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TAUTOS SOLIDARUMO DIENA
Lietuvos Atstovo Vinco Baiicko žodis, pa
sakytas .Londono lietuviams Vasario 36- 
tos proga, 1982.11.21.

Šiandien mes susirinkome viešai nami- 
nėti Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mo sukaktį, Ši sukaktis yra vienas ryš
kiausių lietuvių tautos istorinių įvykių. 
Tą dieną Vilniuje, prieš 64 metus, Lietu
vos Tarybos paskelbttas Aktas buvo žo
džiais iišreikšta, lietuvių tautos valia gy
venti savitą, laisvą ir nepriklausomą vals 
tybinį gyvenimą. Tie žodžiai būtų tik žo
džiai ir pasilikę, jei jie nebūtų buvę pa
remti darbais ir aplaistyti kraujo auko
mis. Tik visų lietuvių bendros pastangos, o 
ypač kūrėjų savanorių idealizmas ir pasi
aukojimas sugebėjo realizuoti 1918 metų 
Vasario 16-tos Aktą.

Betgi Lietuvos valstybė, kaipo tokia, 
negimė 1918 metais. Tikrasis jos gimta
dienis glūdi senųjų amžių gilumoj. Lietu
vių tauta nuo karaliaus Mindaugo laikų 
(jau daugiau kaip 700 metų) buvo gyve
nusi nepriklausomu valstybiniu gyvenimu. 
Mindaugo, Gedimino, Kęstučio Ir Vytau
to laikų Lietuva yra atlikusi didžius dar
bus. Jos garsas buvo plačiai pasklidęs, nes 
ji turėjo nuopelnus visai Europai, ginda
ma ją nuo totorių antplūdžio. Todėl didis 
lietuvių tautos dvasios žadintojas Vincas 
Kudirka skatina mus semtis stiprybės iš 
didingos lietuvių tautos praeities. Dabar 
prie garbingos lietuvių tautos praeities 
galima priskaityti ir prieš 64 metus įvy
kusį Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo aktą. 1918 m. vasario 16-tos aktu lie
tuvių tauta įrodė, kad, nežiūrint ilgai tru
kusios vergijos, jos dvasia išliko nepalauž 
ta savo laisvės siekimuose. Tie siekimai 
nenuilstamos kovos keliu pagaliau buvo 
apvainikuoti laisvės atgavimu ir nepri
klausomos Lietuvos valstybės atstatymu.

Todėl visi lietuviai, kur jie begyventų 
ypatingu susikaupimu mini Vasario 16- 
tos 'šventę. Tą dieną mes minime svarbiau
sias tautos egzistencijos vertybes: laisvę 
ir nepriklausomybę. Jas turėti yra kiek
vienos civilizuotos tautos idealas, nes tik 
laisvėje gali pilnai reikštis tautos dvasia, 
o be nepriklausomybės tauta ne gyvena, 
bet merdi. Tai patvirtina ir dabartinė Lie 
tuvos būklė.

Jau suėjo 42 metai, kai Sovietų Rusija, 
pasinaudodama slaptu susitarimu su Hit
lerio Vokietija, kariškai okupavo ir įsi
jungė ją į Sovietų Sąjungą. Totališkai pa
vergusi lietuvių tautą, ji kėsinasi ją su
rusinti Ir paversti aklu Maskvos įrankiu. 
Taigi, netekus nepriklausomybės,, Lietu
vą vėl apgaubė ilga ir tamsi naktis.

Smurtu, melu ir teroru yra paremta vi
sa okupantų sistema. Tačiau nei teroras 
nei persekiojimai nepajėgia iš lietuvio iš
plėšti tikėjimo į tautos laisvę — į Vasario 
16-tosios Lietuvą, kuri kaip legenda yra 
perduodama jaunosioms kartoms.

Tokiai padėčiai esant, mums nieko ki
ta nelieka kaip visais būdais remti lietu
vių tautą jos žūtbūtinėje kovoje už savo 
tautinę laisvę ir valstybinę nepriklauso
mybę.

Minint 64 metų Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukaktį, dera, kad mes at
naujintume savo pasiryžimus, jog būtu
me sau žmonės, su savitu charakteriu ir 
papročiais, ši šventė, apjungdama viso 
pasaulio geros valios lietuvius, aiškiai ro
do, kad lietuviai pasiliko ištikimi 1918 
metų Vasario 16 Akto idealams ir kad šis 
aktas yra tikras visų lietuvių kelrodis 
bet įkvėpimo šaltinis.

Reikšdami savo solidarumą kenčian
čiai Tėvynei ir pagerbdami bolševikinio 
smurto aukas, mes turime tvirtai tikėti 
amžinu Lietuvos gyvastingumu ir būti ne 
palaužiamos vilties, kad mūsų tauta, tiek 
daug kentėjusi, savo šventą tikslą pasieks. 
Tikėkime, kad jungtinėmis savo tautos jė 
gcmis, Dievui padedant, Lietuvos valsty
bė bus ir vėl atstatyta. O kol tai 'įvyks, 
Vasario 16-toji tebūna mūsų tautos soli
darumo ir ryžto diena.

Tegul meilė Lietuvos dega inrūsų širdyse, 
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.

AFGANISTANE RUSAMS NEVYKSTA
Sovietų Armijos dienos proga „Raudono 

ji žvaigždė“, kariuomenei skirtaslaikraš- 
tis, bando padrąsinti rusų kareivius Af
ganistane, kad jie nėra užmiršti.

Straipsnyje apie Rusijos kolonialinį ka
rą Afganistane, Londono DAILY TELE
GRAPH sako, kad šiame kare rusams blo
gai sekasi. Kareivių moralė yra kritusi, 
daug jų žūsta beprasmiškoje kovoje. Stam 
besnė auka — rusų generolas škidenko, 
žuvęs sausio 19 d., kai jo helikopteris bu
vo Afganistano partizanų nušautas. Po 
dviejų metų karo, rusai kontroliuoja tik 
mažą teritoiljos dalį aplink Kabulą.

ŠVEDIJA IŠKELS SOVIETAMS RYLĄ
Šveidija kreipiasi į JTO Žmogaus teisių 

komisiją, prašydama išaiškinti Raoul Wal- 
lenbergo bylą. Tas Švedijos diplomatas 
dirbęs karo metu Vengrijoje, buvo rusų 
suimtas 1945 m. Budapešte ir Išvežtas į 
Sov. Sąjungą.

Nuo to laiko keli buvę sovietų kaliniai 
pranešė matę Wallenbergą Sovietų kalėji
muose, bet rusai sako, kad suimtasis mirė 
1947 m. Parodymui duoti !į Ženevą atvyko 
R. Wallenberigo sesuo Nina Lagengren.

MASKVOS SVEČIAS
Sov. Sąjungos aukščiausia valdžia pa

kvietė naujai išrinktą Suomijos preziden
tą apsilankyti Maskvoje. Prez. M. Koivis- 
to sutiko nuvykti kovo 9-11 dienomis.

Naują koalicinę Suomijos vyriausybę 
sudarė K. Sorsa, socialdemokratų partijos 
pirmininkas.

AMNESTIJA KINIJOJE
Kinija ruošiasi paleisti visus karo be

laisvius, nacionalistus ir šnipus, kurie bu 
vo laikomi kalėjimuose nuo 1949 m.

Pekingo televizija pranešė, kad amnes
tijos pasiūlymą svarstys Kinijos parla
mentas.

Vakarų komentatoriai vertina šį žygį 
kaip komunistinės Kinijos norą suartėti su 
Taivanu.

SOVIETŲ ŠNIPAI SINGAPŪRE
Vasario 22 d. Singapūras ištrėmė du So

vietų šnipus, iš kurių vienas buvo neva 
diplomatas, o kitas — laivyninkystės in
žinierius.

Panašiu būdu prieš dvi savaites kaimy
ninė Malazija pašalino du sovietų šnipus. 
Vienas i'š jų buvo diplomatas, o antras •— 
Aerofloto direktorius.

VATIKANO ATOMINĖ SLĖPTUVĖ
Vatikanas ruošiasi pastatyti atominę 

slėptuvę, kurioje karo metu būtų saugo
ma 80 000 brangių rankraščių ir milijonas 
knygų, esančių Vatikano bibliotekoje.

iSlėptuvė bus pastatyta keturių meitrų 
gilumoje ir kainuos 2.5 milijonų svarų 
sterlingų, kuriuos sumokės Vokietijos ka
talikų Bažnyčia. Slėptuvė nebus tinkama 
žmonėms.

NUTEISĖ JUGOSLAVĄ
Vasario 22 d. Jugoslavijos teismas nu

teisė buv. Raudonojo Kryžiaus tarnauto
jas R. Mladenovičių — Caruką dvidešim
čiai metų kalėjimo. Jis buvo kaltinamas 
už veiklą prieš 39 metus, kada pagal liu
dininkų parodymą jis „žudė ir kankino“ 
maršalo Tilto šalininkus, komunistų par
tizanus.

BOMBA TEHERANO GATVĖJE
Teherano radijas pranešė, vasario 22 

d. Irano sostinės centrinėje gatvėje sprogo 
bomba, užmušdama 15 Ir sužeisdama 60 
žmonių, daugumoje moksleivius bei kitus 
civilius.

Valdžios pareigūnai kaltina monarchis
ts dėl sprogimo, ir Paryžiuje gyveną eg- 
zilai, kurie buvo kaltinami ir už kitus 
sprogimus, prisiėmė atsakomybę.

VASARIO 16-toji LONDONE
ir pakviesdamas parlamento atstovą D. At- 
kinsoną tarti žodį.

Pastarasis perdavė susirinkusiems Sir 
Fredriko Eennett'o kuris negalėjo į 'šį mi
nėjimą atvykti, atsiprašymą ir sveikinimą. 
Bet O. Atkinsonui Rytų Europos reikalai 
taip pat yra gerai žinomi. Jis buvo Straz- 
burigo parlamente nedalyvaujančių vals
tybių (Rytų Europos) komiteto pirminin
ku ir buvo paruošęs tam parlamentui pra
nešimą apie padėtį Rytų Europoje. Jis taip 
pat dalyvauja tarptautinėje krikščionių 
Solidarumo organizacijoje.

Su Rytų Europos kraštais D. Atkinson 
susipažino ir lankydamasis už geležinės 
uždangos. 1961 m. jis aplankė Sov. Sąjun
gą, vėliau ir kitus kraštus Rytų Europoje. 
Gerai jis prisimena savo vizitų Prahoje, 
vieneriems metams praėjus po Sovietų in
vazijos.

D. Atkinson apgailestavo, kad Vakarai 
pradeda užmiršti Baltijos kraštus. Daug 
buvo kalbama apie Čekoslovakiją, o da
bar apie Lenkiją. Bet Lietuva, nors ir 
mažesnis kraštas, yra tiek pat svarbus, 
kiek ir Lenkija.

Kas dabar vyksta komunistų valdomuo
se kraštuose, aiškiai rodo, kad Sov. Sąjun
gos sukurta imperija pradeda irti. Tas su
telkia vilties visoms Rytų Europos tau
toms atgauti laisvę. Todėl D. Atkinson, 
baigdamas savo kalbą, pareiškė viltį, kad 
netolimoje ateityje jis galės aplankyti lais 
vą Lietuvą ir ten kartu su mumis švęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę. .

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos svečiai 
buvo pavaišinti vynu bei užkandžiais ir 
dar gerą valandėlę galėjo draugiškai pa
sikalbėti. D.B.

Dėl nepalankaus oro ir geležinkelių strei 
ko, šiais metais truputį mažiau svečių, 
dalyvavo DBLS Valdybos suruoštame Va
sario 16 d. priėmime Lietuvių Namuose. 
Kaip paprastai, svečiais buvo Baltijos vals 
tylbių diplomatinių tarnybų atstovai: Lie
tuvos Charge d'Affaires V. Balickas, Lat
vijos pasiuntinybės sekretorius E. žilins- 
kis, Estijos — ponia A. Tarų. Anglų visuo
menei atstovavo Britanijos parlamento at
stovas David Atkinson ir Anglijos kata
likų laikraščio UNIVERSE redaktorė Row- 
annne Pasco. Rytų europiečių — įvairių 
tautinių organizacijų vadovai: Lenkijos 
egzilinei vyriausybės užs. reik. min. T. 
Lasko, lenkų kat. savaitraščio GAZETA 
NIEDZIELNA red. Z. E. Walaszenski, 
Čekoslovakijos veikėjas kun. J. Lang, Lat
vijos — tautinės tarybos pirm. A. Aba- 
kuks, redaktorė A. Liepinš, Estų, gudų, 
ukrainiečių, rumunų ir kt. tautų atstovai.

Mokslo ir meno pasaulį, tarp kitų, at
stovavo mūsų filmų aktorius George Mik
eli, pastaruoju laiku grįžęs iš Vengrijos, 
kur gamino naują filmą. Reta viešnia bu
vo Londono universiteto lektorė Z. Butri- 
maitė, buv. Panevėžio gimnazijos auklėti
nė, po karo apsigyvenusi Londone ir čia 
baigusi aukštąjį mokslą. Prie „mūsiškių“ 
reikėtų priskaityti ir aukščiau paminėtą 
redaktorę R. Pasco, kuri yra kilusi iš 
prieškarinės liet, emigrantų Paškevičių 
šeimos. Ji yra gimusi Londone ir krikštyta 
Londono liet, bažnyčioje. Jai redaguojant 
anglų katalikų laikraštį, ten dažniau pasi
rodo informacijų apie Lietuvą ir lietuvius.

