dūmai išsaukia ta
nus. St. Louis universiteto duomenimis, 
nerūkantieji prirūkytose patalpose prisi
traukia pavojingai didelį kiekį karbono 
monoksido, kuris stabdo kraujui deguonį.

Kitiems žmonėms nereikia mokslinių 
įrodymų. Jie patys jaučia, kad cigarečių 
dūmai jiems kenksmingi. Pvz., vienoj Tek 
saso firmoj sekretorė turėjo apleisti įstai
gą, nes rūkančiojo direktoriaus dūmai 
keldavo jai gerklės skaudėjimą veikė au
sis ii' nosį.

Nustatyta, kad rūkantieji kitus asme
nis stato į nemažesnę riziką. Išpučiamuo
se dūmuose yra du kartus daugiau nikoti
no ir deguto, 3 kartus daugiau benozopy- 
reno, 5 kartus daugiau karbono monoksi
do ir 46 kartus daugiau amonijos, negu 
pats rūkytojas sutraukia. Be to, yra pa
vojingojo kadmijaus. Nesvarbu, kiek jo 
įtraukiama į plaučius: jis pasilieka ten 
visam laikui.

Daugelis kraštų jau išleido įstatymus 
apsaugoti rūkančiųjų ir nerūkančiųjų svei 
ikatai. Įspėjimai ant cigarečių pakelių, 
įvairūs tabako reklamų varžymai ir kitos 
priemonės daug padeda. Draudimas rūky
ti bibliotekose, teatruose, viešame trans
porte ir kitur, jau daug kur vykdomas. 
Pvz., JAV jau 33 valstijose įvesti įvai
riausi rūkymo suvaržymai. Los Angeles 
vienas tarnautojas, kuris įrodė kad nega
li dirbti rūkančiųjų kolegų kambary, ga
vo bedarbio pašalpą.

Nerūkantieji, kurie skaitys šias eilutes, 
ateityje gali tapti aukom šio savo artimų
jų ir draugų įpročio. Reikia tik stebėtis 
rūkytojų nesupratimu ir neįsigilinimu į 
tą žalą, kurią jie daro kitiems žmonėms. 
Retai kada kuris atsiklausia nerūkančių
jų, ar nueina kur į šalį parūkyti.

Tai ką gi turi daryti nerūkantieji, ku
rių yra dauguma? Gal geriausias patari
mas būtų toks: Kramtyti skiliautelę čes
nako, kuris ne tik valys plaučius, bet sa
vo kvapu privers nevieną nesusipratusi 
nuodytoją kiek nuošaliau laikytis!

K. 

visas nuotraukas, padarytas Britanijos 
sosto įpėdinio vizito Derbyje metu. Albu
mas bus padovanotas miesto valdybai.

D. Britanijos Liet, katalikų Bendrijos 
vardu pranešimą padarė P. Popika, pa
sveikindamas suvažiavimą ir plačiau pa
aiškindamas apie Bendrijos varomą dar
bą. Bendrija turi savo fondą, iš kurio šel
pia neturtingus Lenkijos lietuvius. Birže
lio 20 d. Nottinghame Katalikų Bendrija 
ruošia didelį suvažiavimą ir 1941 m. Lie
tuvos sukilimo minėjimą, į kurį kviečia 
visus D. Britanijos lietuvius. Bendrija pa
geidautų tampresnio bendradarbiavimo 
su D. Britanijos Lietuvių Sąjunga.

Liet. Inž. ir Architektų vardu kalbėjęs 
K. Tamošiūnas ragino D. Britanijos lietu
vius į didesnę vienybę ir bendradarbiavi
mą.

DBLS Nottingham© sk. pirmininkas K. 
Bivainis pasisakė prieš naujo centro Vidu
rinėje Anglijoje steigimą. Jo nuomone, 
reikėtų koncentruotis prie esamų skyrių, 
nuperkant kai kur namus klubams, ar iš
plečiant esamus.

DB Lietuvių Jaunimo S-gos pirm. J. 
Podivoiskis papasakojo apie jiaunos orga
nizacijos veiklą. Sąjunga palaiko ryšius 
su jaunimu kituose kraštuose. Šiuo metu 
ruošiami S-gos įstaitai, pagal kuriuos siū
loma, ikad DBLJ S-gos atskaitomybę tik
rintų DBLS Revizijos komisija. Prašo Su
važiavimo pritarimo.

DBLS Sodybos skyriaus vardu kalbėjo 
M. Bajorinas, atkreipdamas suvažiavimo 
dėmesį į skyriaus priimtą rezoliuciją.

Diskusijos dėl pranešimų
Pasibaigus pranešimams kilo labai gy

vos diskusijos kuriose dalyvavo P. Maša- 
laitis, J. Banaitis, V. Kapstys, A. Prans- 
kūnas ir visa eilė kitų suvažiavimo daly
vių. Dėl K. Barėno atsistatydinimo iš re
daktoriaus pareigų, Z. Juras paaiškino, 
kad K. Baronas jau ilgesnį laiką prašė 
atleidžiamas iš to darbo dėl asmeninių 
priežasčių. Centro Valdyba ir LNB direk
toriai, nerasdami kandidato redaktoriaus 
pareigoms, prašė K. Barėną tęsti darbą 
kuo ilgiau. Pagaliau jis atsistatydino, at
spausdinęs E. Lietuvyje paaiškinimą. Prie 
to prisidėjo -tendencingas aiškinimas apie 
Centro Valdybos narių dalyvavimą Rytų 
ir Vid. Europos federalistų organizacijoje.

