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Vytauto Sku<
j

VLIKUI ir kitiems lietuviškiems veiks- 
nams pradėjus skubią veiklą gelbėti Ame
rikoje gimusį Lietuvos Helsinkio Grupės 
narį Vytautą Skuodį, kuris sakėsi birže
lio 15 dieną pradėsiąs bado streiką (anot 
rusų disidentų pranešimo, „protestuoda
mas prieš besitęsiančią Lietuvos okupaci
ją"), toji byla susilaukė JAV vyriausybės 
dėmesio. Senatoriai Percy, Dixon, Dodd1 ir 
Hayakawa liepos 30 pasiūlė JAV Sena
te Skuodžio reikalu rezoliuciją Nr. 198, 
o visa eilė Kongreso narių jau liepos 28 d. 
pasiūlė tokią pat rezoliuciją Nr. 200 Atsto
vų Rūmuose.

J vieną Iš daugelio dr. K. Bobelio siųstų 
telegramų, būtent, Floridos kongresmenui 
C. Bill Young, buvo gautas Valstybės De
partamento liepos 27 d. atsakymas, kuria
me rašoma:

„Jau kurį laiką žinome apie p. Sko- 
dž'io padėtį ir akyliai sekame įvykius ry
šium su jo suėmimu. Prieš jo suėmimą 
1980 m. sausio 9 d., p. Skuodis regimai 
dalyvavo disidentų sąjūdyje Lietuvoje 
kaipo katalikas ir tkaip lietuvių teisių ak
tyvistas. 1980 m. gruodžio 2 d. jis buvo 
teisiamas ir nuteistas septyneriems me
tams kalėti ir penkiems metams vidaus 
tremtyje už antl-sovietinę veiklą.

Atkreipėme dėmesį lį Jūsų susirūpini
mą p. Skuodžio sveikata. Nors mėginome 
patikslinti Jūsų pranešimą, Ikad birželio 
mėn.. jis pradėjo bado streiką, bet mes ne
galime tos žinios patvirtinti.

Mums didelio susirūpinimo kelia Sovie
tų atsisakymas prie p. Skuodžio prileisti 
JAV Ikonsularinį .pareigūną. Skuodis įsi
gijo JAV pilietybę, kaip gimęs Chicagoje 
1929 m. Po to jo tėvai sugrįžo Lietuvon. 
Kadagį Valstybės Departamentas neturi 
pakankamos informacijos, kuri rodytų, 
kad jis neteko JAV pilietybės, tai mes jį 
laikome esant JAV piliečiu, turinčiu tei
sę užsienyje naudotis mūsų piliečiams 
priklausomomis teisėmis. Todėl keletą 
kartų prašėme, kad JAV konsulariniams 
pareigūnams būtų leista su juo pasimaty
ti, tačiau Sovietai visais atvejais nesutiko.

Sovietų Sąjunga laiko p. Skuodį Sovie
tų piliečių, pavaldžiu Sovietų įstatymams 
(pagal Sovietų interpretavimą), kaip ir 
'bet kuris kitas Sovietų pilietis. Sovietų
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VLIKO PAREIŠKIMAS
Paskutiniu metu lietuvių spaudoje yra 

rašoma apie pasiūlymus Lietuvos laisvini
mo reikalų vykdymą perduoti privačiai 
apmokamai bendrovei.

VLIKO Valdyba savo posėdyje 1981 m. 
rugpjūčio 1 d. priėmė sekantį nutarimą:

1. Rūpestis Lietuvos ir lietuvių tautos 
laisvės reikalas yra visų lietuvių atsako
mybė ir pareiga kurios jie niekam nega
li perleisti.

2. Kai kurių siūlymas šią atsakymybę 
atiduoti į samdomų nelietuvių rankas yra 
nepriimtinas.

3. Lietuvių laisvės reikalų ir Lietuvos 
atstatymo byla ir toliau turi būti vykdo
ma bei atstovaujama visame pasaulyje 
lietuviškų veiksnių.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

APŠAUDĖ JAV LĖKTUVĄ
JAV Valstybės departamentas pareiškė 

protestą Šiaurės Korėjai dėl Amerikos 
žvalgybinio lėktuvo apšaudymo. Amerikos 
lėktuvas skrido virš pietų Korėjos ir tarp 
tautinėje erdvėje, kai komunistų lėktu
vas paleido į jiį raketą. Lėktuvas nebuvo 
sužalotas.

Amerika pareiškė protestą per Sov. Są
jungą ir Kiniją, kurios turi draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartį su Šiaurės Ko
rėja.

TRAUKINIŲ KATASTROFOS 
AUSTRIJOJE

Rugpjūčio 27 d. Weis mieste, Austrijoje, 
per traukinių katastrofą buvo sužeista 83 
keleiviai, trys iš jų ----- smarkiai.

Keleivinis traukinys, kuriame buvo 400 
keleivių, važiavęs į Vak. Vokietiją, susi
dūrė su prekiniu traukiniu.

Prieš 10 dienų Vienos gelež. stotyje per 
katastrofą 3 keleiviai buvo užmušti ir per 
100 sužeista.

SUĖMĖ RUSŲ DISIDENTĄ
Sovietų saugumo organai suėmė Ivaną 

Kavaliovą, rusų disidentą ir Helsinkio gru 
pės Maskvoje narį. Jis yra kaltinamas an- 
tisovietine agitacija. Suimtasis yra sūnus 
SergėjausKovaliovo, kuils yra nuteistas 
už bendradarbiavimą su lietuviais disi- 
ientais.

Ivano Kovaliovo žmona Tatjana Osipo- 
za buvo nuteista balandžio mėnesį penke- 
riems metams darbo stovyklos.

KARAS ANGOLOJE
Angolos komunistinė vyriausybė įteikė 
1TO Saugumo tarybai skundą dėl Pietų 
\frikos agresijos giliai į Angolos teritori- 
ą-

Pietų Afrika aiškina, kad ji buvo pri
versta imtis saugumo priemonių prieš 
ginkluotas gaujas, kurios iš Angolos teri- 
orijos puola Namibiją.

Karo veiksmai Angoloje tęsiasi'.

KALĖJIMAI IR KONCLAGERIAI

LIETUVOJE
Pernai Šveicarijoje anglų kalba buvo 

išleistas Avrahamo Šifrino suredaguotas 
Pirmasis {vadovas po kalėjimus ir koncla- 
gerius Sovietų Sąjungoje (Stephanus Edi
tion, Uhldingen (Seewis). Jame, pasire
miant buvusių katalikų ir liudininkų pa
rodymais, aprašoma ir Lietuva, kurioje 
dabar veikia vienuolika konclageilų ir sep 
tyni kalėjimai.

Panevėžyje yra didelis moterų ir vaikų 
kalėjimas, kuriame daugiau kaip 2000 be
laisvių dirba siuvykloje. Du dideli konc- 
lageriai Pravėniškėse turi apie 3000 kali
nių, kurie dirba kaimyninėse baldų ir me
džio apdirbimo dirbtuvėse. Šiauliuose vei
kia du konclagerlai su daugiau kaip 1500 
kalinių. Daugiau kaip 5000 kalinių Jona
voje dirba prie cheminio fabriko statybos. 
Alytuje yra virš 1000 kalinių.

Kalėjimais knibžda Vilnius. Lenino pros 
pekte KGB specialus kalėjimas politkali
niams yra pastate, 'kurį 2-ojo karo metu 
naudojo Gestapas. Prie Lenino aikštės sto
vi Lukiškių kalėjimas, kuriame kalina
mos ir moterys su vaikais. Vidaus reika
lų ministerija turi savo kalėjimą Gedimi
no aikštėje. Netoli yra psichiatrinė ligoni
nė, kurioje kalinami ir lietuviai rezisten
tai, jos vadovas Glaubersonas minimas po- 
prindžio spaudoje. Rasų gatvėje, netoli 
kapinių, veikia konclageris nepilname
čiams (14-18 m.). Netoliese — kitas konc
lageris suaugusiems, kuriuos neva gydo 
nuo alkoholizmo. Pereinama stovykla yra 
Maskvos gatvėje.

Du konclageriai ir ..šaraga“ (ypatinga 
laboratorija) slepiasi už buvusio vienuo
lyno sienų Rasų gatvėje. Laboratorijoje 
apie 1300 kalinių planuoja naujų koncla- 
gerių statybą ir gamina elektroninius prie 
taisus jų saugumui užtikrinti. Komen
dantas pulkininkas Lukšas, jo pavaduoto
jas pulkininkas Adomaitis; papulkininkis 
Novikovas vadovauja KGB operaciniam 
Skyriui. Laboratorijos vadovai yra Anta
nas Lumbas („sadistas ir antisemitas“) ir 
pulkininkas Pročkunovas. Laboratorija 
„aptarnauja“ visus konclagerius Sovietų 
Sąjungoje ir satelitinėse valstybėse ((Ber
lyno sieną). Ji aprūpinta moderniausia 
aparatūra iš JAV-ių, Vakarų Vokietijos 
ir Japonijos.

„Vadovas“ taip pat aprašo ypatingą Vi
daus reikalų ministerijos mokyklą Trakų 
gatvėje, kux- specialūs daliniai apmokomi 
kaip palaikyti tvarką konclageriuose ir 
malšinti sukilimus. Į šią mokyklą papras
tai siunčiami azijatai uzbekai, tadžikai, 
turkmėnai). Vilniuje šiuo metu specialių 
dalinių divizija laikoma „paruošties sto
vyje“ (Elta)

AR NUSLOPINS AFGANISTANIEČIŲ 
REZISTENCIJĄ?

Susidūręs su nenugalimais sunkumais 
kovoje prieš opoziciją ir partizaninį są
jūdį, Afganistano prezidentas Ba'brah 
Karmai pradėjo daryti nuolaidas buvu
siems žemės savininkams. Kabule yra pa
skelbta, kad dvasininkams ir stambiems 
ūkininkams, kurių žemė buvo suvalsty
binta, dabar bus leidžiama turėti nuosa
vybę ir bus pripažįstama žemės paveldė
jimo teisė.

Tuo tarpu partizanų kovos kariuomene 
tęsiasi.

KARIŲ KAPAI SOV. SĄJUNGOJE
Sov. Sąjunga pagaliau leido Britų ka

rių .kapų komisijai aplankyti kapus Ar
changelske ir Murmanske, kur buvo palai
doti britų kariai žuvę 1939-45 ir 1918-19 
metais. Komisija rado kai kuriuos kapus 
pateikiname stovyje. Kitose vietose kapi
nės buvo užstatytos naujais namais.

Komisijai neleista aplankyti Vladivos
toko, kuris yra nuolat uždarytas užsienie
čiams, ir Baltijos respublikas. Daily Te- 
legrapr'o korespondentas sako, kad per 
ilgus metus neliko jokių pėdsakų iš Bri
tų kapų Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje, 
(kur buvo palaidotos 1914-18 m. karo au
kos.

Vak. Vokietija vis dar derasi su Mask
va dėl vokiečių karių kapų priežiūros Sov. 
Sąjungoje.

— Cukraus ir kepimo aliejaus atsargos 
Jugoslavijos krautuvėse greit dingo, kai 
per televiziją buvo svarstomi pasiūlymai 
pakelti maisto produktų kainas. Dabar 
leidžiama pirkti tik 2 kilogramus cukraus 
ir 2 litrus aliejaus iš karto.

— Jugoslavų žinių agentūra pranešė, 
kad vienas televizijos reporteris ir kiti 
astuoni žmonės už dalyvavimą Kosovo 
tautinėse riaušėse nubausti kalėjimu iki 
1 metų. Viešai paskelbtasis nubaustųjų 
skaičius dabar jau yra 99.

Pavasarį albanų mažumos riaušėse 9 
žmonės žuvo ir 25 buvo sužeisti. Vieni 
reikalavo daugiau autonomijos, kiti — 
prisijungimo pile Albanijos.

Klžio reikalu
nusistatymas yra, kad jo pretenzija i JAV 
pilietybę nereikšminga, nes Sovietai nepri
pažįsta dvigubos pilietybės.

Jungtinės Valstybės užėmė tvirtą nusi
statymą dėl pagrindinių žmogaus teisių 
gerbimo svarbos visose šalyse, jų tarpe 
ir Sovietų Sąjungoje, Mes nuosekliai pa
brėžiame Amerikos įsipareigojimą lais
vei, ragindami visas šalis gerbti asmens 
teisę į saugumą, pagrindinių žmogaus po
reikių tenkinimą, ir į pagrindines pilieti
nes bei politines teises. Skatinimas visas 
šalis gerbti šias teises tebėra mūsų pa
grindinis nusistatymas. Deja, Sovietai ir 
toliau savo elgesį su asmenimis, kaip p. 
Skuodžio atvejus, laiko savo vidaus rei
kalu.

Nors mūsų pajėgumas paveikti Sovietus 
p. Skuodžio atveju yra ribotas, mes esa
me giliai susirūpinę jo gerove ir dėsime 
visas mums 'įmanomas pastangas jam pa
dėti“.

Rugp. 5 d. Atstovų Rūmuose, Vashing- 
tone, speciali komisija, Commission on 
Security and Cooperation in Europe, pir
mininkaujant Kongreso narei M. Fenwick, 
padarė specialų apklausinėjimą dėl V. 
Skuodžio ir kitų Sovietų nuteistų asmenų. 
Asmeniškai liudijo V. Šakalys, ir pareiški
mus padarė kun. K. Pugevičius ir R. Če- 
sonis. To komiteto paruoštuose ir dalyva
vusiems išdalintuose informacijų lapuose 
buvo panaudota ir ELTA surinkti duome
nys.

Pasklidus žiniai apie Skuodžio bado 
streiką ir viešiems lietuviams dėl to la
bai susirūpinus, VLIKAS birželio 25 d. 
painformavo apie tai Fascellio Commislon 
on Security and Cooperation in Europe. 
Buvo mums tos komisijos Washingtone 
pranešta, kad birželio 30 d. apie Skuodžio 
padėtį buvo painformuota JAV delegacija 
Madrido konferencijoje. * (ELTA)

BLOGAS ORAS NUO SPALIO 
REVOLIUCIJOS

„The Daily Telegraph“ praneša iš Va
šingtono, kad Amerika yra pasiruošusi 
parduoti Rusijai milijonus tonų grūdų.