Svečius pasveikino DBLS pirm. Z. Ju
ras, paaiškindamas šios dienos reikšmę

VOKIETIJOS — JAV GYNYBOS 
PAKTAS

Kaip praneša Londono DAILY TESI ,E- 
GRAPH (24.11), Vak. Vokietija ir JAV 
ruošiasi kovo mėnesį pasirašyti gynybos 
paktą, pagal kurį Amerika galės reikalui 
esant dvigubai padidinti savo ginkluotas 
pajėgas Vokietijos teritorijoje.

Šutantis būsianti pasirašyta ketveriems 
metams ir numatys dešimties dienų laiko
tarpyje, krizės atveju, padidinti JAV ka
rines pajėgas Vokietijoje iki 10 divizijų. 
Amerika galės naudoti papildomai 1000 
karo lėktuvų, o Vokietija sumobilizuos 100 
tūkstančių atsarginių.

KGB AR GRUZINAI?
Keturi japonų branduolinės energijos 

mokslininkai, kurie keliavo iš Maskvos į 
Leningradą, buvo traukinyje apnuodyti 
miegą sukeliančiomis dujomis Ir apvogti. 
Tas atsitiko sausio 26 d.

Vėliau rusų milicija grąžino japonams 
jų pinigus ir pasus, paaiškinusi, kad juos 
apvogė du gruzinai, kurie prisipažino pa
darę nusikaltimą.

Japonijos ambasada Maskvoje stebisi 
tuo įvykiu, bet sako, kad mokslininkai ne- 
sivežė jokių slaptų dokumentų. '

MASKVOJE VAGIA (ŠUNIS
Maskvos teatro direktorius S. Obrazcov 

parašė laišką KOMSOMOLSKAJA PRAV
DA laikraščiui apie mieste vykstančią „gė
dingą prekybą“.

Maskvoje vagiami šunys, iš kurių kailių 
gaminamos kepurės. Pavogtas Šuo yra 
parduodamas už 10 rublių, o už kepurę 
turguje lupa 150 rublių.

Tokiu būdu sukinsynai eksploatuoja ge- 
ri.aurfi žmogaus draugą — šunį,

GRENLANDIJOS REFERENDUMAS
Grenlandijos gyventojų referendumas 

nubalsavo tai šiaurės valstybei pasitrauk
ti iš Europos Ekonominės Bendruomenės. 
Už pasitraukimą buvo paduota 52% balsų.

Kairiųjų koalicijos lyderis Jonathan 
Mc'tzfeld, nuskridęs į Kopenhagą, pasakė 
Danijos vyriausybei, kad Grenlandija ne
ketina pasitraukti i'š NATO.' Siaurės At
lanto gynybos organizacija turi Grenlan
dijoje svarbią bazę.

VAKARAI MAŽINA IMPORTĄ Iš 
SOV. SĄJUNGOS

Vasario 23 d. Europos ekonominės bend 
ruomenės kraštai nutarė sumažinti iš Sov. 
Sąjungos importą prabanginių prekių, 
pradedant kaviaru ir baigiant briliantais.

Tas yra daroma, kad parodžius Mask
vai, kad dešimts vakarų Europos valsty
bių yra priešingi Solidarumo organizacijos 
Lenkijoje uždraudimui.

Manoma, kad sustabdžius tų prekių im
portą į Vak. Europą, Sov. Sąjunga nustos 
bent 130 milijonų svarų užsienio valiutos.

— Madride prasidėjo teismas 32 kari
ninkų ir 1 civilio, kurie kaltinami bandy
mu praėjusiais metais nuversti Ispanijos 
dabartinę santvarką.

NERAMUMAI JUGOSLAVIJOJ
Neseniai jugoslavų policija paskelbė, 

kad pietinės Jugoslavijos Kosovo provin
cijoj likviduotas 33 albanų nacionalistų 
grupės, konfiskuota dideli kiekiai ginklų 
ir priešvalstybinės spaudos. Tačiau pabai
goje pabrėžta, jog padėtis lieka ir toliau 
įtempta Ir pavojinga.

Provincijos sostinėj Bristi noj studentai 
ir jaunimas vis dar kelia riaušes, nežiū
rint į tai, kad bausmės siekia net iki 15 m. 
kalėjimo.

Policijos viršininkas Malici pranešė apie 
savo darbo rezultatus: 280 asmenų nubaus 
ta kalėjimu, 800 piniginėm baudom ir 100 
dar tardomi. Bet reikalai negerėja. Prieš
valstybiniai Šūkiai ant namų sienų ir ki
tose viešose vietose kasdien didėja. Val
džios organai neramumų kaltę verčia „vi
daus priešams ir Albanijos saugumo tar
nybai“.
Kosovo provincija priklauso Serbijos 

respublikai, ir toj teritorijoj yra 1.6 mil. 
gyventojų, iš kurių 80 proc. albanų. Iš 
viso Jugoslavijoj gyvena daugiau albanų, 
negu pačioj Albanijoj. Nuo praėjusių me
tų balandžio mėn., kai prasidėjo didesnės 
demonstracijos, provincijoj tebėra karo 
stovio būklė.

Paskutinėmis žiniomis, įtempimas ne
mažėja, vietiniai albanai atsisako padėti 
policijai. Belgrado savaitraštis „Nin“ ra
šo, kad ten gyvenančių serbų ir monteneg- 
rų užpuolimai didėja, jų turtas naikina
mas ir moterys išniekinamos. „Tokie fa
šistiniai metodai verčia juos palikti pro
vinciją ir keltis į kitas Jugoslavijos vie
tas“, sako laikraštis.

Ateina žinos, jog neramumai prasideda 
ir Montenegre, ir Makedonijoj, kur gyve
na tūkstančiai albanų kompaktinėse gru
pėse.

Kosovo provincijos demonstrantai, dau
giausia jaunimas, reikalauja respublikos 
statuso, tačiau Belgrado valdžia įžiūri ta
me pirmą žingsnį į atsiskyrimą ir prisi
jungimą prie Albanijos.

Visa Kosovo politinė valdžia, pradedant 
komunistų partijos sekretorium, baigiant 
policijos viršininku ir televizijos direkto
rium, padėčiai blogėjant, buvo pašalinta 
ir pakeista patikimais serbų administra
cijai. Didelė bedarbė rajone (oficialiais 
duomenimis 72.000), taip pat yra svarbus 
akstinas neramumams.

Belgrado laikraščiai tvirtina, kad nacio
nalistai užpuldinėja provincijos administ
racijos pareigūnus ir politinius veikėjus 
albanus, aplaužo jų automobilius ir na
mus, nes laiko juos išdavikais ir serbų 
bendradarbiais.

Tautybių nesugyvenimas ir nacionalis
tinis judėjimas pamažu pradeda pers'imes- 
ti į pačią Serbiją ir kitas rytinės Jugosla
vijos dalis.

JARUZELSKIS fTIKIS'I IPADĖTĮ 
STABILIZUOTI

Lenkijos karinis diktatorius gen. Jaru
zelskis, prieš išvykdamas oficialiam vizi
tui į Maskvą, pasakė specialiai sušauktam 
komunistų partijos centro komitetui, kad 
karo stovis išgelbėjo Lenkiją nuo civilinio 
karo.

Gen. Jaruzelskis aštriai puolė J.A. V- 
bių vyriausybę dėl įvykių, kurie privedė 
prie karo stovio paskelbimo. Jis pasakė, 
kad lenkai patys nusprendė įvesti karo 
stovį ir „galbūt istorija kada nors patvir
tins, kad dėka Lenkijos neprasidėjo tre
čiasis pasaulinis karas“.

Dėl ekonominės padėties jis pasakė, kad 
iki Lenkijos krašto ūkis stabilizuosis pra
eis du ar trys metai.

Tuo pat laiku Lenkijos pogrindis ruo
šiasi naujam „Lenkijos pavasariui“ — su
kilimui prieš komunistų valdžią.

SOVIETAI ATMETA AUSTRALŲ 
PROTESTĄ

Tasmanljoje leidžiamas biuletenis Bal
tic News (1981 rugsėjis) praneša, kad So
vietų Sąjungos ambasada Kanberoje at
sisakė persiųsti savo vyriausybei Maskvo
je Tasmanijos Bažnyčių Tarybos laišką, 
kuriame išreikštas susirūpinimas dėd Ma
rijos Taikos Karalienės bažnyčios Klaipė
doje uždarymo 1960 metais. 1981 m. birže
lio 17 d. išsiųstame laiške 'kalbama apie 
„religinės laisvės pažeidimą“. Po savaitės 
gautame atsakyme ambasada aiškinasi, 
kad bažnyčios pastatą jau daugiau kaip 20 
metų naudoja Vilniaus Filharmonija, jį 
įsijungusi pagal LSSR valdžios nuospren
dį, o Klaipėdos katalikai naudojasi kitu 
pastatu. Baltic News ragina savo skaity
tojus nenustoti kėlus Klaipėdos bažnyčios 
klausimą spaudoje ir rašyti Australijos 
parlamento nariams. Taip pat kviečiama 
rašyti padrąsinančius paramos laiškus 
Klaipėdos bažnyčios komiteto pirminin
kui šiuo adresu: USSR, Lietuva, 235800 
Klaipėda, Tarybinės Armijos 41-5, Sau- 
norius Jonas. (Elta)

PASAULYJE
— Gegužės 28 d. Popiežius lankysis 

Buckingihamo rūmuose ir kalbėsis su D. 
Britanijos Karaliene.

Kardinolas B. Hume paskelbė, kad nu
tarta neruošti numatytųjų masinių mišių 
Richmondo parke, nes tai kainuotų pu
santro milijono svarų.

— Britų vyriausybė planuoja pravesti 
įstatymą, kuriuo visi teroristai būtų bau
džiami kalėjimu iki gyvos galvos, jeigu 
savo tikslams atsiekti naudosis įkaitais.

— Naujoji britų socialdemokratų parti
ja SDP ateinantį rudenį, visų narių dau
gumos balsais, išsirinks lyderį. Šiuo metu 
partija turi 78.000 narių.

— Korsikos tautinio išsilaisvinimo fron 
tas vykdo teroristinius veiksmus Prancū
zijoje. ši pogrindžio organizacija siekia 
Korsikos nepriklausomybės. Praėjusią sa
vaitę Paryžiuje ir Versalyje susprogdino 
19 bombų.

— Daugelis JAV bankų yra atsidūrę fi
nansiniuose sunkumuose. Floridos komer
cinis bankas paskelbė, jog negali atmokėti 
50 mil. dolerių skolų.

— N. Zelandija pradėjo daryti didesnę 
britų imigrantų atranką. Apie 10 proc. 
krašto gyventojų yra gimę D. Britanijoje.

— Nuo balandžio 1 d. D. Britanijoje vėl 
bus paskelbtas elektros ir dujų kainos: 
elektrai — 9.5 proc., dujoms — 12 proc.

— Rumunijos įsiskolinimas pasiekė 3 
milijardus svarų. Krašto ekonomijai gel
bėti, valdžia ėmėsi griežtų priemonių ir 
pakėlė daugiau kaip 50 proc. maisto kai
nas. Vidutinis savaitinis darbininko atlygi 
nimas prilygsta 27 svarams.

— „Pravda“ pasmerkė Maskvos akių 
kliniką, nes apie 10.000 žmonių turėjo 2 
metus laukti akinių.

— Paryžius turi aukščiausią pasaulyje 
įsilaužimo į namus skaičių: 1000 gyvento
jų — 26 apilplėšimai.

— Kovo mėn. pradžioj britų-prancūzų 
komisija paskelbs savo darbo duomenis 
apie numatytąjį Lamanšo kanalo tunelio 
projektą.

— Lenkijos karinė valdžia apkaltino 
Kat. Bažnyčios kunigus, kurie gavę leidi
mą lankyti suimtuosius, veda priešvalsty
binį agitavimą.

Kun. H. Jankovskiui buvo leista pasima 
tyti su L. Valensa. To vizito metu nutarta 
kovo 7 d. krikštyti Valensos dukrelę.

— Naujasis Suomijos prezidentas M. 
Koivisto pavedė socialdemokratui K. Sbr- 
sai sudaryti vyriausybę.

Koalicinėn vyriausybėn įėjo ministerial 
ilš socialdemokratų, centristų, liaudies de
mokratų (komunistų ir jų sąjungininkų.) 
ir švedų mažumos partijų.

— Italija išleis apie 7 mil. svarų pasvi
rusiam Pisos bokštui sustiprinti.

— NATO vyriausia būstinė Briuselyje 
gavo 53.000 sovietinių propagandinių at
virukų. Atvirukai išleisti vieno sovietinio 
laikraščio ir skirti kovai prieš branduoli
nio ginklavimosi lenktynes.

— Cagliary, Italijoje, teisiama organi
zuota nusikaltėlių gauja, kuri 1979 m. bu
vo pagrobusi britų pramonininko Schildo 
žmoną ir dukterį. Už jų paleidimą, Schil- 
das sumokėjo 350.000 svarų.