Diskusijų įkarštyje pasireiškė keli tra
diciniai triukšmadariai, bandydami sukel
ti nepasitikėjimą Centro Valdyboje esan
čiais asmenimis. Jie norėjo neleisti suva
žiavimo prezidiumo pirmininkui balsuoti 
LNB akcininkų susirinkime, kaip tą siūlo 
S-gos Valdyba. Tačiau suvažiavimas 444 
balsais prieš 187 pritarė C. Valdybos pa
siūlymui.

Liet. Namų b-vės (akcininkų susirinkimas
Susirinkimui pirmininkavo b-vės di

rektorius J. Alkis, sekretoriavo A. Prans- 
įkūnas. Paaiškinimų davė valdžios patvir
tintas revizorius ir dir. S. Nenortas. Pra
eitų metų susirinkimo protokolas priim
tas be pataisų. Valdybos pranešimas bu
vo paskelbtas E.L. 11 Nr. ir piniginė apys
kaita — atskirame lape, kuris buvo iš
siuntinėtas akcininkams. Direktoriai siū
lė pakeisti b-vės įstatų 88 straipsnį tia 
prasme, kad direktoriais galėtų būti ir to
kie lietuviai, kurie neturi akcijų. Tas pa
lengvintų įsijungti į b-vės veiklą jaunes
nės kartos lietuviams, o be to leistų būti 
direktoriais tiems asmenims, kurie visas 
savo akcijas padovanojo DBL S-igai.

Po diskusijų šis pasiūlymas maža bal
sų persvara buvo atmestas.

Diskutuojant antrą pasiūlymą, kad nau
jo centro Vidurinėje Anglijoje pirkimui 
užtrauktų paskolų grąžinimą garantuotų 
Lietuvių Namų b-vė, — nuomonės pasida
lino. Vidurinės Anglijos skyrių atstovai 
kurie buvo tokio centro įsigijimo šalinin
kais, pasisakė už garantiją. Kiti, kurie ne
norėjo statyti bendrovės esamo turto, o 
kantu ir visos veiklos, į rizikingą padėtį,
— pasisakė prieš. Tokiu būdu už LNB-vės 
garantiją pasisakė 1785 akcininkai, priėš
— 2935.

A. Jaloveckas (Manchester) ir keli kiti 
akcininkai pasisakė prieš labai aukštą 
mokestį už atostogavimą Liet. Sodyboje 
(60 sv. per savaitę), ir pageidavo suma
žinti mokestį bent didesnėms šeimoms. 
Buvo paklausimų dėl didelių išlaidų Liet. 
Sodyboje telefonui ir transportui.

DBLS šuvažiavhno tąsa
Po pamaldų sekmadienį balandžio 5 d. 

suvažiavimas buvo tęsiamas labiau taikin
goje nuotaikoje. DBLS pirm. Z. Juras pa- 
aiškino^kad atsakydamas j užmetimą Cika 
gos laikraštyje „Akiračiai“, jis neturėjo 
noro užgauti K. Barėno. Atsakyme jis ne
minėjo pavardės. Jo tikslas buvo’ apginti 
DBLS garbę, bet jokiu būdu neužgauti 
K. Barėną. Jeigu, tačiau, K. Barėnas jau
čiasi užgautas tuo atsakymu, tai Z. Juras 
yna pasiruošęs asmeniškai jį atsiprašyti. 
Tą jis ir padarė, pasirašęs trumpą laišką.

J. Banaitis atsiėmė nepasitikėjimą pa
siūlymą ir suvažiavimas priėmė 25 bal
sais pasitikėjimo pareiškmą C. Valdybai.

Mandatų komisijos pranešimus
Mandatų komisijos vardu P. Mašalaitis 

pranešė, kad suvažiavime atstovaujami

Kiti rašo
KAD NEPASIKARTOTŲ SPALIO 9-JI

Tokia antrašte ,,Dirva“ (1981. I. 17) at
spausdino Algimanto Gureoko straipsnį, 
kuriame autorius kalba apie mūsų santy
kius su lenkais. Jis nesutinka su tais, ku
rie siūlo teritorinių problemų sprendimą 
atidėti iki to laiko, kai bus iškovota Len
kijos ir Lietuvos nepriklausomybė. A. Gu- 
reckas teisingai sako, kad Vilnius ir jo 
apylinkės yra pagrindinė Lietuvos dalis, 
kurios Lietuva negali atsisakyti. Todėl 
santykiai su lenkais priklauso nuo jų lai
kysenos tuo klausimu. Tą reikia išaiškin
ti jau dabar.

A. Gureckas sako: „Sovietų pavergtų 
valstybių nepriklausomybė galės būti at
statyta tik sovietinės imperijos galybei 
sunykus ar sužlugus, bet tai sudarys są
lygas Vidurio ir Rytų Europos teritori
niams persitvarkymams, tad galima lauk
ti, kad nepriklausomybės atstatymas ir te
ritorinių problemų sprendimas vyks be
veik tuo pačiu laiku. Juk valstybės suda
rymas ar jos nepriklausomybės atstaty
mas yra taip pat teritorinis klausimas.