JAV Žemės departamentas, gavęs žinių 
kad šią vasarą Sov. Sąjungą palietė karš
čių banga, dėl kurios nukentėjo derlius, 
apskaičiuoja kiek rusams reikės kviečių 
pirkti užsienyje. Kalbėdamas apie blogą 
derlių Sov. Sąjungoje, Amerikos pareigū
nas pasakė: „Aš girdėjau, kad pas juos 
blogas oras prasidėjo nuo 1917 m. spalio 
revoliucijos“.

AFGANISTANAS SIŪLO DERYBAS
Kabulo radijas pranešė Afganistano vy

riausybės pareiškimą, kuriuo siūlomos de
rybos su Pakistanu ir Iranu dėl Sovietų 
kariuomenės atitraukimo iš Afganistano. 
Pagal tą pareiškimą, kariuomenės kontin
gentai galės apleisti Afganistaną, kai bus 
susitarta dėl nesikišimo į Afganistano vi
daus reikalus.

LENKIJOJE „SPROGIMO PAVOJUS“
Leikijos prof, sąjungos „Solidarumas“ 

ruošiasi savo pirmam kongresui, į kurį 
pakvietė svečiais Vak. Europos profesinių 
sąjungų atstovus. Lenkijos valdžia sten
giasi sukliudyti kongresui, o Solidarumas 
reikalauja, kad profesinių sąjungų infor
macijoms būtų duota vietos spaudoje ir 
televizijoje.

Solidarumo lyderis Lech Walęsa, patei
sindamas spaustuvių darbininkų streiką, 
sako, kad reikia .grasinti streiku, nes val
džia sustiprino savo propagandą prieš So
lidarumą ir sąmoningai provokuoja dar
bininkus.

Lenkijos kom. partijos lyderis S. Ka
nia pareiškė, kad kilus naujoms demons
tracijoms krašte „gali įvykti sprogimas“.

LENKAI BĖGA LĖKTUVAIS
25 m. .amžiaus lenkas Jerzy Dygas, skri

dęs keleiviniu LOT lėktuvu, privertė pi
lotą Skristi lį Vak. Berlyną, kur jis papra
šė politinio prieglobsčio. Panašiu būdu 
liepos mėn. .kitas lenkas, Bernard Pientika, 
(21 m. .amžiaus) atskrido į Berlyną ir da
bar laukia teismo už lėktuvo pagrobimą.

NAUJI BANDYMAI SOVIETŲ 
MOKYKLOSE

Nuo ateinančio mėnesio Maskvos mo
kyklose bus įvestos bandomos pamokos 14 
-16 metų amžiaus moksleiviams apie lyties 
santykius, pradedant nuo elementarios 
žmogaus biologijos iki priešvedyibinio nėš
tumo

Kaip praneši „The Daily Telegraph“, So
vietų mokyklos ligišiol vengė pamokų apie 
lyties santykius. Tik Baltics respublikose 
tokios pamokos ‘buvusios įvestos.

VENERINĖS LIGOS LATVIJOJE
(Radijo transliacijose iš Rygos buvo pa

reikštas susirūpinimas dėl venerinių ligų 
plitimo tarp jaunuomenės. Radio pokal
byje latvė gydytoja iškėlė ligos plitimą 
tarp jaunuolių iki 18 m. amžiaus. Ji pa
brėžė vaikų auklėjimo svarbą ir pasakė 
prieš ankstyvus lytinius santykius.

Gydytoja .taip pat sakė, kad girtuoklia
vimas padeda venerinėms ligoms plisti, 
nes trys ketvirtadaliai užsikrečia būdami 
neblaiviame stovyje.

SENATORIUS MOYNIIIAM fUŽ 
PABALTIJO LAISVĘ

„Mes Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
turime .įsisamoninti, kad mūsų pačiu lais
vė Ir nepriklausomybė niekad nebus vi
siškai saugi, kol pasaulyje bus pavergtų 
tautų, kol tautoms bus uždrausta pačioms 
išsirinkti savo vyriausybes, kol Sovietų 
Sąjungos okupacinės armijos tebėra Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje“. Taip birželio 
11 d. Jungtiniam Amerikos Pabaltiečių 
Komitetui (Joint Baltic American NaNtio- 
nal Committee) rašė New Yonko senato
rius Daniel P. Moynihan, dėkodamas už 
jam įteiktą Pabaltijo Laisvės žymenį (Bal 
tic Freedom Award). Jis pridūrė, kad JAV 
-ės negali leisti sovietams ir pagalvoti, kad 
mes nežinom „nemaraus Pabaltijo tautų 
laisvės geismo“, ar kad „mums tai nerū
pi“ Savo laišką Moynihan užbaigė saky
damas, kad kaip „Lenkija ir Afganista
nas vieną dieną išsilaisvins iš Sovietų ti
ronijos“, taip jis laukia tos dienos, kada 
Estija, Latvija ir Lietuva vėl bus laisvos“. 
(Elta)

NAUJŲ KARO LĖKTUVŲ GAMYBA
Britanijos gynybos ministras John Nott 

pranešė, kad tarp JAV ir Britanijos yra 
susitarta pagaminti 400 naujų karo lėk
tuvų „Harrier jets“, kurie pasikelia ver 
tikėliai. Tuos lėktuvus naudos JAV ir 
Britanijos karo aviacija.

PASAULYJE
— Katalikų žinių agentūra Vienoje 

„Kathpress“ pranešė, kad Čekoslovakijo
je suimti du kunigai — J. Duka ir J. Kor- 
dik. Jie kaltinami pogrindžio veikla,

— Libija, Abisinija ir Pietų Jemenas 
pasirašė draugystės sutartį, kuria susitarė 
bendrai priešintis Vakarų politikai Indi
jos vandenyno ir Vid. Rytų įlankų rajo
nuose.

— Netoli Gloucesterio, D. Britanijoje, 
iškasta 600 metų pr. Kristų senumo sagė.

— 54 metų anglas K. Castle, kuriam 
prieš dvejus metus įdėta nauja širdis, 
pradėjo metinį sveikatos patikrinimą ir 
gavo daktarų leidimą pradėti darbą. Tai 
kol kas ilgiausiai išsilaikęs britų širdies 
operacijų pacientas.

—■ Trys Pietų Afrikoje uždraustosios 
„Afrikos Tautinio Kongreso“ partijos na- 
įlai, už valstybės išdavimą, Pretorijos 
aukščiausio teismo nubausti mirti.

— Sichuano provincijoje, Kinijoje, vėl 
naujo potvyniai pridarė daug nuostolių. 
Žuvo 15 žmonių ir apie 100 sužeistų. Ypač 
dideli potvyniai buvo liepos mėnesį.

— Rugpjūčio 19 d. Turkijos karo lau
ko tribunolas Ankaroje pradėjo teisti bu
vusį turkų min. pirmininko pavaduotoją 
pik. A. Turkes ir kitus 586 jo bendrinin
kus. Visi jie yra dešiniojo sparno „Tau
tinės akcijos“ partijos nariai.

— Buvęs pasaulio sunkaus svorio bok
so čempionas Muhammed Ali, kuris užsi
dirbo daugiau kaip 50 mil. dolerių, žada 
vėl grįžti į ringą.

Tačiau būdamas 39 metų, turi maža 
galimybių atgauti buvusį titulą. Spėjama, 
kad Ali yra arti bankroto.

— Vakarų Europos vadinamasis „Vyno 
ežeras“ jau pasiekė 10 bil. litrų. Tai yra 
pagaminto vyno perteklius.

Europos Bendruomenėj britai mažiau
siai išgeria vyno. Pvz., vienas prancūzas 
vidutiniškai per metus ištraukia 94 litrus, 
o britas — tik 8.

Vyno gamintojai reikalauja, kad D. Bri
tanija sumažintų vynui valstybinius mo
kesčius, kurie siekia net 73% viso butelio 
kainos. Italijoj tie mokesčiai sudaro tik 
6%.

— Indijos parlamentas susirūpinęs 
amerikiečių nutarimu apginkluoti Pakis
taną F-16 karo lėktuvais ir kitais moder
niaisiais ginklais.

— Prancūzijos prezidentas F. Mitterran- 
das paskatino savo ministerius imtis sku
bių priemonių kelti krašto ekonominį au 
girną.

Liepos mėn. daviniais, bedarbė siekė 
1.850.000.

— 1870 metais pastatytieji Frankfurto, 
Vokietijoje, rūmai, 1944 m. buvo subom- 
borduoti. Beliko tik fasadas, kuris dau
giau kaip 30 metų išstovėjo nejudinamas 
ir pramintas ,,gražiausiu Vokietijos griu
vėsiu“. Tik 1976 m. miesto parlamentas 
nutarė remti rūmų atstatymą, kuris kai
navo 150 mil. markių. Dabar visi darbai 
baigti, ir opera pradės veikti.

— Per paskutinį dešimtmetį apie pusė 
milijono žydų išvyko iš Izraelio. K 14 
mil. pasaulio žydų, tik 3 su puse pasirin
ko gyventi savo žemėje.

— Bangladeše karo teismas nuteisė pa
karti 14 kariuomenės karininkų, kurie 
dalyvavo gegužės mėn. sukilime. Sukilė
liai nužudė krašto prezidentą Z. Rahma- 
ną.

— Britų ICI firmos mokslininkai paga
mino iš pagrindinių chemikalų „interfe
roną“, kuris naudojamas kovalš prie vėžio 
ligas.

— Kinija didins savo arbatos produk
ciją. Praėjusiais metais buvo pagaminta 
300.000 metrinių tonų, tačiau vienam mi
lijardui žmonių to nepakanka. Po ekspor
to Ir pačių augintojų sunaudojimo, miestų 
gyventojams beliko tik po 140 g arbatos 
metams.

— Sovietų savaitraštis „Ekonomičeska- 
ja Gazieta“ paskelbė, kad krašto mėsos 
produkcija per šių metų pirmąjį pusme
tį pakilo 0.9%, tačiau pieno sumažėjo 2% 
(lyginant su 1980 m.).

— Liepos mėn. šalčiai Brazilijoje pilda- 
rė daug nuostolių kavos ir cukraus būsi- 
majam derliui.

— Buvęs Rumunijos min. pirmininko 
pavaduotojas L. Rautu, o paskutiniu me
tu turėjęs aukštą vietą partijos aparate, 
atleistas iš posto vien dėl to, kad jo gi
minaičiai nori išemigruoti į Izraelį,

Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, 
350.000 Rumunijos žydų išvyko į Izraelį. 
Dabar jų beliko tik 40.000.

Ne tik žydai, bet ir kitų tautybių mažu
mos nori sugrįžti į savo kraštus. Daugu
ma vengrų, kurių Rumunijoje yra apie 2 
milijonai, norėtų išvykti, bet negauna lei
dimo. Iš 340.000 etninių vokiečių, beveik 
visi trokšta grįžti tėvynėn.

— šiais metais algų kėlimo vidurkis D. 
Britanijoje sumažėjo ir siekia maždaug 
9%.

1
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Tremties „Spąstuose“ Lenkijos lietuviu sąskrydis
1965 m. Antrosios pradalgės“ metraš

tyje buvo atspausdintas Eduardo Cinzo ap
sakymas „Viena direktoriaus diena“. Apie 
mažai kam žinomą autorių tebuvo pažy
mėta, kad „su savo kūryba ligi šiol yra 
reiškęsis tik periodikoje“.

Apsakymo veikėjai — svetimtaučiai; 
veiksmas vyksta vakarų Europoje; pa
grindinis veikėjas — įmonės direktorius 
Diuponas — savo tikslų atkakliai siekiąs 
autokratas, nesiskaitąs su jokiomis pie
menėmis, surandąs „logišką, pamokslinę 
moralę atitinkantį pateisinimą“.

Po to „Ketvirtoje pradalgėje“ pasirodė 
E. Cinzo „Spąstų“ apsakymas, kurios vei
kėjas — didžburžujų luomo žmogus“, ste
bįs „sukrypusius kapitalo dievus“, mylįs
glIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllti

J. Kuzmickis 
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ir gerbiąs sūnaus Mikelio žmoną Filome
ną, „gražaus, bet perdaug rimto veidelio 
didžburžujinį sfinksą“, apgaudinėjamas 
kitą vyrą įsimylėjusios žmonos Zermenos.

1972 m. E. Cinzas debiutavo su „Brolio 
Mykolo gatvės“ romanu, kuilo proga Pr. 
Naujokaitis „Dešimtojoje pradalgėje“ au
torių pavadino „bręstančiu dideliu talen
tu“. Po keturių metų rašytojas davė mums 
„Raudonojo arklio vasaros“ romaną, ku
riame „Aidų“ recenzentas K. Keblys nera
do „minties gelmių ir idėjinio svorio“, bet 
pasiguodęs, kad rašytojas „dar netarė pa
skutinio savo žodžio".

Dovana iš Lietuvos
1968 m. „Pergalės 5 nr. Vyt. Kazakevi

čius, išeivijos lietuvių rašytojų kūrybos 
apžvalgininkas ir kritikas, įžiūrėjo E. Cin
ze „pajėgą, kuri potenciali priversti į sa
ve atkreipti dėmesį ne tik dėl kūrybinių 
galimybių, bet ir dėl kitų — momentais 
net intriguojančio pobūdžio — aplinky
bių“. Tos intriguojančios aplinkybės, akai 
tant „kapitalistinės įmonės direktoriaus 
privačią darbo dieną“, suįdomi „tam tik
ra potekste“, Ž. P. Sartro ,.ne tik litera
tūrine, bet ir pasaulėžiūrine“ įtaka, dėl 
ko esą „emigracijos katalikams jis nėra 
patrauklus“.