Iš viso teisiami 93 asmenys, kaltinami 
2 nužudymais, 8 žmonių pagrobimais ir 
4 bandymais pagrobti.

— Rytų Vokietijos prez. E. Honecker ta 
rėsi su Irano min. pirm, pavaduotoju eko
nominio bendradarbiavimo reikalais. R. 
Vokietijai svarbu gauti daugiau naftos, 
nes Sov. Sąjunga nepajėgia pilnai paten
kinti jos poreikių.

— JAV sankcijos prieš Sov. Sąjungą ga
li nudelsti Sachalino projektą. Jau nuo 
seniau japonai yra sudarę su sovietais tos 
salos .pakrančių vandenyse naftos ir gam
tinių dujų ieškojimo kontraktą. Jų kom
panijos jau Investavo 170 mil. dolerių, bet 
dabar amerikiečiai nebeparduoda tolimes
niems darbams reikalingų įrengimų.

— Šiaurinėse Sov. Sąjungos rajonuose 
prisiveisė labai daug vilkų. Jie Išmoko 
slėptis sniege nuo medžiotojų helikopte
riuose.

— Vakarų Europos naujasis keleivinis 
lėktuvas A-310 kovo 1 d. pradės bando
muosius skridimus, kurie bus vykdomi 
apie metus laiko, ir tik po to lėktuvas 
gaus komercinės tarnybos leidimą.

50 mil. vertės, 2 sprausminių motoirų, 
200 keleivių talpos lėktuvas yra vadina
mojo „Oro autobuso“ A-300 mažesnė 
versija.

— Australijos Darvino zoologijos sodo
nuodingąją: taipano gyvatei grėsė mirties 
pavojus, kai ji buvo įkąsta pietų porcijos 
— pelės. --

— 37 metų prancūzų drąsusis pokštinin
kas M. Chirouze, pirmutinis Istorijoje, nu 
važiavo žemyn nuo aukščiausio Europoje 
kalno — Mont Blanko.

— Brazilija perėmė pasaulio geležies 
rūdos eksporto pirmenybę. Australija li
ko antroje vietoje.

1
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Su musu rašytojais
Apie naujai išleidžiamas lietuviškas 

knygas pradėjau rašyti dar Nepr. Lietu
voje, .kai studijavau literatūrą Kauno Vy
tauto Didž. universitete.

Ypačiai ne maža teko rašyti apie nau
jas knygas atgaivintame „Draugijos“ žur
nale. Redaktorius vilnietis kun. N. Raštu- 
tis dažnai pasibarškindavo i mano kam
bario duris, paskleisdavo ant stalo naujų 
knygų ir prašydavo per savaitę ar dvi pa-

J. Kuzmickis 
^tmiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
rašyti kokią recenziją. Tiktai praėjusiais 
metais „Pergalės“ žurnale mano pažįsta
mas J. Būtėnas išaiškino, kad J. Gailius
— mano slapyvardis.

> Vakarų tremtyje
Pasitraukus j vakarus, teko literatūri

niais klausimais rašyti tremties spaudoje: 
„Žlibinto“ žurnale stengiausi duoti pagrin
dinių žinių apie literatūros mokslą, o 
„Mūsų viltyje1* kedenau lietuvių tautosa
kos temas.

Literatūrinių straipsnių tenka rašyti ir 
Anglijoje, apžvelgiant mūsų naująją lite
ratūrą, o taipgi retkarčiais pažvelgiant į 
okupuotos Lietuvos komunistinės tezės 
knygas.

Ok. Lietuvos spauda arba nutyli mūsų 
literatūrinę kūrybą, arba sarkastiškai su
kritikuoja. Tiktai rašytojo, pasmilkstan
čio komunizmo stabui, kūrinys yra arba 
toleruojamas, arba kažin kokiais sumeti
mais saldžiai pagiriamas.

Komunistų partijos diktatūroje litera
tūros uždavinys — „auklėti ir sąmoninti 
žmones komunistinės pasaulėžiūros dva
sia“ (Lietuvių literatūros istorija, IV to
mas, 5 psl. Vilnius, 1968 m.). Ten nenori
ma suprasti vakaruose vyraujančios lais
vės, kai net literatūros vadovėliuose i'škrai 
poma vakariečių literatūrinės kritikos pa
ti esmė.

Pasak jų, „buržuazinė kritika propa
guoja reakcinius kūrinius,, apdainuojan
čius žmonių nelygybę ir stipriųjų bei tur
tingųjų viešpatavimą, žmonių neapykan
tą, mistiką ir religinius prietarus arba 
tuščius, be rimto turinio kūrinius, slopi
nančius norą suprasti socialinės neteisy
bės priežastis“ (L. Timofejevas, N. Veng
rovas, „Literatūros mokslo terminų žody
nėlis". Pagelbinė priemonė mokiniams. 
Kaunas, 1961 m., 91 spl.j.

Kokie primityvūs komunistiniai prieta
rai, kokie naivūs jų literatūros mokovai, 
įžiūnį kitaip galvojančių darbe baisų bau
bą — „buržuazijos samdinių kritiką“ (t.p., 
91 psl.)!

Kur tų „samdinių“ daugiau ir kurie iš 
jų prietaringai paklusnesni savo duonda
viams?

Ne, ne samdinys!
Mokydamas lietuvių jaunimą Dainavo

je ir Vokietijoje, tvirtinau, kad kritikas 
kiekvieną naują leidinį turi su meile pa
imti į rankas, nes, pasak prof. Pr. Dovy
daičio, ir paprasčiausias žmogus pataiko 
pasakyti naują, dėmesio vertą mintį.

Ne vienas, imdamas nagrinėti ir vertin
ti kūrinį, mano, kad jo pareiga būtinai 
padaryti kulių nors priekaištų. Dėl to 
kritika dažnai pasidarė tiktai neigiamybių
— tikrų ar tariamų —- registracija. Iš tik
rųjų gi kritikas turėtų taip įsijausti į kū-

Adolfas Markelis

LAIKRODIS
Riksmas, aplink tyla. Trumpam laikui 

susidaro rimtis, kokia reikalinga prie sun
kiai sergančio ligonio, nelaimės ištikto ar 
mirštančio.

— Justinai, kad tu kur prasmegtum. 
Ko žliumbi, kaip višta? Pagalvok, čia tik 
laikrodis, o ką darytum, žmoną užkasęs? 
— nejaukią vidutiniškai apsnūdusią tylą 
pertraukia Kniukšta Valerijonas. —At
mink, nebe mažas esi, o, ačiū Dievui, per 
Uždūšines keturiasdešimt baigsi...

Justinas nesikelia nuo smėlio, lyg ta pa
ti saulė, neseniai žaidusi jo laikrodžiu, 
būtų norėjusi negailestingai pažaisti su jo 
savininku.

— Klek žinau, niekuomet nesu matęs 
verkiant, — ramiai aiškina susirinku
siems Kniukšta. — Tėvą laidojom, regis, 
prieš rugiapjūtę ar mėsiede, gerai nebe
prisimenu, neverkė. Jo mergą kitas nusi
vedė, neverkė, o dabar, kad nori, dėl laik
rodžio! Tai kaip žmogus atsiminė! Vyras 
sveikas kaip kumpis, o širdis suslobnėįus. 
Seneliu nusidavęs. Tas ir verkdavo, peilį 
pametęs. Visa parapija žinojo, kaip jis 
buvo nelaimingas, kai razfoaininkai iš 
kamaros pavogė gramafoną. Ko i'š proto 
neišėjo. Žinoma, gramafonas kaip ir gy
vas daiktas, bet daugiau kaiįp ir negyvas, 
tai kas kad šneka ir groja, betgi ne tėvas 
ar močia.

Matydamas Justiną vis dar nesikeliant 
nuo smėlio, Kniukšta vėl pasilenkia prie 
nelaimingojo.

— Justinai1, ko nesikeli? Gal plaštalun- 
kis tave sutraukė, gal kojų nebepajudini? 
Ar ko nepersivaljei? Gal blogos žuvies? 
Ar nevirinto vandens negėrei? Nesibijok! 
Ir man taip buvo pasitaikę. Persivalgiau 
žuvies prieš pat vestuves. Išgulėjau ant 

rinli, kad galėtų padėti skaitytojams jį 
suprasti, nurodydamas, kur yra tas gro
žis, apie kurį labai atitrauktai kalbama.

Kad stengiuosi prie literatūros kūrinių 
prieiti įsijausdamas ir iškeldamas jų verty 
bes, pripažįsta nagrinėjamų knygų auto
riai, kurių laiškų vieną kitą ištrauką pa
mėginsiu paminėti 'šioje studijėlėje.

Visą laiką gėrėjausi Ir gėriuosfu Bern. 
Brazdžionio poezija, apie kurią esu rašęs 
ir Vokietijoje, ir Anglijoje. Nors jo iškel
tą mintį sunku buvo realizuoti, tačiau mle 
la skaityti tokius šio garbingo poeto žo
džius:

„Dabar belieka laukti Jūsų literatūros 
klausimais raštų, atsiminimų, nagrinėji
mų, kritikos, apie ką esu Jums minėjęs. 
Tai būtų svarus žvilgsnis į mūsų literatū
ros panoramą, šalia ką tik pasirodžiusios 
dr. J. Griniaus „Vardų ir problemų“ (1973. 
10.3).

„Palaiminga savijauta“
Baigęs literatūros studijas Kauno uni

versitete, turėjau Kun. Seminarijoje pa
vaduoti kan. M. Vaitkų — jautrų poetą, 
apysakininką, judrų ir labai švelnų lite
ratą. Deja, kai galima buvo drįsti ragauti 
Kun. Seminarijos dėstytojo palyginti bal
tą duoną, įsibrovusi raudonoji armija pa
laidojo gražias svajones. Bene 1953 m. kan. 
M. Vaitkus šventė savo amžiaus 70 metų 
sukaktį. Ta proga, ypatingai gerbdamas šį 
gyvą ir žavų poetą, „Europos lietuvyje“ 
paskelbiau apie jį straipsnį.

M. Vaitkus, tas aristokratiškasis gražių 
manierų poetas, po to man rašė:

„Did. Gerbiamas ir Mielas Drauge Ku
nige, kažkokiame laikrašty radau, kad Jūs 
E. L-je paminėję mano 70 metų sukaktu
ves. Nors to paminėjimo man neteks skai
tyti, betgi siunčiu Jums nuoširdų už jį 
ačiū... Malonu, kad parinkote išspausdinti 
„Savą kambarėlį“. Jis man itin mielas, 
kadangi reiškia aną palaimingą mano sa
vijautą, kai po labai sunkaus bėgimo nuo 
bolševikų pagaliau susiradau Bavarijos 
Pimmersdorfe ilgesniam laikui ramų kam
pelį, kurį galėjau vadinti savu... Įdomu, 
kad tas kūrinėlis ir prel. K. šauliui ypa
čiai patiko... Gaila, kad mudviem nebuvo 
tekę suartėti. Aš Jūsų gabumus aulgštai 
vertinu ir nemaža l'š Jūsų tikiuos“ (1953. 
XI.30).

Taigi, ir nuoširdumas, ir dėkingumas, 
ir vieno eilėraščio genezė, ir neužsitarnau
ti komplimentai.

Geras žodis nekenkia
Nors mes esame palyginti šalti ir nela

bai mėgstame už bet ką dėkoti, tačiau il
gesnė ar trumpesnė patirtis galėjo įtikin
ti, kad niekas niekad neapgailestauja sa
vo mandagumo. Geras, dėkingas žodis nie 
kam nepakenkia.

Tačiau kartais tenka rašytojams ir pa
prašyti, kad jų parengta knyga būtų laik
raštyje paminėta ir parecenzuota. 1955 m. 
pavasarį, kada redagavau „Žibinto“ žur
nalą, gavau trumpą drūtą poetoAlf. šeš- 
plaukio Tyruolio laišką: „Būčiau Jums tik
rai dėkingas, jei malonėtumėt AUSROS 
ŽVAIGŽDĘ paminėti „Žibinte“ ir parašy
ti kad ir trumputę recenziją „Žibinte“ ar 
kitur. Iš anksto dėkodamas, lieku su tikra 
pagarba A.š.T“.

Be abejo, recenzija buvo parašyta: kiek
vienas rašytojas džiaugiasi, jei apie jo 
knygą parašoma visame pasaulyje paskli
dusioje lietuvių spaudoje.

žemės kaip suvystytas, maniau, kad mir
siu. Parvirtau ir nėbegaliu atsikelti...

— Ir kalip pasibaigė? Nenumirei? — kaž 
kas užklausia Kniukštą.

— Ne. Paskui parėjau namo ir apsiženi- 
jau.

Kniukštos žodžius palydi garsus juokas. 
Lyg griaustinėlis. Pagaliau Justinas sun
kiai atsikelia. Ranka nubraukia pora aša
rų, kurios nukrenta į geltoną smėlį. Akys 
slankioja pažeme, kur neseniai ištirpo jo 
ašaros: jos nedrįsta pasižiūrėti į žmones. 
Jis nieko negirdi ir nieko nejaučia, tik, 
rodos, tylus laikrodžio mechanizmas raižo 
jo krūtinę. Eina keliuku jis vienišas, ko
jomis paspirdamas pilkus akmenėlius. Štai 
ga sustoja. Drebančia ranka atriša Išmir
kusią laikrodžio juostelę. Pakrato laikrodį. 
Neina. Pasuka- straigtelį. Neina. Pasuka 
dar daugiau. Straigtelis Iškrenta 'į žolę, 
Ir Justinas jo nebegali surasti.