Tiesa, su lenkais, taip kaip ir su kitais 
artimais ar tolimesniais kaimynais, rei
kia ieškoti kuo geriausių santykių. Bet 
tik ne Lietuvos žemių ir tuo labiau ne jos 
sostinės kaina. Gerų santykių reikia siek
ti su vokiečiais, ukrainiečiais, rusais, gu
dais. Yra rusų, kurie pripažįsta Lietuvos 
teisę į nepriklausomybę ir padeda mūsų 
tautai jos kovose už žmogaus ir tautos tei
ses — tai Kovaliovas, Sacharovas ir kiti. 
Yra ir lenkų, kurie Vilnių Lietuvai pri
pažįsta. Su jais bendradarbiaulkim, juos 
stiprinklim, kad jų įtaka lenkų tanpe plis
tų ir stiprėtų tiek pačioj Lenkijoj, tiek 
lenkų išeivijoj. Iki šiol visų mūsų veiks
nių ii' visuomenės laikysena lenkų atžvil
giu berods buvo vienoda — Vilniaus klau
simą laikyti išpiręstu Lietuvos naudai ir 
lenkams jo nekeliant, mums patiems jo 
nekelti, tačiau lenkams pareiškus ar pa
rodžius pretenzijas į Vilnių, griežtai pro
testuoti ir jei tai nepadeda, santykius 
nutraukti. Tokia laikysena sudarė pakan
kamas sąlygas su nuosaikiais lenkais daug 
kur bendradarbiauti; ji ir ateityje, atro
do, bus tinkamu, korektiškų ir naudingų 
santykių pagrindu.

šiuo metu galima ir turime lenkus nuo
širdžiai remti jų sunkioje ir pavojingoje 
kovoje už laisvės sferos Lenkijoj praplė
timą, tačiau juos remdami turėtume ne
užmiršti savo aiškios ir tvirtos laikysenos 
jų atžvilgiu, nes tik tokia laikysena deri
nasi su mūsų tautine savigarba ir gyvybi
niais lietuvių tautos interesais.,,

IKRAI SILKIŲ BAČKOJE
Sov. Sąjungoje suimta daug Užsienio 

Prekybos Ministerijos tarnautojų, kurie 
įtariami ikrų kontrabanda. Ikrai silkių 
bašikose, kartu su silkių eksportu, buvo iš
vežami Japonijon ir parduodami. Tuo bū
du milijonai dolerių nuėjo į privačias ki
šenes, nes suktybės vyko nepastebėtos 
bent 10 metų.

Pernai suimtasis Žuvininkystės Tresto 
min, pavaduotojas I. Rytovas, gegužės 
mėn. mirė kalėjime, o kitam jo bendrinin
kui, Žuvų Pardavimo Departamento di
rektoriui, Y. Feldimanui gresia mirtis. 
Taip pat suimta daugiau kaip 200 Žuvi
ninkystės Tresto darbininkų.

Šį skandalą valdžia bando nuslėpti, ta
čiau Vakaruose jau spėjama, kad tai yrą 
vienas iš didžiųjų, Sovietų istorijoj ži
nomų, ekonominių nusikaltimų.

18 skyrių (iš 20). Dalyvauja 27 atstovai 
su 678 balsais. Kitas organizacijas atsto
vauja 12 asmenų su 10 balsų. Be to daly
vauja 7 Valdybos nariai, keli Tarybos na
riai ir 1 garbės narys. Viso 700 balsų.

Akcininkų susirinkime dalyvauja 42 
akcininkai su 1728 akcijomis ir DBLS su 
3670 akcijų.

Rinkimai
Rinkimuose į Centro Valdybą kandida

tai gavo balsų: A. Vilčinskas — 570, B. 
Butrimas — 311, S. Nenortas — 295, A. 
Prtanskūnas — 239, V. Danilavičius — 
216, E. Matukas — 121 ir V. Dargis — 
109.

Tuo būdu C. Valdybom išrinkti: A. Vil
činskas, B. Butrimas ir S. Nenortas, kan
didatas — A. Pnanckūnas.

Tarybon išrinkti: A. Bučys — 513 bal
sų, J. Levinskas — 485, kandidatas E. šo
va — 429.

Revizijos komisijom vienbalsiai išrink
ti: A. Žukauskas, A. Ivanauskas ir V. Le
onas.

Mandatų komisija perrinkti buvusieji 
nariai su P. Mašalaičiu priešakyje.

Suvažiavimo (pabaiga
Baigiant suvažiavimą buvo pareikšti ke 

Ii pageidavimai. V. Junokas pageidavo, 
kad CV nariai dažniau lankytų provinci
jos skyrius. S. Kuzminskas — kad CV po
sėdžių nutarimai būtų skelbiami E. Lie
tuvyje, ir kad suvažiavimų nutarimai bū
tų vykdomi.

Rezoliucijų komisija perskaitė pasiū
lytas rezoliucijas, iš kurių dalis priimta 
ir įrašyta į suvažiavimo protokolą vykdy
mui.

Lietuvos Atstovas V. Balickas tarė bai
giamąjį žodį, pareikšdamas pasitenkini
mą suvažiavimo išdavomis.

Suvažiavimas baigtas Tautos Himnu.
J.V.

LIETUVOJE
APIPYLĖ ORDINAIS

Už Maskvos įsakymų vykdymą žemės 
ūkio produktų gamyboje ir pardavime 
valstybei TSRS Aukščiausios Tarybos 
prezidiumas kovo 16 d. įsaku apdovanojo 
ordinais ir medaliais apie 700 Lietuvos pi
liečių — „Žemės ūkio pirmūnų“. Lenino 
ordiną gavo 7 „pirmūnai“, tarp jų trys 
melžėjos. Spalio revoliucijos ordiną gavo 
9 vyrai ir viena melžėja, ir tjt. Įsaką pa
sirašė L. Brežnevas.

Tuo pat laiku kelios dešimtys žmonių 
buvo apdovanoti už pasižymėjimą pramo
nėje. Šiame sąrašą žymią dalį užėmė ru
sai, kurie dirba Lietuvos respublikoje.

Žinomas ateizmo Lietuvoje skleidėjas 
prof. Jakovas Minkevičius gavo „nusipel- 
nusio mokslo veikėjo“ vardą.

