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GEN. DOZIER AMERIKOJE
PREZ. REAGANAS SVEIKINA 

IŠLAISVINTĄ JGENEROLĄ
Brigados generolas James Dozier, NA

TO kariuomenės vadas Italijoje, kuris bu
vo ©laisvintas iš raudonųjų teroristų ne
laisvės Paduvoje, sausio 29 d. pasirodė uni 
formuotas Vicencoje spaudos konferenci
joje.

Gen. J. Dozier pagyrė Italijos policiją, 
kuri per 90 sekundžių puolimą išlaisvino 
jj iš 42 dienų nelaisvės. Jis taip pat padė
kojo visiems žmonėms plačiame pasauly
je, kurie meldėsi už jį. Spėjama, kad te
roristai jau buvo jj „nuteisę“ mirties baus 
me. Policija paskutiniu momentu surado 
butą, kuriame jis buvo laikomas. Ten pat 
rasta daug ginklų.

Gen. J. Dozier spaudos konferencijoje 
įteikė savo žmonai kalėdinę dovaną, kurią 
buvo jai pirkęs prieš pagrobimą.

Per Gen. Dozier išlaisvinimą policija 
suėmė 4 teroristus, o vėliau dar 23 įtaria
muosius (įvairiose Italijos vietose.

Gen. Dozier su žmona atvyko į JAV atos 
togų ir sausio 4 d. juos iškilmingai priė
męs Baltuose Rūmuose prez. Reaganas.
PREZ. REAGANAS ATVYKS EUROPON

JAV prez. Reaganas birželio mėn. at
vyks į Europą ir dalyvaus Versalyje Euro
pos valstybių viršūnių konferencijoje. Ta 
pat proga jis nuskris į Romą aplankyti 
popiežių ir vėliau dalyvaus NATO kon
ferencijoje Bruselyje.

PROTESTO STREIKAS ESTIJOJE
'Londono DAILY TELEGRAPH (1.30) 

praneša, kad „Sovietų inkorporuotoje Bal
tijos respublikoje“ Estijoje vėl buvo iš
platintos skrajukės, kuriomis raginama 
fabrikuose ir mokyklose streikuoti vasa
rio 1 d., sus.tiabdant darbą pusei valandos.

Slaptosios organizacijos, esančios Esti
jos sostinėje Taline, skrajukės ragino strei 
kuoti kiekvieno mėnesio pirmą dieną, pro 
testuojant prieS Sovietų okupaciją.

Neatsižvelgiant į pirmuosius pranešimus 
iš Talino, kad pirmieji du streikai gruo
džio ir sausio mėnesį nepavyko, lalkraš- 
čio korespondentas tvirtina, jog nežymus 
skaičius fabrikų ir mokyklų Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje tylos pusvalandžiu pro 
testavo prieš okupaciją. Apie 150 žmonių 
buvo suimta ir keturi dar tebėra kalėji
me.

ČEKOSLOVAKIJA ATGAUNA AUKSĄ
Prahoje buvo pasirašyta sutartis, pa

gal kurią D. Britanija, JAV ir Prancūzija 
sutiko perleisti Čekoslovakijai 18 tonų 
aukso, kurį karo metu buvo pasisavinę 
naciai, ir kuris nuo to laiko buvo saugo
mas karo laimėjusių valstybių.

SĄMOKSLAS PRIEŠ .SIRIJOS 
VYRIAUSYBĘ

Sov. Sąjunga sumažina savo karinių pa
tarėjų skaičių Sirijoje, nes tos valstybės 
saugumo organai atsisakė garantuoti ru
sų personalo saugumą. Tas įvyko po są
mokslo prieš prezidento Hafez Assado vy
riausybę, išaiškinto sausio mėn. pabaigoje.

Sirijoje yra suimta apie 200 karininkų, 
kurie buvo įvelti į sąmokslą. Karo lauko 
■teismai nutarė 35 karininkus, kurių tarpe 
daug aviatorių, sušaudyti.

Sąmokslo centras buvo aviacijos bazėje 
netoli Irako sienos. Tas sukelia įtarimą, 
kad prie sąmokslo prisidėjo Irakas, su ku
riuo santykiai buvo blogi jau daug metų.

ARDOMOJI VEIKLA (LATVIŲ 
IŠEIVIJOJE

Latvių išeivių laikra’tis BRIVIBA,, lei
džiamas Stockholme, paskelbė Uldžio Ger
manio analizę apie Rygoje veikiančio 
„Komiteto kultūriniams ryčiams su užsie
niu“ veiklos metodus.

Komitetas bando surasti Vakaruose gy
venančių latvių tarpe „lojalių patriotų ir 
aktyvistų“, kurie bendradarbiautų su ko
mitetu, neva siekiant puoselėti latvių tau
tinę kultūrinę, bet ištikrųjų propaguotų 
Sovietų užsienio politiką ir varytų ardo
mąją veiklą išeivijos tarpe.

U. Germanis nurodo, kad kalbamo ko
miteto užnugaryje stovi sovietų KGB.

BEDARBIAI D. BRITANIJOJE
Bedarbių skaičius sausio mėn. D. Brita

nijoje peržengė 3 milijonus. Tiek daug be
darbių šioje valstybėje nebuvo nuo 1933 
m.

Skautininkui
DOMUI ĮDAINAUSKUI 

staiga mirus, jo žmoną Oną, 
gimines ir pažįstamuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir (kartu 
liūdime

LSS Europos Vadija, 
sesės )ir broliai

PAŠALINO SOVIETŲ DIPLOMATĄ
JAV vyilaysybė pašalino Raudonosios 

armijos generolą, kuris dirbo Sovietų am- 
basodoje Vašingtone.

Gen. majorą Vasilijų čitovą sustab
dė Amerikos saugumo organai Jo veikla 
buvusi „nesuderinama su diplomatiniu 
statusu“.

ATSAUKT JALTOS SUSITARIMUS
Wall Street Journal, sausio mėn. 6 d. ve

damajame pritaria prez. Carterio saugu
mo patarėjo Zbigniew Brzezinskio minčiai 
atšaukti Jaltos susitarimus. Tam preteks
tas — Sovietų nesilaikymas Jaltos susita
rimų, pagal kuriuos Sovietai turėjo praves 
ti laisvus rinkimus tuoj po karo visuose 
užimtuose kraštuose. „Panaikinant Jaltos 
Susitarimus, pasiųstų aiškią žinią rytų 
Europos žmonėms, kad mes nenurašėm jų 
aspiracijų į geresnę ateitį. Tai taip pat 
būtų viltinga žinia Vakarų Europai, kuri 
randa detentę labai patrauklia, dalinai iš
einančią iš jų susirūpinimo Europiečiais 
už geležinės uždangos. Kaip p. Brzezinski 
pasakė, Jalta yra kaip simbolis padalini
mo ir sumenkėjimo Europos vis-a-vis dvie
jų didžiųjų galybių. Mes turime išnaudoti 
šią progą įtikinant europiečius, kad juos 
mes nelaikome įkaitais ant šachmatų len
tos būti .padalintais tarp įtakų sferų“ — 
baigia vedamasis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS JAV KONGRESE

JAV Atstovų Rūmuose, Vašingtone, Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėji
mas įvyks vasario 17 d. Amerikos Lietuvių 
Tarybos prašomas tuo rūpinasi kongres- 
manas Frank Annunzio (dem. II.). Ame
rikos Lietuvių Taryba visiems Atstovų 
Rūmų nariams ir senatoriams siuntinėja 
laiškus, prašydami į minėjimą įsijungti. 
Drauge siunčiama ir ALTo išleista kny
gelė „Lithuania must Be Free“, kur su
rinktos kongresmanų ir senatorių 1981 m. 
Vasario 16 d. progla pasakytos kalbos, rei
kalaujant Lietuvai laisvės.

ALT Informacija

SUIMTI KETURI (LATVIAI VŽ 
„BAISIŲJŲ METŲ“ KNYGĄ

1981 m. vasario mėnesį Rygoje buvo su
imti keturi jaunuoliai už perspausdinimą 
knygos Baisieji metai, kurioje aprašomas 
Sovietų teroras Latvijoje 1940-ais metais. 
Apie tai informuoja USSR News Brief 
(Briuselis, 1981.IX.30).

PABALTIJO KLAUSIMAS
IR JUNGTINĖS TAUTOS

PASITARIMAI VATIKANE
LENKIJOS PRIMAS PAS POPIEŽIŲ
Sausio 4 d. Lenkijos (katalikų pri

mas arkivyskupas J. Glempa su delegaci
ja atvyko į Romą ir jį tuoj pat priėmė 
popiežius ir pradėjo pasitarimus aipie pa
dėtį Lenkijoje.

POPIEŽIAUS (PROTESTAS
Sausio 31 d. Popiežius kalbėdamas į 

maldininkus, susirinkusius sekmadienio 
palaiminimui šv. Petro aikštėje, Romoje, 
pasakė, jog jis pritaria Lenkijos vysku
pams, kurie neseniai reikalavo atšaukti 
karo stovį. Jis pasakė, kad žmogaus tei
sės turi būti ginamos kiekvienoje srityje.

Popiežius dėkojo visiems, kas šeštadie
nį dalyvavo demonstracijose, protestuoda
mi prieš Lenkijos karinės valdžios uždrau
dimą veikti nepriklausomai prof, sąjungai 
Solidarumas.

Jis pasakė, kad socialinis teisingumas, 
pripažintas visame pasaulyje, reikalauja 
respektuoti tautų teises ir taip pat žmo
gaus teises. .Lenkų tauta paskutiniame ka
re turėjo didelių nuostolių, kovodama dėl 
savo būvio. Jai turi būti leista gyventi 
savo žemėje, kuri yra persunkta savo sū
nų ir dukterų prakaitu ir krauju.

KAD (LENKIJA LIKTŲ LENKIJA
Sausio 31 diena buvo laisvojo pasaulio 

protesto diena prieš įvykius Lenkijoje. 
Demonstracijos vyko JAV miestuose, Vak. 
Europos sostinėse, Australijoje ir Japoni
joje.

Čikagoje įvykusioje demonstracijoje kai 
bėjo Valstybės Sekretorius H. Haig, kal
tindamas Sov. Sąjungą dėl įvykių. Jis pa
sakė: „Jėga buvo panaudota prieš lenkų 
tautą, nes Maskva to norėjo, nes Maskva 
tą remia, nes Maskva skatino“. Jis pasakė,1 
kad viltis vėl atgims ir Lenkija vėl bus 
tikrąja Lenkija.

Amerikos valdžia finansavo televizijos 
spektaklį „Lai Lenkija būna Lenkija“, ku
ris buvo rodomas Amerikoje ir daugelyje 
kitų demokratinių valstybių. Pusantros va 
landos programoje kalbėjo JAV prez. Rea
ganas, D. Britanijos min. pirm. M. That
cher, Vokietijos kancleris H. Schmidt, 
Prancūzijos prez. Mitterand ir kt. Ponia 
Thatcher pasakė: „šiandien laisvės lieps
na Lenkijoje netaip šviesiai žiba. Bet ji 
nėra užgesinta“.

NERAMUMAI (LENKIJOJE
Nuo vasario 1 d. Lenkijoje maisto pro

duktų kainos pakeltos nuo 200 iki 400 pro
centų. Dėl to kai kurių įmonių darbinin
kai pradėjo lėčiau dirbti, tuo būdu suma
žindami produkciją.

Kainų pakėlimo išvakarėse Gdanske 
įvyko studentų demonstracijos, kurios pa
sibaigė riaušėmis. Oficialiai pranešta, kad 
milicija suėmė 205 žmones, buvo sužeisti 
6 civiliai ir 8 milicininkai. Iš nepriklauso
mų šaltinių, tačiau, praneša, kad sužeist 
tų buvo tarp 40 ir 50.

Valdžios šaltiniai kaltę dėl riaušių su
verčia ant JAV valdžios, kuri tą dieną 
suruošė Lenkijai pašvęstą pasaulinio mąs
to televizijos programą.

DAUG LENKŲ PABĖGĖLIŲ EUROPOJE
Aukštojo komisaro pabėgėlių reikalams 

įstaiga Ženevoje paskelbė, kad po karo 
stovio įvedimo Lenkijoje, Vakarų Europo
je liko bemaž 200 tūkstančių lenkų, kurie 
nenori grįžti 'į savo kraštą.

KATYNAS KOMUNISTŲ 
LAIKRAŠTYJE

D. Britanijos komunistų partijos dien
raštis MORNING STAR (1.28) prisidėjo 
prie kaltinimų, kad Sov. Sąjunga yra at
sakinga už Lenkijos karininkų žudynes 
Katyno miške, laike 1939-45 m. karo, ir 
taip pat už lenkų deportacijas į Sibiro dar 
bo stovyklas.

Laikraštis atspausdino knygos apie „So
lidarumo“ gimimą recenziją, kurioje rei
kalaujama, kad Sovietų valdžia pasmerk
tų tuos nusikaltimus.

MORNING STAR yra vienintelis anglų 
laikraštis, kurio tūkstančiai egzempliorių 
(įleidžiama į Sov. Sąjungą. Tačiau tais at- 
vejiais, kai laikraštis atspausdina Sov. Są
jungai nepalankius straipsnius, cenzūra 
laikraštį neleidžia platinti.

KALĖJIMAS (LENKUOS 
DARBININKAMS

Keturi Solidarumo nariai Wroclave, or
ganizavę streiką 1981 m. gruodžio 14-17 d. 
d., nuteisti kalėjimo bausmėmis. Vienas 
darbininkas nuteistas 4 metams, kiti — 
3 metams kalėjimo. Visiems atimta viešo
ji teisė trims metams.

EGIPTO PREZ. (AMERIKOJE
Naujas Egipto prezidentas Hosni Muba

rak vasario 2 d. atvyko į Vašingtoną ofi
cialiam vizitui.