— Justinai, Justinai, koks tu šiandien 
nelaimingas. Tu nebegali būti nelaimin
gesnis. Taip visą dieną. Taip visą amžių. 
Ir kodėl? Kodėl mes nesustojom kartu? 
Aš dar tėbegyvenu. Tu jau ne. Bet ir aš 
vieną dieną sustosiu.

Išlenktas laikrodžio stiklas parodo iš
kankintą Justino veidą, mažytį ir apskri
tą. Akys pilnos ašarų. Viena nukrenta ant 
stiklo, uždengdama Justino paveikslą.

— Nemaniau, kad tiek skausmo suteik
si, mano numylėtine. Tu dar spindi kaip 
aušrinė, bet nebegyva, o man tokios la
biau gaila. Žmonės nebuvo man geri, ma
niau tu 'geresnė man būsi, bet ir tu mane 
palieki, — jis bučiuoja juodą laikrodžio 
ciferblatą, — matyt, man skirta būti vi
suomet vienam. Visi gi ką nors turi. Jei 
ne žmogų, tai ben katę ar šunį. O manęs 
nemylėjo net gyvuliai, nei dviratis, nei 
p.uštalietas. Ir tu lyg tyčia pačioj laimės 
aukštumoj mane palikai visai vieną... Ir

Lietuviu tautodailės institutas
Prieš akis šio instituto, 1977 metais dai

lininkų A. ir A. Tamošaičių rūpesčiu ir pa 
stangomis Toronto, Kanadoje įkurto, biu
letenis. O šiame, palyginus trumpame lai
kotarpyje, kiek nuveikta!

Buvo įsteigta nauji skyriai keliuose JA 
V miestuose, pravesta keliolika, ne tik 
Kanadoje, JAV, bet ir Kolumbijoje ir Ve- 
necueloje tautinių drabužių, juostų, kili
mų ir ne tik audiniu, bet ir kitu tautodai
lės dirbinių kursų. Be to surengtos kelios 
didelės, turiningos ir vaizdžios tautodailės 
parodos, papildant jas medžio darbais ir 
gintaru, ir čia pat demonstruojant ne tik 
audimą, bet ir pynimą, margučių dažymą, 
šiaudinukų vėrimą ir kita. Kai kurios pa
rodos buvo apipavidalintos mūsų liaudies 
muzika, naudojant liaudies instrumentus 
(kankles, birbynes) arba ir tautiniais Šo
kiais bei liaudies papročiais. Raštiškose 
programose svetimtaučiams suglaustai, 
bet labai vaizdžiai perduotos ir įpintos ži
nios apie mūsų kraštą, gyventojų kilmę, 
kalbą, istoriją. Daug informacinės me
džiagos paskaitoms, parodoms ir kursams 
su audinių, mezginių, keramikos ir kitų 
daubų pavyzdžiais bei skaidrėmis buvo pa 
siųsta ir į kitus kraštus, dalinai net į Eu
ropą ir Australiją, jų tarpe, apart į lietu
vių (kaip Balzako muziejų Čikagoje) ir, 
pavyzdžiui,- į kanadiškį muziejų (Winni
peg, Manitoba). Taip pat buvo pagaminta 
tautodailės filmų. Pereitais metais, kaip 
žinome, dali. A. Tamošaitienės tautinis 
drabužis buvo iškilmingai įteiktas kaip 
vestuvinė dovana Anglijos princesei Dia
nai.

Šis neišsemiamas, neįkainuojamas mūsų 
tautinis - kultūrinis lobis perduodamas 
jaunajai kartai, mokant audimo ir kitokio 
liaudies meno ir tobulinantis jame.

Pagrindinis Lietuvių Tautodailės Insti
tuto projektas šiame laikotarpyje buvo iš
leidimas dari. A. ir A. Tamošaičių knygos 
„Lithuanian National Costume“ 1979 me
tais. Taigi ilgai lauktas, svarbus kultūrinis 
visuomenei, išsisklaidžiusiai po visą pa
saulį, bet reprezentaciniai kaipo dovana ir 
kitataučiams. Apie šį vertingą veikalą at
siliepė, apart mūsiškės, ir anglų kalbos 
spauda. Jis randasi universitetuose ir mies 
tų bibliotekose. Yra buvę atsitikimų (Der
by, Anglijoje), jog lietuviams ją padova
nojus miesto bibliotekai, gyventojuose ki
lo didelis susidomėjimas ir noras ne tik 
įsigyti knygą, bet ir 'išgirsti paskaitų ir 
sužinoti daugiau apie Lietuvą. Tai paskati 
nimas Ir mums kitiems.

Biuletenyje skaitome, jog knygą „Lithu 
anian National Costume", puošniai Iš
leistą su daugybe iliustracijų, galima įsi
gyti sekančiu adresu: The Lithuanian. 
Folk Art Institute, c/o 243 South Kings- 
way, Toronto, Ont., M6S 3V1, Canada. 
Gerbiamieji dailininkai Tamošaičiai perle! 
do visas šios knygos pardavimo pajamas 
Lietuvių Tautodailės Instituto tikslų įgy
vendinimui. J.P.

Vladas šlaitas

Senatvė dūmuose
Ji (nepasakė nieko. iBet Ipo to, 
kai ji lišėjo, kambary 
neliko (nieko. Tiktai dūmai 
ir surūkytų cigarečių malonumai.

aš durnas, kam išėjau iš namų, o dar dur- 
nesnis, kad bridau į vandenį. O tam Moc
kui, velnio botagui, reikėtų kad taip pri- 
mušt ir pasiklausyt ar dar gyvas. Užmuš
ti rupūžę. Nustumti nuo kalno. Už tokį 
darbą. Už Omiegą. Tas velnio išpera. Skai
tos, nebijos nei vandens, nei ugnies. Dar 
nepasakė, kad ir pragaro vartai jo nenu
galės. Tu kiauliasnukiau, šunio nekrikš
tytas sūnau, prakeiktas bezmėne, — ne
besurasdamas baisesnių žodžių, jis gniau
žia kumščius. — Palauk tu, nedzvanytas, 
aš tave surasiu ir po mirties...

Jau buvo gerokai pritemę, kai Justinas 
artinasi prie barakų. Seniai dingo šilka- 
vilnis debesėlis, nakčiai susiradęs prie
glaudą už Wacmano pečių. Gatve nebe- 
vaikštinėja net jaunystės ir ilgesio iškan
kintieji. Ant laukų ir įkaitusio asfalto gu
la lengvas tamsumas, lyg šilkinė baliaus 
suknia. Visi buvo sulindę į kambarius, tik 
vienas Kniukšta kranksnoja barako palan
gėje.

— Na, kaimyne, mes dar tavęs ieškojom 
aplinkui. Maniau, kad sveikas kur vande
ny plūduriuoji, ar kur paravials nugogli- 
nėjai i'š tos smūtnaties.

— Paduok Mockų! — grūmojančiai su
rinka Justinas.

— Mockų, sakai. Surask jei geras. Moc
kaus nebėr...

— Gal užmušė kas?
— Ne, išbėgo.
— Išbėgo? Kur?
— Nebent tik nelabasis žino. Sako, į ki

tą apylinkę. O gal į Ameriką. Kas žino. 
Bet nenusimink. — Jis net penkiems bus 
pardavęs tbkias omiegas, tik, rodos, pi
giau. Po keturius šimtus... Tu gi būsi dau
giau sumokėjęs...

— Sakai, penkiems, — kiek lengviau at
sidūsta Justinas. Jis stovi atsirėmęs bara
ko sienos ir jau ne tiek piktas, kad laik

Su lietuviais 
jĮįasaul^įe

„DRAUGO" LEIDĖJŲ SUSIRINKIMAS
Dienraštis „Draugas“, pasivadinęs Lais

vojo Pasaulio lietuvių dienraščiu, leidžia
mas Ir spausdinamas Chicagoje, lietuvių 
Marijonų vienuolių. Oficialiai visur rašo
ma ir skelbiama, kad leidžia „Lietuvių 
Katalikų Spaudos draugija“ (Published 
by the Lithuanian Catholic Press Society).

Dienraščio vyr. redaktorius yra kun. 
Pranas Garšva, MIC, o administratorius 
— kun. Petras Cibulskis, MIC.

Šioms pareigoms, kunigus paskiria pats 
Marijonų vienuolijos provinclonalas.

O „Draugui“ leisti draugijos pirminin
ku yra dr. Antanas Razma. Jis išrinktas 
ir šiems metams.

(Š.m. sausio 27 d. Marijonų vienuolyno 
patalpose buvo sušauktas draugijos meti
nis- susirinkimas. Susirinkimą pravedė 
pats pirm. dr. Antanas Razma. Kun. And
rius Naudžiūnas paskaitė praeito susirin
kimo protokolą. Apie piniginius reikalus 
pranešė „Draugo“ administratorius kun. 
Petras Cibulskis, MIC.

Po pranešimo vyko diskusijos. Jose da
lyvavo: kun. Vytas Mykolaitis, žurnalis
tas Stasys Pieža, kun. dr. Viktoras Rim
šelis, dr. Petras Kisielius, Bronius Kvik
lys, Juozas Polikaitis, kun. P. Parulis, Sta
sys Džiugas. Per jas išryškėjo slegiančios 
laikraštį bėdos, nes viskas brangsta ne
žmoniškai. Daug tenka išmokėti paštui, 
už popierių ir kt.

Susirinkime išrinkta šiems metams val
dyba: pirm. dr. Antanas Razma, I vice- 
pirm. dr. Petras Kisielius, II vicepirm. 
adv. Eugenijus Petkevičius, III vicepirm. 
inž. Antanas Rudis, sekrt. kun. Petras Ci
bulskis, ižd. kun. dr. Viktoras Rimšelis ir 
prot. sekret. kun. Andrius Naudžiūnas.

Susirinkimo dalyvius „Draugo" admi
nistracija pavaišino vakariene.

LIETUVIŲ FONDAS VIS AUGA
. JAV Lietuvių Fondon kapitalas 1981 m. 

pasiekė 2.150.000 dol. Narių skaičius per
žengė 5.000.

Fondo tarybai 1981 m. vadovavo pirm, 
dr. Antanas Razma. Jam pasitraukus, 
naujuoju pirmininku išrinktas Stasys Ba
ras, o valdybos pirmininkuperrinktas dr. 
Gediminas Balukas.

TEATRO PREMIJA
JAV LB Kultūros taryba sausio 14 d. 

posėdyje nutarė 1981 metų teatro premiją 
(IOOiO dol.) paskirti A. T. Antanaičiui, 
kuris vadovauja Čikagos „Antrajam kai
mui“.

Šis satyrinis teatras, įsteigtas 1963 m., 
savo spektakliams naudoja trumpus ški
cus, liečiančius mūsų gyvenimo proble
mas, neužmiršdamas ir okupuotos Lietu
vos.

(Paskirtos premijos mecenatas — JAV 
Lietuvių Fondas. Ji bus įteikta premijų 
šventėje Detroite balandžio 18 d.

PASIUNTINYBĖS RŪMŲ VAŠINGTONE 
REMONTAS

Kovo 10 d. Pasiuntinybėje įvyko pasė
dis rūmų remonto reikalu. Ligšiol gauta 
aukų 35.000 dol. Sudaryta komisija darbui 
vykdyti. Komisija prašo Ir toliau aukas 
siųsti Pasiuntinybės adresu.

rodis sustojo: jam gaila, kad Mockus taiip 
greitai išbėgo.

Justinas jaučiasi kaip po laidotuvių. 
Kambario pilkumas teka į jo sielą. Pras
tam kambary, kur randasi .jo apdulkėjusi 
lova, peiliu subraižytas stalas, pakrypusi 
šipinta ir ® dėžės padaryta kėdė, jis yra 
lyg pakelėj rastas daiktas, kažkieno par
neštas namo ir pamestas palovy. Praplė
šęs debesis, lyg dalgio ašmuo sužvilga sau
lės spindulys laikrodžio stikle, ir jo atoš- 
vaista tingiai gula ant lubų. Tačiau Jus
tinas jo nemato. Jam rodosi, kad į jo kam 
barį nakčia būtų įsiveržęs niekadėjas ir 
pačiam puotos įkarštyje užgesinęs lempą. 
Jam rodosi, kad ant stalo guli ne laikro
dis, bet lavonas. Taip kadaise gulėjo am
žiną atilsį jo tėvas na'bašninkas Danlpotas 
Ramoška. Justinas atsidūsta ‘ir sukalba 
„Amžiną atilsį“ nežinia ar už savo tėvą 
Danipotą, ar už savo mieląją „Omiegą“.

Persižegnojęs pakelia laikrodį prie au
sies. Tyla. Mirtina mechanizmo tyla, tik 
pelės po grindimis skrebina ir voras mu
sę pjauna.