KUR GAUTI PLĖVELĖS?
Miestelių ir kaimų gyventojai, miškų 

ūkio darbuotojai nori įsirengti nedidelius 
plėvele dengtus šiltnamius agurkams. Ki
toms daržovėms auginti. Deja, Kėdainių 
rajono parduotuvėse plėvelių retai gau
ni. O yra žmonių, kurie kažkokiais keliais 
prisiperka gana daug plėvelės, įsirengia 
didesnius šiltnamius negu leista.

Pageidaujame, kad prekybininkai dar
žininkus geriau aprūpintų polietileno plė
vele, leistų jos nusipirkti iki 20 kvadrati
nių metrų šiltnamiui apdengti.

S. Ciurlevičius
Kėdainiai (V.L. 1981.III.31)

PUOSELĖJA GYVŪNIJĄ...
Vilniuje įvyko medžiotojų ir žvejų drau 

gijos konferencija, valdybos pirmininkas 
V. Puočiauskas papasakojo,—kai praneša 
„Valstiečių laikraštis“, — apie gražų dar
bą, kurį atlieka įvairaus amžiaus ir įvai
rių profesijų žmonės, puoselėdami mūsų 
krašto gyvūnją.

Kasmet vilniškiai medžiotojai daug die
nų praleidžia statydami ėdžias, darydami 
lizdavietes, ruoždami žvėrims pašarus. Jų 
prižiūrimuose plotuose įrengta 20 ėdžių 
elniams, 1000 — stirnoms, 250 druskos lai- 
žyklų, apie 600 dirbtinių lizdaviečių. Ne
užmiršti ir kiškiai, jiems medžiotojai su
kalė 500 ėdžių.

Žvejai per pastaruosius dvejus metus 
tvenkiniuose išaugino apie 15000 vienme
čių sidabrinių karosų, 2000 vaivorykštinių 
upėtakių, įrengė per 1000 nerštaviečių.

Medžiotojai ir žvejai numatė naujas 
veiklos gaires.

„Veiklos“ rezultatai:
Klaipėdos skyriaus medžiotojai per se

zoną sumedžioja 110 briedžių ir 100 stir
nų. šernų iki pusės sausio paklojo 132.

Vilniaus skyriaus kiekvienas žvejas mė
gėjas kasmet sugauna vidutiniškai 8—9 
kg žuvies.

Pagal dabar Lietuvoje veikiančias me
džioklės taisykles, valdžia „puoselėja“ su
medžiotų žvėrių kailius. 29-tas taisyklių 
punktas skelbia:

.jPrivatiems asmenims draudžiama par
davinėti, supirkinėti ir laikyti pardavimo 
arba perdirbimo tikslais laukinių žvėrių 
kailius.“ V. L. (1981.1.27)

Lenkijoje
LIETUVIŲ KULTŪRINĖ VEIKLA 1980 |M.

— Gegužės 25 d. Punsko mokyklos spor
to salėje įvyko iškilmingas koncertas, skir
tas tarptautinei Motinos dienai. Progra
mą sudarė šventinis ceremonialas, progi
nė poezija, šokiai ir dainos. Renginį reži
savo Algis Uzdila.

— Gegužės 31d. Burbiškiu dramos ko
lektyvas, vadovaujamas Kosto Ramanaus
ko, pastatė J. Mackonio komediją „Ledi 
Malkibet iš Akmenės“. Buvo tai labai vy
kęs komedijos vakaras. Vaidinimą žiūrė
jo per 200 žiūrovų. Po to burbiškiečiai šį 
veikalą vaidino Kreivėnuose.

— Birželio 1 d. Kreivėnų dramos būre
lis pastatė J. Baltušio veikalą „Gieda gai
deliai“.

— Birželio 5 d. Punsko mokykloje an
samblis „Tabalaika“ surengė savo kon
certą. Kolektyvui vadovauja mok. Anta
nas šliaužys.

— Birželio 8 d. Punsko Lietuvių kultū
ros namų dramos būrelis pastatė Kreivė
nuose Žemaitės veikalą „Marti“. Spektak
lį režisavo T. Vainienė.

— Birželio 15-tą Kreivėnų kaime kon
certavo Punsko estradinis ansamblis „Pu
nia“ ir mokyklinis vokalinis ansamblis 
„Ulbuonėles“.

— Birželio 15-tą Žagariu kaimo savivei 
kilininkai pastatė Keturakio komediją 
„Amerika pirtyje“. Veikalą režisavo Gedi 
minas Kraužlys.

— Gegužės 21d. Punsko LKN ansamb
liai: kaimo kapela „Klumpė“ ir šokių 
grupe bei choras „Dzūkija“ koncertavo 
Kreivėnuose.

— Birželio 22 d. Kreivėnų saviveikli
ninkai pastatė Vidugiriuose spektaklį 
„Gieda gaideliai“.

— Liepos 6 d. Stasio Liupkevičiaus „šei 
mos kolektyvas“ koncertavo Punsko mo
kykloje. Talkino ir Punsko estradinis an
samblis „Punia“.

(Aušra, 81/1)
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KALENDORIUS 1981 M.
V. 9. Motinos dienos minėjimas Buerger- 
hous‘o salėje, Huettenfeld, Vokietijoje.
V. 9. Motinos dienos minėjimas, 18.00 vai. 
30 Bentindk Rd. Nottingham.
V. 9. Pavasario balius, 20.00 vai., 2 Lad- 
roke Gdns., London Wil 2PT.
V. 24. Pavasario Sąsikrydis, Headley Park, 
Hampshire.
VI. 5-8. VI Baltistikos Konferencija Skan
dinavijoje, Stockholm.
VI. 14. Pabaltiečių pamaldos, 14.30 vaL, 
St Martiri-in-the-Fie'ds, Trafalgar Sq. 
London.
VI. 20. DBLKB Suvažiavimas ir Tautos 
1941 m. Sukilimo Minėjimas 30 Bentinck 
Rd., Nottingham.
VII. 3-5 Vasario 16 d. Gimnazijos buv. 
mokinių suvažiavimas, Huettenfeld, Vo
kietija.
VII. 25-VIII. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley Park, Hampshire.
VII. 26-VIII. 2. VLJS Stovykla, Romuva, 
Huettenfeld, Vokietija.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Montvillai- 
genne, Chantilly-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
p. X (Birmingham) — 25 sv., P. Klima

vičius — tris LNB akcijas ir A. Pupelis 
— dvi akcijas.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

Kanados Lietuvių Žmogaus Teisių 
k-tas 200.00 sv.