Amerikos politiniuose sluoksniuose gir
dėti vis dauigiau balsų, raginačių, kad Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomy
bės klausimas būtų įtrauktas į Jungtinių 
Tautų organizacijos dienotvarkę. Savait
raštyje Human Events (1981.IX.7) apietai 
pasisakė diplomatas ir Michingano valsti
jos senatorius Ed Fredricks. Jis klausia, 
kaip JAV-jos reaguotų į Sovietų Sąjungos 
ir jos satelitų piktnaudžiavimą Jungtinių 
Tautų procedūra. „Laikas iškelti Čekoslo
vakijos, Afganistano ir Angolos klausimą“, 
rašo jis. „Jei Sovietų Sąjunga taip uoliai 
reikalauja nepriklausomybės Porto Rikui, 
pats laikas pradėti nagrinėti Pabaltijo 
klausimą“. Fredricks tvirtina, kad tarp 
Pabaltijo valstybių ir Porto Riko galima 
nubrėžti pačią tiksliausią, betarpę parale
lę. Senatorius Fredrickas atkreipia savo 
skaitytojų dėmesį į tai, kad po pirmojo 
pasaulionio karo Sovietų Rusija „visiems 
laikams“ pripažino Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybę. Tačiau 1939-ais 
metais pasirašytas rusų-vokiečių nepuoli
mo paktas Pabaltijo valstybes pardavė So
vietų Sąjungai, kuri 1940-ais metais ‘į jas 
įžygiavo ir pasiglemžė. Fredrickas pabrė
žia, kad Pabaltijo valstybės negailėjo būti 
mainų ar dovanų objektu, nes jos nėra 
nei Rusijos., nei Vokietijos nuosavybė. 
Hitlerio jau seniai nebėra, rašo jis, bet 
Sovietų Sąjunga tebeturi jo dovaną — 
Pabaltijį.

Fredrickas taip pat primena, jog 1940- 
ais metais Sovietų Sąjungai užgrobus Pa
baltijį, tuometinis Amerikos valstybės sek 
rotorius Sumer . Welles apgailestavo, kad 
„sąmoningai buvo sunaikinta Pabaltijo 
valstybių politinė nepriklausomybė ir te
ritorinis integralumas“. Tačiau karo metu 
ir vėliau sudarytos sutartys, Jungtinės 
Amerikos Valstijos, kaip Ir likusis pasau
lis, tekreipė mažai dėmesio į Pabaltijo 
problemą.

Washingtone anglų kalba leidžiamas EL 
TOS biuletenis sveikina senatoriaus Fred
ricks iniciatyvą įvesti Pabaltijo bylą į 
Jungtines Tautas, bet nesutinka su jo nu
brėžta paralele tanp Pabaltijo valstybių 
ir Porto Riko. Lietuva, Latvija ir Estija'

— raišo ELTA — yra valstybės, kurių ne
priklausomybę laikinai pertraukė Sovietų 
Sąjungos okupacija; Porto Rikas niekad 
nebuvo nepriklausomas. Be to, portorikie- 
čiai šiuo metu turi savivaldą, laisvai išsi
renka savo vyriausybę, ir visuotinos liau
dies apklausos būdu pasisakė už „laisvą 
sąjungą“ su Jungtinėmis Amerikos Vals
tijomis. Tokiu būdu Porto Rikas gali ir 
atsiskirti nuo Amerikos ir pasirinkti vi
sišką nepriklausomybę. iPabaltiečiai gi 
neturi jokios galimybės laisvai balsuoti 
ar kitaip išreikšti savo politinę valią. EL 
TA pabrėžia, kad Pabaltijo valstybių klau 
siimą Jungtinėse Tautose reikia kelti ne 
todėl, kad tuomi būtų atsikirsta Maskvai 
už nepagrįstus kaltinimus Amerikai Porto 
Riko atžvilgiu. Jungtinių Tautų Generali
nė Asemblėjje jau seniai turėjo svarstyti 
neteisėtą Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjun
gimą į Sovietų Sąjungą, nes tuomi Mask
va pažeidė Jungtinių Tautų chartą, kuri 
smerkia tokius veiksmus prieš nepriklau
somas valstybes. Vakarų valstybės yra 
įpareigotos iškelti Pabaltijo klausimą 
Jungtinėse Tautose — moraliniais, teisi

niais ir praktiškos politikos sumetimais.
Anot ELTOS, Pabaltijo draugai Vaka

ruose aiškinasi, kad įvesti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos klausimą į Jungtinių Tau
tų dienotvarkę būtų netikslinga. Jungti
nių Tautų nariai esą nesusipažinę su Pa
baltijo byla Ir paprastai vengia užpykdy
ti galingąją Sovietų Sąjungą. Todėl, sa
ko jie, rezoliucija už Pabaltijo tautų ne
priklausomybę gali nesusilaukti pakanka
mo skaičiaus balsų, ELTA nurodo 'į rug
sėjį Lijone, Prancūzijoje, pasaulinės rašy
tojų organizacijos suvažiavime didele 
balsų dauguma priimtą rezoliuciją, kuri 
pasmerkė kultūros slopinimą ir kultūri
ninkų persekiojimą Pabaltijyje. Balsavi
mą už šią rezoliuciją galima interpretuoti 
kaip repeticiją panašiai rezoliucijai Jung
tinėse Tautose. Ir Jungtinių Tautų nariai 
gali pasirodyti palankesni Pabaltijo tau
toms ir geriau su jų padėtimi susipažinti, 
negu iki šiol buvo manyta — raišo ELTOS 
biuletenis.
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RYGA — „POGRINDINIO 
KAPITALIZMO“ (SOSTINE

Rygoje klęsti „pogrindinis kapitaliz
mas“, dienraštyje The Baltimore Sun 
(1981.XI.8) rašo Jurio Ozolso slapyvar
džiu pasivadinęs latvių kilmės žurnalis
tas, neseniai apsilankęs Latvijoje. „Pas 
mus visko yra“, juokauja rygiečiai. „Visa 
Sovietų Sąjunga pavydi mums, pogrindi
nio kapitalizmo centrui“. Vieno rygiečio 
žodžiais, Latvijoje veikia dvi ekonominės 
sistemos — valstybinė, kurioje viskas ofi- 
riallai nebrangu, 'bet tikrovėje siaučia ne- 
dateklius, ir pogrindinė, kurioje ir retos 
prekės prieinamos už aukštą kainą, šiuo 
metu, ekonominei padėčiai blogėjant, vis 
daugiau prekių iš oficialiojo ūkio nukrei
piamos į pogrindinę sistemą. Joje nėra jo
kių taisyklių — tai anarchiškas kapitaliz
mas“.

Ozols rašo, kad Rygoje vis ilgėja eilės 
prie mėsinių ir pieninių, geriausi produk
tai pradingsta dar nepasiekę lentynų. Pa
keliui, jie nubyra draugams, juos pava
gia parduotuvių personalas, ar sau „nu
rašo“ biurokratai. Rygoje dabar daug kal
bama apie kompartijos pareigūno Peterio 
Tcimsono bylą. Šis kompartijos pareigū
nas savo paties iniciatyva ėmė tyrinėti 
maisto parduotuves viename Rygos rajone 
ir patyrė, kad beveik pusė jų apgaudinė
ja valstybę ir klijentus. Tomsonas nuodug
niai dokumentavo savo kaltinimus ir įtei
kė juos aukštesnėms institucijoms. Jo nu
stebimui, jis pats buvo apkaltintas ryšiais 
su „užsienio agentais“. Jam telefonu pra
dėjo grasinti mirtimi, jį apžiūrėjo psichiat 
rai, gatvėje sumušė padaužos, ir galiausiai 
jis atsidūrė ligoninėje.

„Visos didelio masto juodosios rinkos 
operacijos daromos su partiečių žinia“, 
tvirtina 29-metis Ojans Zavandovskis, ku
ris pats verčiasi kaip pogrindinis juvely
ras. „Besipelnant, reikia išmokėti dauge
lį kyšių. Kai visi apgaudinėja sistemą, 
žmonės jaučia, kad tik kvailiai nepasi- 
gilemžia savo dalies“.

Už amerikietiškus „Levi“ firmos „džyn 
sus“, kurie simbolizuoja Vakarų gėrybes, 
Rygoje mokama $300.00. Taip pat labai 
brangi kosmetika, amerikietiškos cigare
tės ir žurnalai. Neseniai buvo suimtas 
„lūpų dažų“ milijonierius, kuris Rygoje 
buvo įrengęs sudėtingą pilvačią dirbtuvę 
ir įsteigęs pardavimo skyrius Leningrade 
bei Kijeve. (Elta)

PAŠA ILYJE
— Italijos komunistų partijos oficiozas 

„L'Unita“ atmetė visus sovietų „Pravdos“ 
užsipuolimus ir pabrėžė Maskvos požiūrį 
„Kas ne su mumis, tas yra prieš mus“.

„Pravda“ kaltino italų komunistų lyde
rius „iperėjimu į priešo pusę“ ir „tiesiogi
ne pagalba imperialistams“.

— Italijos krikščionių demokratų parti
ja 1982 m. Nobelio taikos premijai kandi
datu siūlo Lenkijos Solidarumo lyderį Va
lensą.

— Dėl naujojo biudžeto nepriėmimo, 
vieno balso dauguma, krito, 6 mėnesius 
išbuvusi, min. pirm. Dr. G. FitzGerald 
vadovaujama, Airijos vyriausybė.

Nauji parlamento rinkimai bus vasario 
18 d.

— Bonnos vyriausybė uždraudė nau
jąją nacių partiją, pasivadinusią „Vokie
tijos darbo partijos socialistiniu tautos 
sąjūdžiu“. Jos lyderis praėjusiais metais 
Miunchene, po susišaudymo su policija, 
buvo suimtas.

— EI Salvadoro pagrindinės dešiniųjų 
partijos lyderis R. Rodriguez, pradėdamas 
rinkiminę kampaniją, buvo nušautas San 
Salvadoro mieste.

— (Per visą sausio mėn. D. Britanijoje 
plėtėsi vaikų kokliušo epidemija. Sausio 
mėn. vidury, tik per vieną savaitę, užre
gistruota 842 susirgimai.

— Europinė Komisija Briuselyje pa
siūlė Bendruomenės kraštų žemės ūkio 
produktų kainas pakelti 9 proc. vidurkiu. 
Ūkininkai prašė 16.3 proc. pakėlimo.

— Britų darbininko produktyvumas, pa
lyginus su 1975 m., yra pakilęs 15 proc.

— Tanzanijoj minia akmenimis užmušė 
tris žmones, įtartus raganavimu.

— Policija tikrino Beverley Hills rajo
no namus, kur gyvena Amerikos turtuo
liai ir kino žvaigždės, ieškodama be leidi
mo iš Indonezijos atgabentų žmonių ir 
parduotų namų ruošos darbams.

— Pekine, Kinijoj, gyvena 11 žmonių, 
kurie yra daugiau kaip 100 metų amžiaus.

— Floridoje mirė, buvęs plantacijų ver
gas, 119 m. amžiaus Ike Ward. Per visą 
savo gyvenimą turėjo 16 žmonų, paskuti
niu metu vis dar dirbo nuosavame 1 akro 
sklypelyje (apie pusė hektaro).

— JAV kelia susirūpinimą vis didėjan- 
tieji sovietinių ginklų transportai į Kubą.
1980 m. jie siekė 20.000 metrinių tonų, o
1981 m. — 62.000.

— Vasario mėn. Popiežius lankysis Af
rikoje: Nigerijoj, Benine, Gabone ir Gvi
nėjoj. Vizito metu pasakys daugiau kaip 
30 kalbų.

— Šiais metais sueina 75 m. nuo Skau
tų organizacijos 'įkūrimo. 1907 m. gen. Ro
bertas Baden-Powellis pradėjo pirmąją 
eksperimentinę skautų stovyklą, kurioje 
dalyvavo 20 jaunuolių, šiandien tai orga
nizacijai priklauso apie 15 mil.

— Sovietų KGB tarnautojo žmona Iri
na Mamedova, kur neseniai prašėsi poli
tinio prieglobsčio Vašingtone, nutarė grįž
ti namo.

— Viena anglų kilimų gaminimo įmonė 
pasiūlė savo darbininkams, kurie nustos 
rūkyti, 5 sv. savaitėje algos pakėlimą.

— Nuo sniego svorio, šimtai išdėstytų 
minų Rytų Vokietijos pasienyje susprogo.

— Nuo praėjusių metų gegužės mėn., 
apsinuodiję aliejumi, Ispanijoje jau mirė 
250 žmonių. Dar yra daug segančių.

— 1981 m. rugsėjo mėn. JAV buvo pa
skelbta, kad kava yra kenksminga nėš
čioms moterims. Dabar Bostone medici
nose ekspertai tuos tvirtinimus paneigė.

— Čekoslovakijoj pakeltos kainos mėsai, 
cigaretėms, alkoholiniams gėrimams ir ry
žiams. Kai kurie pakėlimai siekia 40 proc.

— D. Britanijos aludarių draugija pa
skelbė, kad dėl sumažėjimo alaus perei- 
kalavimo, per praėjusius metus neteko 
darbo 20.000 alinių ir klubų patarnauto
jų. Iš viso kralšte yra apie 1'00.000 tokių 
vietų, ir ten dirba 365.000 žmonių.

— 93 metų lordas Brockway iškėlė min
tį, jog gimus Valijos princesės kūdikiui, 
būtų paskelbta amnestija visiems kalėji
muose esantiems girtuokliams ir prostitu
tėms.

— Iki balandžio 25 d. Izraelis turi per
duoti okupuotąjį Sinajaus rajoną Egip
tui. Vyriausybė paskyrė 140 mil. svarų 
kompensacijoms ten atsikėlusiems 4.500 
naujakuriams, kurie turi grįžti į Izraelį. 
Dėl tų kompensacijų dydžio, parlamente 
buvo daug ginčų.

— šiaurės Korėja atmetė Pietų Korėjos 
siūlymus susijungti.

— Arabijos įlankos kraštų bendradar
biavimo tarybai priklausiančios valstybės 
(Saudo Arabija, Kuveitis, Jungtiniai ara
bų emiratai, Bahnainas, Qadaras ir Oma
nas) to rajono gynybai sudarė karinę są
jungą.

— Dauguma Europos Bendruomenės 
kraštų vyriausybių pritarė pasiūlymui pa
kelti Sov. Sąjungai doudamiesiems kredi
tams palūkanų procentą.
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Prarastosios generacijos palikuonis
Napoleonas A lėks. Dičpetris

Dabar ne vienas savo vienišo, tarsi nie
kam neįdomaus gyvenimo įspūdžiais dabi
nasi su lengvais sapnais, svajonėmis.