— Kad nors batų aulo nesugraužtų, — 
pasilenkia Justinas palovin ir apčiupinė
ja batus. — Tiek jų prisiveisė, kad apsi
ginti negali.

Ilgai jis žiūri į laikrodį, lyg į nuostabų 
'šventojo paveikslą. Žiūri su praradimo 
jausmu ir kartoja:

— Tu tyli, Omiegą, tu miegi ir niekad 
nesikelsi, o man širdy kurtu, kaip naktį 
jaujoj. Tu mano nelaimės paukšti, i'škren- 
di, skaitos, į rojų...

Tyliai jis paima laikrodį ir per atvirą 
langą sviedžia. Laikrodis tvyksteįia ir tuoj 
pat užgęsta.

1949 m.
Iš „Nebaigtoji šunponi j a“ novelių rinki

nio, 1981 m. Išleista Lietuviškos Knygos 
Klubo Čikagoje.

REŽ. JONO JURAŠO PREMJERA
Savo aštuntai premjerai JAV teatruose, 

režisorius Jonas Jurašas pasirinko Mari
jos A. Rasos dviejų veiKSimų dramą ZE- 
KAI. Anglų kalbon dramą išvertė Aušri
nė By’-ultė. Ji bus pastatyta New Yorko 
teatre „Teatre for the New City“.

Drama remiasi disidento Aleksandro 
Ginzburgo patirtimi ir atskleidžia kalinių 
gyvenimą sovietinėje griežto režimo dar
bo stovykloje.

Scenovaizdžius sukūrė dail. Aleksand
ras Okunis, Premjerai 1981 m. gruodžio 
24 d. Į New Yorką buvo atskridęs i'š Pa
ryžiaus pats A. Ginzburgas su žmona.

LITERATŪROS (PREMIJA
„Draugo“ dailiosios literatūros 31-ojo 

konkurso komisija vienbalsiai nutarė pa
skirti 1981 m. literatūros premiją romanui 
DEVINTAS LAPAS, kurio autorė yra Bi
rutė Pūkelevičiūtė, gyv. Čikagoje.

Komisiją sudarė Balys Gaidžiūnas, Vik
toras Mariūnas, Vacys Rociūnas, Dalia 
Staniškienė ir dr. Danguolė Tamulionytė. 
Komisija buvo gavusi 9 kūrinius.

2000 dol. premijos mecenatai yra Rai
monda ir Ričardas Kontrimai, gyv. Los 
Angeles. Premijos įteikimas numatomas 
kovo 0 d. Clevelande.

RAŠYTOJAS ALGIRDAS LANDSBERGIS 
NOTTINGIIAME IR LONDONE

Kovo 13 d., šeštadieni, Nottinghamo Ži
dinyje bus jo kūrybos rečitalis, kovo 14 
d. sekmadienį, jis pakartos savo programą 
Londono bažnyčios svetainėje.

Plačiau sekančiame numeryje.

Mūsų tėvynė
Ten, kur žalias miškas ošia, 
Kur Šešupė (teka, 
Eežerėliai pievas (puošia, 
Kur lietuviai šneka, 
Ten mūs tėviškė senoji, 
Ten kapai didvyrių, 
Ten Ievai (mūs nešė šlovę 
Lietuvai tėvynei.

Ten mūs protėviai (kovojo 
Už gimtinę (brangią, 
Vargo ir kančių (nebojo 
Dėl žydrios padangės.

(Eilėraštis gautas iš Lietuvos)

Atsiusta paminėti
Raut, Nr. 1, 1981 m. sausis-kovas. Lie

tuvos vokiečių kultūros ir žinių laikraštis 
vokiečių kalba. Leidžiamas Vak. Vokie
tijoje.

Elt'arPress, Nr. 12, 1981 m. gruodis. In
formacijos biuletenis italų kalba, šiame 
numeryje — L.K.B. kronikos Nr 49 verti
mas į italų kalbą.

Biuletenį redaguoja kun. V. Mincevi
čius, Roma.

Skautų aidas, Nr. 9, 1981 m. lapkritis.
Lietuvių Skautų S-gos organas. Redakto
rius N. S. A. Saulaitis, S.J. Chicago, JAV.

Technikos žodis, Nr. 4, 1981 m. spalis- 
gruodis. Amerikos Lietuvių Inžinierių Ir 
Architektų S-gos žurnalas, šiame numery
je 60 psl. Red. V. Jautokas, Chicaga, JAV.

Lietuvių dienos, 1981 m. gruodis. Ilius
truotas žurnalas lietuvių ir anglų kalbo
mis. Leidžia A. F. Skirius, Hollywood, 
JAV.

Metmenys, Nr. 42, 1981 m. Kūrybos ir 
analizės žurnalas.

šaltinis, Nr. ,1 1982 m. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas. Leidžia Marijonai 
ir šv. Kazimiero S-ga, Nottingham, Ang
lija.

Mūsų Vyt;s, 1981 m. ruduo Skautiškos 
minties jaunimo ir vadovų žurnalas. Lei
džia Akademinis Skautų Sąjūdis, Chicago, 
JAV.

Pasaulio Lietuvis, Nr. 2, 1982 m. vasa
ris. PLB Valdybos leidžiamas iliustruotas 
žurnalas. Red. Br. Nainys, Chicago, JAV.

Mūsų sparnai, Nr. 51, 1981 m. gruodis. 
Lietuvių Evangelikų Reformatų žurnalas. 
Red. P. Bružas, Chicago, JAV.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 48

Koks yra mažiausias skaičius, kuris pa
dalytas iš 2, 3, 4, 5 ar 6 paliks 1 likutį, bet 
padalytas iš 7, neduos jokio likučio?

Apsakymas Nr. 47
10 papūgų, 2 kalibrai ir 44 poros kana

rėlių.

Patenkintas vakarykščios dienos pietu
mis, pilietis vėl užeina į tą pačią valgyk
lą. Tačiau Išlį kartą, jo nusivylimui, mėsos 
porcija lėkštėje matomai per pusę mažes
nė.

— Žiūrėk! — sako padavėjui, — kas čia 
pas jus pasidarė? Ar virėjas pasikeitė? 
Tos porcijos nė katinui neužtektų!

— Pilnai sutinku, — aiškina vyrukas, 
— vakar turbūt tamsta prie lango sėdėjai.

— Ar nematai, tas jūros vėžys neturi 
vienos mėsingos žnyplės! — skundžiasi 
svečias restorane.

— Labai atsiprašau, — bando teisintis 
padavėjas, — matyt, vargšas vėželis ko
voj ją prarado...

— Nesvarbu, kaip tai atsitiko! Pasiimk 
tą karo invalidą ir atne'šk man nugalėtoją, 
— grąžina lėkštę svečias.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Jeigu ne nuo pačios Jaltos, tai nuo taip 
vadinamos detantės laikų, kaip visi pri
simename, JAV prezidentas Niksonas, Dr. 
Kisingeilo padedamas, pilte pylė dolerių 
miliardus į Kremliaus šarvuotus rūsius, 
naujausius technologijos išradimus šiūly- 
te siūlė Sovietų mokslininkams bei inži
nieriams, kad tik kaip nors padėjus atsta
tyti po karo nuniokintą Sovietų Sąjungą.

Niksonas su Kisingeriu siekė ir tikėjosi 
susibičiuliauti su Sovietais visiems lai
kams amžinai taikai. Deja, Kremlius supra 
to kitaip. Įgaliavęs Brežnevą, po kiekvie
no sutarimo pasirašymo pabučiuoti Nikso- 
ną ar Karterį, Kremlius manė tuo būdu su 
kaupu padėkojęs, toliau žygiavo savu, gal 
tikriau, Lenino prieš 70 metų nuženklintu 
keliu. Kremlius rūpinosi ne tiek krašto 
atstatymu, kiek prašmatniausių ginklų ga
myba; įvairių ginklų skaičiumi ir kokybe 
Sovietai, greit ne tik susilygino su vaka
rais bet ir pralenkė juos. Tai darydamas, 
Kremlius pradėjo plėsti savo imperiją pla
čiame pasaulyje; Azijoje, Afrikoje ir net 
Amerikoje (Karibų jūros pakraščiuose) 
sukūrė naujus sau paklusnius satelitus. 
Atlanto ir Indijos vandenynuose Sovietų 
laivai skaičiumi pralenkė Jungt. Amer. 
Valstybes ir Europos vakarus.

Mes vakariečiai Europoje su nervišku 
nerimu visą tai seįėme. Ir ko laukėme? 
ką sakėme ir ko norėjome?!

O gi kada pagaliau J. Amer. Valstybės 
nustos pataikavusios Sovietams ir bu
čiavusios Brežnevą.

Kada pagaviau J. Am. Valstybės supras 
kad Sovietai rimtai ruošiasi dominuoti pa
saulyje ir pavergti Europos likutlį.

■Kada pagaliau J. Am. Valstybės atsities 
ir stos mažiausia lygiomis su Sovietų Są
junga, įsidrąsins vadovauti Vakarų pasau
liui?

Kada pagaliau bus išrinktas toks J. Am. 
Valstybių prezidentas, kuris nesvyruoda
mas imsis šio sunkaus uždavinio ir su
šuks Kremliui: „Kas buvo to gana; nuo 
daibar bus kitaip!“

Argi ne taip mes, laisvi e'uropiečiai, kal
bėjome? Argi ne to mes ir visi mums va
dovaujantys politikai laukėme?

Ir štai 1981 m. sausio mėn. 21 d. J. Am. 
Valstybės išrinko naują prezidentą R. Rea 
ganą — lygiai tokį, kokio vakarų Europa 
metų metais troško, laukė ir... pagaliau 
sulaukė.

Jau savo pirmose kalbose Reagan buvo 
drąsus ir aiškus jis pasakė — J.... Am. 
Valstybės yra skirtos vadovauti pasauliui 
kuriame visi žmonės, visos tautos turės 
būti laisvos, šiuo keliu jis eis nesvyruo
damas; jame jis nebijos ir susitikti su sa
vo likimu. Kiek liečia rusus, jis pasakė, 
nė vienas iš jų nėra 10-ties pėdų aukščio, 
todėl nėra reikalo jų bijoti. Jeiigu Kremlius 
santykiuose su kitomis valstybėmis skaito 
si tik su jėga, J. Am. Valstybės reikalui 
esant, nesusvyruos ją parodyti... šia pro
ga prezidentas Reagan dar paminėjo, kad 
Vakarų Europa palyginus su Sovietais nė
ra pakankamai apginkluota, nes neturi 
raketų, kurios galėtų pasiekti Sovietų Są
jungą J. Am. Valstybės yra pasiruošusios 
Vakarų Europą jomis aprūpinti.

Kad prieš tokią kalbą sukilo Kremlius, 
tai pilnai suprantama. Bet... kodėl dar 
aršiau sukilo vakarų Europa prieš tokį 
prezidentą, kokio laukė ir troško desėtką 
metų?!

Tuojaus buvo suorganizuotos milžiniš
kos .protesto demonstracijos beveik visose 
vakarų Europos sostinėse; jose dalyvavę 
kalbėtojai reikalavo net visiško vienpusiš
ko vakarų Europos nusiginklavimo. To 
reikalavo tūkstantinės minios. Parlamen
tai ir išrinktieji poliškai buvo kiek atsar
gesni, jie nerėkė nespiegė, kaip itai darė 
minios, bet, užsidarę savo kabinetuose, ra
šė piktus protestus, parlamentai (ypač ma 
žų valstybių) darė nutarimus ' jog papildo
mas vakarų Euripos apsiginklavimas galės 
tik bereikalingai suerzinti Kremlių, suer
zinti santykius Ir galutinėje išvadoje išpro 
vokuoti karą. Olandijos ir Danijos parla
mentai buvo pirmieji, kurie pareiškė, kad 
jų kraštai neįsileis naujų amerikoniškų ra
ketų įrengimų. Švedijos ir Norvegijos po
litikai pradėjo galvoti, kaip jos galėtų iš
sikombinuot! sau neutralumą karo atveju, 
tuo būdu visiškai atsiriboti nuo visų va
karų ginklavimosi reikalų prieš Sovietus. 
Net Vakarų Vokietijos kraštą valdančioji 
social-demokratų partija paskubėjo pa
siųsti savo atstovus į Kremlių (vėliau juos 
sekė Dž. Britanijos darbiečiai) kad gavus 
Kremliaus valdovų užtikrinimo, jog So
vietų Sąjunga liks visuomet taiki vakarų 
Europos atžvilgiu. Kremlius kaip visi ži
nome ^pažadais nešykštus, šį kartą irgi 
vokiečiai už duotus pažadus atsilygino 
nešykščiai ir drąsiai — nepaisant J. Am. 
Valstybių prezidento pakartotinų perspė
jimų: vakarų Vokietijos valdžia sudarė 
milžinišką 10 milijardų dolerių vertės su
tartį su Sovietų Sąjunga didelių vamzdžių 
linijai nuo Sibiro laukų iki Vokietijos vi
sos vakarų Europos aprūpinimui sovietų 
gamtinėmis dujomis. Mažai to. Vakarų Vo 
kietija atsisakė paklausyti J. Am. Valsty
bių įspėjimo, — kad susilaikytų nuo nau

jausių technologijos išradimų pardavimų 
Sovietų Sąjungai.