Matyt dėl tų poteksčių ir dėmesį at
kreipiančių intriguojančių aplinkybių V. 
Kazakevičius sudarė sąlygas, kad Vil
niaus „Vagos“ leidykla išleido Eduardo 
Cinzo „Spąstų“ aštuonis apsakymus su 
įprastu spaudu, kad „apsakymuose realiai 
vaizduojama tikrovė, jautriai perteikia
mas skaudus įvairaus luomo ir amžiaus 
žmonių likimas Vakarų pasaulyje“.

Dėl ko skaudus „Vienos direktoriaus die 
nos“ ne tik darbininkų, bet ir įmonės sa
vininko senio Diurano bei direktoriaus 
Diupono likimas, — taipgi intriguojančio 
pobūdžio mįslė.

Keliu |į literatūrą
Iš „Spąstų“ įvado sužinome, kad Edu

ardas Cinzas, Belgijoje gyvenąs rašytojas, 
gimė Rietave 1924 m. balandžio 14 d. ir, pa 
simokęs Telšiuose, dirbo techniniu įmonės 
vedėju Kaune. Karo audros nublokštas 
į 'Vokietiją, 1947 m. emigravo i Belgiją 
ir dirbo anglies kasyklose. Nuo 
1950 m. gyveno Lježe ir studijavo inžine
riją. Vedęs žmoną, persikėlė į Briuselį.

J. Paukštelis

Gražioji
APSAKYMAS

Buvo man tada septyniolika metų. Kar
tą, einant iš lauko, pašaukė mane kaimy
no Bitaičio Andrius.

Važiuojam rytoj į Daugelius — į at
laidus, — tarė, — nuvešiu. Mūsiškių dau
giau niekas nevažiuoja.

Andrius kažkodėl man visada palankų 
mą rodydavo. Gal kad aš ketverius metus 
mokyklą buvau lankęs ir knygas skaičiau, 
o jis miesto uostęs — porą kartų Rygoj 
pas dėdę po dvi savaites viešėjęs.

— Jei, ačiū, nuveši, — sakau; mes ark
lio tada neturėjome.

Kitą rytą matau — Andrius, llneiką iš 
vežiminės jau ištraukęs, prie tvartų Kaš- 
toniuką šukuoja.

Sujudau ir aš — skutaus, nors barzda 
vos dar žymėjo, paskui prausiaus, šuka
vaus, pirktinius marškinius iš skrynios 
traukiau, naują čerkasinę eilutę — žino
jau, kad Andrius ne prasčiau išsidabins, 
gal ne gražiau. Aukštas, tiesus, su dailiai 
sužėlusiais ūsiukais — jis apylinkėj pir
muoju kavalieriumi buvo laikomas. O lie
žuvį kok'į turėjo! Pagalibėti, pasišaipyti — 
niekas su Andriumi negalėjo lygintis.

Pusryčius pavalgę, sėdome ir išdardėjo
me. Andrius su skrybėle, su tautiniu kak
laraiščiu, ūsiukus smarkiai užrietęs, — 
jis aštuoneriais metais buvo už mane vy
resnis, — per krūtinę blizganti laikrodžio 
grandinėlė, šmaukši botagu ir vogroja 
apie merginas — mane „šviečia". Visokių 
jų esą, net tokių, kurios ir maktingą vyrą 
aplink pirštą apvynioja. Todėl reikią būti 
atsargiam. Nors jam dar nesitaikę, kad 
kuri, akim mirktelėjus, nosį šalin nusuk
tų.

Eismo nelaimėje traukinys sutriuškino a’ti 
kojas.
Rašytojo karjera masino jį nuo pačios 

vaikystės.Jai rengėsi skaitydamas knygas 
rašydamas įvairaus pobūdžio rašinius. 
Mūsų spaudoje pirmiausia pasirodė su 
publicistiniais straipsniais, „Pradalgių“ 
redaktoriaus K. Barėno paragintas, 1965 
m. pasirodė su pirmuoju apsakymu.

Pasirodo, kad rašytojo tikroji pavardė 
buvusi čiužas, tik belgai neįpratę prie 
kepurėtų mūsų raidžių ir, ranka parašy
tą u perskaitę kaip n, suteikė jam visai 
kitą pravardę.

„Vadavimo ‘veiklos“ baimė
Kaip ir galima buvo tikėtis, E. Cinzo 

gyvenimo ir kūrybos apžvalgininkas nega 
Įėjo apsieiti be jo paties pavadintų „stere 
otipinių prietarų“ — antitarybinės išeiviš- 
kos aplinkos ir kapitalistinių kraštų pro
pagandos“ bei „vadavimo veiklos“.

Nėra prasmės dėl tokios jau sušablonė- 
jusios taktikos polemizuoti ir pro mikros
kopą j ieškoti „kapitalistinių kraštų pro
pagandos“. E. Cinzas gyvena vakaruose, 
drąsiai pavanoja tarybinlnkų vadinamus 
„buržujus“ ir vis dėlto suranda savo nau
joms knygoms leidėjų bei skaitytojų, kai 
niekas iš jo „ataskaitų“ nereikalauja. Kas 
gi atsitiktų, jei kuris tarybinis rašytojas 
Cinzo pavyzdžiu kritiškai aprašytų „Vie
ną komisaro dieną“?!

Tuo pačiu šablonišku socialistinio rea
lizmo metodu apžvalgininkas paliečia ir 
Cinzo aprašytus kunigus (ypač Paulių), 
apgailestaudamas, kad ąišei-
viškoji dvasiškija“, net „liberalesnieji 
šiuolaiklškesnj sluoksniai yra priešiški 
darbininkų judėjimui, neivengiamai susi
jusiam su socializmu, o juo labiau — re
voliucinei kovai“. Berašant apžvalginin
ko apetitas fantastiškai auga!

Socialistinis „realizmas“
E. Cinzo „Seno Armano“ apsakymo vie

nuolio statulos „purvinas vanduo, gydęs 
visas ligas“, nėra labai originalus ir įti
kinąs: daug plačiau apie tai galima pa
siskaityti Borutos „Mediniuose stebuk
luose“. To paties apsakymo „senas ir bai
lus“ klebonas taipgi nepriartėja prie socia
listinio realizmo pageidaujamo „revoliu
cinės kovos“ šauklio. Jis primena italo 
Giovanni Guareschi „Mažojo pasaulio“ 
Dcn Kamilių, tilk mūsų autoriaus humo
ristinės spalvos žymiai sutirštintos ir. pra 
radusios objektyvumo aukso vidurį, leido 
net pačiam apžvalgininkui pažymėti, kad 
rašytojas „veikėjų atžvilgiu nelieka beša
liškas“:

„Daužydamas seną galvą į altoriaus 
laiptus, klebonas maldavo Dievą. Maldyk
loje pasislėpę žmonės verkė ir aimanavo 
su senu klebonu, bet tankai pervažiavo 
barikadą. Jie sukrito vienas ant kito sia-u 
bo iškreiptais veidais, bet karas nesižval
gė į nužudytų vaikų akis. Klebonas truk
telėjo pečiais, kaip ir Dievas, ir nuslinko 
tolyn“...

Ir to vargšo klebono įpėdinis, kurį au
torius vadina jėzuitu, anaiptol neagituoja 
darbininkų revoliucinei kovai: jis, vaiši
nąs Armaną „kontrabandiniu konjaku“, 
„mėgaująsis šventvagiškais juokais“, bet 
Ir pabarąs, kad „senas žmogus voliojasi

Nuvažiavę, arklį kieme pastatę, nuėjo
me kermošiaus pasižiūrėti. Andrius čia 
tikrai pasirodė didelis kavalierius. Susi
tikęs vienai šyptelėjo, kitai priėjęs už 
rankos paėmė, palaikė, į akis žiūrėjo, kal
bėjo — liežuviu malė, o paties skruostai 
tik žydi, ūsiukai dar labiau riečiasi... Mer
ginos tyžta į jį žiūrėdamos. Krautuvinin
kės, jo užkalbintos, čiulba, šypsosi, akis 
varto: ponas Andriau... ponas Bitaiti. Aš, 
stovėdamas šalia jo, taip pat didesniu pa
sijutau.

Perėję geresnes krautuves, karabel- 
ninlkų palapines apžiūrėję, jų pyragų pa
ragavę, deržėme pagaliau į bažnyčią. Bet 
bažnyčioj prisikimšę, tvanku — iš jos pro 
duris garas ir dūmai vertėsi, todėl atsisto
jome netoli šventoriaus mūro, paunksmy- 
je po klevu. Čia, ilga eile išsidriekę, stovė
jo taip pat jauni —kavalieriai. Apie kokią 
maldą jie, kaip ir mes, žinoma, negalvojo
— tik per patį pakylėjimą kluptelėjo ant 
vieno kelio ir vėl tuoj stojosi — jie nuolat 
mėtė akis į praslenkančias merginas, 
■šnibždėjosi, šaipėsi, nuomonėm dalinosi, 
tarpais net garsiai laidė joms šmaikščius 
žodelius.

Andrius be šaipymosi irgi neapsiėjo, 
bet nuomone dalintis jam nebuvo su kuo
— aš tam buvau dar per žalias. — o gar
siai prunkšti pamaldų metu jam atrodė 
„pusbernių darbas“.

Pamaldoms einant į pabaigą, šnlbždėji- 
masis, juokas pagal mūrą vis didėjo, — 
senesnės moterys piktai žvilgčiojo tį tą 
pusę, viena net pagrasino rožančium. Bet 
kavalieriai tiik dar garsiau prunkštelėjo.

Po kurio laiko pagal šventoriaus mūrą 
staiga nutilo. Ir pačiame šventoriuje tarsi 
nutilo, net priešais klūpanti moterėlė 
ėmė tyliau poteriauti. Andrius tuo taupu 
labiau išsitiesė, jam krūtinės laikrodžio 
grandinėlė lyg labiau sublizgėjo. Nagi 
matau — praeina dvi mergaitės. Viena 
jau tokia graži... Veidas, akys, lūpos, lie-

Liepos 19 d., prie Stp. Dariaus ir St. Gi
rėno paminklo Pščelnike, Lenkijoje LVKD 
Štetino Ratelis surengė 48-j'į metinių mū
sų lakūnų tragiško žuvimo minėjimą, į 
kurį suvažiavo daugiau kaip 500 lietuvių 
iš visos Lenkijos. Dalyvavo LVKD centro 
valdyba iš Seinų ir kitų ratelių valdybų 
nariai ir tautiečiai iš Suvalkų, Punsko, 
Gdansko, Slupsko, Bydgoščio, Vroclavo, 
Poznanės ir Varšuvos. Iš Kanados buvo 
atvykęs V. Pečiulis. Taip pat atsilankė ne 
maža ir lenkų svečių.

Iškilmės prasidėjo 11.30 vai. štetino 
liet, ratelio pirm. Jonas Zelepienis pasvei
kino visus atvykusius lietuvius, apylinkės 
svečius ir kun. A. Jurkevičių, kuris atvy
ko laikyti mišių.

Po to prasidėjo mišios, asistuojant J. 
Marcinkevičiui iš Vroclavo ir B. Makaus
kui iš Varšuvos. Prieš mišias kun. A. Jur
kevičius pareiškė Vroclavo arkivyskupui 
padėką už leidimą atvykti. Savo pamoks
le kunigas pabrėžė mūsų didvyrių pasiry
žimą ir auką Jaunajai Lietuvai. Pasimels
ta už žuvusius koncentracijos stovyklose 
ir už visus po 2-jo Pas. karo išblaškytuo
sius tautiečius. Mišių pabaigai jaunimas 
sugiedojo giesmę ir Tautos himną.

iPo mišių sekė vainikų ir gėlių padėji
mas. Pirmasis buvo Vroclavo LVKD sky
riaus „Atlanto nugalėtojams“ vainikas, 
kurį padėjo tautiškais rūbais apsirengę 
jaunuoliai. Toliau dėjo vainikus Suvalkų, 
Punsko, Seinų (Dainavos krašto) jauni
mas. Paskutinis buvo štetino ratelio vai
nikas. Daug gėlių atnešė atvykę svečiai 
ir apylinkės gyventojai.

Štetino ratelio valdyba padėkojo giri
ninkui P. Nivinskiui, kurio globoj yra pa
minklas.

LVKD centro valdybos vardu Juozas 
Sigitas - Paransevičius dėkojo štetino ra
telio nariams už puikiai suorganizuotą 

girtas“, primena mūsų legendariniį A. 
Strazdą, bent jo charaktenį.

Kaip upės srautas
E. Cinzo apsakymų žmonės niekuo ne

primena nei Lietuvos, nei lietuvių: tai ne 
V. Vo’.erto „Greitkelio“ veikėjai, palikę 
šaknis karų niokojamoje tėvynėje. Jų ir 
veiklos barai bei motyvai skirtingi, prime 
ną pokario europiečių pasaulėjautą (plg., 
Spąstus, Moriso Bredo užrašus, Susitiki
mą ir Ik.).

Neišvengiamai autorius susiduria su 
vertybių gradacija, tačiau etikos klausi
mus apeina, iškeldamas instinktą, ypač 
sunaikinimo grėsmės“ akivaizdoje (Iškyla 
į kalnus). Erotinis motyvas gaubia ne vie
ną vaizdą,kad dėl to net Nida „išsigandu
si“ pasiūlytų išleisti knygų. „Perskaitė ir 
ėmė žegnotis. Mūsų skaitytojai nepriaugę, 
atsakė man“, prasitaręs rašytojas. O sanc- 
ta simplicitas!

Rašytojo apsakymai — kaip upės srau
tas: iš karto suįdomina skaitytoją, rezga 
kylančią intrigą, pririša dėmesį prie turi 
nio. Kalba vaizdinga, žodynas praturtin
tas, sekant mūsų kalbos kultūros raidą.