Ir laukiančios pažįstamų durys negreit 
sulaukia sugniaužto kumštuko barkštelė- 
jimo, tarsi nebūtų norima suardyti pasiilg 
to žmogaus vienatvės.

Kitaip gyvenimas riedėjo prieš dvide
šimt, trisdešimt metų, kada buvo pasigen-

InniRifflnmmnniiiinniiniiiiiiiiiiiniHiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|
J. Kuzmickis 

fliNHiniiniiHuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiil  
dama pažįstamų bei tautiečių ir j ieškot a 
progų susitikti ir pasikalbėti. Tam reika
lui (buvo organizuojami klubai, susiėjimo 
vietos, net salės.

Prieš 30 metų
Prieš bene trisdešimt metų pas mane 

užėjo ir net apsigyveno pedagogas ir po
etas Aleksandras Dičpetris (1906—1968). 
Šeima ne maža — žmona, du sūnūs ir dvi 
dukterys, — neįmanu buvo susirasti nors 
laikino būsto.

Tėvai triūsė, dirbo, o vaikai mokėsi, 
lankė mokyklas. Henrikas, Dalytė, Raselė 
trepseno 'į skirtingas mokyklas, mokėsi 
anglių kalbos ir rašto.

Kurį laiką drauge gyveno ir vyriausias 
sūnus .Napoleonas Aleksandras, gimęs 
1933 m. Kaune, mokęsis Eržvilke, kur tė
vas buvo progimnazijos direktoriumi, o 
vėliau, pasitraukęs į Vokietiją, Blombergo 
gimnazijoje. Napoleonas, nutvėręs laisvą 
valandėlę, anglų kalba skaitė mokslinių 
galimybių fantastinio turinio knygas ir 
galvojo toliau mokytis. Tam tikslui įstojo 
į Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje, bet 
mokslas jam nelabai lindęs i galvą.

Mechanikas ir skulptorius
Galbūt perskaitytos knygos, gal naujų 

galimybių jieškodamas paskatino jį stoti 'į 
prekinių laivų pramonę. Beplaukiodamas 
įsigijo dyzelinių motorų mechaniko profe
siją. Pamatęs daugiau pasaulio, nutarė 
pradėti sėslų gyvenimą ir savo įgimta 
drąsa ėmėsi modernaus skulptoriaus dar
bo pirma Bradforde, paskum Jersey. Hi
piai, nepalankios aplinkybės suardė kūry
binio darbo atmosferą.

Galų gale palikęs mokslus ir menus, 
iškeliavo į Kanadą, iš ten — į Ameriką 
ir įsikūrė Floridoje St. Petersburge. Apie 
jo gyvenimą ir filosofiją ne maža buvo 
rašyta „Akiračiuose“, cituojant laiškų iš
traukas, o taipgi „Tėviškės žiburiuose“.

Valdžia peni
Pažinti Napoleoną Dičpetrtį nelengva. 

Kažin kaip prie jo nesilšlieja pastovaus gy 
venimo būdas: jis nepastovus gyvenamąja 
vieta, darbu, šeima Ir bene pats save pa- ' 
vadino „nesutupėtu viščiuku!“

įdomios jo pažiūros į gyvenimą ir su
gebėjimas vienokiu ar kitokiu būdu prisi
taikyti ir nesvaidyti revoliucinių šūkių. 
Prieš metus, prašydamas savo sūnų gi
mimo metrikų, rašė:

„Dabar neuždirbu, kiek besistengčiau, 
duonos nei sau ir vis didėjančiai, augan
čiai Šeimai. Jau eina antri metai, kaip 
Amerikos valdžia mane ir manuosius pe
ni, kas mėnesį šeimą paremdama dviejų 
(ir paskutiniu laiku trijų) šimtų dolerių 
vertės mėnesiniais maisto fantais... Kad 
šiame taip vadinamame ateities krašte mi
lijonai žmonių yra šitokiu būdu valdžios 
remiami bei penimi — tai faktas, kuris 
gal ir rodo tobulą valstybinę tvarką. Deja, 
šis faktas manęs nė kiek nedžiugina, nes 
Ši pasakiška tvarka rodosi esanti organi
zuotu chaosu... Gi tikrai, nors be duonos 
gyventi būtų neįmanoma, — žmogus ne
gyvena vien duona. Bet valstybė galinga: 
dėl paslaptingų sumetimų bei apskaičiavi
mų milijonai yra laikomi tarsi hibernaci- 
jos stovy. Tarp jų ir aš. Ir niekaip nesu
gebu suprasti, kodėl nei kaip tokiam sto- I

Pasaulinis rekordas
Tam tikroje geografinėje padėtyje yra 

Litvelių kaimas. Gerai jūs žinote Latve
lius ir pažįstate to kaimo vyrus. O vyrai 
smarkūs. Pirmos rūšies sportininkai. Tik 
gaila, neturi įrankių.

Jeigu Litvelių gyventojai turėtų dvira
čius, jų tarpe būtų geriausieji lenktynių 
dviratininkai. Jei jie turėtų pačiūžas, iš 
jų Išeitų geriausieji čiuožikai, o jei turėtų 
futbolą, tai iš jų kaip tik ir išeitų geriau
sieji Europoje vartininkai ir bekai.

Visa tai yra galima, nes Litvelių gyven
tojai baisiai mėgsta sportą. Bet, nelaimei, 
nei dviračio, nei futbolo, nei raketų, nei 
pačiūžų jie nėra turėję. Turėjo tik didelę 
sporto meilę, daug laisvo laiko, sveikus 
kumščius ir vieną vienintelę Karolio Din- 
neikos knygutę apie basketbolą. Todėl nė
ra nieko stebėtino, jei jų sportas buvo ne
sveiko pobūdžio: kiekvieną šventadienį, 
už skerdyklos palei upę mitingavo, bet il
gainiui ir tai tapo uždrausta. Tada nekunį 
laiką užsiėmė šunų mušimu. Ir tai pasise
kė tik dėka viršininko plakato, kuilame 
•buvo parašyta: „Kadangi siaučia pasiuti
mo epidemija šunų tarpe, leidžiu pilie
čiams juos mušti kur ir kaip pasitaiko“. 
Bot ir tai neilgai tęsėsi. Per pora savaičių 

vy atsidūriau ir pats“. Sunku nusikratyti 
apsnūdimo (hibernacijos) būsenos.

Be atramos
Sunku suprasti pažiūras sudėtingo žmo

gaus, ypač modernaus klajūno, nepasto
vaus keliauninko.

1957 m. redaguodamas „Žibinto“ žurna
lą, gavau Napoleono kelis eilėraščius — 
drąsius, originalius, alsuojančius nerimu. 
„Maldos“ eilėraštyje (nr. 3, 72 psl.) jis 
tarėsi buvęs „melas — ir manęs gailėjosi; 
bet aš buvau ir baidyklė su nuodingom 
akim".

Visą savo jauno gyvenimo dramą jis 
sudėjo .į šį ketureilį:

Aš stovėjau be atramos, 
ir mane nužudė pirmą kantą...
Ir negyvas — gyvas aš vis laukiau, — 
ir niekas neklausė — ko?

Juodi klaustukai „buvo vis tie patys — 
aš peleninėj sau piešiau kryžių“...

Gal tai buvo malda, kad jam išryškėtų 
gyvenimo prasmė („niekas neklausė: ko 
tu čia lauki, žmogau?“), kad surastų ko
kią atramą, nors susitikus nekėlė egzis
tencinių klausimų.

O gal ir meilės...
Sis „Maldos“ eilėraštis man asocijuoja

si su Napoleono laiško mintimis: „Pamirš
tu, turbūt, kad kadaise kreipiaus į kažką 
su malda. Ir kad nesuprantamasis pasau
lis kaip tik šią akimirką gal klausėsi ir 
girdėjo... Bet... ir pats sau priminęs ne
sugeba nesisteibėt ir nekvaiišint žilstan
čios galvos — kodėl mano sūnus užsidegė 
apsigyventi vagių ir apgavikų ateities ša
ly? Nebent iš meilės. O gal iš meilės...

Taigi klajūnas Napoleonas mėgino sa
vo jėgas poezijoje Ir, pagal nepastovumo 
dėsnį, mojo į ją ranka. Tada ėmėsi rašyti 
feljetonus, kurių galima buvo užtikti „Eu
ropos lietuvyje“ ir „Pradalgėse“. Jo min
tys visur buvo drąsios, ne kartą šokiruo
jančios ir tyliai buvo tikėtasi, kad kartą 
nusistovės, subręs, susiras save ir duos 
ką nors naujo, įdomaus, nes tiek įspūdžių 
turėjo progos susirinkti gyvenimo keliuo
se.

Minėto laiško viduryje Napoleonas atsi
liepė ir šiuos spėliojimus, rašydamas: 
„Pats nežinau, vildamasis, kad gal nebūtų 
neįmanoma išspręst ar bent kiek atidengi 
taip vadinamą „mįslę", siunčiu Tamstai 
savo pirmą knygą: „Trys dienos pasauly".

Tiltai ir teistą krantai
Negailėdamas man neužsitarnautų liaup 

sinimų,. Napoleonas intuityviai parodo, 
kad nėra tuščias garbėtroška, užsispyrėlis, 
šaukdamas op — šokdamas per tvorą, — 
ir priduria „Nors recenzijos prašyti tarsi 
baugu (gi Tamsta profiliškas rašytojas 
bei lituanistas — kalbininkas, o aš tik 
prarastosios generacijos dirbtiniu šiaudu 
skudučiuojantis likutis), visgi iš tiesų bū
tų didžiai įdomu ir naudinga sužinoti 
Tamstos žymios nuomonės bei išvados“. 
Pabaigai, — jo tarsi pagrindinė laiško idė
ja: „Vis pasigestu tiltų tarpe tarsi tolstan
čių krantų“...

Įspūdinga, galbūt apmąstyta prielai
da — — —

Jaunas rašytojas N. A. Dičpetris — pra 
rastosios generacijos likutis, pasigendąs 
Hitų tarpe tarsi tolinančių krantų...

Tilto neskubėjau nutiesėti nė aš, kai 
buvo sunku, nuolat įvairių pareigų veja
mam ir gainiojamam, prisėsti prie mįslin
gos „Trys dienos pasaulyje“ knygos ir at
sikurti autoriaus asmenį.

Tik dabar, kai neužsitarnauta atvanga 
pririšo prie poilsio ir medikamentų kėdės, 
su malonumu permąsčiau Napoleono as
menį — turiningą, spalvotą, nenusistovin- 
tį, bet nuolat jieškantį ir degantį kūrybos 
liepsna.

Apie jo mįslingą knygą mėginsiu kalbė
ti kitą kartą.

visi šunys buvo išmušti ir teko pasiieškoti 
kito sporto. Tada griebėsi šokimo žemyn. 
Kas nušoks nuo aukščiausios vietos! Aukš
čiausia vieta buvo netoli praeinančio ge
ležinkelio tiltas. Šoko tris sekmadienius. 
Rezultatai gavosi nelinksmi: 25 sulaužytos 
kojos, 17 sulaužytų rankų. Bet sporto mei
lė vis dėlto neužgeso ir ypatingai ji išbu
jojo birželio pradžioje, kai grįžo iš Palan
goj praleistų dvisavaitinių atostogų rašti
ninkas Pitllukas.

Jo iniciatyva artimiausią šventadienį 
tapo organizuotos varžytinės, kas ilgiau 
ištvers saulėkaitoj. Pusšimtis piliečių gu
lėjo eilėje palei upę, nugaras saulėn atsta
tę. Čia pat stovėjo stalelis, aplink kurį sė
dėjo teisėjai, Pitliukui su laikrodžiu ran
koj pirmininkaujant. Trejetai valandų pra 
slinkus, sportininkai paeiliui šokinėjo ilš 
savo vietų ir, lyg padūkę, lakstė upės kran 
tais. Oda ant jų nugarų buvo baisiai rau
dona ir pūslėta.

Kitą sekmadienį nė vienas jų tose var
žybose nebedalyvavo. Tada Pitliukas su
galvojo kitą sportą ir pakabino plakatą: 
„Kas ilgiau bus po vandeniu — tam auksi
nis laikrodis“.

Varžytinėm skirtą valandą, buvo pilnas 
paupys žmonių. Gaisrininkų orkestras už
griežė maršą. Po maršo, Pitliukas paskel

Kauno jaunimo teatro 
nebeja un uoliai

Hamiltono Vyskupo Valančiaus mokyk
la Kanadoje užsibūrė suruošti Kalėdoms 
Alės Rūtos 3 veiksmų muzikinį veikalėlį 
„Žiogas ir Skruzdėlė“, kuriame aktoriais 
dalyvaus visi 58 mokyklos mokiniai. Su
režisuoti buvo pakviesta Hamiltono „Au
kuro" vadovė Elena Dauguvietytė - Kuda
bienė. Kazys Mileris „TŽ“ rašo: „Beruo
šiant šį scenos veikalą, paaiškėjo svarbi 
sukaktis. Prieš 40 metų režisorė pati ta
me veikalėly yra atlikusi Kauno Jaunimo 
Teatro Žiogo vaidmenį. Tai buvo vienas 
jos pirmųjų svarbesnių vaidmenų, prade
dant teatrinę karjerą, kuriai šiemet suei
na 40 metų. Nors tie 40 metų buvo per
traukiami karu, bėgimu, imigracijos, bet 
E. Kudabienė visur susikurdavo sau teat
rą, susirasdavo aktorius, veikalus, sales ir 
žiūrovus. Tai labai gaji teatrinės Daugu
viečių giminės atžala, kuri ir Hamiltoną 
padarė visur žinomu lietuvių teatru „Au
kuro' miestu“.