Po šios trumpos neseniai, buvusių įvykių 
apžvalgos dar ryškiau iškyla tas pats kla.u 
simas. Kodėl vietoje tampresnio susitelki
mo aplink metų metais laukto prezidento 
asmenį kilo toks staigus at’šiurkštumas? 
Kodėl vietoje gaivališko entuziazmo atsira 
do toks gaivališkas pasipriešinimas?

Reikia galvoti, kad visų minėtų (minios, 
visuomenininkų, politikų, vyriausybių, 
parlamentų), tokiam keistam elgesiui yra 
tik viena priežastis, labai svarbi ir labai 
charakteringa tik mūsų gyvenamiems lai
kams — kiekvieno žmogaus pasąmonėje 
yra paslėpta baimė atomo griaunančiai jė
gai. Kol ši baimė žmoguje lieka jo pasą
monėje gyva normaliame .laipsnyje ji 
funkcionuoja kūrybiškai — iki šiol baimė 
griaunančiai atomo jėgai apsaugojo žmo
niją nuo karo, (nuo Jpasaulio sunaikinimo. 
Bet.. Jeigu (baimė išsiveržia iš žmogaus 
pasąmonės?!.. Mūsų laikų žmogus gimsta 
su šia baime ir vėliau visą gyvenimą \aikš 
čieje su ja kaip su barometru, apie kurį 
jis nieko nežino, šis barometras nepapras
tai jautrus, visuomet palinkęs į „audrą“; 
kad ir mažiausia paliestas jis sukelia his- 
teriją, tuo pačiu metu sutrukdydamas žmo 
gaus sveiką nuoseklų protavimą.

Taip atsitiko dalinai ir prezidento Rea- 
gano atveju jo labai taiklioš sutirštintos 
kalbos apie jėgą, ginklavimąsi naujais 
atominiais ginklais, jų būtiną ir skubų in
staliavimą vakarų Europoje kaip tik ir bu
vo pakankamos barometro rodyklei pa
kilti iki isterijos. Minios pradėjo žviegti, 
politikai blaškytis panikoje, tartum Rea- 
ganas jau buvo besiruošiąs paskelbti karą.

Šita vakarų Europoje sukelta baimės 
isterija, kad ir laikina, padarė daug žalos: 
Vakarų Europos valstybių tanpusavame 
santykiavime sutrukdė lygsvarą; NATO 
veiksmingumą pristabdė, dalimi net supa- 
raližavo; tarp vakarų Europos ir J. Am. 
Valstybių atsirado nauji nesklandumai ir 
nepasitikėjimo veiksniai. Trumpai — stai
ga (be jokio protingo reikalo, o (vien tik 
sukeltos isterijos pasekmėje, atsirado vis
kas, ko Sovietų Sąjunga taip trokšta ir sie
kia.

Viską atitaisyti, viską sugrąžinti į nor
malaus protavimo vėžes, daibar gali tik 
labai intensyvi rami diplomatija. Supran
tama, kodėl J. Am. Valstybių užsienio rei
kalų ministeris Haigs pastaruoju metu 
taip dažnai lankosi įvairiose vakarų Eu
ropos sostinėse. Palinkėkime jam sėkmės. 
Neseniai nugirsta, kad vakarų Vokietija 
jau pranėšusi Kremliui, jog ji daugiau ne
tieks naujausių technologijos išradimų So
vietų Sąjungai ir neleis steigti naujų So
vietų Sąjungos konsulatų.

Kiek kitoks reikalas yra minia. Minia 
nėra protaujantis sutvėrimas. Minioje 
baimės barometro įtaka tik dalina. Ją 
daugiausia įtaigoja įvairaus plauko įvairių 
įsitikinimų minių organizatoriai, svetimų 
valstybių šnipai, demagogai (garžbilyštės 
meistrai) . Todėl minios organizuota iste
rija yra patvaresnė ir tuo pačiu pavojin
gesnė.

Paimkime tik vieną konkretų pavyzdį. 
Dž. Britanijoje jau kokių 30 metų ar dau
giau veikia atominio nusiginklavimo orga
nizacija. Visai nepriipuolaimai ji įsisteigė 
marksistų inciatyva. Savo veiklumu vie
šai ji pasirodo tik tada, kada krašto vy
riausybė pradeda aktyviai reikštis prieš 
sovietų Sąjungą. Jos viešų mitingų kal
bėtojai visuomet reikalauja vienpusiško. 
Dž. Britanijos nusiginklavimo ir niekuo
met nemini Sovietų Sąjungos. Tokių or
ganizacijų yra ii’ kituose vakarų Europos 
kraštuose. Visur minia yra jauna ir pa
trauklūs agitatorių šūkiai visuomet veikia.

Šio laiško užbaigai reikėtų pasakyti — 
Vakarų politikai visuomet privalėtų su 
„baimės barometru“ skaitytis ir su juo at
sargiai elgtis. Priešingu atveju vakarų 
Europa gali būti palikta viena savo iste
riškoje baimėje, nes Jungtinės Am. Vals
tybės gali apsispręsti gyventi savam na
me. Tokios mintys ir tokie pokalbiai ame
rikonams jau nėra svetimi.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

SUPERKONDORAS
Argentinoje, netoli Buenos Airių, moks

lininkai aptiko kaulus milžiniško paukš
čio, gyvenusio prieš 5—8 mln. metų. Pa
leontologai sugebėjo atkurti, kaip atrodė 
šis paukštis ir kokio vuivo dydžio. Pasau
lio sparnuočių milžinas buvo 3,3 m. ilgio, 
1,8 m. aukščio, jo išskleistų sparnų ilgis 
7,6 m, svoris — 72—77 kg. Milžiniškas 
paukštis daug kuo primena kondorą. Gy
venantys Andų kalnuose sveria 15 kg, jų 
išskleistų sparnų ilgis apie 3 m. Mūsų 
planetoje šiuo metu tai patys didžiausi 
skraidantys paukščiai.

Anapus Atlanto
Mirtinai 'sužeistas lietuvis

Bostone, sausio 14 d., taip apie 9 vai. 
vakaro, Vytautas Ivaška, 35 m. amžiaus, 
atėjęs prie stovinčio gatvėje savo auto
mobilio, valė nuo jo sniegą. Tuo metu i’š 
pravažiuojančio automobilio pasipylė šū
viai. Jie kliudė Vytautą ir jis sužeistas 
nuvirto į sniegą. Nors skubiai greitosios 
pagalbos buvo vežamas ligoninėn bet pa
kelyje mirė.

Kas ir kuriuo tikslu šaudė, nežinoma.
Policija aiškina ir ieško žudiko.
Velionis paliko žmoną Mariją, dukteris 

Juliją ir Kristiną Ir visai dar mažą sū
nelį Dov’idą. Taipgi motiną Oną Ivaškienę, 
pasižymėjusią veikėją, ir brolius Algiman
tą, Raimundą ir Gediminą.

Tai baisu, kalba žmonės. Ir tikrai.

Kitas lietuvis (nužudytas Chicagoje
1980 m. pile šv. Kalėdas, Chicagoje, 

Marquette Parke, anksti, apie 6 vai. 30 
min. ryto, iš savo namų išėjęs Aleksand
ras Šiliūnas ėjo autuibuso sustojimo link, 
norėdamas pasiekti savo darbovietę.

Bet juodas žmogus prisivijęs iš paskos 
kirto su plaktuku Aleksandrui šlliūnui į 
galvą. Sužeistasis 69 m. amžiaus, skubiai 
buvo besąmonės nuvežtas į ligoninę. Čia 
skubiai buvo operuojamas, bet po kelių 
dienų vistiek neatgavęs sąmonės, mirė 
1980 m. gruodžio mėn. 12 d. Liko žmona 
Ona, skautų veikli narė, duktė Nijolė jos 
vyras inž. Liūtas Grinius, sūnus Donatas 
jo žmona Vida, broliai Kazys, Bronius, 
Mečys ir sesuo Bronė, visi su šeimomis.

Velionis Lietuvoje buvo baigęs mokyto
jų seminariją, karo mokyklą ir universi
tetą. Mokytojavo Kauno priemiestyje Šan
čiuose. Jis buvo labai, veiklus lietuviškoje 
veikloje.

Marqutte parko lietuviai namų savinin
kai buvo paskyrę kelis tkstančius dol., kas 
nurodys žudiką, bet iki Šiol dar niekas ne 
pranašė, o policija nepajėgė žudiko suras
ti. Nėra jau vilties jį surasti.

Arkivyskupo Bulaičio šventinimo 
iškilmės

Tokiu pavadinimu, JAV Chicagoje lei
džiamas dienraštis „Draugas“, š.im. sau
sio mėn. 22 d. ilgame straipsnyje, gražiai 
aprašė iškilmes Romoje,. Italijoje, kaip š. 
m. sausio mėn. 6 d., popiežius Jonas Pau
lius II, suteikė vyskupystės šventinimus, 
švento Petro bazilikoje devyniems kuni
gams, tarpe jų ir lietuviui Jonui Vytautui 
Bulaičiui. Aprašymas patalpintas pirma
jame dienraščio puslapyje ir dar su didele 
nuotrauka. Nuotraukoje: arkivyskupas Jo
nas Vytautas Bulaitis su savo motina Ona 
Bulaitiene, broliais Vincu, Leonardu, Juo
zu, Petru ir Viktoru, seserimis Eugenija, 
Kristina ir Diana (vienuolė Kazimiera).

(Iškilmėse, kurios truko beveik tris va
landas, dalyvavo kelio dešimtys tūkstan
čių tikinčiųjų iš visų pasaulio kraštų. Gi
minių tarpe buvo motina, penki broliai ir 
trys seserys, gyveną Anglioje. Ils Anglijos 
dalyvavo apie 40 lietuvių su savo klebonu 
kun. dr. Jonu Sakevičiu, MIC, nes arki
vyskupas yra gimęs, augęs ir mokslus bai
gęs Anglijoje.

Arkivyskupas Jonas Vytautas Bulaitis 
augo septintasis vaikas, vienuolikos vaikų 
šeimoje. Iš šios gausios šeimos yra jau 
mirę tėvas Petras Bulaitis, ir 1981 metų 
pradžioje įbrolis Ronaldas o pabaigoje tų 
metų — sesuo Rozalija Černienė.

Be šių mirusiųjų, visi kiti iškilmėse da
lyvavo ir juos kiekvieną asmeniškai pa
sveikino ir su kiekvienu dar ir pasikalbėjo 
popiežius Jonas Paulius II.

„Grandinėlė“ filmoje
Tautinių šokių ansamblis „Grandinėlė“, 

Clevelande, vadovaujamas Liūdo Sagio ir 
jo žmonos Aleksandros, lietuvius ir ame
rikiečius linksmina lietuviškais šokiais 
jau virš 30 metų.

Tai gal pats seniausias, veikliausias ir 
mikliausias lietuvių tautinių šokių ansamib 
lis, vadovo išmiklintas o ir jo žmonos ge
rai administruojamas.

„Grandinėle“ -susidomėjo Kent state uni 
versitetas ir jie panoro susukti — pada
ryti filmą. 1981 m. balandžio mėn. „Gran
dinėlės“ vadovai -gavo prašymą, paruošti 
vienai valandai programą. Į kurią įeitų 
tautiniai šokiai, tautinė muzika ir tauti
nis menas. O į tarpus įjungiant Clevelan- 
do lietuviškos kolonijos svarbesnius ele
mentus, kurioje „Grandinėlė“ daugelį me
tų gyvena ir dirba.

„Grandinėlės“ vadovui Liudui Saglui ir 
jo žmonai Aleksandrai, teko daug darbuo
tis ir viską paruošti. O ’šokėjams turėti 
daug kantrybės ir prakaito išlieti iki vis
kas filmoje atsirado.

š.m. sausio mėn. 10 d. Kent state uni
versitetas filmą susuko — pagamino. Jis 
-bus rododas per TV kanalus, universitetų 
studentams ir t.t. Po kopiją gavo „Gran
dinėlė“ ir JAV LB Kultūros Taryba. Ir 
dar po vieną kopiją bus nusiųsta į Natio
nal Endowment for the Arts ir į Ohio 
Arts Council archyvus.

įsteigtas naujas centras
Pedagoginio Lit. instituto rektorius 

prof. dr. Jonas Račkauskas, dr. Vytenis 
Damušis, kun. Vaclovas Gutauskas S.F. 
rašytojas Bronius Kviklys, dr. Arūnas 
Liulevičius, prof. dr. Tomas Remeikis, ra
šytojas Česlovas Grincevičius ir istorikas 
Jonas Damauskas daug kartų tarėsi, pla-

Gcrbiamas (Redaktoriau,
Skaičiau paskvilį „Destroy the worm“. 

Mano nuomone, tai neteisingi spėlioji
mais paremti įtarimai, kuriais spėlioji- 
mi taurūs lietuviai šiapus ir anapus „gin
tarinės“ uždangos.