Kaip „Spąstų“ apsakymus sutiks eili
niai Lietuvos skaitytojai, sunku pasakyti. 
Galbūt jie prisidės prie oficialiosios lini
jos, rėkiančios, kad vakarai gerokai api
puvę.

muo — dar niekad tokios gražios nebuvau 
matęs. Ir siūbtelėjo per 'širdį lyg kokia 
malonė, laimė išsiilgtoji, kad nebejutau 
nė kur besąs. Jai praėjus, žvilgtelėjau — 
Andrius taip pat nurimęs ir toks lyg mu
sę kandęs — žiūri kažkur pro medžių vir
šūnes. Gal eisime, paskui tarė jis. Ir ėjo
me tylėdami. Rodos, tyliau ėjo ir tie, ku
rie prie mūro per visą sumą šnibždėjosi 
dantis rodė. Nuėjome vėl kermošiaus žiū
rėti. Tik Andrius dabar nei akis bemėtė, 
nei merginas bekalbino. Atrodo kožkoks su 
rimtėjęs. Paskui tarė:

— Tu matei tą gražiąją?
— Kokią? — Man ji taip ir stovėjo aky

se.
— Nagi šventoriuje... praėjo gal dvide

šimt žingsnių pro mus.
— A-a! — tariau. — O kas ji tokia? — 

paklausiau.
— Čenišikių Vildūnaitė Anė... Tokios gra 

žios nė Rygoj, pas dėdę būdamas, nema
čiau

Per mišparus vėl nuėjome į šventorių 
po tuo pačiu klevu, Andrius dabar stovė
jo tiesiau, negu pirma. Aš taip pat pasi
tempęs. Bet gražioji Vildūnaitė nebepasi
rodė.

Po mišparų nuėjome į kiemą pasižūrėti 
arklio.

— O gal namo kilsime? — staiga tarė 
Andrius.

—Galime kilti.
— Anksčiau išvažiavę, dulkių mažiau 

prisigersime, — pridūrė jis.
Pataisę gūnelę lineikoje, atrišo Kašto- 

niuką.

— Ar matai? staiga kryptelėjo galva į 
gretimą kiemą, žiūriu — ten pile lineikos 
stovi gražioji Vildūnaitė, šalia nebejauna 
moteris, matyt, jos motina, ir trys vyrai 
žaliūkai. Vienas jų atrišo arklį, apgręžė 
jį, tuo tarpu kiti du šnekėjosi su gražią
ja, juokėsi, matyt, savo -sąmojį rodė... At

minėjimą ir paminklo priežiūrą. Taip pat 
pranešė, kad yra surinkta 215 tūkstančių 
zlotų paminklo remonto darbams: reikia 
atnaujinti užrašas ir uždėti granito plokš
čių sujungimų apsaugas.

Paminklų Apsaugos Centro Valdybos 
Komiteto sekretorius ir kartu Slupsko 
LVKD selk. Antanas Suraučius lenkų kal
ba nušvietė krašto paminklų priežiūros 
reikšmę ir padėkojo Myslibožio miesto 
ir valsčiaus viršininkui J. Vinerčikui ir 
girininkui P. Nivinskiui už Dariaus ir Gi
rėno paminklo globą ir priežiūrą.

Myslibožio miesto viršininkas savo kal
boje padėkojo už pakvietimą atvykti Į iš
kilmes ir palinkėjo, kad 50 metų minėji
mas praeitų dar iškilmingiau ir sutrauk
tų daugiau tautiečiu.

Tai dienai pritaikytą programą, apie 
didvyrių skrydį iš New Yorlko į Kauną, 
atliko Suvalkų, Punsko ir Seinų Dainavos 
krašto jaunimas. Tai buvo to istorinio žy
gio meninis atvaizdavimas: išskridimu iš 
New Yorko, kova per Atlantą, žuvimu Sol 
dino miške ir liūdnu didvyrių kūnų suti
kimu Kaune.

Tikimasi, kad per 50 m. minėjimą šis 
jaunimo pastatymas bus pakartotas, ir 
daugiau bus svečių iš užsienio.

Po meninės dalies, štetino ratelio pirm. 
J. Zelepienis padėkojo jaunimui, visiems 
atvykusioms ir davė pranešimą apie ra
telio veiklą. Iš viso rateliui priklauso 37 
nariai: daugiausia senesnio amžiaus, pa
sigendama jaunimo. Susirinkimai vyksta 
ukrainiečių patalpose. Ratelis palaiko ry 
šius su kaimyniniais LVKD rateliais. Val
dyba leidžia savo informacinį biuletenį. 
Buvo padėkota štetino ir Gožovo laikraš
čių redakcijoms už šio minėjimo paskel
bimą.

Ščecino lietuviai prie paminklo

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Eretas, VALANČIAUS ŠVIESA 

UŽ MARIŲ, Pranciškaus Juro ir jo bend
rininkų gyvenimas bei veikla. Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos leidinys, 
Roma, 198'0 354 psl. didelio formato
knyga.

Laiškai lietuviams Nr. 6. 1981 m. birže
lis. Religinės ir tauninės kultūros žurna- 
nalas. Leidžia Tėvą Jėzuitai, Chicago, J 
AV.

sisveikindami pabučiavo jos motinai ran
ką, padėjo įsėsti, o tas, kur atrišo ir aip- 
ręžė arklį, padavė jai vadeles. Paskui vie
nas linktelėjo, kitas skrybėlę nuvožė, tre
čias nusijuokė.

— Kaip šunų negali atsiginti, —piktai 
burbtelėjo Andrius. — O ar žinai, kas jie 
tokie? Vienas iš Garšvių — Rutkiukas, 
kitas Gutaučių Mickys, o trečias, kur ark
lį atrišo ir jos močiais vadeles padavė — 
Laborių Burką. Vienas už kitą bagotesni 
kažin, kuris ją sugriebs.

Ir namo važiuojant, Andrius 'buvo kaž
koks rūstus — apie mergaites nebekalbėjo, 
kaip atvažiuojant, botagu kavalieriškai 
nebėšmaukščiojo, daugiau žiūrėjo priekin 
ir kažką mąstė.

Man iš minties vis neišėjo gražioji Vil
dūnaitė ir ... tie trys kavalieriai turtuo
liai. „Kažin, kuris ją sugriebs?“ — skam
bėjo Andriaus žodžiai. Vienas, tur būt, 
tikrai sugriebs. Ištekės, bus tokia pat gra
ži, turtinga... Ot, kad taip man ji... mylė
čiau, ant rankų nešiočiau, niekad šiurk'š- 
tesnio žodžio ji iš manęs neišgirstų... Bet 
kas -aš prieš tuos tris? Vargšas aš... Buvo 
gaila ir liūdna.

Dar labiau nusiminiau, kai parvažiavęs 
pamačiau seną mūsų pirkią, iš plonų rąs
telių šiaip taip sulipdyta, pasišiaušusiu 
stogu. Pasijutau toks menkas priėš anuos 
tris, toks nieko nereiškiantis...

Motina atnešė valgyti, klausinėjo, ką 
Daugeliuose mačiau, ką girdėjau, ar daug 
žmonių 'į atlaidus buvo suplaukę, o aš, 
kaip ir namo važiuojantis Andrius, sken
dau slogiose mintyse ir motinai teatsaki- 
nėjau lyg puse burnos...

Paskui reta buvo diena, kad neprisimin
čiau matytos gražiosios Ir nebūtų man 
liūdna. Kartu vis labiau ėmė graužti min
tis, jog reikia ką nors daryti, siekti reikia 
ko, kad ir aš būčiau to vertas, vertesnis, 
negu dabar...

(Bus daugiau)

Toliau sekė diplomų ir dovanėlių įtel. 
kiimas. Eigulio duktė M. Durko, kuri lais
to gėles ir prižiūri paminklą, gavo padė
kos diplomą, gėlės paveikslą ir lietuvišką 
lėlę, o girininkas P. Nivinski, už vietovės 
apsodinimą eglaitėm ir suoliukų pastaty
mą, taip pat priėmė raštišką padėką ir 
lietuvišką paveikslą, kuriame nupiešta 
Gedimino įpilis Ir Vilniaus Katedra, o už 
rašas toks: „Kur Vilnius senasis, kur Bal
tijos jūra, ten mūsų tėvynė graži Lietuva'

Padėkos raštas įteiktas ir aktyviajam 
Štetino ratelio valdybos nariui Juliui San- 
valčiui, kuris pašvenčia daug laiko ir jė
gų visuose lietuviškuose reikaluose.

Naujiesiems štetino ratelio nariams. 
K. Bartošek, Z. Sady-Kinklis, O. Viežby- 
lienei, J. Viežbylui ir B. Zelepienytel, bu
vo įteikti nario bilietai. Jiems palinkėta 
geros sėkmės darbe.

Bendras susipažinimo pobūvis praėjo 
įdomiai, nors į pabaigą sutrukdė lietus. 
Keletą dalykėlių ir dainelių mandolina 
paskambino A. Butrimas.

Suvažiavimo programa baigėsi 16 vai., 
dar kartą Štetino ratelio pirmininkui pa
dėkojant visiems atvykusiems autobusais 
ir privačiom mašinom, o taip pat ir mili
cijai, kuri palaikė tvarką, ypač prie bufe
to.

šiais metais Štetino ratelis įsigijo ir sve
čių knygą, kuri liks archyviniu dokumen
tu.
Senojo paminklo kryžstulpio statulėlės, 
kurios per daugelį metų gerokai nutrupė
jo, perduotos Punsko muziejui.

Red. pastaba. Informacijas šiam straips 
nlui ir foto nuotrauką prisiuntė vienas ap
rašytų iškilmių dalyvis. Sutrumpinimas 
LVKD reiškia Lietuvių Visuomeninę Kul
tūros Draugiją Lenkijoje. ’

Su lietuviui# 
įįusuutįĮįe

MIRĖ ADV. E. SUDIKAS
Liepos 15 d. Toronte, Kanadoje, atsisky

rė su šiuo pasauliu adv. Eduardas Sudi
kas, buv. Kauno m. savivaldybės juris
konsultas.

Gimęs 1907 m. lapkilčio 1 d. Žeimiuose, 
Kėdainių apskr., E. Sudikas 1926 m. bai
gė Kėdainių gimnaziją ir 1930 m. V.D.U. 
teisių fakultetą. Dirbo advokatūroje ir 
nuo 1934 m. Kauno m, s-bės juriskonsultu, 
1944 m. pasitraukęs į Vokietiją. 1947 m. 
persikėlė trumpam laikui į Angliją, o nuo 
1949 >m. apsigyveno Kanadoje.

Adv. E. Sudikas dalyvavo Kanados 
liet, organizadijose, ypač kooperatyvo 
„Talka“ vadovybėje.

Mirė staiga, širdžiai nustojus plakti. 
Paliko liūdinčią žmoną Kanadoje, gimi
nes Lietuvoje ir draugus visame pasaulyje.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 21

Jeigu vienoj šeimoj kiekviena duktė tu
ri vienodų įkaičių seserų ir brolių, o kiek
vienas sūnus turi dvigubai daugiau sese
rų, negu brolių, tai kiek iš viso toj šeimoj 
yra dukterų ir sūnų?

Atsakymas (Nr. ,23
Iš pirmos ‘krūvelės reikia paimti vieni 

monetą, iš antros — 2, iš trečios — 3 k 
t.t., o iš paskutinės — visas. Iš viso bus 
55 monetos. Jeigu visos būtų geros, tai 
svertų 550 gramų.

Iš karto visas pasvėrę, matysim kiek pa" 
didėjo svoris: jeigu 2 gramais, tai reikštą 
netikri pinigai yra antroj krūvelėj, jei 
6 gramais, tai šeštoj krūvelėj ir t.t.

Mokytojas: — Vaikai, kas yra skeletas?
Vaikai tyli ir galvoja. Kažkokia baimė 

apėmus visus.
— Na, kas gi? — mokytojas vėl.
Tada pats mažiausias, bailiai apsidairęs 

aplinkui, tyliai paaiškino:
— Žmogus be mėsos.

Nusikaltėlis teisme 'klausia savo advo
kato:

— Kaip ilgai mums šis reikalas užsitęs?
— Man dvi valandas, tau dvejus metus.

— atsako jo gynėjas.
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E. L. B. Suvažiavimas
LIETUVIŠKA VEIKLA UŽTIKRINTA IKI 2000 METŲ

Garantuoti lietuvišką veikią tremtyje 
iki šimtmečio pabaigos gali atrodyti per 
drąsus žygis, bei tai darydamas Vaclovas 
Kleiza, PLB pirmininko pavaduotojas, tu
rėjo pagrindo. Stebėtinai lietuviška veik
la visuose pasaulio krantuose gyvėja ir 
nemažėja. Net štai, kun. J. Petrošius sa
vo pranešime apie Prancūzijos lietuvius 
pridėjo, kad šiemet buvo daug lengviau 
išrinkti valdybą, nes jaunesni žmonės įsi
jungė į veiklą.

Europos Lietuvių Bendruomenių Suva
žiavimas, pagal jau įsigalėjusių tradiciją, 
įvyko Studijų Savaitės metu vieną popie
tį (rugp. 6 d.). Buvo numatytas laikas ir 
kitos dienos popiečiui, bet kadangi suva
žiavimas vyko ypatingai sklandžiai, be 
pykčio ir erzelių, tai vieno popiečio užte
ko.

Suvažiavimui vykusiai pirmininkavo 
šeimininkas kun. Jonas Petrošius. Suva
žiavime dalyvavo ir padarė trumpą prane
šimą mielas ir visų laukiamas svetys, 
aukščiau minėtas Vaclovas Kleiza, kuris 
taipgi dalyvavo visoje Studijų Savaitėje 
ir skaitė vieną paskaitą. Savo pranešime, 
jis informavo apie Lituanistikos Instituto 
įsteigimą prie Illinois universiteto, kuris 
turėtų pradėti veikti 1983 metais, nes su
tartis su universitetu bus pasirašyta dar 
šį mėnesį. Reikės surinkti daug pinigų— 
reikalas eina apie milijonus dolerių.

V. Kleiza taipgi painformavo, kad PLB 
valdyba yra pasiruošusi finansuoti tauti
nių šokių mokytojų .kursus. Na ir tarp 
kitko prašė, kad bendruomenės siųstų 
PLB valdybai solidarumo mokestį, bent 
simboliniai, kad parodžius savo priklau
somumą PL Bendruomenei.