Tame pačiame pasikalbėjime Elena Dau 
guvietytė apie savo pasakoja: „Kai 1949 
m. atvykau į Hamiltoną, buvau 27 metų. 
Maždaug tokio pat amžiaus buvo ir visi 
kiti pirmoje mano grupėje. Mes dar laikėm 
save jaunimu. Priaugančius visą laiką 
stengiausi įtraukti į savo ruošiamus vei
kalus. Jų daug dalyvavo 1960 m. statant 
K. Binkio „Atžalyną“. Mažiesiems „Au
kuras“ yra suvaidinęs Anderseno pasaką 
„Sniego karalaitė“, O. Misiūtės „Laimės 
dėžutė“, A. Kairio „Du broliukai', P. Oren 
taitės „Žirgonė ir Gailė“... Iš tų 40 metų 
pirmasis dešimtukas priklauso Kauno Jau 
nimo Teatrui ir Augsburgo DP stovyklos 
profesijonaliniams dramos vienetui. Kau
no Jaunimo Teatre 1941-44 m. teko atlikti 
per 10 vaidmenų. ...Jau 30 m. dirbu su 
„Aukuro“ teatru. To liudininkais gali bū
ti 35 didesni pastatyti veikalai, žiūrovai, 
recenzijos, apranga, dekoracijos ir kt. 
... CBC televizijos programos pirma sykį 
pasirodžiau 1975 m. Ten buvau pakviesta 
jau 9 kartus. 1980 m. pradėjau vaidinti 
profesiniame Toronto „Plūs“ teatre, ku
riame teko pasirodyti „The Night of the 
Iguana“ pastatytuose jau 32 kartus. Taip 
pat pernai du mėnesius dirbau vasaros te
atre North Hotley, Que., .Jūeathtrąp“ pa
statyme. Dabar jaučuos lyg ir geriau se
natvėje pasiekusi Kanadoje profesinės ak 
torės pripažinimą.“

Su Elena Dauguvietyje, šias eilutes ra
šančiam, teko bendradarbiauti Lietuvoje, 
vokiečių okupacijos metu, Kaune Jauni
mo Teatre, kuriam vadovavo poetas St. 
Santvaras, režisiūrą teikė St. čaikauskas 
ir Jūrašūnas, o dekoracijomis rūpinosi 
dail. Norkus ir dail. Vagusevičius. Jeigu 
Santvaras ir Jūralšūnas tėviškai globojo 
jaunuosius aktorius, tai Čaikauskas buvo 
meniniu akstinu visam tam kas teatre vy
ko. Sąmoningai ar atsitiktinai Kauno Jau
nimo Teatre po vienu stogu buvo sutelkta 
eilė talentu plyštančio jaunimo, kurio nei 
okupacinės jėgos Lietuvoje, nei nežmoniš
ki tremties vargai nepajėgė užgesinti. Ele
na Dauguvietytė yra viena iš tų talentin
gų jaunuolių Kauno Jaunimo Teatre. Ra
šytoja, laureatė B. Pūkelevičiūtė ir dra
maturgas, akademikas K. Ostrauskas yra 
kiti ryškūs tos talentingos grupės nariai.

VI. Dargūs

Vladas Šlaitas

Mano mirusi 
meilė

Po šimto metų veidų nebelieka.
Lieka tiktai vardai kapinynų lentelėse.
Tačiau tave aš ir tūkstančiui metų praėjus 

iš tolo lengvai atpažinsiu.
O, mano meile!

bė:
— Aš gerai neatmenu, bet maždaug ga

liu pasakyt, jog ilgiausiai po vandeniu 
lig šiol yra išbuvęs vienas prancūzas, bū
tent, 15 minučių ir 10 sekundžių. Ilgiau 
nieks po vandeniu neilšbuvo. Bandė visi, 
amerikiečiai, anglai ir net japonai, bet nie
ko neišėjo. Ir jeigu kuris nors mūsų pilie
tis po vandeniu išriogsos 30-40 minučių, 
mes pastatysim pasaulinį rekordą. Apie 
tą didvyrį rašys viso pasaulio laikraščiai, 
skelbs radijas. Mūsų prizas tuo taupu dar 
menkas, štai šitas laikrodis, bet svarbu 
garbė.

Orkestras vėl užgriežė maršą ir nutilo. 
„Narūnai“ nerimavo.

Pasigirdo švilpukas. Vienas naras, mė
lynom kelnaitėm, skubiai nubėgo į tilto 
vidurį ir, publikos ovacijų lydimas, griu
vo vandenin. Bet tuojau iššoko atgal. Vėl 
švilpė švilpukai ir paeiliui vienas paskui 
kitą „narūnai“ griuvo vandenin, bet nie
kas ilgiau minutės pa vandeniu neišbuvo. 
Ir pagaliau eilė priėjo prie geležinkelių 
dirbtuvių šaltkalvio Jurgio Karkaičio. Pufo 
likai šaukiant: „Jurgi, laikykis“, jis priė
jo prie tilto paramsčio ir jau norėjo šokti 
vandenin, bet staiga tapo pagautas už kel
naičių savo žmonos rankomis, ir publika 
išgirdo klyksmą:

Anapus Atlanto
Užpuolė nelaimės

Po Naujų Metų, iš Šiaurės į JAV vidu
rio vakarus (čia įeina Chicago ir jos apy
linkės) atslinko didelis šaltis su sniegu 
ir jo didelėmis pūgomis, šeštadienį į sek
madienį, tai yra sausio mėn. 9 į 10 d. nak
tį temperatūra nukrito iki — 26F. Oro 
pranešėjai sakė, tai nebuvę tokio šalčio 
nuo 1872 metų.

Pirmadienį, sausio mėn. 11 d. uždary
tos buvo visos mokyklos ir kai kurios dar
bovietės, šalčio paliestose vietovėse. Netik 
didelis šaltis, bet Ir didelis kiekis sniego ir 
jo pūgos žmonėms bei miestams pridarė 
daug nuostolių.

Šaltis su sniego pūgomis nuslinkęs net 
iki Floridos ir ten pašaldinęs dar neprino
kusius vaisius ir daržoves, šalčio palietu
sius skubiai skina; sunaudos sunkai, bet 
vistiek daug teks išmesti kaip per daug 
peršalusius.

Iš Floridos tas šaltis su sniego pūgomis 
nukeliavo, Atlanto pakraščiu iki New 
York, ten taipgi pridaręs daug bėdų ir 
nuostolių.

Dėl to šalčio daug žmonių prarado gyvy
bes, ypač per gaisrus, nes žmonės šalčio 
užklupti buvo neatsargūs su ugnimi ir be- 
sišildydami: sukėlė gaisrus.

Bevelk tuo pačiu metu, kaip Vidurio 
Vakaruose siautė šaltis su sniegu, tai Va
karuose, Californijos Valstijoje, netoli San 
Francisco miesto, siautė labai didelė aud
ra su lietumi. Ji buvo tokia smarki, dide
lė ir tęsėsi bene pusę paros. Pajėgė su
griauti bene trijų miestelių namus, suar
dyti kelius, išversti daugybę medžių. Gi 
kalnuose atmlrkusi žemė atpalaidavo na
mus nuo pamatų, ir kartu su medžiais, 
akmenimis ridino pakalnėn. O jie riedėda
mi vėli griovė, kas jiems pakeliui atsirado.

Čia žuvo keli desėtkai žmonių įskaitant 
ir vaikus. (Vienos šeimos net tris vaikus, 
atslinkęs dumblas palaidojo gyvus).

Medžiaginiai nuostoliai dar skaičiuoja
mi ir manoma bus keli šimtai milijonų 
dol., nes kai kurių namų vertė buvo 
150.000 dol.

LIETUVIŲ FONDAS, SAVO NARIAMS, 
ĮSTEIGĖ KOOPERATYVĄ

Lietuvių Fondui jau persiritus per du 
milijonu dol., jo steigėjai sugalvojo — ir 
įsteigė, savo nariams, kredito kooperaty
vą — Lithuanian Foundation Federal Cre
dit Union.

„Tai yra mūsų „Lietuvių Fondo narių 
bankas, tvarkomas mūsų pačių — ne kitų 
ir pelnas bus mums — ne kitiems“. Taip 
rašo laiške, Lietuvių Fondo nariams, dr. 
Antanas 'Razma, to Kredito kooperatyvo 
tarybos pirmininkas.

Laiške dr. Antanas Razma taipgi pra'šo 
Lietuvių Fondo narių, kad jie iŠ bankų 
pervestų savo santaupas į šį kredito ko
operatyvą, Santaupos iki 100.000 dol. šia
me Kredito Kooperatyve, taipgi, kaip ir 
visuose kituose bankuose yra apdraustos 
federalinės valdžios.

Visus Kooperatyvo reikalus tvarkys 
Lietuvių Fondo nariai. Kiekvienas turės 
vieną balsą.

Kredito kooperatyvas mokės aukštesnes 
palūkanas ir su mažesniais procentais 
duos paskolas, nes išlaidos kooperatyvo 
bus mažesnės.

Laiško pabaigoje dr. Antanas Razma 
primena, kad „Tada parodysime savo ga
lią kaip lietuviai finansuose, politikoje ir 
spaudoje. Tuščio niekas neklauso!!! Pasi

tikėkite mumis, nes mes buvome Jums 
ištikimi per 20 metų organizuodami Lie
tuvių Fondą. Neapvilsime Jūsų nei su 
Lietuvių Fondo Federaliniu Credit Union“, 
baigia dr. Antanas Razima.

Kooperatyvo vadovybė: Board of Direc
tors: dr. . Razma (Chairman), V.K. Nau
džius, P. Sodeika, dr. G. K. Batukas,. S. P. 
Zumibakis. Officers: dr. A. Razma (prezi- 
dent), P. Sodeika (vice prezident), dr. G.

— Neleisiu, neleisiu! Kur šoki, tu gir
tuokli!

Nesąmoningąją moteriškę pašalino, ir 
dar karštesnių ovacijų ir muzikos lydimas, 
Jurgis nukrito nuo tilto vandenin žemyn 
galva. Praslinko minutė, dvi, trys, 'dešimts, 
o Jurgio nematyti.

Pitliukas džiaugsmingai šaukė:
— Dar bent 10 minučių, ir pasaulinis 

rekordas — mūsų! Valio!
Visi įšaukė valio, sveikino didvyrio žmo

ną. Jinai irgi palankiau žiūrėjo į vandenį 
ir mąstė, ką už išloštą laikrodį pirks. Pras 
linko dar 10 minučių. Orketras ėmė griež
ti. Minia nerimavo. Vėl šaukė valio. Pit
liukas i'š kailio nėrėsi: — Jau 25 minutės 
ir 15 sekundžių — negirdėtas rekordas!

O Jurgis vis nesirodo ir nesirodo.
— Pasaulinis rekordas — mūsų! — dar 

po valandos šaukė užkimęs Pitllukas.
Bet žmonės jau nebetikėjo, žmonės abe

jojo. O kažkas net tikino pirmoje minutė
je matęs, kaip Jurgis iš vandens iššokęs 
ir staiga vėl nugrimzdęs, kaip kirvis.

Temo. Žmonės ėmė išsivaikščioti. Pas
kutiniuoju nueidamas Pitliukas dūsavo: 
— Ak, kad jis dabar iššoktų, visa Europa 
užtriūbytų.

Nusiverkusi žmona gavo laikrodį. (B.L.)
(iš 1927 m. Kauno „Spaktyvos“) 

K. Balukes (vice prezident), V. B. Dirgė 
la - Šaulys (sekretary), S. P. Zumbakis 
(Treasurer). Supervisory Committee: dr. 
G. K. Balukas, dr. K. Ambozaitis, P. Ki
lius. Investment Committee: V. K. Nau
džius, P. Sodeika, P. Kilius. Credit Com
mittee: V. K. Naudžius, D. Kojelis, V. B. 
Dirgela-Saulys.

Membership Committee: K. Barzdukas, 
P. A. Bagdonas, P. Mažrimas.

Šis Kredito Kooperatyvas įsteigtas 1981 
metų kovo mėn. Nariais gali būti, tik jau 
esantieji Lietuvių Fondo nariais. Paskolos 
duodamos tik nariams.

Raštinė Lietuvių Fondo patalpose: 2422 
West, 67 St., Chicago, Illinois, 60629, USA. 
Telefonas 312-925-6897.

Andrius Laukaitis

Su Hetuviait 
Kįuttaulyįv

JAUNI MOKSLININKAI
Vincas Tautvydas Užkuraitis, g. 1958 m 

Londone, 1981 m. Kalifornijoje gavo tei
sės daktaro laipsnį ir taip pat prekybos 
mokslų magistro laipsnį (M.B.A.). 1981 
m. rudenį sėkmingai išlaikė Kalifornijos 
Bar (valstybinis) egzaminus ir gavo teisę 
verstis advokato praktika, šiuo metu V. 
T. Užkuraitis dirba Los Angeles teisės pa
tarėjų biure.

Jaunas advokatos yra inž. Jurgio Užku
raičio ir Veltos Plotaitės - Užkuraitienės 
sūnus.

Jonas Vytautas Dunčia 1981 m. lapkri
čio 20 d. Princeton universitete, JAV, ap
gynė chemijos mokslų disertaciją ir gaft 
daktaro laipsnį.

J. V. Dunčia yra parašęs straipsnių iš 
chemijos srities, kurie buvo atspausdinti 
Amerikos mokslo žurnaluose, šiuo metu 
jis dilba Du Pont bendrovėje, medicininės 
chemijos tyrinėjimų laboratorijoje.

PLAČIAI PASKLEISTAS DIALOGAS
Czeslawo Miloszo ir Tomo Venclovos 

dialogas apie Vilnių bei lietuvių — lenkų 
santykius, pradžioje išspausdintas MET
MENYSE (Nr. 38) ir lenkų KULTŪROJE, 
vėliau buvo išleistas atskira knyga Len
kijoje.

Dialogas yra taip pat pakartotas Tomo 
Venclovos knygoje LIETUVA PASAULY
JE ir neseniai pasirodė dar dviem kalbom, 
švediškai jlį išspausdino žurnalas ARTĖS 
(1981 m. Nr. 3—4) ir rusiškai Paryžiuje 
leidžiamasis žurnalas S1NTAKSIS, kurį 
redaguoja Andrejus Siniavskis.

ĮSPŪDINGA SYDNĖJAUS 
BIBLIOTEKA

Australijoje leidžiama MŪSŲ PASTO
GĖ (1.25) rašo apie agr. Česlovo Liutiko 
tvarkomą Sydnėjaus 'Lietuvių klubo bib
lioteką, kurią aplankė laikraštio kores
pondentas Ant. Laukaitis.

Biblioteka yra Sydnėjaus lietuvių pasi
didžiavimas. Pastaruoju laiku joje yra 
pastatytos dvi didelės stiklinės spintos, 
kuriose sukrauta daug vertingų ekspona
tų. Tai gintaro rinkiniai, tautiniai medžio 
drožiniai ir numizmatika.