Net vaikui turėtų būti aišku, k-ad jeigu 
kuris pasirinko -būti išdaviku, tai jis, kad 
nesukeltų įtarimo, nesinaudos ten telkia
momis „privilegijomis“; ar tai dažniau nu
vykti į okupuotą Lietuvą, ar ilgiau ten 
išbūti, laisviau po kraštą pasivažinėti. 
Anot paskvilio, tie kurie yra išbuvę ketu
rias savaites okupuotoje Lietuvoje yra 
KGB agentai. Tai išeitų, kad tie, kurie 
yra išbuvę ilgiau, sakykime, šešias savai
tes — o tokių yra — jau mažiausiai turėtų 
būti KGB kapitonais. Kokia nesąmonė! 
Avinai nesuprato ir patys įkliuvo 'į „Po
povų“ paspręstas pinkles.

Tiems, kurie man paskvilį prisiuntė, 
noriu viešai pasakyti: daugiau man tokio 
šlamšto prašau nesiuntinėti. Aš beveik 
visą savo gyvenimą vadovaujuosi lietuvio 
karininko duota gaubės, drausmės ir išti
kimybės priesaika ir jos neketinu laužyti 
dabar, sulaukęs 74 metų amžiaus. O be to 
a’š esu išrinktas DB-LS-gos Stoke-on-Tren- 
to skyriaus garbės nariu, šis titulas ates
tuoja mano įdėtas pastangas į šios orga
nizacijos gerbūvį ir mano elgesį tremty
je, atitinkantį šios organizacijos statutą 
ir aspiracijas.

Lengva yra daugeliui mūsų esantiems 
Vakaruose, prabangoje Išpampusiems ne
varžomiems, kurių nei gyvybė, nei darbas 
ar šeimos gerbūvis nepriklauso nuo politi
nių doktrinų ir ekonominių „petiletkų“, 
vaizduoti aukštus „patriotus“, drįstančius 
patarinėti okupuotoje Lietuvoje esan- 
tiems tautiečiams, kaip elgtis, išsilaikyti 
gerais lietuviais, bendradarbiauti ar ne? 
Pirmiausia, tokiems gudruoliams norė
čiau priminti, kad mes iš kovos lauko pasi 
traukėm — jie jame pasiliko. Todėl mes, 
įskaitant Kalifornijoje esančius, neturime 
moralinės teisės, autoriteto jiems patari
mus dalinti, kad ir kaip vertingus. Ten 
okupuotoje Lietuvoje yra tauta. Mes či-a 
lyg paukščių baidyklės žiemos metu tuščia 
me lauke 'betiksliai gaištame. Gal todėl 
tarpasmeniniuose ir tarporganizaciniuose 
barniuose bandome įsiprasmintl.

Atsiskyrėme nuo tautos kamieno neži
nodami kuriam laiku ir kokios bus pasė
kos, jeigu tremtyje užtruksime ilgiau. 
Trisdešimt septyni metai praėjo. Kūdikiai 
į vyrus išaugo, o mes — per tautinę stag
naciją Ir dvasinę neviltį artėjame prie fi
zinės mirties. Tie kurie užmezgė ryšius 
su okupuota Lietuva, bent dauguma, tai

navo ir įsteigė Lituanistinį tyrimo ir stu
dijų centrą — Lithuanian Research and 
Studies Centre. Ir š.m. sausio mėn. įregist 
ravo Illinois Valstijos ištaigoje, Spring
field Ill.

Šio centro raštinė — būstinė — Jauni
mo Centras 5620 South Claremont avė., 
Chicago Ill., 60636.

Lituanistinio tyrimo ir Studijų tikslas: 
rinkti įvairią lituanistinę medžiagą, kaip 
tai, knygas, žurnalus, laikraščius ir kitus 
lituanistinius dalykus, turinčius istorinės 
reikšmės. O taip pat daboti, kad nežūtų o 
ją paruoštą reikalui esant galima būtų 
pasinaudoti.

Centras pelno nesieks ir nuo mokesčių 
bus atleistas ir net galės valdžios teikia
momis privilegijomis pasinaudoti.

Neužilgo Centras žada duoti daugiau ži
nių apie savo planus.

Jaunimo Centras švęs 25 metus
Jau 25 metai kai Chicagoje pastatytas 

„Jaunimo Centras“. Centro patalpomis 
naudojasi: lituanistinė mokykla, Pedago
ginis lit. institutas, skautai, tautinių šokių 
grupės, chorai, įvairios organizacijos čia 
šaukia susirinkimus, suvažiavimus, įvai
rius minėjimus, na ir balius ir t.t.

šiais metais norima labai iškilmingai 
atšvęsti — paminėti Jaunimo Centro 25 
metų sukaktį.

Kun. Juozas Vaišnys, S.F., Jaunimo 
Centro pastato savininkų atstovas, (nes 
centras su visais namais ir lįrengimais 
priklauso Jėzuitams), prof. dr. Jonas Rač
kauskas, Jaunimo Centro Tarybos pirmi
ninkas ir Irena Kriaučeliūnienė, Jaunimo 
Centro valdybos pirmininkė.

šie trys įsipareigojo, tą 25 metų sukak
tį suruošti.

Mokosi lietuvių liaudies meno
Chicagoje veikia Lietuvių Tautos dai

lės instituto skyrius. Turi daugiau 20 įvai
raus amžiaus narių, kurios domisi lietu
vių liaudies menu, kaip audimu, mezgimu, 
margučių marginimu, Kalėdų eglutėms 
puošimu šiaudinukais ir t.t.

Skyrių priglaudė — nemokamai davė 
teisę naudotis kambariu, lietuvės vienuo
lės išv. Kazimiero seselės, savuose namuo
se. ■

Audimo moko Aldona Veselkienė (tos 
specialybės išmokusi pas menininkus An
taną ir Anastaziją Tamošaičius). Mezgi
mą — mokytoja Stasė Tallat-Kelpšienė, 
eglutėms papuošti šiaudininkus — dr. Pau 
liną Vaitaitienė ir Marija Kriaučiūnienė.

Skyriui vadovauja Aldona Veselkienė.

AR GALIMA NUSIPIRKTI NAMĄ
Vilniuje leidžiamuose laikraščiuose daž

nai galima užtikti skelbimų: kaime par
duodamas namas.

Ar gali jūsų giminaitis, paveldėjęs už
sienyje mirusio palikimą, nusipirkti- tokį 
namą? — Pasirodo, kad yra daug kliūčių.

Kaip TIESOJE aiškina teisingumo mi
nisterijos konsultantas, asmenys, kurie 
nuolat negyvena ir nedirba toje vietovėje, 
kur stovi namas, neturi teisės gauti leidi
mo sklypui įsigyti. Tad asmuo, negyvenan
tis ir nedirbantis toje vietovėje, gali pirk
ti namą tiktai nusigriovimui.

Teisiniu požiūriu laikoma, kad žmogus 
nuolat gyvena ten, kur jis yra įregistruo
tas, o dirbančiu toje vietovėje, kai yra 
įsakymas dėl priėmimo į darbą arba nu
tarimas dėl priėmimo į kolchozą.

KAS UŽSIAUGINA, TAS TURI
Užsienio spaudoje dažnai rašoma apie 

apie maisto produktų trūkumą Lenkijoje, 
Rumunijoje, Rusijoje. Mažai kalbama apie 
padėtį Lietuvoje.

Vienas kolchozo gyventojas rašo savo 
giminaičiui, kad Lietuvos kaime bulvių 
netrūksta. Duonos taip pat yra, kai kepyk
la iškepa. Kiek blogiau su mėsa: kartais 
pavyksta nusipirkti karvių kojų. Jos tinka 
šaltienai išsivirti. Kai kada gauna nusi
pirkti dešros. Sakoma, kad ateityje kaimui 
sviesto neduos. O degtinės parduotuvėse 
yra pilna.

Patalinę, rankšluosčius ir baldus par
duoda pagal talonus, kurių ne visi gauna.

Tarnautojai (kaip mokytojai ir pan.) 
verčiasi ūkiškai. Gavę sklypą, sodina bul
ves, daržoves. Laiko kiaulę, vištą, kai kas 
ir karvę. Nors .gyvulių išlaikymas brangiai 
kainuoja, o be -to papildomas darbas, — 
bet kas užsiaugina, tas turi.

SINONIMŲ ŽODYNAS
Lietuvoje neseniai išėjo iš spaudos A. 

Lyberio paruoštas SINONIMŲ'ŽODYNAS. 
Tai 505 psl. knyga, su 5200 sinoniminių 
žodžių grupių, apimančių daugiau kaip 
27000 žodžių bei fraziologlzmų.

Kadangi iš darbo išeinu savo noru, pra
šau skirti negrąžinamą pašalpą.

Andrius Laukaitis (I pareiškimo)

Sftaityteju taigai
padarė būdami didžioje neviltyje, ieško
dami pagalbos. Paskvilio skleidžiama šni- 
pomanija, lyg užkriačiamoji liga, prie vi
sų lygiai kimba, tokius pat skausmus tei
kia, tiek kaltam, tiek nekaltam. Gydymo 
būdas tik vienas — pagrindinis bacilų 
eradikavimas. Taip reikia elgtis ir Su pas
kviliu .„Destroy the worm“ — reikalinga 
jll rauti lauk iš šaknų.

Aš atsiprašau, pone Redaktoriau, jeigu 
kartais kryipstu nuo temos. Rašau retai, 
todėl proga pasinaudodamas išlieju kas 
ant širdies. Būtent. Aš esu įsitikinęs, kad 
pasilikusieji broliai ir seserys okupuotoje 
Lietuvoje daro viską kas dabartinėse są
lygose yra įmanoma, kad išsaugojus lietu
vių tautą ir jos kultūrą ateičiai. Prie jų 
aš priskaičiuoju ir daugelį aukštas vietas 
užimančių koloborantų. Nes, kad ir tose’ 
vietose, yra geriau, kad jas užima lietu
viai, negu Čurbakovai, Durakovai ar ko
kie kiti Sukinsinal. Lietuvis Iš prigimties 
yra pragmatiškas, todėl pei’ paskutiniuo
sius daugiau negu trisdešimt metų kas
dien matydamas kas vyksta komunistinia
me „rojuje“ žino, kad Kremlinis komuniz
mas eina prie galo. O likusieji keli „išti
kimieji“, kad ir nusivylę sistema, padlai- 
žiauja, kad Išvengus Niurenbergo teismo. 
Panaši padėtis, tikriausiai, ir pačioje Ru
sijoje. Todėl vyrai pabuskime iš tremties 
letargiško miego, meskime vienas kitą už
gaulioję, 'bet glauskimės į damų vienetą, 
nes pagaliau laikas dilba mūsų naudai.

Su pagarba Vyt. Andruškevičius

NIEKŠIŠKAS DARBAS
Man teko skaityti „Destroy the worm“ 

ir manau, kad DELS Valdyba gerai pada
rė, kad nespausdino „Europos Lietuvyje“ 
to šlamšto. Ten yra šmeižtas prieš DBLS 
vadovaujančius žmones ir Lietuvių Namų 
B-vės tarnautojus. Juos aš gerbiu, nes 
kaip man atrodo, jie savo pareigas atlie
ka labai sąžiningai.

Kai man teko pas juos kreiptis, jie su 
malonumu padeda, ypač „Siuntinių tarny
bos skyrius“, kuriam esu labai dėkingas.

Man atrodo, kad kažkokių neaiškių tipų 
grupė, kuri nori sunaikinti visą ką esame 
šiame krašte sukūrę. Kiekvienas doras ir 
ištikimas tėvas, vyras atskirtas nuo šei
mos, trokšta aplankyti savo šeimą, ir, jei
gu šeima parūpina jam leidimą, tai kas 
blogo, -kad jis nuvažiuoja aplankyti?

Man teko Conbyje kalbėti su keliais lie
tuviais; jie visi yra pasipiktinę tuo šmeiž
tu. Gaila, kad mūsų tarpe Anglijoje yra 
žmonių, kurie užsiima tokiu niekšišku 
darbu. J. Pipynė
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vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Vičas — 20 sv.
Vasario 16 d. minėjimo dalyviai, auko

ję DBLS valdybos suruoštame minėjime 
Londone vasario 21 d. — viso 63 svarus.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA ID. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Scottish Lithuanian Club — 21.50 sv.
P. Krivinskienė — 15.00 sv.
J. Bliudžius — 11.50 sv.
B. Kliorys — 4.00 sv.
A. Podvolskis ir J. Bačianskas — po 

1.50 sv.
Ačiū

DBLS CV ŽINIOS 
SUVAŽIAVIMAS

34-asis DiBL Sąjungos metinis visuotinis 
suvažiavimas įvyks Lietuvių Namuose, 
Londone, š.m. balandžio 24-25 dd. Tarp 
neeilinių reikalų bus Įstatų papildymų 
bei pakeitimų svarstymas, ir PLB Seimo 
atstovų rinkimai. Kadangi vykstantieji į 
PLB Seimą atstovaus visiems Britanijos 
lietuviams, pageidautina, kad Skyriai šiū 
lytų kandidatus iš savo narių tarpo. Sei
mas įvyks Čikagoje ateinančių metų bir
želio mėn.

Rotacine tvarka iš CV šiais metais at
sistatydina J. Alkis ir K. Tamošiūnas. Abu 
sutinka vėl kandidatuoti. A. Pranskūnas, 
kuris įėjo į CV R. Šovai atsistatydinus, 
■bus perrenkamas.