Jis taipgi painformavo apie rengiamas 
2-as Lietuvių Dienas 1983 m. Čikagoje. 
Tai bus tikrai didelis įvykis, kurios metu 
vyks sporto varžybos, parodos, kultūri
niai parengimai, dainų šventė, jaunimo 
kongresas su stovykla ir studijomis, PLB- 
nės 6-tas seimas ir t.t. Jis prašė jau 
dabar pradėti rinkti atstovus į PiLB sei
mą (26 iš Europos).

Pranešimus apie atskirų kraštu lietuvių 
veiklą padarė Stasė Baltus (Belgija), Zig
mas Juras (D. Britanija) kun. J. Petro
šius (Pracūzija), dr. A. Kušlys (Šveicari

ja), J. Lukošius (Vokietija), Irena Joerg 
(Austrija), Aldona Balandytė (Švedija). 
Šveicarijos pranešimą dar papildė dr. Al
bertas Gerutis, duodamas pluoštą žinių 
apie jo nuolatinį dalyvavimą šveicarų ir 
kiltų kitataučių organizacijose, garsinant 
Lietuvą.

Kun. J. Petrošius mūsų visų nustebimui 
pristatė prancūzą, kuris vienas be jokios 
pagalbos išmoko lietuvių kalbą, paveiktas 
Lietuvos nelaimių ir susižavėjęs lietuvių 
kalbos gražumu. Jis dalyvavo Studijų 
Savaitėje, nuolat sekė lietuvišką gyveni
mą ir padeda lietuviams jų veikloje. Jo 
pavyzdys sugėdina lietuvius, kurie nemo
ka ir nenori išmokti lietuviškai kalbėti. 
Toje vietoje reikia irgi paminėti ponią 
Stasiulienę, dalyvavusią Studijų Savaitė
je, kuri jau daug metų vadovauja lietu
viškų šokių grupei, susidedančiai vien iš 
šveicarų.

D. Britanija irgi turėjo kuo pasigirti. 
Trumpai nupasakojęs lietuvių veiklą tarp
tautinėse organizacijose, Zigmas Juras 
mums priminė D. Britanijos lietuvių ves
tuvinę dovaną karalienės vyriausio sūnaus 
žmonai, Valijos princesei. Tą dovaną, lie
tuviškus tautinius rūbus, pasiuvo Anas
tazija Tamošaitienė Kanadoje ir pati juos 
atvežė į Londoną ir kitų lydima, nuvežė 
iį Budkinghamo Rūmus. Tokią dovaną jo 
tada sužadėtinei sosto įpėdinis,Valijos prin 
cas, pats pageidavo, kada jis lankėsi pas 
Derby lietuvius. Nežiūrint poros moteriš
kių balsų (kas iš tų skarmalų?) Z. Juro 
pranešimo metu, dauguma pritarė, kad 
tai vertinga dovana, pasitarnaujanti lie
tuviškiems reikalams.

Vokietija, žinoma, gali didžiuotis savo 
menininkais, ko joks kitas Europos kraš
tas neturi. Vokietijos lietuvių veiklą re
mia vyriausybė pinigais. Pusę Bendruo
menės biudžeto apmoka vyriausybė (apie 
25.000 markių). Mes vargingesnieji kraš
tai galime pavydėti, bet kartu ir tuo pa
sidžiaugti.

Vasario 16-tos Gimnazijos pranešimą 
padarė dr. J. Norkaitis. Gimnazijos biu
džetas siekia 1 milijoną markių, bet 
90% reikalingų pinigų gimnazijai gauna 
iš Vokietijos valdžios ir savivaldybių. 
Taigi, lietuviams reikia tik sudėti 10% 

Sunkiausias dalykas yra mokinių trūku
mas (mažiau 60). Gimnazija turi tarnau
ti viso pasaulio lietuviams ir viso pasau
lio lietuviai turi ją aprūpinti mokiniais.

Del „Europos Lietuvio" kalbėjo Z. Ju
ras, .nurodydamas jo svarbą ypač Europos 
lietuviams, o taip pat jo išlaikymą, ką re
mia Lietuvių Namų Bendrovė. Visi daly
viai šiltai atsiliepė apie tą vienintelį lie
tuvių savaitraštį Europoje ir pasižadėjo 
jam rašyti ir ieškoti daugiau prenumera
torių.

Du jaunimo atstovai irgi padarė prane
šimus. Gintė Damušytė (JAV) kalbėjo 
apie Lietuvių Informacijos Centrą Brook- 
lyne, kuriam vadovauja kun. K. Pugevi- 
čius. Centras siekia informuoti kitatau
čius apie Lietuvą. Ji taipgi painformavo 
apie Keston College (Anglija), kur ji lai
kinai dirba, ir sulygino tų dviejų institu
cijų darbus.

Kęstutis Ivinskis, Vokietijos lietuvių 
jaunimo atstovas, nusiskundė, kad nė vie
nas jaunuolis iš kitų kraštų nedalyvavo 
jaunimo stovykloje, kuriai vadovavo kun. 
A. Saulaitis, S.J. Aiškintasi, kad beveik 
tuo pačiu laiku vyko Jaunimo stovykla 
Vokietijoje ii’ skautų stovykla Anglijoje 
ir nebuvo tinkamos koordinacijos taip 
tų dviejų įvykių.

Todėl vienbalsiai nutarta, .kad ateityje, 
bendruomenė, kurios krašte turės įvykti 
Studijų Savaitė, eis Europos lietuvių bend 
ruomenių sekretoriato pareigas visus me
tus. Tai bus ryšininkas, per kurį reikia 
derinti ne vien jaunimo,bet ir kitą bendrą 
veiklą. Taigi iki kitų metų Studijų Savai
tės sekretoriato pareigas eina D. Brita
nijos Lietuvių S-gos Centro Valdyba, kuri 
turės ne vien suorganizuoti Studijų Sa
vaitę, bet taipgi suderinti Jaunimo ir 
skautų stovyklas Anglijoje ir Vokietijoje 
ir atlikti kitas sekretoriato pareigas.

Lietuviškai nekalbančių lietuvių ir ne
lietuvių reikalas irgi buvo aptartas kaip 
bendruomenių suvažiavime taip ir visų 
Studijų Savaitės dalyvių. Bendra pažiū
ra buvo, kad nereikia atstumti lietuvių, 
kurie, gal ir ne dėl savo kaltės, nekalba 
lietuviškai, bet kurie nori dalyvauti lie 
tuviškoje veikloje. Taip pat pritraukti sve 
timtaučius, ypač lietuvių vyrus ar žmo
nas, kurie mums yra palankūs. Tas jau 
daroma Amerikoje, kur Vyčiai savo žur
nalą leidžia daugumoje anglų kalba ir 
D. Britanijoje, jaunimo laikraštis „ Ly

nos“ irgi spausdinamas daugiausia ang
liškai.

Žinoma, buvo ii- nepalankių nuomonių, 
kurias trumpai būtų galima išreikšti — 
kas nemoka lietuviškai, to ir mums nerei
kia. Dauguma galvoja, kad kalba yra la
bai svarbus dalykas, bet asmens lietuviš
kumui nustatyti to neužtenka, ir negali
ma pasmerkti tautiečio vien dėl nemokė
jimo kalbos.

Europos Lietuvių Bendruomenių atsto
vai baigė savo suvažiavimą. Chantilly, 
Prancūzijoje, su pakilusia nuotaika žino
dami, kad lietuviška veikla visuose Euro
pos kraštuose yra gyva .ir reikšminga.

„E.L.“ Korespondentas

LIETUVOJE
SUIMTI ŽUDIKAI

Vilniaus spauda praneša, kad piktada
riai, kurie 1980 m. spalio 9 d. naktį nužu
dė Luokės kleboną kun. Leoną Šapoką ir 
apiplėšė kleboniją, pagaliau buvo suimti 
„Tieses“ korespondentas Vytautas Žei- 
mantas rašo, kad nusikaltimą padarė Jo
nas Sabaliauskas (g. 1955 m.), Adomas 
Lukšas (.g. 1950 m.) ir Danielius Mocke
vičius (g. 19'61 m.). Pirmieji du vyrai bu
vo jau anksčiau padarę nusikaltimų ir 
šiuo metu sėdi kalėjime už vagystę.

Dėl užsienio lietuvių spaudos užmetimų, 
kad policija nesistengia suimti nusikaltė
lių, komunistinė prokuratūra dabar ai*š- 
kina per spaudą, kad yra išaiškinta ir ant 
ra grupė nusikaltėlių. Jie apiplėšė Kulau
tuvos kleboną Antaną Bitvinską ir jo šei
mininkę Valeriją Suvereckaitę bei Griška
būdžio kleboną Vytautą Užkuraitį ir jo 
šeimininkę Bronę Zaleckaitę. Nusikaltė
liai A. Baltusevičius, A. Kantautas, A. 
Ūsonis ir S. čiubrevičius nuteisti po 12 
metų laisvės atėmimo, konfiskuojant jų 
turtą.

DAR DU ŽUDIKAI
Vilniaus „Tiesa“ (1981.VIII.21) prane

šė kad 1981 m. rugpjūčio 14 d. per televi
ziją buvo prašyta surasti klebono Leono 
Mažeikos ir jo šeimininkės Teklės Marti

naitytės žudikus. Nusikaltimas buvo pa
darytas Pakruojo rajone.

.Prokuratūra pranešė, kad nusikaltėliai 
Adolfas Kazlauskas (g. 1941 m.) ir Ona 
Baltramiejūnienė (g 1947 m.) yar sulai
kyti.

MIRĖ DAIL. L. KAZOKAS
Rugpjūčio 15 d., eidamas 77-uosius me

tus, Lietuvoje mirė dail. tapytojas Leonar 
das Kazokas.

Jis gimė 1905 m. liepos 27 d. Kaune. 
1929 m. baigė Kauno meno mokyklą. Vė
liau studijavo Paryžiuje. Parodose pra
dėjo dalyvauti nuo 1927 m. Nemaža daili
ninko kūrinių saugoma Vilniaus ir Kau
no dailės muziejuose.

KOLEKTYVINIŲ SODŲ NAMELIAI
„Lit. ir Menas“ rašo apie prie Lietuvos 

miestų statomus namelius:
Kolektyvinių sodų nameliai — ištisa ar

chitektūros sritis. Pradėję savo ūgį nuo 
5 kv. metrų, šiandien jie pasiekė 45 kv. 
metrus, nuo neišvaizdžių, bet kaip suręs
tų, šuns būdą primenančių tvarinėlių iš
augo į prašmatnius, gilyn lendančius ir 
aukštyn besistiebiančius statinius. Praėju
siais metais Architektų sąjungos organi
zuotas jų projektų konkursas parodė, ko
kių užmojų gali pasiekti architektūrinė 
mintis, ypaš plaukianti iš jaunų architek
tų...

Keli variantai taip pat kelia nerimą. Pa- 
sižūrėkime, važiuodami respublikos keliais 
pro kolektyvinius sodus, ar nepamatysim 
besistiebiančių viršun naujų dviaukščių 
gyvenviečių? Kaip kolūkyje, kaip didelių 
miestų pakraščiuose! Namukų stogai jau 
perauga medžius...

NUSKENDO
Per birželio mėn, Lietuvoje besimaudy- 

dami nuskendo 26 mokyklinio amžiaus 
jaunuoliai. Viso per mėnesį nuskendo 111 
žmonių.

TEMPERAMENTAS
Oksfordo universiteto psichologas M. 

Argyle apkeliavo pasaulį, tirdamas įvai
rių rasių bei tautų žmonių gestikuliaciją. 
Jis pastebėjo, kad anglas per 1 vai. ne
padaro nė vieno mosto, suomis — vieną, 
italas — 80, prancūzas — 120, o meksikie
tis — 180.

Lietuva birželyje
JAUSMINGI SUSITIKIMAI VILNIUJE

Atrodo, jog daugumos gąsdinimai, kad 
viskas gerokai .pasikeitė į blogąją pusę, 
neturi daug pagrindo. Klek teko patirti, 
dauguma mūsų tautiečių muitinę galėjo 
praeiti 'be didelių sunkumų — nepraran
dant savo vežamojo turto ir nervų. Trum
pai tariant — jokių didesnių pasikeitimų: 
panašu kaip buvo prieš 5 ar daugiau me
tų. Kiek daugiau pavojaus grįžtant į na
mus. Vežantieji daugiau gintaro išdirbinių 
muitinėje turi aiškintis ir kai kam ipilsi- 
eina šį bei tą palikti. Tačiau tokie atve
jai nesudaro taisyklės, nes ir patys muiti
ninkai juk yra žmonės ir su daugeliu iš 
jų pavyksta gražuoju susikalbėti.

Amerikoje buvo girdima balsų apie pa
didėjusius vargus dėl maisto prekių Lie
tuvoje. Tačiau tas eiliniam turistui nekri
to |į akį. Eilės pile kai kurių maisto pro
duktų maždaug tokio ipat ilgumo kaip ir 
anksčiau. Restoranuose ir kavinėse maisto 
patiekalų sąrašuose labai daug visokių pa
vadinimų, nors daugumoje jų tik pora te
gausi — kiti tą dieną išsibaigė, nežiūrint, 
kad diena vos tik į kitą muse persiritusi. 
Alaus mėgėjams—didelis vargas—vasaros 
mėnesiais jis retas svečias restoranuose. 
Alaus vardu vadinamą skystimą, nors sko 
nis ir ką kitą sakytų, galima gauti tik 
krautuvėse ir specialiuose alaus baruose. 
Beje, vietiniai žmonės tą alų geria nešal
dytą ir džiaugiasi kad tik jo gauna. Anks
čiau Lietuvoje buvo pradėta gaminti Pepsi 
-eolą, tačiau, pablogėjus santykiams su 
amerikiečiais, ši sutartis buvo nutraukta.

Tarybinį „išradingumą“ gal geriausiai 
pavaizduoja faktas, jog Gintaro viebučio 
restoranas — vienas didesniųjų Vilniuje, 
birželio pabaigoje dar dėl remonto nebe
veikė (Ir neatrodė, kad jis bus greitai ati
darytas). Taigi, gausūs Gintaro viešbuty
je apsistoję turistai turėjo gaišti laiką ir 
važiuoti valgyti į kitus restoranus ar val
gyklas.