Be tų puikių eksponatų, bibliotekoje 
yna šimtai gražiai sutvarkytų knygą, lie
tuviška pasaulyje leidžiama spauda. Syd- 
nėjaus reprezentacinė biblioteka vėliau 
gali virsti dar vienu lietuvišku muzieju
mi, esančiu laisvame pasaulyje.

Gaila, kad tolimos Australijos negali 
aplankyti tie lietuviai turistai, kurie kė
liąją po artimesnius kraštus. O pamatyti 
Sydnėjaus biblioteką vertėtų kiekvienam.

NAUJA PLIAS VALDYBA
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architek 

tų S-igos ir PLIAS XIV suvažiavimas įvy
ko 1981 m. lapkričio 26 d. Čikagoje. Su
važiavimą atidarė S-gos pirm. inž. Vytau
tas Izibickas. Naujoji valdyba išrinkta S 
inžinierių, gyvenančių Los Angeles, Kali
fornijoje.

Atsiųsta paminėti
Metmenys, Nr. 42, 1981 m. Kūrybos ir 

analizės žurnalas. 192 psl. Redaguoja Vyt. 
Kavolis, administruoja M. Paškevičienė, 
3308 W. 62nd Pl., Chicago, Lll. 60629, USA. 
Šio numerio kaina 3,50 dol.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 45

Gimimo dienos proga, mažasis Janukas 
gavo 50 centų dovanų. Tuoj nubėgo į sal
dainių krautuvę ir išleido visus pinigus.

Klek saldainių jis nupirko, jeigu už kelis 
mokėjo po 1 centą, už dvigubai tiek po 2 
centu, o už likusius po 3į cento.

Atsakyirias Nr. 44
Po 20 centų.

Skaitydamas istorijos paskaitą viena
me Izraelio universitete, profesorius rabi
nas pareiškė savo abejones Moze:

— Alš visgi manau, kad Mozė nebuvo 
toks išmintingas ir viską žinąs...

Pastebėjęs auditorijos sumišimą ir ne
pasitenkinimą, profesorius skubiai paaiš
kino:

— Taigi, jeigu būtų jis pasukęs į kairę, 
o ne į dešinę, tai mes dabar turėtume naf
tą, o arabai — dykumas...
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28-tasis Santaros-Sviesos Sąskrydis
ypač produktyviai pasireiškė Ohio univer
sitete dėstąs filosofas dr. Algis Mickūnas.

Taip jau išėjo kad suvažiavime vyravo 
daugiau literatūrinė tematika. Dr. Algis 
Mickūnas kalbėjo apie „Vakarų ir lietu
vių demonus moderniojoje poezijoje“ ir 
Nijolė Martinaitytė analizavo Krėvės „Ra 
ganių“ ir Mero „Striptizo“ stilius. Svariai 
buvo pagerbtas neseniai mirusio Mariaus 
Katiliškio atminimas reljiefinga ir, kaip 
visada, energingai perteikta prof. dr. Rim 
vydo Šilbajorio paskaita apie Katiliškio 
apsakymo struktūrą (Katiliškis esąs pui
kus „pasakorius' dėl to, kad jo pasakojime 
pinasi du „tekstai“) ir dr. Violetos Keler
tienės „akademiškai sausesnių“, bet labai 
kruopščiai paruoštu romano „Miškais at
eina ruduo“ kalbos aptarimu. Suvažiavi- 
vimas užsibaigė dr. Audronės Barūnaitės- 
Willeke paskaita apie mums mažai teži
nomą, bet Vokietijoje jau vardą (ir loja
lių skaitytojų) įsigijusią, vokiškai rašan
čią poetę Aldoną Gustas (Gustaitę). Stip
riai sudominti klausytojai stebėjosi, klau
sydami šios kvapniomis eilėmis alsuojan
čios moters itin atviros erotikos posmų, 
bet ir širdyse apgailestavo, kad poetės 
lyriškas ryšys su tėvyne Lietuva išsisklei
džia ne istorinės bei kultūrinės sąmonės 
pilnatve, o tik gamtiniais vaikystės prisi
minimais, tik „tėviškėsnarvų voratin
kliais“. Beje, jaunąją germanistę dr. Ba- 
rūnaitė-Willeke, vadovaujančią Miami uni 
versiteto (Ohio, ne Floridoje) svetimų 
kalbų (departamentui, reikia sveikinti kaip 
naują pajėgą mūsų literatūros mokslo 
pasaulyje, kurį atrodo, jau bagia užval
dyti modernius (ir visus senus) metodus 
įsisavinę moterys (kaip va Kelertienė, 
Martinaitytė, Gražytė i (MJaziliauskienė, 
Stalknienė, Valiukėnaitė — ir tai čia pra
bėgomis minint tik dalį tų, kurios jau yra 
pasireišlkusios Santaroje).

Su viena iš jų, beje, ne visai juokais su- 
siikirto rež. Jonas Jurašas, supažindinęs 
su trimis savo pastatymais („Barbora Ra
dvilaite“ Kaune ii' .(Makbetu“ Ibei „Pasi
vaikščiojimu mėnesenoje“ New Yorke) ir 
ta proga užsiminęs ir apie savo pažiūras į 
režsieraus darbą. O viena tų pažiūrų yra 
maždaug tokia: pjesės autoriaus tekstas 
tėra tik gairės kuriomis vadovaudamasis 
režisierius jau laisvai ir savarankiškai 
kuria „savąjį kūrinį“ — pastatymą. Taigi, 
anot Jurašo, „autoriaus teisės“ pasibaigia, 
taip sakant, su veikalo parašymu; to vei
kalo perkėlimas iš puslapio į sceną — su
vereninis režisieriaus kūrybos laukas ir 
atsakomybė, šitą „radikalią“ pažiūrą (Eu
ropoje, beje, labiau priimtą negu čia 
Amerikoje) ir norėjo šiek tiek patikslinti, 
pakoreguoti, pamoderuoti N. Martinaitytė 
ir prelegento be jokių ceremonijų buvo 
„sudirbta“. O kad klausytojai nemanytų, 
kad įsismaginęs p. režisierius tik šiaip 
sau teorizuoja „iš oro“, jisai čia pat ekra
ne atmušė keletą vaizdų iš savo „šiandie
niško“ La Mamos teatre statyto „Makbe
to“,. kur minimaliame scenovaizdyje iki 
nuogumo išrengti aktoriai, apšlakstyti ož
kos krauju, choreografiškais judesiais iš
vardina šiurpų žmogžudystės ritualą. Skai 
drėmis Jurašas pailiustravo ir du kitus, 
čia mnėtus, savo pastatymus, .vaizdžiai, 
ir šiltai palygindamas teatrų darbo sąly
gas Lietuvoj ir Amerikikoj, papasakoda
mas vieną kitą nuotrupą iš privataus gy
venimo, pasidžiaugdamas, kad Amerikoje 
yra gavęs progą sukurti jau 5 pastaty
mus (vieną net Brodvėjuje, nors apla
mai apie 'Brodvėjų pasisakė kritiškai), 
išreikšdamas norą ateity pastatyti šių 
dienų amerikiečių autoriaus pjesę (ir ne- 
sispecializuoti vadinamame „politiniame 
teatre“, kaip kai kuru amerikiečių yra 
raginamas).

Bet vis dėlto didžiausio dėmesio suva
žiavime susilaukė trijų paskaitų ciklas 
apie 1930-31 m. Letuvoje praūžusį „Tre
čią Frontą“. Bronys Raila, venintelis te- 
be gyvas to literatūriniu sąjūdžio dalyvis 
(kitas, K. Korsakas, gyvena Lietuvoje) 
ir pagrindinis jo manifesto autorius, sti
lingai pabėrė glėbį intriguojančių asme
niškų prisiminimų. Bronius Vaškelis li
teratūros istoriko žvilgsniu „šalčiau“ ir 
„Objektyvau“ išmėsinėjo atskirų trečia- 
frontininkų politinę-dvasinę anatomiją ir 
viso jų sąjūdžio evoliuciją. Tomas Venclo
va, specialiai perskaitęs visus 5 išėjusius 
„Trečio Fronto“ žurnalo numeris, pasiro
dė su labai puika, aiškia ir vispusiška jo 
darbų kritika, niuansuotai ir įtikinančiai 
atsakančia į klausimą, ko gi šiandien lite
ratūros prasme vertas tas „Trečias Fron
tas“. Atrodo, kad, be tam tikrų reikšmin
gų išimčių, šiandien įdomesnės žurnalo 
kritikos ir recenzijos, negu jame išspaus
dinti grožinės kūrybos (gabalai.Be to, Venc 
lova, remdamasis žurnalo rasta medžiaga, 
kiek „rėksmingesnėmis“ spalvomis papil
dė gana glotnų Br. Railos autoportretą, o 
visi trys prelegentai (daugiausiai kruopš
tasis Vaškelis) sudėjo vertingų fragmentų 
'į kitų trečiafrontininkų — ypač K. Kor
sako, P. Cvirkos, K. Borutos ir S. Nėries 
— dvasios portretus.

Tektų paminėti, kad tradiciniame litera
tūros vakare, greta S. Baranczako, origi
nalių savo eilių (taip pat ir vieną anksty
vą, berods, dar 1953 m. verstą Cz. Miloszo 
eilėraštį) paskelbė T. Venclova. Vakarų 

1981 m. rugsėjo 10-13 d.d. Talbor Far-J 
mos vasarvietėje, JAV, įvyko metinis San 
taros-įšviesoj sąskrydis, sutraukęs, kaip 
ir kasmet, per 150 Skirtingos pasaulėžval
gos ir įvairaus nusitekimo asmenų. Jų ben 
dra žymė: dvasinis smalsumas, noras su 
kitais bendrauti mokslo ir meno srityje, 
trokškimas ugdyti pasaulio kūrybos vai
sius.

Kita santaraečių-šiesiečių sąskrydžių 
savyfbe, — kaip rašo M. Dr. (Pasaulio lie
tuvis Nr. 10, 1981), —

greta kultūrinio intensyvumo, tai dė
mesys kultūriniams ii' politiniams proce
sams, vykstantiems šiandieninėje Lietuvo. 
je ir ją supančioje Rytų Europos erdvėje. 
Todėl kasmet suvažiavime stengiamasi su
teikti forumą venam ar daugiau „iš ten“ 
į Vakarus prasiveržiusių mokslininkų, ra
šytojų, kultūrininkų, visuomenininkų. 
Taip pro Tabor Farmos vartus, minint tik 
kaimyninių tautų atstovus, jau yra praė
ję P. Litvinovas, poetas J. Brodskis, A. 
Ginzburgas ir Cz. Miloszas (tiesa, nelbe 
naujas ateivis, bet kažkaip mažiau „sui- 
šeivėjęs“ negu kiti pokario emigrantai). 
Šiemet tokia svetima, bet kartu artima 
žvaigždė buvo rašytojas Stanislaw Baran- 
czak, vienas iš šiandieninio Lenkijos de
mokratėjimo sąjūdžio intelektualų vado
vų, su kitais įsteigęs garsųjį Darbininkų 
gynimo komitetą (KOR), neoficialaus li
teratūros žurnalo „Zapis“ redakcijos na
rys, po trejų metų trukdymo išleistas dė
styti lenkų literatūrą Harvardo universi
tete, iš kur tikisi sugrįžti į Lenkiją.

Baranczakas jo sklandaus angliško žo
džio godžiai klausančiai publikai kalbėjo 
apie tai, kaip per pastaruosius keleris me
tus Lenkijoje viena po kitos tapo pralauž 
tos cenzūros ir represijos užtvaros. Tos 
užtvaros, žinoma, laibai : panašios į „tary
bines“ — tiik Lenkijoje atsi rado galimy
bių kur kas sėkmingiau joms pasipriešin
ti.

Dar gilesnę savo asmenybės ir idėjinio 
svorio Žymę Baranczakas įspaudė litera
tūros vakare. Po kiekvieno autoriaus len
kiškai perskaityto eilėraščio, eidavo jo 
lietuviškasis vertimas, atliktas ir perteik
tas Tomo Venclovos. Tų eilėraščių bendra 
tematika: gyvenimo prasmės ieškojimas, 
žmogiško jausmo išsaugojimas dvasios 
syvus čiulpiančio, viską niveliuojančio ir 
banalizuojančio totalitarizmo sąlygomis. 
Visą auditoriją nusmelkė šios poezijos 
aštri, vietomis skausminga, ironija, visų 
širdis kėlė jos autentiškas, tyliai aistrin
gas patosas, atskambantis ritmingose, kaž 
ką j muzikinę struktūrą panašaus turin
čiose eilėse. Po skaitymo Baranczakas iš
sitarė, kad Venclovos vertimai ko gero net 
įtaigesni už originalą. Pastarasis jau prieš 
tai buvo atsilyginęs komplimentu, kad 
Baranczakas esąs šiuo metu didžiausas 
lenkų poetas, su kuo kuklusis ir jaunat
viškas svečias vis dėlto nesutiko. Tačiau 
auditorija galėjo Venclovos sprendimu vi
siškai tikėti.

Iš „savųjų“ naujų atvykėlių suvažia
vime be Venclovos dalyvavo Jonas ir Auš 
rajMarija Jurašai ir pats naujausias pabė 
gelis, botanikas, ekologas dr. Kazys Ėrin- 
gis, šį kartą dar nespėjęs kalbėti savo spe 
cialybės temomis, o tik jautriu ramumu 
chronologiškai papasakojęs, kaip jame 
brendo ir išsipildė pasiryžimas bėgti į Va
karus. Suvažiavimo dalyvius privačiuose 
pašnekesiuose jaudino tai, kad Lietuva ne 
teko už y‘os kraštovaizdžio išsaugojimą 
pasišventusiai dirbusio, aukšto lygio moks 
lininko, o išeivija susilaukė asmens, dėl 
kurio žinių, talento ir pasiruošimo tinka
mo panaudojimo jai kaip tik dabar kren
ta didelis rūpestis ir atsakomybė.