Už prisiųstą auką nuoširdžiai dėkoja
TPF Valdyba

AUKOS iSPAUDAI
B. Totoraitis — 12.50 sv., C. Sirvydas — 

5.50 sv., M. S. Rimša — 5.00 sv. ir N. žvir
blis — 1.50 sv.

Ačiū.

DBLS CENTRO VALDYBOS POSĖDIS
Pirmasis po Visuotinio Atstovų Suva

žiavimo DBLS Centro Valdybos posėdis 
įvyko sekmadienį, balandžio 12 d., Daly
vavo visi septyni valdybos nariai, pirmi
ninkavo buv. Suvažiavimo Prezidiumo 
pirmininkas R. Šova.

Kadangi po kiekvieno Suvažiavimo val
dyba iš naujo pasiskirsto pareigomis, po
sėdis prasidėjo diskusijomis tuo reikalu. 
Praeitas Suvažiavimas buvo labai audrin
gas ir buvusi valdyba bei jos pirmininkas 
susilaukė daug kritikos, tad naujoji val
dyba pašventė daug laiko nagrinėdama... 
ar reikalingi dideli pakeitimai pareigų 
pasiskirstyme. Prieita išvados, kad geres
ni rezultatai bus atsiekti laikantis maž
daug tų pačių pareigų kaip ir pernai, bet 
dedant žymiai daugiau pastangų palaiky
ti glaudžius santykius, su skyriais. Tuo 
būdu Valdyba pasiskirstė pareigomis se
kančiai: Pirmininkas Z. Juras, I-sis vice
pirmininkas ir sekretorius A. Vilčinskas, 
2-asis vicepirmininkas J. Alkis, iždininkas 
B. Butrimas.

Posėdyje taip pat buvo diskutuotas Vi
durinės Anglijos Centro reikalas. Prieita 
išvados, kad šis klausimas nebuvo pakan
kamai išnagrinėtas Visuotiniame Suvažia
vime ir todėl nutarta tuoj pat sukviesti 
specialių DBLS suvažiavimą.

Ypatingas DBLS suvažiavimas įvyks

šeštadienį, gegužės 16 d. Nottinghamo Ži
dinyje, 16 Hound Road, West Bridgford 
Nottingham. Suvažiavimo pradžia 13 vai.

Dienotvarkėje numatyti du klausimai:
1. Lietuvių centro Vidurinėje Anglijoje 

steigimas.
2. D. Britanijos lietuvių santykiai su ki

tataučiais ir jų organizacijomis.
Į suvažiavimą kviečiami DBLS skyrių 

ir lietuvių organizacijų atstovai, kurie 
normaliai dalyvauja metiniuose suvažia
vimuose. C. V. Sekretorius

Londonas
F. iNEVERAVICIAUS LAIDOTUVES
Mirusio rašytojo F. Neveravičiaus lai

dotuvių apeigos bus penktadienį, -Ibalan 
džio 24 d., 4 vai. p.p. West London Crema 
torium koplyčioje, Harrow Rd., London, 
Wil. Artimiausia pož. stotis — Kensal 
Green.

Vieton gėlių prašom aukoti Tautos ar 
Tautinės Paramos fondams.

TRADICINIS MARGUČIŲ BALIUS
šeštadienį balandžio 25 d., 7.30 vai. va

karo Sporto ir Socialinio klubo salėje, 
345A Victoria Par Road London E9., Lon
dono Moterų Šventos Onos Draugijos val
dyba rengia savo tradicinį Margučių ba
lių.

Veiks baras, užkandžių bufetas, bus pre 
mijuojami margučiai, šokiams gros gera 
kapela.

Visi londoniečiai laukiami Margučių ba
liuje.

Bollonas
SKYRIAUS VEIKLA

Kovo men. 22 d. latvių klube boltoniš- 
kiai buvo susirinkę aptarti savo einamųjų 
reikalų.

Pirmininkas padarė detaiinį pranešimą 
apie praėjusį pabaltiečių karnavalą ir pa
dėkojo Boltono šeimininkėms už prisidė
jimą prie šio paruošimo pasisekimo. Jis 
tada buvo išrinktas atstovauti boltoniš- 
kius DBLS suvažiavime. Tradicinis pobū
vis buvo smulkiai aptartas ir po gyvų dis
kusijų buvo nutarta pradėti ruoštis meti
nei kelionei į Sodybą.

Susirinkimas, kaip visada, pasibaigė be
sišypsančiais veidais ir draugiška nuotai
ka.

Bradfordas
PAMINĖTA A.A. JANINA VYMERIENĖ

Kaip kasmet taip ir šiemet Šv. Petro ir 
Povilo Bažnyčioje Bradforde buvo pami
nėta a.a. Janinos mirties diena.

Pamaldas atlaikė tos Bažnyčios Klebo
nas, anglas kunigas dalyvaujant vienuo
lių chorui iš Convent of the Most Holly 
Cross and Passion.