Bendrai valgių kainos restoranuose per 
5 metus gerokai paaugusios, tačiau nežiū
rint to, prie daugumos iš jų pietų metu 
vietiniams gyventojams tenka palūkėti, 
kol paklius į vidų. Tie, kurie nori sočiai 
restoranuose pavalgyti ir bent trejetą tau
relių konjako išmesti, turi palikti maž
daug vienos dienos atlyginimą. Dar dides
nis susidomėjimas yra naktiniais klubais, 
kurių vien tik Vilniuje yra trys. Į juos 
vietas .užsisakyti reikia kelias dienas iš 
anksto sumokėti 4 dolerius už įėjimą (už 
tai duodama maždaug valandos kabaritinė 
programa.), o už valgį bei gėrimą viduti
niškas lankytojas išleidžia dar bent pora 
kartų tiek.

Maisto pirkimas ir gaminimas Lietuvos 
šeimininkes gerokai išvargina ir jos gali 
pavydėti savo draugėms, sakysime, Ame
rikoje kur maistas perkamas daugumoje 
tik kartą savaitėje ir sukraunamas šaldy

tuvuose, o jo pagaminimas turint moder
niškus virtuvės įrengimus, gal pora kartų 
greitesnis negu ten. Gerai, kad materiš- 
kės Lietuvoje yra gerokai Išprususios ir 
net dirbančiosios sugeba išeiti iš darbo tuo 
laiku, kuomet krautuvėse atsiranda retes
nių maisto produktų.

• »»
Vienas iš gražių vaizdų, kuriuos pama

to turistas Iš Amerikos, yra Vilniaus gy
ventojų skoningas apsirengimas. Mačius 
gyventojus Maskvoje ar Leningrade, at
vykus į Lietuvą, pasijunti, jog esi patekęs 
į gerokai skirtingą valstybę. Dažnas jau
nuolis ar jaunuolė (o kartais ir vyresnio 
amžiaus) dėvi „džinsais“) ai’ šiaip gana 
skoningais rūbais. Jų veiduose mažiau su
sirūpinimo ar raukšlių, kaip anksčiau mi
nėtuose miestuose. Čia žmonės gana daug 
juda — troleibusai ir autobusai pilni. At
rodo, kad jie veda gana prasmingą gyve
nimą, kuris .neleidžia jiems atitrūkti nuo 
laiko ritmo, nuobodžiauti.

Gal pats geriausias įspūdis susidaro, 
matant mūsų tautiečius tėvynėje taip gau 
šiai įsijungusius į įvairių meno renginių 
lankymą. Dar iki 'birželio mėnesio pabai
gos velkė Operos ir baleto teatras, įsikū
ręs gražiuose rūmuose Vilniaus miesto 
centre.

Ten teko matyti ne vieną baletą ar ope
rą. Iš lietuviškųjų, šalia jau daugelį kar
tų rodytų ir atnaujintų Klovos „Pilėnų“, 
buvo duota ir nauja — Eduardo Balsio 
opera — „Kelionė į Tilžę“. Gaila, kad šis 
kūrinys kompozitoriui nenusisekė ir tą 
galima pastebėti publikos reagavimu: dau
gumas pastatymų tuose rūmuose yra išpar 
duoti, o šiame — publikos tik apie pusė 
salės.

Gana gerą įspūdį paliko baldinis pa
statymas — „Baltaragio malūnas“, kuriam 
muzika paimta iš „Velnio nuotakos“ 
filmos, rodytos ir išeivijoje. Nors šiaip 
jau baletas Lietuvoje nėra stiprus, nes 
stinga pirmaeilių šokėjų.

Muzikos mėgėjai birželio pabaigoje ga
lėjo išgirsti ir solisto Virgilijaus Noreikos 
rečitalį. Gaila, kad tie, kurie apie šį at
likėją buvo susidarę gerą nuomonę iš jo 
pasirodymų išeivijoje, ją turėjo pakeisti 
į blogąją pusę, nes solistas, kuris šiuo 
metu yra ir Operos teatro direktoriumi, 
jau baigia išdainuoti visas daineles.

Operos rūmuose dažnokai pasirodė at
likėjai iš užsienio. Nesenaii ten koncerta
vo Kubos baletas. Dar daugiau užsienie
čių susilaukia Vilniaus sporto rūmai, kur 
būna lengvosios ar estradinės muzikos 
koncertai. Į šią apie 8 tūkstančius turin
čią salę dažnai bilietų negalima gauti. Ne
seniai čia koncertavo italų dainininkas 
Drupis, lankėsi Vengrijos ansamblis Loko- . 
motyvas, buvo džaso trio iš Kanados — 
„Freizeris ir jo draugai“ pasirodymas. I

Dramos mėgėjas birželio mėnesio vidu
ryje palepino Klaipėdos Dramos teatras, 
parodęs eilę spektaklių, Vilniaus Profsą
jungų rūmuose Tauro .kalne, čia. šalia 
kitų veikalų, buvo parodytas ir amerikie
čio Dilbio pjesė „Kas bijo Virdžinijos 
Vulif“. šis filosofinio-socialinio pobūdžio 
veikalas vilniečiuose sukėlė gana didelį 
susidomėjimą. Tris valandas ir 10 minu, 
čių spektaklis vietinės publikos buvo žiū
rėtas su tokiu p.at susidomėjimu ir įsijauti
mu kaip kasdieninės buities komedijėlė.

***
Turistą iš užsienio stebino daug dalykų. 

Žmonės gerokai susirūpinę padėtimi Len
kijoje. Skundžiasi, jog dabar negalima va
žiuoti Lenkijon pas gimines 'bei pažįsta
mus, kas anksčiau buvo paprastas dalykas. 
Tokie vykimai Lenkijon padėdavo įsigyti 
ir kai kurių prekių, kurių Lietuvoje ne
gausi. Taip pat ir neoficialūs prekiauto
jai — spekuliantai galėjo tokiomis kelio
nėmis pasinaudoti savų piniginių pripil
dymui.

Liepos pradžioje sužinota, jog sustab
dytas vienintelis tarptautinis traukinys, 
einantis iš Leningrado, per Vilnių, Var
šuvą į Berlyną. Anksčiau Lenkijos-Lietu
vos pasienyje buvo areštuoti trys lenkai, 
kurie raginę lietuvius pasekti lenkų pa
vyzdžiu. Panašių raginimų iš lenkų pusės 
būta ir Vilniuje.

Pastebėtas ir religinis pakilimas Lietu
voje. Bažnyčios perpildytos tikinčiųjų ir 
jų skaičius vis didėja. Tie, kurie anksčiau 
bijojosi atlikti religinę praktiką, šiandien 
jau įgauna daugiau drąsos.

Biažnyčiose vis didesnį procentą sudaro 
jaunimas: daug studentiško amžiaus mer
ginų, kiek mažiau vaikinų. Religija jiems 
sudaro tam tikrą atsparą prieš iš Rytų 
atneštas idėjas, duoda nusiraminimą krei
vuose gyvenimo keliuose.

Aušros Vartų koplyčia, labiausia lanko
mą religinė vieta Lietuvoje. Čia turistų 
iš viso pasaulio. Vieną sekmadienį per 
Aušros Vartų koplyčioje lankytas šv. Mi
šias buvo prisirinkę tiek daug žmonių, 
kad vos stovėti buvo vietos. Tikinčiųjų 
buvo ir gretimame kambaryje, o taip pik 
ni .į koplyčią vedantieji aukšti laiptai, 
kur esantieji pamaldas galėjo Išklausyti 
per įrengtus garsiakalbius.

Pamaldos buvo laikomos lietuvių kalba, 
nors kelios dalys perskaitytos lotyniškai. 
I visas maldas tikintieji atsakinėjo gar
siai ir aiškiai, nenaudodami jokių maldak
nygių. Buvo chorelis , kuris išpildė ma
žiau žinomas giesmes, nors daugumą iš 
jų giedojo visi tikintieji.

„0, Marija, Motinėle gelbėk mūsų Lie
tuvėlę, nes globėja jos esi“. — šie buvo 
labiausiai atmintin įsibrėžę ten girdėtos 
giesmės žodžiai. O stebuklingasis Marijos 
paveikslas, turbūt, neturintis sau lygių 
visame pasaulyje, buvo ramus ir nebylus.

O kas žino — tikinčiųjų maldos ir gies
mės greičiau ar vėliau turės būti išklau- 
sylosl Ed. Šulaltis

Skaitytoju tai&kai
KIENO INICIATYVA (KURTA DBLS?
DB'LS įkūręs ir nuo 1947.VII.2 iki 1949. 

X.16 jai pirmininkavęs Petras B. Varkala 
rašo man, kad knygoje „Britanijos lietu
viai 1947-1973“ netiksliai nusakyta tos or
ganizacijos steigimo iniciatyva.

Mintis DBLS kurti kilusi tuojau, kai 
tik Britanijoje pasirodžiusios pirmosios 
„baltosios gulbės“ — darbams iš Vokieti
jos stovyklų atvežtosios lietuvės moterys. 
Sąjunga buvo įkurta, kai tų įvežamųjų 
padaugėjo — kai moteris pasekė ir vyrai. 
Tas iniciatoilus ir organizatorius buvo P. 
B. Varkala.

Pasitarimų su jokiais įgaliotiniais nebū
ta. K. Barėnas

„DIRVOJE“ APIE |MUS
Kai kuriems laikraščiams tikrai turi 

trūkti rašytojų, jeigu „Dirva“ net po ketu
rių mėnesių įsidėjo Stasio Kasparo para
šytą versiją paskutinio DBLS-jos suvažia
vimo. Dalyvavau tame suvažiavime, bet 
iš „Dirvoje“ atspausdinto aprašymo jo ne
atpažįstu.

Jeigu mums, D. Britanijos lietuviams, 
tas aprašymas yra neaiškus, tai ką turi 
pasakyti „Dirvos“ skaitytojai Amerikoje 
ir kitur, kurie apie tai nieko nežino.

Štai keletas tų gražbylysčių, pasirodžiu
sių DBLS-gos suvažiavimo aprašyme 
(„Dirva“, liepos 9). Cituoju,: „Galų gale 
nutarta ir nubalsuota nebekelti nepasiti
kėjimo Centro Valdybai. Vistiek ji neat
sistatydina gera valia.“

Na, ir suprask tu, žmogau. Arba vėl 
„Nepasitenkinimas buvo pareikštas ir 
Londono Lietuvių Namų klubu. Pasirodo, 
išduodamuose klubo narių pažymėjimuo
se ant degtinės stikliukų yra nupaišytas 
Vytis“.

Reikštų, kad stikliukai su nupaišytu 
Vytim yra duodami kaip klubo namų pa
žymėjimai!!! Arba vėl dėl naujos Sodybos 
pirkimo per „ilgus metus neatsirado nė 
vieno direktoriaus, kuris būtų tą proble
mą išsprendęs, nes jie patys ta Sodyba 
naudojosi, o žmonės jiems nerūpėjo.“ Ir 
tik atėję broliai šovai pradėjo tą reikalą 
energingai kelti. Kaip energingai? — O 
gi, nupirkti naują Sodybą už daugiau 
kaip 250 tūkstančių svarų, parduodant 
.turimąją Sodybą ir praskolinus Londono 
Lietuvių ,'Namus“.

Reikštų likviduoti visiką ką turime, 
kad įsigijus nežinomą Objektą. Tas buvo 
suvažiavimo atmesta.

Premijos vertas tolimesnis „Dirvos“ ko
respondento teigimas, kad „Visa išeivijos 
spauda susidomėjusi seka Londono lietu
vių federalistų įvykius“.

Man gaila tos išeivijos spaudos, kuri 
tai daro, nes Londono lietuviams federalis 
tai neegzistuoja. Ta išeivijos spauda tu
rės surasti, ką nors kito apkalbėti.

Irgi „Dirvos“ skaitytojas

PENSININKO NUOMONĖ
Grįžtant prie diskusijų apie naujosios 

Sodybos pirkimą vid. Anglijoje (E.L. 1981 
m. Nr. 2), manyčiau, kad reikėtų pagalvo
ti apie esamos Sodybos praplėtimą.

Siūlyčiau pastatyti naujus butus esa
moje Sodyboje, surinkus pinigus iš pen
sininkų, kurie ten norėtų gyventi. Kiek
vienas turėtų prisidėti, sumokant nema
žiau 1000 svarų.

Rami graži vieta tokiems namams būtų 
prie eglynuko, anoje pusėje kelio. Kiek
vienas gyventojas turėtų gauti atskirą 
kambarį. Be to turėtų būti bendra vonia, 
ar dušas, bendra virtuvė, sandėliukas, vai 
gykla televizijos kambarys ir patogumai.

Tas viskas turėtų priklausyti Lietuvių 
Namų b-vei.

B. Kijauskas

PATIKSLINIMAS
Birželio 22 d. Nr. 25 „Europos Lietuvy

je“ atspausdinta korespondencija, pasira
šyta „Lietuvis" slapyvardžiu, neatitinka 
tikrenybės. Tiesa, yra, kad 16-sios Vasa
rio Šventė buvo švenčiama 1981 m. Vasa
rio 14 d. Tai buvo jau per 1980-tų metų 
Kalėdas aptarta ir su Kun. Dek. Šarka. 
Švenčiama buvo užsieniečių centre Lue
beck Hartengrube.