Šiek tiek su dr. Ėringio specalyibe susi
liečiančia tema — Baltijos jūros gamtinė 
apsauga — įdomiai pranešė 1943 Italijoje 
mokslus baigęs, 1949 m. į Ameriką atvy
kęs okeanografas dr. Povilas Mažeika. Tai 
Pietų Atlanto ir Karibų jūrų specialistas, 
po suvažaviavimo ruošęsis išvykti tyrinė
jimams į Venecuelą, savo laiku išradęs net 
aparatą jūrų bangų energijos spektrui 
matuot ir užrašyti. Vaizdinėmis priemonė 
mis pailustruotoje paskaitoje Mažeika aiš 
kino, kad su pramoninės ir agrikultūrinės 
kilmės tarša Baltijos jūroje imama sėk
mingai susidoroti, bet kad didesnis pavo
jus Baltijai gręsia iš pačių jos vidinių sa
vybių bei procesų, kaip antai organinių 
medžiagų puvimo.

Iš kitų neliteratūrinių programos dalių 
be abejo reikšmingiausia buvo dr. Auš
relės Liulevičienės paskaita, nagrinėjanti 
krikščioniškąjį politinį ir social-ekonomi- 
nį radikalizmą istorijos ir teologijos fone. 
Prelegentė teologiškai lygino du krikščio
nybės variantus — „katalikiškąjį“ ir 
„protestantiškąjį“., pirmajame įžiūrėdama 
džiaugsmingą, kūrybingą šio pasaulio stru 
Mūrų priėmimą 'bei afirmavimą, antraja- 
mą — kančios motyvo kupiną atsigręžimą 
nuo žemiškojo pasaulio, laikomo nuodė- 
mės persunktu. Vietomis atrodė, kad pa
skaitininke svyravo tarp šių dviejų pradų 
laikymo vienas kitą papildančiais ir jų 
laikymo vienas kitam priešingais. Turin
ingą ir aktualią paskaitą (Vyt. Kavolio Žo 
džiais, „geriausią iš religinės tematikos, 
Santaroj girdėtą per paskutinius 15 me
tų“) palydėjo gyvos diskusijos, kuriose

naujų ir itin brandžių posmų pluoštu ati
darė Liūne Sutema (Zina Katiliškienė). 
Po literatūros vakaro žavų muzikos reči
tali atliko sol. Audronė Simonaitytė-Gai- 
džiūnienė, akompanuojama Aloyzo Jurgu- 
čio. Žavėjomės pačios solistės grakščia fi
zine išvaizda, žavėjomės jos pasirinktu re 
pertuaru, kuriame dominavo meilės dainos 
(vienas vyriškis iš publikos net balsu at
siliepė į sirenos suokimą), žavėjomės ir 
solistės, tikėkime, neišblėsiančiu pasiryži
mu sugrįžti į mūsų muzikos pasaulį ir 
jame vokalinės technikos prasme išaugti 
į tikrai išbaigtą lyrinį sopraną. Jos gražus, 
šiek tiek į Antoinettes Stellos balsą pana
šus balsas (ypač vad. krūtinės registro 
tonų atakose) be jokios abejonės tokio to
limesnio išsivystymo vertas.

Išskirtinai buvo pagerbtas ir 1981 m. 
pavasarį miręs komp. Jonas švedas. Jo 
vokalinės ir instrumentinės kūrybos įrašų 
juostas pademonstravo Romas Sakadols- 
kis ir Mykolas Drunga, pastarasis kiekvie
ną dalyką pakomentuodamas. Netrumpas 
buvo J. švedo kūrybos kelias — nuo tra
dicinio .romantizmo iki kraupaus atonaliz- 
mo. Įrašų koncerte dalyvavo taip pat Ir 
sol. Aldona Švedienė, savo vyro juostas Pa 
rūpinusi ir daugelyje jų pati atlikusi solo 
partijas.

Suvažiavimo metu ant kluono sienų ka
bojo Janinos Tallat-Kelpšaitės medžiagi
nės skulptūros, o ant stalo buvo išdėstyti 
Irenos Mitkutės knygrišybos meno pavyz
džiai. Techniškąjį suvažiavimo rengimo 
darbą atliko M. Paškevičienė, L. Vėžienė, 
V. ir H. Vepštai, V. ir A. Adamkai ir kiti. 
Programą sudarė plati komisija, perrink
ta šias atsakingas pareigas prisiimti ir 
ateinančių metų suvažiavimui. Trumpame 
organizacijos posėdyje buivo išsirinkta ir 
nauja centro v-ba (N. Linkevičiūtė, pirm., 
R. SaikadolsCris, dr. R. Šilbajoris, dr. J. 
Valaitis ir H. Vepštienė). Sąskrydį tradi
ciniu pakeltu ir jautriu žodžiu uždarė jo 
vyr. šeimininkas ir globėjs, federacijos vie 
nas iš steigėjų Vladas Adamkus.

Londono spaudoje
LIETUVA IŠEITŲ įlš SOVIETŲ 

SĄJUNGOS PER PENKIAS MINUTES, 
JEIGU /GALĖTŲ, RAŠO 
„DAILY TELEGRAPH“

Peter Simple veda „Daily Telegraph“ 
skyrių („Way of the World“), kuriame jis 
komentuoja įvairius įvykius, kartais su 
j.umoru, kartais su pašaipa, kartais rim
tai. Tame skyriuje jis dažnai prisimena 
Pabaltijo valstybes. Paskutinį kartą tai 
padarė, sąryšyje su trijų studentų klausi
mu, atspausdintu laikraštyje „Soviet Week 
ly“‘ — „Ar respublika gali pasitraukti ilš 
Sovietų Sąjungos?“

Irina Kuznetsova tame pačiame laik
raštyje atsako studentams:

„Ji gali ir tam turi konstitucinę teisę. 
Tačiau nė viena iš 15 konstitucinių s-gos 
respublikų niekuomet nenorėjo pasinaudo
ti ta teise, kas aiškiai 'įrodo tautinių san
tykių pastovumą Sovietų Sąjungoje, ir iš 
to išplaukiančius poetinius, socialinius ir 
ekonominius gerumus".

Irina Kuznetsova dar prideda, kad 1922 
metais „kai kurios dalys, anksčiau priklau 
siusios caristinei imperijai, išėjo iš Sovie
tų Sąjungos, kaip Suomija ir kelios kitos 
ir tas jų nutarimas buvo jaunos- Sovietų 
valstybės pripažintas“.

Peter Simple komentuoja: „Ko Irina 
nepamini yra, kad tos kelios kitos — Lie
tuva, Latvija ir Estija — buvo prievarta 
inkorporuotos į Sovietų Sąjungą 1940 m. 
rugpjūčio mėn., kada Rusija turėjo drau
gystės sutartį su Nacių Vokietija, ir išsky
rus periodą, kada tos valstybės buvo Vo
kietijos okupuotos (1941 m. — 1944 m.), 
jos visą laiką buvo po Rusijos komunistų 
santvarka kaip „sąjungos konstitucinės 
respublikos“ su visais iš to išplaukiančiais 
,(politiniais, socialiniais ir ekonominiais 
gerumais“.

Peter Simple toliau tęsia: „Irina taipgi 
nepamini, kad jeigu 'atsirastų proga, tų 
trijų reslpubilikų gyventojai (neminint ir 
visų kitų) net nelauktų, kol atgaus „kons
titucinę teisę išeiti iš sąjungos“, bet per 
penkias minutes išeitų iš Sovietų Sąjun
gos (would get the hell out of the USSR 
in about five minutes)“.

Straipsnis baigiamas citata: „Tiesa yna 
galinga ir ji nugalės“. „Net ir Sovietų Są
jungą, prideda Peter Simple, „didžiausias 
organizuotas melas žmonijos istorijoje, 
turi vieną dieną sugriūti po savo pačios 
suktybėmis. Kokia džiaugsmo diena tai 
bus!“

SOVIETŲ WEEKLY — yra Sovietų am
basados Londone leidžiamas savaitraštis.

UŽAUGO LINELIS ANT PYLIMO...
M. P.aulaitis „Valstiečių laikraštyje“ 

rašo, kad Plungės rajono „Keturių komu- 
narų“ kolūkyje nei linų laiku pasėjo, nei 
gerai prižiūrėjo. Ir nurauti jų nesiskubi
no, ir nurautų džiovinti nešoko. Taigi te
pardavė valstybei tik 13,2 tonos pluošto 
ir tik 32,2 procento 'įvykdė planą. O dvi
dešimties hektarų plote linų šiaudeliai 
tiek užsigulėjo, kad jie tik veršiams pa- 
klotėliui betiko. Taip ir padarė — panau
dojo šiuos linų šiaudelius kraikui. Į ūkio 
kasą dėl to beveik 2000 rublių neįplaukė.

Taigi išėjo senos dainos naujas varian
tas.

SOVIETAI INFILTRUOJA BALTIJOS 
MOKSLINES ORGANIZACIJAS

Stockholme daug metų veikė baltiečių 
emigrantų įsteigtas Ballistic Institut, ku
ris kas du metai ruošė baltistikos konfe
rencijas. Prieš keletą metų tas institutas 
buvo suvalstybintas ir pasidarė švediška 
įstaiga. Dabar institutas gauna iš švedų 
lėšų, bet nebeteko savarankiškumo. Vyko 
ginčai pačių baltiečių emigrantų itarpe, 
kol buvo pasirašyta pasiduoti švedų glo
bom

švedai greit pradėjo vykdyti savo pa
taikavimo sovietams politiką. Buvo pa
siųsti du estai ir vienas latvis į okupuo
tas Baltijos valstybes, kad užmegstiĮ bend 
radarbiavimo ryšius ir pakviestų kaip sve
čius į savo konferencijas Stockholme, šiuo 
kart okupuotų Baltijos kraštų įstaigos pa
lankiai atsiliepė 'į kvietimą, mat čia jau 
bus santykiaujama nebe su emigrantais 
bet su švediška įstaiga. Į šeštą baltistikos 
konferenciją Stockholme 1981 m. vasarą 
buvo atsiųsta net 34 atstovai iš Baltijos 
kraštų. Jų tarpe buvo 7 lietuviai, kurie 
skaitė paskaitas: J. Junginis, J. Gaudri
mas, V, Gečas, P. Bražėnas, P. Aksami-tas, 
Šidlauskas ir R. Žiugžda. Dar dalyvavo ilš 
Izraelio du emigrantai A. ir N. Stražai.

Dėl tokios politikos iš instituto pasitrau
kė eilė narių, protestuodami dėl jo vado
vybės pradėto intensyvaus bendradarbia
vimo su gusovietintcmis Baltijos respubli
komis. Kaip praneša spauda, prieš konfe
rencijos pradžią gatvėje prie įėjimo į rū
mus su plakatais demonstravo baltiečių 
grupė ir kiti, protestuodami prieš šios kon 
refencijos rengėjus, kurie pradėję bendra
darbiauti su sovietais ir pasidarę KGB pa
tarnautojais. Todėl ir ši konferencija bū
sianti platforma sovietinei propagandai ir 
stengsis nustelbti laisvų užsienio baltiečių 
mokslinį darbą.

Konferencijoje buvo užsirašę dalyvauti 
su paskaitomis keturi lietuviai iš JAV ir 
Kanados. Iš užsienio lietuvių dalyvavo tik 
Marija Alseikaitė - Gimbutienė. Ji atvy
ko tiesioig iš Novosibirsko, kur praleido 
kelis mėnesius pagal profesoriais pasikei
timo planą tarp JAV ir Sovietų S-gos.

Kaip sako VLIKo leidžiama ELTA, so
vietų infiltracija vyksta visais frontais.

LIETUVOJE
KUN. IB. LAURINAVIČIAUS 

LAIDOTUVĖS
(Paslaptingomis aplinkybėmis žuvusio 

lietuviškos Helsinkio grupės nario kun. 
Broniaus Laurinavičiaus laidotuvėse, ku
rios įvyko' 1981 m. lapkričio 27 d. Adutiš
kyje, dalyvavo vyskupas Julijonas Stepo
navičius, vyskupas Vincentas Sladkevi
čius, Vilniaus arkivyskupijos valdytojas 
kun. Algirdas Gutauskas ir apie šimtą 
kunigų iš visų Lietuvos vyskupijų ir di
džiulė minia pasauliečių tikinčiųjų. Bu
vo pasakyta vienuolika pamokslų. Pasku
tiniai prie karsto kalbėjo vyskupas Ste
ponavičius ir kunigas Gutauskas. Laidotu
vių pamaldos užtruko apie keturias valan
das.

Kun. B. Laurinavičiaus tragiška mirtis 
apsupta paslaptimi. Oficialiai buvo pra
nešta, kad einantį skersai gatvę Vilniuje, 
jį užmušė pravažiuojantis sunkvežimis. 
Bet tikroji mirties priežastis nėra žinoma.

Jis buvo vienas iš uoliausių ir pavyz
dingiausių Lietuvos kunigų. Įšventintas 
kunigu 1944 m., jis vikaravo Švenčionyse, 
o už kelių metų buvo paskirtas klebonu 
Ceikiniuose, vėliau — Kalesninkuose, 
Švenčionėliuose ir apgaliaiu Adutiškyje.

1979 m. pradžioje kun. B. Laurinavi
čius įstojo į Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti Lietuvos visuomeninę grupę. 
Lietuviškoji Helsinkio grupė — kaip ži
noma — įsisteigė tuoj po Helsinkio kon
ferencijos — 1976 m. lapkričio 25 dieną 
Vilniuje. Jos mariai steigėjai buvo Ona 
Lukauskaitė - Poškienė, kunigas Karolis 
Garuckas, Eitinas Finkellšteinas, Viktoras 
Petkus ri Tomas Venclova.

Kun. Broniaus Laurinavičiaus tragiškas 
netekimas yra didelis smūgis ne tik lietu
viškajai Helsinkio grupei, bet ir visiems 
kovotojams už religinę laisvę bei pagrin
dines žmogaus teises.

NAUJOJO DERLIAUS SĄSKAITON...
Kaip praneša TIESA (1.23), neseniai 

įvyko ,(partinio ir ūkinio aktyvo“ pasitari 
mai, kuriuose buvo svarstoma kaip padi
dinti gyvulininkystės produkciją žiemą, 
kai kolchozai stokoja šieno ir kitų pašarų.