Bažnyčioje susirinko gražus būrelis ve
lionės giminių ir pažįstamų.

Po pamaldų p. P. Vymeris pakvietė vi
sus j savo namus kavutės.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchesteryje — balandžio 26 d., 12. 30 
vai.

Bradforde — gegužės 3 d., 12.30 vai., 
atsimenant mūsų gyvas ir mirusias mo
tinas.

Leeds — gegužės 10 d., 3 vai. p.p., H. Ro
sary bažn.

Manchesteris
SUSIRINKIMAS

Parvažiavę iš DBLS-gos suvažiavimo 
p. V. Kupstys ir A. Jaloveckas balandžio 
25 d., šeštadienį, 6 vai., Lietuvių klubo pa
talpose padarys pranešimą. Kviečiame 
kuo daugiau atvykti ii- išklausyti prane
šimo. Skyriaus Valdyba

Gloucesteris
METINIS SUSIRINKIMAS

Balandžio 25., šeštadienį, 2.30 vai., 37 
Midland Road ukrainiečių klubo patalpo
se. Gloucesterio-Stroudo DBLS skyrius 
kviečia metinį narių susirinkimą. Bus 
renkama nauja skyriaus valdyba ir svars
tomi skyriaus einamieji reikalai. Taip 
bus pranešta iš Londono metinio Suvažia
vimo. Prašome Skyriaus narius ir nena- 
rius dalyvauti.

J. Vilinihs (Skyriaus Valdybos vardu

Rochdale
SUSIRINKIMAS

Gegužės 2 d. 7 vai. vak. 80 Molesworth, 
Ukrainiečių klube D. Banaitis darys pra
nešimą apie DBLS suvažiavimą ir Lietu
vių Namų b-vės reikalus.

Visus narius ir akcininkus maloniai 
prašome dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Stoke-on-Trenl
VEDYBINĖ SUKAKTIS

DBLS-gos Stoke-on-Trent skyriaus gar 
bės narys Vytautas Andruškevičius ir 
Benedikta balandžio 18 d. šventė vedybi
nę suikakitį.

1936 metais Šv. Jurgio bažnyčioje Šiau
liuose — Vytautas iš Vaiguvos, o Benedik
ta iš Papilės — priėmė vedybinį sakra
mentą ir pasižadėjo vienas kito neapleisti 
iki mirties.

45-kių metų vedybinę sukaktį jie šven
tė šeimos ratelyje savo gyvenvietėje Tuns 
taU‘o miestelyje šiaurės Stafforde, An- 
lijoje.

A. Andriuškevičius daug metų vadova
vo Stoke-on-Trent lietuvių kolonijai, bend 
radarbiavo „E.Lietuvyje“ ir užaugino gra
žią lietuvišką šeimą.

Vedybinės sukakties proga linkime Vy
tautui ir Benediktai sulaukti deimantinės 
sukakties ir geros sveikatos.

Wolverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Gegužės mėn. 2 d. Talbot viešbutyje, 
Princess str. Wolverhampton (miesto cent 
re) yra šaukiamas DBLS-gos W-tono sk. 
narių ir draugų susirinkimas. Bus prane
šimas apie praėjusį DBLS suvažiavimą 
Londone, taipgi aptarimas reikalų suda
rymui programos dėl artėjančios Lietuvių 
vasaros šventės Wolverhamptone, kuri 
ruošiama liepos mėn. 4 d. Lenkų klube, 
Stafford Rd. W-ton. Programai jau pa
kviestas svečias aktorius iš Amerikos V. 
Žukauskas. Kitą programos dalį žada at
likti vietinės meninės pajėgos.

Kviečiame kuo daugiau svečių atvykti.
Sk. Valdyba

Prancūzija
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NAUJIEJI 

ORGANAI
1981 m. balandžio 5 d. Paryžiuje įvyko 

naujai išniktosios PrLB tarybos posėdis, 
kurio pagrindinis uždavinys buvo išrink
ti PrLB organus, šiuos organus sudaro:

L PrLB tarybos pirmininkas — kun. J. 
Petrošius,

II. PrLB valdyba: J. Tomkus — pirmi
ninkas, ž. Mikšys — vicepirmininkas ir 
sekretorius, R. Vaiciekauskaitė — iždi- 
dininkė.

III. PrLB revizijos komisija: R. Bačkis, 
VI. Gedmintas ir K. Masiulytė.

Šia proga pažymime, kad PrLB garbės 
teismą sudaro: prof. G. Matorė — pirmi
ninkas, dr. E. Aleksandravičienė ir A. Vos- 
gien — nariai.

Sekantis PrLB tarybos posėdis numa
tomas š.m. gegužės 7 veiklos uždaviniams 
spręsti.

PrLB-nės reikalais kreiptis ar rašyti 
šiuo adresu:

Communautė Lithuanienne en France 
PrLB valdyba

Tad, nepraleiskime retos progos ir links
mai, jaunatviška nuotaika, sutikime pa
vasarį bei savo pažįstamus iš toli ir arti 
gegužės mėn. 9 d. Vokietijos lietuvių sos
tinėje Huettenfelde! K.B.

KURATORIJOS NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

1981 vasario 28 d. įvyko gimnazijos ka- 
ratorijos suvažiavimas. Jį atidarė Kura- 
torijos valdybos pirmininkas tėvas Alf. 
Bernatonis. Dalyvavo tėv. A. Bernatonis, 
J. Barasas, J. Kavaliūnas, M. Landas, kun 
Br. Liubinas, Eug. Lucienė, dr. J. Norkai
tis, kun. Fr. Skėrys, A. Šmitas ir J.K. Va
liūnas. Į Kuratoriją įėjo naujas narys — 
Pasaulio LB valdybos atstovas kun. Br. 
Liubinas ir išėjo savo kadenciją baigęs 
rinktas narys Jurgis Barasas. Suvažia- 
vinui pirmininkavo dr. J. Norkaitis, sek
retoriavo M. Landas.