Lietuvos ir Vokietijos vėliavomis Vyčiu 
ir tautinio meno išdirbiniais papuoštoje 
salėje šventę pradėjo Apyl. Vald. Pirmi
ninkas, pasveikindamas susirinkusius vo
kiškai ir padėkodamas už jų atsilankymą. 
Toliau sekė paskaita lietuviškai. Po pa
skaitos, Luebecke ir Hamburge gyvenan
čių lietuvių mišrus choras sudainavo pora 
liaudies dainų. Choras yra vadovaujamas 
p. Gražinos Kilaitienės. Dainos buvo su
tiktos su dideliu džiaugsmu, mat visi bu
vom jų pasiilgę. Toliau ėjo gabios baleto 
mokinės, gražuolės Petra Lehrmann pasi
rodymas, kuri susilaukė daug katučių ir 
pasižadėjo ir toliau mus palinksminti. Se
kė 2-jų liaudies muzikantų pasirodymas 
ir solo R. Mazat Pupų Dėdės daina „Aš 
esu žmogus“. Vėliau vaišės ir pasilinksmi
nimas.

šventėje, priešingai jau minėtos ikores- 
pondecijos, nebuvo nei vieno pasigėrusio. 
Svečiai ir tautiečiai, kurių buvo virš 100, 
išsiskirstė su pakelta nuotaika, dėkodami 
ir prašydami rengėjus suruošti ir daugiau 
tokių švenčių. Mes turime garbę pasi
džiaugti, kad Luebecke gyvenančių lietu
vių šventėse, nepamename atsitikimo, 
kad dėl girtuokliavimo, ar kokių nors ki
tų priežasčių, būtų reikėję šauktis viešo
sios tvarkos organų pagalbos arba būtu
me minimi vietos spaudoje.

Pr. Kotkis
V.L.'B. Luebecko Apylinkės

Vald. pirmininkas
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KALENDORIUS 1981 M.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių vid. Anglijoje, šo
kiai.

SVEIKINIMAS
Mieliems „Europos Lietuvio skaitytojams 

ir rėmėjams
Sveikiname ir siunčiame širdingiausius 

linkėjimus iš LSS Europos Rajono skau
tų ir jaunimo vasaros stovyklos.

Budime! Seka prarašai: Eimutis šova,
J. Maslauskas, S.A. Jakimavičius, R, šo- 
vienė, ‘ir daug kitų parašų.

Pažymėta, kad „Tėvynės“ stovykloje 
stovyklauja virš 50 stovyklautojų, jų tar
pe 10 skautų iš Vasario 16-tosios gimnazi
jos ir viena skautė iš JAV.

PADĖKA
Mes, Vasario 16-tosios gimnazijos moki

niai, atvykę į Angliją, buvome maloniai 
priimti. Mums visiems labai didelį 'įspū
dį paliko skautų stovykla Headley Parke. 
Buvo malonu susipažinti netik su stovyk
lautojais, bet ir su Londono lietuviais, 
kurie mus labai nuoširdžiai priėmė ir 
mumis rūpinosi.

Labai didelį ačiū mes siunčiame D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungai, kuri visomis 
jėgomis stengėsi mums padėti. Ačiū taip 
pat visiems, kurie mėgino surasti mums 
nakvynę, tiems, kurie mus priėmė ir rū
pinosi kaip savo vaikais.

Mums būtų malonu ir ateityje bend
rauti su Anglijos lietuviais, kurie žino 
kaip svečius priimti ir jiems gyvenimą 
kuo daugiau pasaldinti. Nenorėdami pra
leisti keno pavardę, kas mums mažiau ar 
daugiau padėjo, dėkojame visiems. Jums 
visiems gailime pasakyti, kad kitais me
tais, ar vėliau, mielai pas jus sugrįšime.

Pasirašė: Lidija Kairytė, Dana Giesaitė, 
Monika Plaušinaitytė, Monika Gaižaus
kaitė, Lidija Keršytė, Kristina Veršelytė, 
Kristina Kotovaitė, Andrius Hubcris, To
mas Veršelis, Axel Tydcksas ir Steponas 
Kairys.

DBLS CV POSĖDIS
šeštasis šios kadencijos DBLS Sąjun

gos CV posėdis įvyko š.m. rugpjūčio 20 d. 
Dalyvavo septyni CV nariai ir Tarybos 
atstovas P. Mašalaitis. Pirmininkavo Z. 
Juras.

Pirmą kartą po ilgos pertraukos posėdy
je dalyvavo A. Pranskūnas, kuris perėmė 
atsistatydinusio R. Šovos vietą valdyboje. 
Taip pat pirmą kartą dalyvavo Tarybos 
paskirtas atstovas P. Mašalaitis.

Gautas laiškas iš Derby skyriaus, su 
naujosios skyriaus valdybos sąstatu.

Z-. Juras padarė trumpą pranešimą apie 
28-ąją Europos Liet. Studijų Savaitę, ku
rioje nubalsuota rengti 1981 m. Studijų 
Savaitę D. Britanijoje. Organizacinį ko
mitetą sudarys DBLS-ga. Jau pradėta 
jieškoti tinkamų patalpų Londono apylin
kėje. Savaitė vyks rugpjūčio mėn. pradžio 
je.

A. Vilčinskas pranešė apie DBL Jauni
mo Sąjungos kultūrinį savaitgalį Lietuvių 
Sodyboje (žiūr. EL nr. 32). Šis parengimas 
labai gerai pavyko ir bus pakartotas atei
nančiais metais, tuojau po Studijų Savai
tės. CV sumokėjo DBLTS-gai už PLB ir 
PLJS dalyvių pragyvenimą Sodyboje.

Sekantis posėdis numatytas š.m. rugsė
jo 3 d. CV sekr.

Londonas
EKSKURSIJA I MANCHESTER!

Didžiosios Britanijos lietuvių rudens 
tradicinis Sąskrydis įvyks š.m. rugsėjo 
12 d. (šeštadienį,), Manchesteryje. Žada 
būti puiki meninė programa ir pasilinks
minimas bei atgaiva...

Iš Londono ruošiama ekskursija auto
busu, kelionė kaštuos 8 svarai. Jei susi
darytų norinčių važiuoti didesnis skaičius, 
būtų atitinkamai pigiau.

Išvažiuojame šeštadienį, (12 rugsėjo) 
nuo lietuvių bažnyčios lygiai 11 vai.

Grįžtame sekmadienį anksti rytą.
Norintieji važiuoti Skubiai užsisako ir 

sumoka Lietuvių Namuose pas A. Žu
kauską (telef. 01-727 2470). V. Jurienę 
(01-460 2592) ir P. Mašalaitį.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0u 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę.

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Ponai J. V. Šliteriai (Australija), ap

lankę kelis Europos kraštus, buvo atvy
kę į Londoną. Lietuvių Namuose apsimo
kėjo už „Nidos“ klubo knygas ir „Europos 
Lietuvį“. Po to išvyko vienam mėnesiui 
į Lietuvą.

Derby
DERBY SKYRIAUS VALDYBA

Naująją DBLS Derby Skyriaus Valdyba 
sudaro pirmininkas V. Jūnokas, vicepirm. 
J Zuza, sekr. A. Kulikauskas, ižd. K. Ku
bilius, narys J. Valentinas.

PADĖKA
DBLS Derbio Skyrius įteikė Derbio 

miesto centrinei bibliotekai 'gražų albu
mą, kuriame buvo surinktos nuotraukos 
iš vasario mėnesį vykusios Lietuvių tauti
nio meno parodos. Albumą paruošė ir Su
tvarkė P. G. Zinkuvienė, kuri daug pasi
darbavo organizuodama ir pačią parodą.

Bilbliotekos vadovybė maloniai priėmė 
albumą ir pažadėjo jį išstatyti viešoje ga 
lerijoje.

Liepos 29 d. — Karališkų vestuvių die
ną — BBC Derbio radijas pranešė apie 
D. Britanijos lietuvių dovaną Lady Dia
nai. Vestuvių išvakarėse radijo reporte
riai buvo apsilankę pas p. G. Zinkuvienę 
ir užrašė į juostą pasikalbėjimą, kuris 
vestuvių dieną buvo transliuojamas.

Derbio lietuvių vardu nuoširdžiai dė
koju p. G. Zinkuvienei už visą įdėtą dar
bą Lietuvos vardui išgarsinti, ir už rū
pesčius. P. P. Makūnui, prisidėjusiam 
prie albumo išlaidų padengimo, tai,p pat 
dėkoju. V. Junokas

Skyriaus pirmininkas

Gloucesteris
MIRĖ PRANCIŠKA LEDERIENĖ

Rugpjūčio 24 d. Cheltelhame po širdies 
Ismūgio mirė Pranciška Danisevičiūtė- 
Lederienė (88 m.), prof Karolio Lederio 
ir Aldonos Kučienskienės motina.

Laidotuvės — rugpjūčio 28 d.

Manchesleris
SĄSKRYDIS

DBLS-gos Manchesterio Skyrius 1981 m. 
rugsėjo mėn. 12 d. šeštadienį, Cheetham 
Town Hali, Cheetham Hill Road, Manches 
ter M8 ruošia Lietuvių Rudens Sąskrydį, 

Tautos Šventės Minėjimą ir Koncertą.
Programoje

DBLS-gos pirm. p. Z. Juro paskaita ir 
Meninė dalis, kurią atliks žinoma daininin 
kė V. Gasperienė, Nottinghamo mišrus 
choras „Gintaras“ (vad. p. V. Gasperie
nė), Nottinghamo ir Derby jauni skautu
kai (vad. I. Venckienė) ir Londono tauti
nių šokių grupė „Lietuva“.

Po to šokiams gros puiki ukrainiečių 
kapela. Veiks lietuviškas baras su užkan
džiais.

Salė pasiekiama šiais autobusais Nr. 
Nr. 59, 60, 61, 35 ir 167, 81.

Pradžia 6 vai. vakaro. Punktualiai.
Įėjimas .©1.50. Jaunimui ir pen. £1.00

Skyriaus Valdyba 

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Sekantis Draugijos susirinkimas įvyks 

š.m. rugsėjo mėn. 12 d. 2 vai. p.p. Man
chesterio lietuvių klube.

Visi Draugijos nariai ir kiti lietuviai 
filatelistai yra kviečami šiame susirinki
me dalyvauti ir atsinešti Lenkijos ir Ru
sijos ipašto ženklus parodymui ir pasikei
timui.

Pašto ženklų parodos rengimas šių me
tų rudenį bus taip pat apsvarstytas.

ONŲ BALIUS
Liepos 26 d., sekmadienį, po lietuviškų 

pamaldų St. Chad's bažnyčioe, Mančeste- 
rye gyvenančios Onos surengė M. lietuvių 
klube Onų balių •— pobūvį, kuris sutapo 
su šv. Onos atlaidais Lietuvoje. Dalyvavo 
apie 50 žmonių, ibet ne visiems užteko vie
tos prie stalų. Rengėjos tiek daug svečių 
nesitikėjo susilaukti.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo sekr. 
J. Verbickas.

Onos ir pobūvyje dalyvavusios moterys 
pasirūpino maistu ir jo paruošimu, o vy
rai prisidėjo gėrimu. Gausiai įvairiu

maistu ir gėrimu apkrautus stalus palai
mino Ikan. V. Kamaitis.

S. ir A. Macūros iš Prestono tai progai 
buvo -atvežę specialų tortą, kuris iš klubo 
kiemo buvo pavogtas kartų su savininko 
mašina. Policija mašina surado už kelių 
mylių vėliau, bet torto jau nebebuvo.

Užkandus ir išgėrus pirmuosius tostus 
už Onų sveikatą, žodį tarė klubo pirm. V. 
Kupstys, DBLS Rochdalės skyr. pirm. D. 
Banaitis, svečias ‘iš Kanados S. Egėla, ku
ris su Ada aplankė S. Steponavičių, .matė 
mūsų veiklą ir kartu perdavė Anglijos lie
tuviams geriausius Kanados lietuviu linkė 
jimus, Onų vardu — O. Dainauskienė, D. 
Dainauskas ‘ir kan. V. Kamaitis.

Kalbėjusieji ne tik sveikino Onas, bet 
ir iškėlė Onos garbingą vardą, jų veiklą 
Mančesteryje, ir palinkėjo joms gražios 
kloties ateityje, be to, padėkojo už jų su
rengtą pobūvį ir progą pasižmonėti. Visi 
joms sugiedojo Ilgiausių Metų.

Už sveikinimus ir gražius linkėjimus 
visų Onų vardu padėkojo Ona Ramonienė.

Pobūvis, šauniai skambant dainoms ir 
besišnekant, nusitęsė iki vėlaus vakaro.

Visi sveikiname Onas ir linkime joms 
gražios ir laimingos ateities, ir nepailsta
mai darbuotis mūsų tarpe.

A. P-kis

Noltinghamas
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Rugsėjo 12 d. 3 vai. po pietų, šeštadie
nį, iš Mount Street Skills autobusų sto
ties išvyka į didįjį lietuvių Sąskrydį Man
chesteryje. Kadangi laiko mažai beliko, 
vietas užsakyti pas K. Bivainį, tel. 411119, 
arba pas J. Damaševičių, tel. 702762, arba 
pas kitus Nittlnghamo DBLS Valdybos na
rius.

Nottinghamo Skyriaus Valdyba

D.B.L.K. Bendrijos 1981 m. birželio 20 die
nos Suvažiavimo minėjimo ir koncerto 

PINIGINĖ APYSKAITA
Pajamos

Nottinghamo koncerte gauta 351 sv. 66 
p. Prisidėjusių kolonijų prie išlaidų paden 
gimo 195 sv. Viso gauta 546 sv. 66 p. 
Išlaidos

Išleista suvažiavimui, minėjimui ir kon 
ceriui Nottinghame 92 sv. 10 p. Pelnas 
454 sv. 56 p. išmokėta aktoriui V. Žukaus
kui .kelionės išlaidoms ir honorarui.

Prie išlaidų padengimo prisidėjo sekan
čios kolonijos:

Škotijos lietuviai per J. Bliūdžiu '50 sv.
Bradfordo Lietuvių Klubas 50 sv.
Wo'.verhamptono DBLS skyrius 50 sv.
Londono Šv. Kazimiero parapijos Tary

bas 45 sv.
Visoms prisidėjusioms kolonijoms prie 

išlaidų padengimo ir visiems atsilankiu
siems 'į koncertus, rengėjams, .programų 
išpildytoj ams, ir visiems kurie prisidėjo 
darbu, ypatingai Nottinghamo Moterų 
Draugijai, kuri aprūpino maistu Suvažia
vimą ir koncerto programos dalyvius. Taip 
pat visiems kurie visaip nuširdžiai teikė 
paramą svečiui aktoriui V. Žukauskui 
Centro Valdyba reiškia gilią padėką.