Pasitarimuose buvo pažymėta, kad iki 
naujojo grūdų derliaus ūkiams teks išsi
versti su mažesniu pašarų kiekiu. Kai nė
ra (galimybių intensyviai šerti visų peni
mų galvijų, daugiau gerų pašarų pataria
ma duoti tiems, kurie baigiami penėti ir 
bus šią žiemą paskersti. Kiaules į sker
dyklas patariama vežti mažesnes. Kiau
lių reprodukciją patariama taip tvarkyti, 
kad kuo daugiau mėsos Šiemet būtų gali
ma pagaminti naujojo derliaus grūdų sąs
kaita...

Kai kolchozams trūksta pašaro, tai pa
tariama daug paršelių laikantiems ūkiams 
parduoti juos kolchozininkams, kad šie, 
juos užauginę, pristatytų valstybei.

LIETUVOJE SIAUTĖ SNIEGO FUGOS
Sausio mėnesį Lietuvoje siautusi pūga 

netik užpūtė kelius ir namus, bet ir turė
jo rimtų pasekmių žmonių sveikatai. Gy
dymo įstaigose dėl apgalimų buvo suteik
ta medicinos pagalba 440 asmenų. 90 žmo
nių paguldyti į ligonines, 22 — nustaty
tas sunkus apšatimas, keliolikai — ampu
tuotos galūnės. Dešimts mirė.

Gana daug sunkiai apšalusių žmonių bu
vo neblaivūs. Nuo alkoholio greičiau su
šąlama.

Klaidingai galvojama, kad nušalusią kū 
no dalį reikia trinti sniegu. „Nukentėju
si būtina atvesti į šiltą patalpą, duoti iš
gerti karštos arbatos“, — pataria Lietu
vos gydytojas. Pakenktą kūno sritį reikia 
švelniai patrinti spiritu suvilginta vata 
ir kuo skubiausiai kreiptis pas gydytoją.

KAD VARPAI (NENUTILTŲ...
B. Jauniškis rašo ŠVYTURIUI: — Ėjau 

Kauno Donelaičio gatve. Orą suvirpino 
'įspūdingas varpų muzikos gaudesys, sklin
dantis iš istorijos muziejaus (taip dalbar 
vadinamas Vytauto Didžiojo muziejus) 
bokšto. Tik dabar pastebėjau nemažą bū
ni žmonių, stoviniuojančių apie jį. Skam
bėjo Viktoro Kuprevičiaus „Varpų daina“, 
paskui P. Čaikovskio „Mažųjų gulbių šo
kis“, M. K. Čiurlionio „Fuga“.

Nutilus muzikai, dar kurį laiką klau
siausi tylos, galvodamas, kokių nuostabių 
dalykų žmogus gali dovanoti žlmonėms. 
Tuo metu mano mintis nutraukė bokšto 
duryse pasirodžiusi aukšta, linktelėjusi 
kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus fi
gūra. Priėjau, pasveikinau ir padėkojau 
kompozitoriui už nepakartojamas minutes.

V. Kuprevičius nusišypsojo, paskui, pa
žvelgęs pavargusiomis akimis, paklausė:

— O kas bus toliau?
Nesuvokiau klausimo prasmės. Tai su

pratęs, kompozitorius paaiškino:
— Matote, metai bėga greičiau, nėgių 

mes norėtume. Muzika ir varpai tai mano 
antrasis aš. Vienintelis troškimas — kad 
varpai nenutiktų, kad jie skambėtų mano 
miestui, jo (gyventojams ir svečiams. Pasa
kykit: ką man daryti? Pakopos, lipant i 
bokštą, atrodo vis aukštesnės ir aukštes
nės... Kas mane pakeis?.. Sūnus Giedrius 
nuėjo savitu kompozitoriaus keliu, moki
nių varpų muzikai neturiu. Neturiu todėl, 
kad nėra sąlygų juos paruošti. O atrodo, 
tiek nedaug tereikia. Bokšte yra mažytis 
kambarėlis, kurį suremontavus ir jame 
įrengus varpų mokymui instrumentus — 
kariljonus, ryžčiausi pats paruošti savo 
pamainą. Bet... Neturiu nei jėgų, nei ga
limybių šito klausimo odisėjoms, o metai 
bėga...

Kompozitorius V. Krupavičius šiais me
tais atšventė aštuonesdešimt. Išklausiau 
jį ir susimąsčiau. Kodėl mes nevertiname 
to, ką turime, o netekę imame nevykusiai 
taisyti spragas!

šiuos reikalus, manau, žino Kauno mu
zikinė visuomenė, tačiau kol kas dėmesio 
neparodė niekas. Juk vieno kambario re
montui statybinių medžiagų reikia labai 
nedaug. Jas įgauti ne taip sudėtinga. O 
jeigu J. Naujalio meno mokyklos vyres
nių klasių arba J. Gruodžio muzikos tech
nikumo moksleiviai patalkintų, ši proble
ma būtų nesunkiai išspręsta. To viešuome
nė laukia ir tikisi.

PO TO, KAI APSVARSTĖ
J. Kuzmickas „Valstiečių laikraštyje“ 

rašo:
Nepasakysi, kad Varėnos rajono Val

kininkų kalūkio vadovai ir specialistai va 
sąrą ir rudenį nebūtų galvoję apie artė
jančią žiemą. Dar rugsėjo mėnesį jie su
kvietė išplėstinį kolūkio valdybos posėdį, 
(plačiai kalbėjo, kaip pasiruošti gyvulių 
žiemojimui, priėmė atitinkamą nutarimą. 
Deja, pamiršo vieną „smulkmeną“ — nu
rodyti, kas tą nutarimą vykdys, kas jį 
kontroliuos. Taip ir tūnojo nutarimas štai 
čiuje. Kolūkis nepasiruošė žiemojimui. 
Veršidėse ir kiaulidėse liko neįrengti mik 
roklimato reguliavimo 'įrengimai. Patalpo
se pučia vėjas.

Kasdien į Vailkininkų fermas užsuka jų 
vedėjas J. Sinkevičius, tačiau jis taip pri
prato prie netvarkos, kad jam atrodo, jog 
taip ir turi būti: Iširę šėrimo gardai, Iš
drabstyti po gyvulių kojomis pašarai, sky
lėtos sienos ir durys, neparuoštos veršia- 
vimosl patalpos.

Ne geresnės šeimininkė ir Valkininkų 
kiaulių fermos vedėja D. Urbanavičienė. 
Čia nesutvarkyta mėšlidė, srutos teka į 
vandens telkinius, 2—4 mėnesių amžiaus 
paršeliams neįrengti gultai, langai išdau
žyti. Fermoje daug nepanaudojamų daik
tų, šiukšlių — velnias koją nusilaužtų.

Valkininkų kolūkis pernai neįvykdė 
pašarų gamybos planų.

Visi žino: šiemet kiekvienas koncentruo 
tų pašarų gramas brangus. Degimų fer
mos šeimininkai, matyt, kitaip galvoja: 
koncentratams laikyti sandėlis kiauras, be 
grindų, todėl pašarai susimaišę su žemė
mis.

ŽARMARGIŲ SKUNDAS
Mažeikių rajono Varduvos kolūkyje kiek 

vienais metais nepakankamai pasigamina 
pašarų. Užtat plyšta širdis matant, kaip 
jų čia netaupo ir neskanina. Atveža šiau
dus ir suverčia į balą. Paskui ėsk žemėtus, 
apšalusius. Kad nors pasmulkinitų, drus
kos tirpalu aplaistytų.

Žalmargių skundą sudėjo.
1 P IŠTARAS (V.L.)
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EUROPOS LIETUVIŲ 
KALENDORIUS 1982 (M.

TV. 24-25 DBLS Metinis Suvažiavimas ir 
Liet. Namų B-vės akcininkų susirinkimas, 
2 Ladbroke Gdns., London W11.
V.I-3 DBLJS Tautinių šokių ir Liau
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje, 
Hampshire, DB.
VM. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
Hill, Twickenham, DB.
VIII. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
C. Budrys — 10.00 sv.,
P. Ramaitis — 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA (D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
V. Keris ir V. Račys — po 7.50 sv.
P. Daugintis — 6.62 sv.
Liet. Koop. „Talka“ — 6.50 sv.
K. Jankus — 4.00 sv.
V. Bernotavičius — 2.00 sv.
S. Žilinskas, E. Blažienė ir J. Naujokas

— po 1.50 s v.
J. Diobė — 50 p.
Ačiū.

PRENUMERATORIAMS
Kai kurie prenumeratoriai, gyveną Eu

ropos kraštuose, klausia koks yra pato
giausias ’būdas atsiskaityti už laikraštį.

Administracijos nuomone, paprasčiau
sias (būdas yra įsigyti palšto įstaigoje 
GIRO-CHEQUE šešiolikos svarų sumai ir 
(įdėjus į voką, atsiųsti administracijai.

Kartu reikia pridėti pašaiikinimą kas 
pinigus siunčia ir už ką.

PROVOKARORIŲ DARBAS
Kai kurie (mūsų .skaitytojai, gyveną 

įvairiose vietose D. Britanijoje, gavo paš
tu prisiųstą 8 puslapių fotografiniu ibfidn 
padaugintą paskvilį, .kuriame i.biauriai 
šmeižiama D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos (vadovybė ir Lietuvių (Namų Bendro
vės (darbuotojai.

Prisidengę (patriotizmo Skraiste, provo
katoriai siekia suardyti svarbiausią D. 
Britanijos lietuvių organizaciją ir tuo bū
du |tiesioginiai (pasitarnauti lietuvių gau
tos (priešui.

Mūsų skaitytojai, gavę minėtą paskvilį, 
angliškai (pavadintą „Destroy the worm“, 
prašomi atsiųsti DBLS-gos valdybai voką, 
į (kurį jis buvo įdėtas. Tas palengvintų su- 
sekti nusikaltėlius.

Londonas
IŠVYKA Į NOTTINGHAMĄ

šių metų vasario mėnesio 27 dieną ruo
šiama ilšvyka autobusu j Nottinghamą, į 
Vasario 16-tosios Minėjimą.

Išvykstama 11 vai. ryto nuo London 
lietuvių bažnyčios.

Prašome registruotis pas P. Masalaitj 
arba V. Jurienę, telefonas 460 2592.

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS
Londono lietuvių visuomenei minėji

mas bus vasario 21 dieną. Jis pradedamas 
pamaldomis Londono Lietuvių bažnyčioje 
11 vai. Šv. mišias už Lietuvos laisvę už
prašė Lietuvos Atstovas Vincas Balickas.

Paskaita ir meninė programa įvyks 
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio klu
bo salėje, 345a Victorio Park Rd., London,
E.9, 2 vai. po pietų.

Klube nuo 12 va'l. bus galima gauti šil
ti pietūs.

Boltonas
BALTIJOS TAUTŲ KARNAVALAS 

— ŠOKIAI
Boltono Baltijos Tautų Komitetas ren

gia didelį karnavalą — šokius, kurie įvyks 
š.m. vasario mėn. 6 d. 7 vai. vak., Boltono 
ukrainiečių salėje.

Praėjusių metų karnavalas — šokiai iš
ėjo labai šauniai ir visi apylinkės lietu
viai yra kviečiami šiame įdomiame vaka
re dalyvauti ir šiais metais.

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 aukšto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Bradiordas
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 7 d., sekmadienį, kviečiamas 
„Vyčio“ klubo naifų metinis 

SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 

t.t.
Pradžia: 2.30 vai. p.p.

„Vyčio“ klubo valdyba

Derby
EKSKURSIJA į NOTTINGHAMĄ

Derbio sk. Valdyba rengia ekskursiją į 
Notitinghamę ruošiamą Vasario 16 — die
nos minėjimą, kuris įvyks šeštadienį, va
sario 27 d.

Autobusas nuo Duke of York, Burtam 
Rd., Derby išvyks 5 vai. 20 min. Kelionės 
kaina 1.00 svaras.

Norintieji ekskursijoje dalyvauti, prašo
mi užsisakyti vietą pas V. Junaką, 34 
Valley Rd., Littleover, tel. 760346, arba 
ipas J. Valentiną, 7, Bramfield Ave., Denby, 
tel. 372452, ne vėliau vasario 20 d.

Visus Derby sk. narius bei nenarius ir 
svečius kviečiame kuo gausiau ekskursi
joje dalyvauti.

Sk. Valdyba

Noltingliamas
JUNGTINIS VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIMAS
Šių metų vasario 27 d., 6.30 vai. ukrai

niečių klubo salėje 30 Bentinck Rd. DBLS 
Sąjungos Nottingham© ir Derby skyriai 
ruolšia Lietuvos nepriklausomybės minėji
mą. Programoje: Sveikinimai ir trumpa 
paskutinių politinių įvykių apžvalga (Z. 
Juras DBL Sąjungos Centro Valdybos pir
mininkas) ir paskaita (P. Mašalaitis, DB 
L Sąjungos Tarybos atstovas Centro Val
dyboje).

Meninė dalis bus įvairi ir įdomi. Joje 
taip pat dalyvaus dalis Londono Choro 
dainininkų ir D. Britanijos tautinių šokių 
grupė „Lietuva“.

Po programos šokiai, gros gera muzika.
Kviečiami visi vietos ir apylinkių lie

tuviai.
šio Vakaro pelnas skiriamas Tautos Fon 

dui.

Liet. Sodyba
SODYBOS SKYRIUS

Vasario 13 d. DBLS skyrius sušaukia 
metinį narių susirinkimą ir ta pačia pro- 
(ga (paminės Lietuvos Nepriklausomybės 
(šventę. Bus renkama nauja valdyba.

Kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti.
Valdyba

NAUJOJO (ARKIVYSKUPO ARTIMIEJI

Arkivyskupo Jono V. Bulaičio artimiausi giminės, atvykę iš Londono dalyvauti 
įšventinimo iškilmėse Romoje sausio 6 d.

Pirmoje eilėje (stovi iš kairės įį (dešinę: brolis Vincas Bulaitis, J. E. Arkivysku
pas, motina Ona (Raudonaitytė-Bulaitienė (79 m.), sesuo Eugenija Bulaitytė >■ sesuo 
Kazimiera, ir,(sesuo (Danutė Bulaitytč-Jan kūnienė.

Antroje eilėje stovi: broliai Leonardus, Juozas, Petras ir Viktoras Bulaičiai ir 
sesuo Kristina Bulaitis-Montegnani.

Manehesteris
A. f A. (DOMAS DAINAUSKAS

Sausio 22 d. M'anchesteryje miręs mo
kytojas Domas Damauskas buvo gerai ži
nomas D. Britanijos lietuvių visuomenės 
veikėjas.