Pranešimus pateikė Kuratorijos vaidy
bos pirmininkas tėv. Alf. Bernatonis, 
gimnazijos direktorius J. Kavaliūnas, iž
dininkas A. Šmitas, kontrolieriai dr. J. 
Norkaitis bei J.K. Valiūnas ir Pedagogi
nės komisijos vardu — dr. J. Norkaitis.

Tėv. Alf. Bernatonis painformavo, kad 
šiais metais yra 20 mokytojų (pernai 24), 
kurių 11 pilnai įdarbinti ir 9 dirba dalinį 
laiką, kai kurie tik porą valandų į savai
tę. Taip pat dirba 11 tarnautojų ir dar
bininkų. Gimnazija turi rūpesčių, bet ben 
dra nuotaika nuoširdi ir darbinga.

Direktorius J. Kavaliūnas savo pra
nešime apibūdino gimnazijos padėtį, da
romas pastangas mokymo lygiui kelti, 
bendrabučių 'tvankai gerinti, tėvams ir 
visuomenei informuoti, norint turėti dau
giau mokinių ir gauti gausesnę visuome
nės bei lietuviškųjų, institucijų paramą. 
Palaikomi artimi ryšiai su tėvais, geri 
santykiai su BALFu, Lietuvių fondais, 
PLB Valdyba ir atskirų kraštų Lietuvių 
bendruomenėmis. Lankantis Vokietijos 
LB apylinkėse, visur buvo jaučiamas no
ras gimnazijai visomis išgalėmis padėti. 
Išsiaiškinti su BALFu finansinės atskaito 
mybės reikalai, visiems aukotojams sten
giamasi tuojau pasiųsti pakvitavimus.

PLB pirininkas V. Kamantas paragino 
visų kraštų Lietuvių bendruomenes rem
ti gimnaziją, JAV-bių LB pirmininkas V. 
Kutikus ir Vidurio Vakarų apygardos pir
mininkas K. Laukaitis kreipėsi raštu į 
visas LB apylinkes, kad organizuotų gim
nazijai paramą, o BALFo pirmininkė M. 
Rudienė be reguliarios mėnesinės para
mos pažadėjo- rūpintis ir stipendijomis 
mokiniams. Remia gimnaziją Kanados, 
Kolumbijos, Australijos ir kitų kraštų 
lietuviai. Tokiu gūdu visuomenės dėme
sys gimnazija didėja, didėja ir parama.

Iždininkas A. Šmitas pateikė 1980 pa
jamų ir išlaidų apyskaitą ir 1981 sąmatą.
1980 gauta ir išleista 1.025.117, —DM ir
1981 sąmatoj numatyta 1.052.093, —DM. 
Didžiąją dalį apie 3/4, išlaidų dengia 
vokiečiai (Federacinė ir Baden-Wuttem-

Skautiškuoju keliu
LSS ^KORESPONDENCINIS 

SUVAŽIAVIMAS
Kas treji metai įvyksta Lietuvių Skau. 

tų Sąjungos korespondencinis suvažiavi
mas. Išgirstama pranešimai, dalyvių pa- 
sisakymai, priimami nutarimai, ir išren
kama LSS organų vyriausioji vadovybė 
sekančių trijų metų kadencijai (LSS Vyr, 
Vadovybes 3-jų metų kadencija).

Tai yra įrodymas, kad organizacija nė
ra valdoma vienos kurios grupės ar as. 
menų, bet periodiškai vadovai perrenka
mi ar pakeičiami. Pasikeitimas vyksta ne 
atsitiktinai, bet Sąjungos statuto ir nuo
statų tvarka, LSS suvažiavime demokra- 
tiniu koreupondenciniu būdu,

LSS korespondencinis suvažiavimas jau 
vyksta: prtisidėjęs kovo 15 d. su LSS Ta
rybos Phimijos pakviestu suvažiavimo pre 
zidiumu, pakviestajam prezidiumui suti
kus.

Pagal LSS suvažiavimo nuostatus, LSS 
Tarybos Pilimi jos patvirtintus, 1981 m. 
vasario 16 d. iš Europos yra užregistruoti 
beveik visi skautininkai ir skiautininkės, 
turintieji 18 metų amžiaus ir turį bent pa- 
skautininko-ės laipsnį. Viso yra užregis- 
truota 16 skautininkių-ų.

Sulaukę LSS Suvažiavimo Prezidiumo 
Biuletinius ir juose radę reikalavimus, 
kviečiami į tai atkreipti dėmesį ir tvar
kingai į klausimus atsakyti ir t.t.

Iš V. Vokietijos skautininke ir skauti
ninkas (skautininkai-ės privalo dalyvauti 
LSS Suvažiavime iš pareigos), kurie no
rėtų suvažiavime dalyvauti, prašomi už
siregistruoti sekančiu adresu:

LSS Suvažiavimo Prezidiumo Pirminin
ke s.fil. Liuda Rugienienė, 30717 Lund 
Drive, Warren, MI 48093, USA.

Suvažiavimo dalyvių registracijos mo
kestis 4.00 d oi

V. Vokietijos - Vasario 16 gimnazijoje 
gyveną skautininkai yra užregistruoti 
Kitų skautininkų neturime adresų.

v.s. J. JMaslauskas
LSB Europos Rajono Vadeiva

bengo vyriausybės, katalikų vyskupai, 
evangelikų Bažnyčia), o kitą dalį tenka 
sudėti tėvams ir lietuvių visuomenei. 
Pernai gauta iš 'liet, visuomenės 71.877, 
—DM (per BALFą 33.908, —DM ir 37.969 
—DM iš kitų aukotojų). Ateinančiais me
tais reikėtų gauti 153.867, —DM, nes 
kainos labai pakilusios. Norint, kad gim
nazija išsilaikytų, reikia jai didesnio liet, 
visuomenės dėmesio ir paramos.