Nauja D.B.L.K.B-jos Centro Valdyba 
pasiskirstė pareigomis sekančiai: Pirminiu 
<kas P. Popika, vicepirmininkas S. B. Vait
kevičius, sekretorius kun. S. Matulis MIC, 
kasininkė J. Narbutienė, valdybos narys
K. Elvainis.

Nariai: J. Dubickas, O. Virbickaitė, A. 
Važgauskas ir R. Juozelskis.

P. Popika
DBLKB Centro Valdybos

Pirmininkas

Liet. Sodyba
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS-gos Sodybos Skyrius, rugsėjo 
mėn. 19 d. rengia Tautos šventės minėji
mą. Paskaitą skaitys H, Vaineikis.

Pradžia 19-30 vai.
Skyriaus Valdyba

Vokietija
MIRĖ MOKYTOJAS 
HENRIKAS ŠULCAS

Henrikas Šulcas, g. 1902 m. kovo mėn 12 
d. Leitgiriuose, Šilutės apskr., Klaipėdos 
krašte, mirė 1981 m. liepos mėn. 10 d. 
Siloah ligoninėje, Hannoveryje, po širdies 
smūgio.

Baigęs Valstybinę Tauragės Mokytojų 
Seminariją mokytojavo Galniuose, Tau
ragės apskr., vėliau Tauraės mieste, Kin
tų, Klauspučių ir Paškių pradžios mokyk
lose. Klaipėdos kraštą 1939 m. kovo mėn. 
prievartos būdu prijungus prie hitlerinės 
Vokietijos turėjo mokytojauti Hochsee, 
Angerberg apskr., Rytų Prūsijoje, nes na
ciai jam neleido dirbti Klaipėdos krašte.

1942 m. mobilizuotas į kariuomenę 
(Wehrmachtą), tik 1945 m. rugpjūčio 
mėn. grįžo iš karo belaisvės.

MIRĖ EDUARDAS UMERIS 
(Eduard Ununer) Backnange

Eduardas Umeris, gimęs 19.12 m. rug
sėjo mėn. 23 d. Kamšių kaime (Lietuvoje, 
mirė 1981 m. liepos mėn. 15 d. Backnango 
apskrities ligoninėje po antrojo širdies 
smūgio.

1916 m. visa Umerių šeima iš Kamšių 
kaimo buvo rusų prievartos 'būdu išgaben
ta į Sibirą. Eduardas turėjo tuo laiku tik 

4 metukus. Velionis užaugo didelioje šei
moje iš viso buvo šešios mergaitės ir ke
turi berniukai. Sibire visa šeima daug ne
malonumų pergyveno ir iškentėjo dide
lius nedateklius. Po Pirmojo pasaulinio 
karo visa Umerių šeima grįžo i'š Sibiro į 
Kamšių kaimą.

Eduardas išmoko krosnininko amatą Ir 
tuo vertėsi.

1940 m. vedė Eugeniją petrikevičiūtę 
Kalvarijos bažnyčioje. Išlos santuokos su
silaukė dvi dukras ir du sūnus.

Kini. Fr. Skėrys

SOVIETŲ MOKOMASIS LAIVAS 
LUEBECKO UOSTE

Liepos 24-26 d.d. Luebecko uoste buvo 
prisišvartavęs Sovietų Sąjungos moksli
nis jūrų tyrinėjimo laivas „Lev Titov“, 
kurio įgulos didžiąją dalį sudaro lietuviai. 
Net laivo kapitonas yra lietuvis Algirdas 
Valavičius, o taipgi ir kapitono I-sis Ir 
II-sis padėjėjai lietuviai — inž. Petras 
Petravičius ir Kazys Adomonis. Laive dir
ba 6 lietuvaitės — Narcizą Spirkauskaitė, 
Nijolė Jurevičiūtė bei kitos, kurios turi 
mokslinius laipsnius.

Iš viso laive dirba 15 mokslininkų, 
kurie atlieka jūros tyrinėjimo užduotis. 
Laivas daugiausia daro tyrinėjimus Bal
tijos jūroje. Laivas buvo sustojęs trims 
dienoms Luebecko uoste poilsiui ir papil
dymui sandėlio. J. Pyragus

Skautiškuoju keliu
AUKOS SKAUTŲ VASAROS 

STOVYKLAI
DBLS Nottinghamo skyrius per K. B1- 

avinį 63.50 svarų.
Aukojo: K. Bivainis, A. Gudliauskas, A. 

Ivanauskas, P. Maskvytis, J. šukaitis po 
5 sv., V. Aleknavičius, F. V. Kuskis, A. Mi- 
linūs, K. Vil'konis po 2 sv. J. Baukys, J. 
Bedulskis, J. Beinoras, A. Bruožis, J. But
kevičius, B. Čiganskas, P. Grokauslkas, R. 
Gustainis,- S. Janavičius, J. Juozelskis, J. 
Jusius, J. Kaudelis, J. Kičias, J. Kiršinąs, 
I. Klumbys, V. Končius, V. Lysius, kun. 
S. Matulis, A. Mineikienė, Jak. Plepys, P. 
Plikys, A. Sabulis, J. Stankevičius, A. 
Šalčius, I. Šimkus, L. švalkus, A. Važgaus 
kas, P. Veikšra ipo 1 sv. J. Galbuogis, F. 
Navickas ir Z. Vaitkus po 0.50.

Nottinghamo vienetų skautų tėvų komi
tetas .per A. Važgauską 10 sv.

Lietuvių Sodyba: Sodybos vedėja B. Sna 
baitienė 50 sv., kun. dr. J. Sakevičius 10 
sv., P. Gugas 30 sv.

DBLS Sodybos skyrius 10 sv., (Ir 10 sva
rų aukojo skautų stovyklai 1980 m.).

Leamington Spa: G. Johnston 10 sv., 
Br. Kijauskas 5 sv.

Skyrių valdyboms, aukų rinkėjams, 
skautiškos idėjos rėmėjams ir pavieniams 
asmenims bei VISOMS ir VISIEMS išreiš
kiamas nuoširdus ir didelis skautiškas 
AČIŪ. Stovyklos Vadovybė

L.S.S. Europos Rajono 32-os Skautų 
Vasaros Stovyklos

PINIGINĖ APYSKAITA
Pajamos

Stovyklautojų mokestis £706.00
Aukos £601.30
Iš viso £1307.30

Išlaidos
Maistas £848.93
Stovyklos įrengimai ir kitos £306.18
Iš viso £1155.11
Balansas
Pajamos £1307.30
Išlaidos £1155.11
Likutis £142.19

LSS Europos Rajono Skautų Vadovy
bės nutarimu, likutis perverstas Seserijos 
ir Brolijos skautiškos veiklos tęstinumui.

Pinigines apyskaitas tikrino ps. Eimutis 
Šova Stovyklos Viršininkas.

Lėšų Ir sąskaitų tvarkytojai:
v.s. J. Maslauskas
s. A. Jakimavičius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Bradfordas — rugsėjo 6 d.. 12.30 vai.: šv. 

Mišios už a.a. Vladą ČAPĄ, gimusį prieš 
80 metų.

Leeds — rugsėjo 13 d., 3 vai. p.p., pami
nint Tautos Šventę.

Manchesteryje — rugpjūčio 30 d., 12.30 
vai.

Rochdalėje — rugsėjo 6 d., 12.15 vai.
Eccles — rugsėjo 13 d„ 12.15 vai.
Nottinghame — rugsėjo 5 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Stoke-on-Trente — rugsėjo 5 d., 14.30 vai., 

Išv. Wustane.
Nottinghame — rugsėjo 8 d., Tautos ir Ši

luvos Marijos šventėje, 8.30 vai., Lietu
vių Židinyje.

Nottingmame — rugsėjo 12 d., 11.15 vai., 
Lietuvių židinyje.

Leicesteryje — rugsėjo 12 d., 14 vai., švč. 
Širdyje.

Nottinghamo — rugsėjo 19 d., 11.15 vai., 
Lietuvių Židinyje. •

Derbyje — rugsėjo 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Wolverhamptone — rugsėjo 19 d., 17 vai., 
šv. Petre - Paulyje, North Street.

PLB Informacijos
ANGLIJA

PLB Visuomeninių reikalų komisijos na 
rė, PLJS valdybos vicepirmininkė politi
niams reikalams ir Lietuvių Informacijos 
Centro New Yorke darbuotoja Gintė Da- 
mušytė per šią vasarą dirba Keston kole
gijoje Londone, tvarkydama anglų kalba 
medžiagą apie religinį persekiojimą oku
puotoje Lietuvoje ir talkindama dr. Bor
deaux vadovaujamam tyrimų centrui, šį 
vasaros projektą globoja kun. K. Pugevi- 
čiaus vadovaujamas Lietuvių Informaci
jos Centras ir PLB, PLJS bei Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos valdybos.

ARGENTINA
Argentinos Lietuvių Organizacijų Ir 

Spaudos Tarybos (iALOST) sekretorius 
kun. Aug. Steigvilas liepos mėnesį lankė
si Chicagoje, JAV, pasitarė su PLB Val
dybos pirmininku Vytautu Kamantų ir 
pavaduotoju Vaclovu Kleiza apie įvairius 
lietuviškos veiklos reikalus, ir PLB Val
dybai perdavė 400 dol. Argentinos lietu
vių bendruomeninio solidarumo įnašų bei 
auką Vasario 16 gimnazijai ir lituanisti
kos katedrai.

Jaunimo vadovė (Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos pirmininkė), Lementos. JAV, 
lituanistinės mokyklos mokytoja ir „Spin
dulio tautinių 'šokių grupės vadovė Rasa 
Šoliūnaitė nuo liepos mėnesio vidurio iki 
rugpjūčio mėnesio pabaigos gyvena ir dir
ba su Argentinos lietuvių jaunimu. Ją. 
kvietė ALOST vadovybė, o kelionę parė
mė PLB ir PLJS valdybos.

KOLUMBIJA
Liepos mėnesį tris savaites Kolumbijo

je praleido PLB ir PLJS valdybų atsiųsta 
jaunimo vadovė Rasa Šoliūnaitė iš JAV, 
pravesdama dainų, tautinių šokių ir lietu, 
vių kalbos kursus Gogotos ir Medelino 
lietuvių jaunimui.

URUGVAJUS
Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugi

jos pirmininkas Vytautas P. Dorelis at
siuntė PLB Valdybai Urugvajaus lietuvių 
bendruomenius solidarumo įnašus ir in
formacijas apie jų veiklą. Stengiamasi 
palaikyti glaudžius tarpusavio ryšius, jau
nieji „Rintulkai“ (tautinių šokių grupė) 
buvo nuvykę 'į Argentiną, planuojami su
važiavimai Ir kt. Iš Argentinos atvykusi 
lankėsi Argentinos Lietuvių Centro dele
gacija su „Inkaru“.

VENECUELA
Venecuelos LB Krašto valdybos pirmi

ninkas dr. Vytautas Dambrava palaiko ar
timus ryšius su PLB pirmininku Vytautu 
Kamantų. Venecuelos LB rugsėjo mėnesį 
siunčia du mokinius į Vasario 16 gimna
ziją Vokietijoje. Jų mokslo stipendijoms 
pažadėta piniginė parama iš PLB Valdy
bos.

Vienas iš Venecuelos LB ateities kultū
rinių planų yra baltų muzikos koncerto 
surengimas didžiajame Caracas miesto te
atre. Tam koncertui dabar pradedama 
ruoštis.

Iš JAV per Kolumbiją atvykusi Cleve- 
lando vokalinio vieneto „Nerija“ daini
ninkė Zita Kripavičiūtė liepos mėnesį pra 
leido Caracas mieste, kur ją globojo Jūra
tė de Rosales, Aras Mažeika ir dr. Algis 
Jaloveckas. čia ji talkino Caracas jauni
mo suorganizuotuose lieutvių kalbos kur
suose. Caracas jaunimas planuoja ekskur
siją į Venecuelos lygumas rugpjūčio 8-16 
dienomis, o Valencijos jaunimas ruošia 
jaunimo stovyklą, kuri įvyks per gruo
džio mėnesio atostogas.

PLB VALDYBOJE
Naujas PLB iždininkas. PLB Valdybos 

reikalų vedėjui ir iždininkui dr. Sauliui 
Girniui išvykus į Miuncheną, Vokietijoje, 
nuolatiniam darbui ir gyvenimui, PLB 
Valdyba nauju iždininku pakvietė ir pil
nateisiu PLB Valdybos nariu kooptavo 
Povilą Kilių iš Chicagos. Naujasis iždi
ninkas Povilas Kilius yra ilgametis Lietu
vių Fondo tarybos ir buvęs LF Investavi
mo komisijos pirmininkas, Ateitininkų na
mų Lemonte tarybos narys ir pirminin
kas. Dirba didelėje Brunswick korporaci
joje, tvarkydamas jos finansinius reikalus. 
Iždininko pavaduotoja vra Povilo žmona 
Rūta Kilienė, Capitol Federal Savings & 
Loan Association viceprezidentė.

B»A SA UJb YJE
— Kipro saloj gyvenantieji graikai ir 

turkai vis neranda kelių susitarti. Turkai 
siūlo atiduoti 3—4% vadinamosios „žalio
sios linijos“ žemės: Tuo būdu apie 40.000 
graikų pabėgėlių galėtų sugrįžti namo. 
Kadangi turkų tėra tik 18%, ir jie yra 
užėmę geresnę žemę, graikai nori kad jie 
pasitenkintų daug mažesniu .plotu.

„Žaliojoj linijoj“ vis tebėra Jungtinių 
Tautų kariuomenės daliniai, kurie skiria 
abi bendruomenes ir neleidžia joms kovo
ti.

— Mokslininkai nustatė, kad už 130 
metų pasaulio žmonija sustos didėjusl.
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