Gimęs 1906 m. rugpjūčio 4 d. Šiaulių 
geležinkeliečio šeimoje, Domas Damaus
kas pirmojo pasaulinio karo metu buvo 
su savo tėvais evakuotas i Ukrainą, iš 
kur grfįžo tik karui pasibaigus. 1926 me
tais jis baigė Šiaulių mokytojų seminari
ją ir nuo to laiko mokė pradžios mokyk
lose, buvo mokyklų vedėju Girininkuose, 
Žemaičių Naumiestyje ir kitur. Mokyto

jaudamas organizavo vakarinius kursus, 
chorus, vaidinimus, veikė jaunimo organi
zacijose.

1941 m. D. Damauskas buvo paskirtas 
Telšių S. Daukanto pradžios mokyklos ve
dėju ir apskrities virlšininko įstaigos švie
timo ir kultūros vadovu. Organizavo Sa
vitarpinę pagalbą.

Karo metu pasitraukęs į Vakarus, 1947 
m. D. Damauskas atvyko į Angliją ir įstei 
gė D. Britanijos Lietuvių S-gos Wes Wrat- 
ting skyrių, dar įgyvendamas „savanorių 
darbininkų“ stovyklose. Vėliau įsteigė DB 
LS skyrių Rochdalyje, netoli Mancheste- 
rio. Persikėlęs į Manchester!, 1949 m. su
organizavo savaitgalinę mokyklą, kuriai 
vadovavo daug metų.

D. Damauskas buvo vienas i® steigėjų 
DBLS Manchesterio Apygardos, kuri jun
gė septynis Sąjungos skyrius. 1950 m. va
sario 26 d. Apygardos suvažiavime Apy
gardos pirmininku buvo išrinktas D. Dai- 
nauskas. Tuo laiku pasirodė pirmieji 
„Mančesterio Apygardos žinių“ numeriai.

1962 m. D. Damauskas išrenkamas Man
chesterio koordinacinio komiteto pirminin 
ku. Tas komitetas jungė ir derino tuo lai
ku veikusių liet, organizacijų bei sambū
rių veiklą, ruošė bendrus parengimus bei 
minėjimus.

1967 m. D. Damausko iniciaytva Mun
ches teryje buvo įsteigtas kultūrinis rate
lis, kuris organizavo diskusinius vakarus, 
paskaitas bei parodas. Ratelis pradėjo rota 
įtorium leisti „šiaurės Anglijos lietuvių 
biuletenį“, kurio vienas iš redaktorių ir 
nuolatiniu bendradarbiu buvo D. Dainaus- 
kas. Rašė jis ir „E. Lietuvyje“.

Nuo 1949 m. D. Damauskas buvo pa
kviestas vadovauti lietuviukų mokyklai, 
kurioje pradžioje mokėsi apie tuzinas vai
kų. Kurį laiką jis vadovavo Manchesterio 
liet, skautams, ir turbūt nebuvo jokios 
srities Manchesteryje, kurioje D. Dainaus- 
kas vienu, ar kitu metu nebūtų dalyvavęs. 
Vadovavo jis ir DELS skyriui ir daug kar
tų dalyvavo DBLS suvažiavimuose, vi
suomet konstruktyviai prisidėdamas prie 
svarstomų reikalų.

Domo Dainauskos mirtis yna didelis 
nuostolis D. Britanijos lietuviams ir jo 
artimiems. D. B.

NEPRIKLAUSOMYBĖS (PASKELBIMO 
MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus Val
dyba šeštadienį, vasario 20 dieną, Man
chesterio Lietuvių Socialinio klubo patal
pose ruošia:

Vasario 16-tosios minėjimą.
Minėjimui paskaitą skaitys svečias kun. 

A. Putcė.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šome ir kartu kviečiame kuo daugiau at
silankyti ir keletą valandų praleisti lietu
vių klube. Vietos bus visiems. Lauksime 
visų. Pradžia 6 v. vakaro.

Skyriaus Valdyba

„RAMOVĖS“ SUSIRINKIMAS
Vasario 13 dieną 5 vai., vakaro, Man

chesterio Lietuvių Soc. klube, šaukiamas 
L.K.V. Sąjungos „RAMOVĖ“ Mancheste
rio skyriaus, visuotinas narių metinis su
sirinkimas.

Narių dalyvavimas būtinas.
Skyriaus valdyba

Maidenhead
SUSIRINKIMAS

Metinis DBLS Maidenhead skyriaus su
sirinkimas įvyks vasario 7 d. 3 vai. p.p. 
Ray's Social Club, Blackmoor Lane, 
Maidenhead.

Bus renkama nauja valdyba ir svarsto
mi einamieji reikalai.

Pra’ome narius Ir apylinkėj gyvenan
čius būsimus narius kuo gausiau dalyvau
ti.

Skyriaus valdyba
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Seinuose ir Punske
SAVIVEIKLINIS SEZONAS 1981 METAIS

Mūsų mažojoj lietuvių visuomenėj daug 
dėmesio skiriama saviveiklai.

1981 metais pagyvėjo siviveikla kai
muose. Programas paruošė 5 dramos ko
lektyvai. Tai Valinčių kaimo dramos bū
relis, pastatęs dvi Julijos Žemaitės kome
dijas „Piršlybos“ ir „Mūsų gerasis“, šia
me kaime veikia choras ir kaimo kapela, 
Valinčių choras dalyvavo Kosto Cibulsko 
— mūsų krašto chorinės kultūros pradiniu 
ko 85-ųjų gimimo metinių minėjime ir 
ansamblių sąskrydyje Burbiškėse.

Po kelių metų pertraukos į savo prog- 
—imą pakvietė žiūrovus Didžiulių kaimo 
saviveiklininkai. Savo kaime ir Ožkiniuo
se jie suvaidino Kazio Sajos pjesę „Šven
težeris“. Programoje buvo taip pat dainos, 
monologai.

Punsiko Lietuvių Kultūros Namų dra
mos kolektyvas suvaidino Julijos Žemaitės 
„Klampynė“ Ožkiniuose.

Seinų LVKD ratelio saviveiklininkai 
Ožkiniuose ir Vidugiriuose pasirodė su 
paruošta programa. Programoja Sofija 
Kymantaitės - Čiurlionienės istorinė dra
ma „Knygnešiai“ ir dainos. Seinuose vei
kia choras ir vaikų šokių kolektyvas. Jie 
dalyvavo Kosto Cibulsko minėjime, šo
kių šventėje, kuri įvyko prie Punios eže
ro Punske, ansamblių sąskrydyje. Sis ko
lektyvas bandė spektaklį statys dukart, 
bet vis dėl įvairių priežasčių nepavykda
vo. Tokio pobūdžio veikla Seinuose seniai 
bebuvo. Galima pasakyti, kad seiniškiai 
išgyvena atgimimą. Agurkių kaimo savi
veiklininkai parengė Balio Sruogos pjesę 
„Uošvė“. Po vaidinimo keletą muzikinių 
kūrinių atliko akordeonistų duetas.

Šiemet pirmą kartą prie Punios ežero 
Punske įvyko Šokių šventė. Šiame rengi
nyje dalyvavo 6 šoklų kolektyvai: dirban
tis 25-erius metus Kultūros Namų šokių 
ansamblis, Punsko licėjaus šokių grupė, 
mokyklos vyresniųjų klasių šokėjos, Puns 
ko mokyklos jaunesniųjų klasių ir darželi 
nukų šokių grupė ir Seinų vaikų ansamb
lis.

Punsiko Kultūros Namų šokėjams vado
vauja Algis Uzdila, kuris šiemet šventė 
20-metį savo darbo su šokių kolektyvais. 
Jo ruošiami renginiai pasižymi savitu gro 
žiu ir turiniu. Tai Motinos dienai skirtas 
koncertas, renginys įnirusiems pagerbti.

Motinos Dienos koncerto programą su
darė trys dalys:

1. Gėlių pasaka — ją atliko vaikučiai- 
darželinukai ir jaunesniųjų klasių auklė
tiniai.

2. Lino pasaka — čia kalbama ir vaiz
duojama darbai, kuriuos tekdavo dirbti 
moterims dorojant lino pluoštą.

3. Ilgesio pasaka — tai meilė, kokią iš
gyvena vaikai motinoms.

Programą sudarė šokiai, dainos ir pluolš 
tas proginės poezijos.

Mirusių dienai pagerbti Punske ir Sei
nuose įvyko proginis koncertas, šis kon
certas tai garbės atidavimas mūsų mažo
sios visuomenės atstovams, kurie išėjo iš 
mūsų tarpo.

Gražus ir geras renginys Rasos šventė. 
Prie Punios ežero susirinko daug didelių 
ir mažų, bet daugiausia buvo jaunimo. 
Šią šventę organizavo Punsko pradinės 
mokyklos ir licėjaus mokiniai bei Šlyna- 
kiemio kaimo būrelis. Merginos vainikus 
pynė, paparčio žiedo su vaikinais ieško
jo, buvo vainikų deginimas, buvo Saulės 
palydos ir pasveikinimas, tį krantą buvo 
atplaukusi Rasa.

BSBS oq
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STUDIJŲ SAVAITĖ

Jau gauname paklausimų iš londoniškių 
ir k’itų „anglikonų“, ar jie galės dalyvauti 
Studijų Savaitėje, ten negyvenant.

Studijų Savaičių programos būna labai 
pilnos. Kas nors vyksta nuo ankstyvo ry
to iki vėlaus vakaro. Todėl norint pilnai 
dalyvauti Studijų Savaitėje reikia ten ap
sigyventi. Gyvenant vietoje, susikuria 
naujos pažintys, pasikeičiama įspūdžiais 
ir nuomonėmis su kitų kraštų tautiečiais, 
pabendraujama vakarais prie alaus ar ka
vos ir p. Nuobodžiauti niekuomet netenka.

(Mišrios šeimos, kurių vienas partneris 
nekalba lietuviškai, prisibijo važiuoti į 
Studijjų Savaites, kur visos paskaitos yra 
pravedamos lietuvių kalboje. Kiekvienoje 
Studijų Savaitėje būna lietuviškai nekal
bančių dalyvių, bet jie kažkaip sudaro 
savo ratelį ir, atrodo, įdomiai praleidžia 
paskaitų laiką savais užsiėmimais. O juk 
prie valigfų, prie išgėrimų, per koncertus 
visi kartu sueina ir kalbasi įvairiomis 
kalbomis.

FINKELŠTEINAS (KRATOMAS IR 
TARDOMAS

Ryšium su hebrajų kalbos mokytojų 
byla Sverdlovske, Vilniuje padaryta kra
ta buvusio Lietuvos Helsinkio grupės na
rio Eitano Finkelšteino bute. Kaip prane
ša USSR News Brief (Briuselis., Nr. 21, 
1981 i, spalio 5 d. Finkelšteinas buvo tar
domas.

Šiam renginiui scenarijų paruošė ir va
dovavo mokytoja Aldona Aleksaitė.

Šiais metais pirmą kartą išvydo scenos 
šviesą Draugijos dainų ir šokių ansamb
lis „Sūduva“. Jam vadovauja Antanas 
Šliaužys. Programą sudarė dainos apie 
meilę,, da.bą ir karčiamą. šis ansamblis 
koncertavo Punske ir Seinuose, mokslinės 
sesijos dalyviams, ansamblių sąskrydyje 
Bunbiskėse. Žiūrovų nuomone tai geras an 
samibilis.

Punsko mokykloje veikia ansamblis 
„Ulbuonėlės" be šio ansamblio neapsiėjo 
ne vienas koncertas. Šis ansamblis laimė
jo prizą Kiekiuose.

Prie Lietuvių kultūros namų Punske 
yra susikūręs choras „Dzūkija“ ir kaimo 
kapela „Klumpė“, šiems ansambliams va
dovauja Algirdas Jonas Vaina, Šių kultū
ros namų vedėjas.

Saviveiklinio sezono pabaigoje įvyko vi
sų ilgai lauktas ansamblių sąskrydis, prie 
Galadusio ežero Burbiškiu kaime. Daly
vavo visi saviveiklos kolektyvai. Žiūrovų 
susirinko daug, apie 2000. šis renginys 
ruošiamas kasmet. Pasibaigus meninei da
liai įvyko bendras pobūvis prie laužo ir 
šokiai.

Taip kad 1981 metais buvo gyva veikla. 
Tikimės, kad ir ateinančiais metais mūsų 
visuomenėj neišblės ši graži tradicija.

B.M.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Wolverhamptono — vasario 6 d., (šešta

dienį, 17 vai., Šv. Petre — Paulyje, 
North St.

Nottingham© — vasario 7 d., 11.15 vai., 
Liet, židinyje.

Stoke-on-Trent — vasario 7 d„ 14.30 vai., 
St. Wulstan's.

Eccles — vasario 14 d., 12.15 vai
Nottingham© — vasario 14 d., už Liettivą, 

Vasario 16 proga, 11.15 vai.. Lietuvių 
Židinyje.

Kcttcringe — vasario 14 d., 14 vai., šv. 
Eduarde.

Northampton© — vasario 14 d., 18 vai., Šv.
Lauryne, Craven St.

Nottingham© — Vasario 16, 8.30 ryte, Lie
tuvių Židinyje.

Gloucesteryje — vasario 20 1., 12 vai., Šv. 
Petre.

Stroude — vasario 20 d., 17.30 vai., Bee
ches Green.

Nottingham© — vasario 21 d., 11.15 vai., 
Lietuvių Židinyje.

Derbyje — vasario 21 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Birmingham© — vasario 21 d., 18 vai., 19 
Park Rd., Moseley.

GYVAS ŽVILGSNIS IŠ PRAEITIES 
Į ATEITĮ 
750 METŲ 

SUKAKTIES (1231-1981) 
PERSPEKTYVOJE 

MAŽOJI LIETUVA IR MES 
Prof. P. I. KUšNERIO STUDIJAI 

PASIRODŽIUS
Paruošė inž. V. Žemaitis. Išleido Liet. 
Miškininkų Sąjunga. 112 p. ir 3 žemėl. 
Kaina $4.00; su persiuntimu $5.00 
Kreiptis: P. Norkaitis, 5249 So. Albany 
Ave., Chicago, Ill. 60632. U.S.A.
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