Suvažiavimas priėmė 1980 apyskaitą ir 
1981 bei 1982 sąmatas.

Dr. J. Norkaitis padarė pranešimą Pe
dagoginės komisijos vardu. Lankėsi gim
nazijoje, mokytojų pamokose. įspūdis 
esąs laibai pozityvus. Kun. Fr. Skėriui 
pasitraukus iš Padagoginės komisijos, jo 
vieton išrinktas kun. Br. Liubinas.

(VLB inf.)

Maloniai prašome atsilankyti į

.DAINAVOS“

| Pavasario balių
kuris įvyks gegužės 9 d. Lietuvių 

Namuose, 2 Ladbroke Gdns., London W.11.
Veiks turtingas .bufetas, gausi loterija, 

gros švelni muzika.

Staliukus užsisakyti iš anksto tel. 727 2470, 
Iki greito pasimatymo.

Londono JL.M. ,,Dainavos“ -Sambūris

7 rue des Lions - St. Paul, 75004 Paris
PrLB nario mokesčiui, aukoms ar ki

tiems reikalams čekius atžymėti: CO- 
MMUNAUTE LITHUANIENNE EN FRAN 
CE

Vokietija
PAVASARIO SUTIKIMAS

Vokietijos LB Romuvos ap. valdyba bei 
Huettenfeldo vokiečių ir lietuvių katalikų 
parapijų komitetai šeštadienį gegužės 
mėn. 9 d. Huettenfeldo „Buergerhause“ 
rengia pavasario sutikimą. Bus trumpa 
oficiali ir meninė programa, kurioje pa
sirodys du vokiečių chorai, sol. Violeta 
Hermanaitė iš Muencheno ir Vasario 16- 
sios gimnazijos tautinių šokių grupė. 
Veiks turtingas bufetas, loterija ir kt.

UNI Pilgrimages organizuoja Brentwoodo Diecezijoje 
šventąją kelionę į Lourdą ir į kitas šventas vietas Prancūzi
joje.

Ekskursija išvyksta gegužės 21 d. ir grįž birželio 2 d. Vi
so tęsis 13 dienų.

Kun. B. Wakeling bus religinis vadovas ir pats įstaigos 
direktorius Petras Bulaitis važiuos kaip palydovas.

Važiuosime į Lisieux, Alencon, Rocamadour, Lourdes 
(čia švęsime Dangun įžengimo šventę), Ars. Never (čia bus 
matomas per stiklinį karstą šv. Bernadettos kūnas) ir Šv. 
Quentin.

Apsistosime dviejų ir trijų žvaigždžių viešbučiuose ir ke
liausime patogiu, modernišku autobusu.

GRAHAMS Travel
Visais keliavimo reikalais Anglijoje ar bet kur Pasaulyje, 

su ar be mašinos, keliaujant autobusu, traukiniu, laivu ar lėk
tuvu. Mes galim jums sudaryti kelionę pagal jūsų pageidavi
mus arba paruošti jums programą jei nežinote kur važiuoti.

Sudarykite grupę žmonių ir palikite mums viską suorga
nizuoti.

GRAHAMS oj WOODFORD Ltd. Valstybinėse įstaigo
se įregistruotas draudimo tarpininkas (broker).

Patarnauia visais draudimo reikalais: apdraudžiamo na
mus, baldus, biurus, parduotuves ir kt. Teikiame patarimus 
laisvų profesijų žmonėms pensijų reikalais, taupymo ir drau
dimo klausimais. Patariame darbo pajamų ir palikimo mokes
čių reikalais.

Mes esame didžiųjų draudimo bendrovių, kaip LLOYDS 
ir kt., agentai. Patariame dėl automobilių draudimo, pasiren
kant bendroves, kurios daro didesnes nuolaidas, apdraudžia
me jaunuolius su sportiniais automobiliais ir padedam apsi
drausti prieinama kaina. Aprašykite mums savo problemas ir 
mes jums patarsime veltui kaip galima taupiai apsidrausti. 
Parašykite, mums, jei norite apsidrausti:

Vardas ir pavardė, gimimo vieta ir data, profesija ar už
siėmimas, nuo kurio laiko gyvena Anglijoje, kiek metų turite 
anglų vairuotojo leidimą (provizorinį, ar nuolatinį?) ar esate 
apdraustas, kurioje bendrovėje, kiek mokate, „no claim bo
nus“ nuošimtis ar kiek metų, kaip norite apsidrausti „third 
party“, „third party fire and theft“ arba „comprehensive“. 
Mašinos modelis, kiek jėgų, laida, mašinos vertė, ar automo
bilis laikomas garaže, kas vairuotų, informacijos apie vairuo
toją (ar turėjo susidūrimą, kada, keno kaltė, ar buvo nubaus
tas; jei buvo tai bausmės „code“, kada ir kokia bauda.

Šios įstaigos savininkas yra Petras Bulaitis ir sūnus. į juos 
prašome kreiptis bet kuriuo reikalu. Norint gauti smulkesnių 
informacijų rašykite lietuviškai ar angliškai šiuo adresu:

Graliams of Woodford Limited
9/10. JOHNSTON ROAD, WOODFORD GREEN, 

ESSEX, IGB OXA.
TELEFONAS 01-504 9878/9879.
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