Įstatų vertimas į liet, kalbą jau padary
tas ir išsiųstas Skyrių valdyboms. Taip 
pat išsiųsti siūlomi Įstatų papildymai bei 
pakeitimai. Nariai, kurie noii gauti Įsta
tus kviečialmi kreiptis į CV sekretorių, 
Lietuvių Namų adresu. Sekr.

L.N. B-vės ATSAKYMAS
E.L. Nr. 4 (1982.1.27) Skaitytojų laiškų 

skyriuje M. Bajorinas rašė apie Londono 
liet. Vakaronėje diskutuotas temas, tarp 
kurių buvo „jaunimui rūpimi klausimai“, 
kaip: 1.) kodėl neieškoma „Europos Lietu
viui“ jaunesnio redaktoriaus? 2) kodėl 
neparduodamos Lietuvių Namų B-vės ak
cijos jaunimui? 3) kodėl vienuolika metų 
ištarnavę Lietuvių Sodybos vedėjai yra 
atleidžiami iš darbo, i,r kt.

Nors tiems, kas pastoviai skaito „E.L.“ 
ir dalyvauja DBLS suvažiavimuose, atsa
kymai į tuos klausimus turėtų būti aiškūs, 
L.N. B-vės direkcija skaitytojams paaiš
kina:

1) Vakuojančiai redaktoriaus vietai 
skelbimai laikraštyje buvo spausdinami. 
Buvo atsiradę du kandidatai, bet su jais 
nesusitarta dėl atlyginimo. Jeigu atsiras
tų kiti kandidatai, jų pareiškimai būtų 
mielai svarstomi.

2) Lig'šiol nei vienas liet jaunuolis ne
pareiškė noro pirkti L.N. B-vės akcijų. 
Jeigu atsirastų norinčių, ribotas skaičius 
būtų parduotas.

3) Lietuvių Namų B-vės tarnautojų at
leidimo iš darbo klausimas negali būti vie
šai diskutuojamas dėl dviejų priežasčių: 
a) darbdavio ir tarnautojo santykiai yra 
tvarkomi pagal tarpusavį susitarimą ir šio 
krašto įstatymus. Laikraščio skaitytojai 
šiuo atveju yra pašalinis asmuo, ir b) dėl 
buv. Sodybos vedėjų atleidimo B-vės Val
dyba negali duoti jokių viešų paaiškinimų, 
nes tie reikalai yra perduoti teismui (In
dustrial Tribunal).

L.N.B-vės Vhldyba

Londonas
VASARIO 16 (MINĖJIMAS LONDONE
Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį 

londonfėčlai paminėjo sekmadientį, vasario 
21 d. Minėjimas prasidėjo pamaldomis 
Lietuvių Bažnyčioje, kurias užprašė Lie

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.

tuvos atstovas p. V. Balickas. Klebonas 
kun. J. Sakevičius ta proga pasakė pa
mokslą, kuriame iškėlė Maironio ir arkiv. 
Matulevičiaus įtaką kovoje už Lietuvos 
laisvę.

2 vai. p.p. Londono lietuvių Socialiniam 
klube Victoria Park Rd. sekė tolimesnė 
minėjimo programa, kurią organizavo D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos valdyba. 
Atsilankė Lietuvos atstovas p. V. Balickas 
su ponia, klebonas kun. J. Sakevičius, Lie

tuvių Namų Bendrovės pirmininkas J. Al
kis, DBLS valdybos nariai ir didelis bū
rys tautiečių.

Kalbas pasakė p. V. Balickas ir p. P. 
Malšalaitis. Po to labai gražiai pasirodė 
jaunimo grupė „Lietuva“ su tautiniais šo
kiais ir deklamacijomis. Jaunimui vado
vavo V. Juraitė ir C. Liudvi-kaitė. Progra
mą baigė Londono choras, vadovaujamas 
V. O'Brien.

Klube veikė baras, o p. V. Jurienės va
dovaujamos šeimininkės paruošė skanius 
pietus.

Vasario 16 minėjimas Londone praėjo 
gražiai ir įspūdingai.

Dalyvis

LONDONO DBLS PIRMOJO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 7 d., sekmadienį, 2 vai. p.p, Lon
dono lietuvių Socialiniam klube Victoria 
Park Rd., įvyks Londono DBLS Pirmo 
skyriaus metinis susirinkimas.

Darbotvarkėje numatyta: valdybos pra
nešimas, revizorių pranešimas, valdybos 
ir revizorių rinkimas, atstovo į DBLS 
metinį Suvažiavimą rinkimas ir kiti rei
kalai. Bus renkamas narių mokestis, 
nariai ir svečiai prašomi atvykti ir daly
vauti diskusijose.

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOJI RAUSODIJA
Commonwealth'o Filarmonijos orkestro 

koncerte, kuris įvyks Royal Albert Hall 
salėje antradienį, kovo 9 d., tarp kitų kū
rinių bus grojama kompozitoriaus Karlo- 
vičiaus „Lietuviškoji Rapsodija“, Op. II.

Lenkų labdaros organizacija, kuri ruo
šia koncertą, kviečia ir lietuvius pasiklau
syti malonios muzikos.

Koncerto pradžia 7.30 vai. vak. Bilietų 
kainos nuo 1.50 iki 10 sv.

Boltonas
BALTIJOS TAUTŲ ŠOKIAI — 

KARNAVALAS
Baltijos Tautų karnavalas, kuris įvyko 

vasario mėn. 6 d., jau paliko praeityje. 
Vakaras tikrai praėjo labai šauniai — tau
tinėmis spalvomis papuoštoj salėj susirin
ko virš 200 svečių, kurie pašoko, pavalgė, 
išgėrė ir skirstydamiesi namo prižadėjo į 
karnavalą atsilankyti ateinančiais metais.
Šio vakaro pasisekime lietuviai suvaidino 

svarbią rolę — skyriaus pirmininkas pra
vedė visas karnavalo ceremonijas, o šei
mininkės — O. Eidukienė, S. Keturakienė, 
M. Pauliuktenė ir M. Vaines prisidėjo prie 
skanių užkandžių pagaminimo. Didelis lo
terijos pasisekimas buvo dėka lietuvių mo 
terų ir jų šeimų pastangų — bilietus sėk
mingai platino F. Žilienė su dukra Dawn 
ir joms padėjo J. Openshaw ir M. Wilson. 

Net ir pirmą prizą už gražiausi kostiumą 
— kaukę laimėjo V. Meškėno duktė.

Nors apylinkės lietuvių karnavale be
veik nebuvo, svečių tarpe buvo malonu 
pastebėti Ramovėnų pirmininką K. Mu
rauską iš Eccles, Prestono lietuvių sky
riaus pirmininką S. Macūrą su žmona ir 
drauge ir kelis lietuvius su šeimomis iš 
tolimo šefildo.

Boltono estai, latviai ir lietuviai pra
deda vienas kitą geriau pažinti ir drau
gystes užmegsti — taigi šių vakarų tiks
las — Baltijos tautų bendradarbiavimas 
išeivijoj yra pamažu pasiekiamas.

MIRĖ F. SILIUS
1981 m. gruodžio mėn. 17 d. mirė ilgame 

tis Boltono skyriaus narys F. Silius. Gi
męs 1899 m. sausio mėn. 11d, jis buvo sa
vanoris kūrėjas, ūkininkavo ir po karo 
atsikėlęs į Angliją apsigyveno Boltone. F. 
Silius buvo susipratęs lietuvis ir lanky
davosi lietuvių susirinkimuose beveik iki 
paties savo aktyvaus gyvenimo galo. Jo 
laidotuvėse, kurios įvyko gruodžio 23 d., 
dalyvavo beveik visi Boltono lietuviai.

F. Silius paliko du sūnus kurie abudu 
yra aktyvūs Boltono skyriaus nariai.

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Metinis skyriaus susirinkimas įvyks 

penktadienį, kovo mėn. 13 d. 8 vai, vak. 
Boltono ukrainiečių klube. Visi tautiečiai 
yra kviečiami šiame susirinkime dalyvau
ti.

Manchesleris
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Katalikų Bendri 
ja š.m. kovo mėn. 6 d. 6 vai. vakare Lie
tuvių klubo patalpose rengia.

šv. Kazimiero minėjimą
Programoje Ant. Jalovecko paskaita.
Ta proga klubo valdyba žada visus da

lyvius pavaišinti kugeliu ar blynais.
Visi malosiai kviečiami minėjime daly

vauti.
MLK Bendrija

Nottinghamas
JUNGTINIS VASARIO 16-TOSIOS 

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

niečių klubo salėje 30 Bentinck Rd. DBLS 
Sąjungos Nottinghamo ir Derby skyriai 
ruošia Lietuvos nepriklausomybės minėji
mą. Programoje: Sveikinimai ir trumpa 
paskutinių politinių įvykių apžvalga (Z. 
Juras DBL Sąjungos Centro Valdybos pir
mininkas) ir paskaita (P. Malšalaitis, 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.

Stoke-on-Trent
SUSIRINKIMAS

Visi Stoke-on-Trent DBLS skyriaus na
riai kviečiami į visuotinį susirinkimą šeš
tadieni, kovo 6 d., 18. vai., „The Archers“, 
Woolstanton, Newcastle-under-Lyme.

Škotija
SUSIRGO PREL. J. GUTAUSKAS

Ilgametis Škotijos lietuvių Dvasios Va
das, „Išeivių Draugo“ redaktorius ir lei
dėjas prel. J. Gutauskas susirgo ir sausio 
mėn. 14 dieną nuvežtas į Bon Secour pri
vačią ligoninę.

Išgulėjęs ligoninėje apie tris savaites, 
jausdamasis stipresnis, vasario mėn. 2 
dieną grįžo atgal į šv. Kolumbo parapijos 
kleboniją, kurioje anksčiau gyveno, ilges
niam poilsiui.

Britanijos lietuviai linki prelatui grei
tai sustiprėti.

VASARIO 16-ji ŠKOTIJOJE
Veikli Bellshill Škotijos Lietuvių kolo

nija paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo Dieną su religiniu susikaupimu 
ir tautiniu solidarumu, sekmadienį Vasa
rio 14 d.

Pagal jau seną tradiciją, visi rinkosi į 
netoli klubo esančią škotų parapijos baž
nyčią, kurioje ir įvyko pirmoji, religinė, 
minėjimo dalis. šv. mišias atnašavo kun. 
J. MsAndrius savo pamoksle apybūdinęs 
Dienos reikšmę ir pareikšdamas apgailes
tavimą, kas Škotijos lietuvių dvasinis 
globėjas prel. J. Gutauskas, dėl susilpnė- 
jusios sveikatos, šį kartą negalėjo su jais 
būti ir visi jautė, kad 'be prelato ir Vasa
rio 16-Ojl lyg ne ta pati. Mišias giesmėmis 
palydėjo Šv. Cecilijos choras, kaip visuo
met parinkdamas šventei pritaikytą re
pertuarą, giedodamas gražiai ir jausmin
gai.

Po pamaldų visi rinkosi į erdvią klubo 
salę, kur jau laukė gražiai paruošti iškil
mingi pietūs. Tai graži Škotijos lietuvių 
tradicija, kada visi kaip viena šeima, prie 
bendro stalo turi progą pasistiprinti ir pa
minėti tą Didžiąją Tautos Dieną.

Iškilmes atidarė ir pravedė DBLS Sky
riaus ir Klubo pirmininkas J. Bliudžius, 
kviesdamas vietos kleboną kun. J. Mather 

palaiminti stalą. Savo žodyje, klebonas 
sveikino lietuvius linkėdamas sėkmės pa
rapijiečiams ir geresnės ateities Lietuvių 
tautai. Toliau kalbėjo vietinis Škotijos 
lietuvių kun. J. McAndrius, kuris dažnai 
■teikia jiems religinius patarnavimus pa
vaduodamas Prelatą.

Bellshill liet, kolonija yra ypatingai lai
minga tuo, kad savo tarpe turi Lietuvos 
Savanorį Kūrėją P. Krugždą, kuris savo 
kalboje vaizdžiai apybūdino tuos senus 
Lietuvos Nepriklausomybės kovos laikus, 
grąžindamas klausytojus į tą reikšmingą 
tautos praeitį.

Svečia i'š 'Londono J. Alkis pasidalino 
mintimis apie lietuviškos veiklos proble
mas, vienybės išlaikymą, paramos teiki
mą mūsų kultūrinei ir politinei veiklai o 
taip pat ir ryšių suslprinimą tarp visų 
Didžiosios Britanijos lietuviškų kolonijų.

Pabaigai, pirmininkas kvietė šv. Cecili
jos chorą, kuriam jau ilgus metus vado
vauja chorvedys P. Dzidolikas. Choro dai
nos buvo gražiai ir drausmingai atliktos. 
Jautėsi įvairumas ir susidainavimas jaunų 
ir patyrusių dainininkų, kurie su atsidavi
mu sekė chorvedį. Iškilmės baigėsi Tautos 
Himnu,

Škotijos lietuviai turi gerus vadovus ir 
geras sąlygas savo veiklai. Klubas padarė 
didelę pažangą, nauji, kilimai ir baldai 
reiškia progresą, o pati vieta teikia gali
mybę tiek jauniem tiek senesniem susi
rinkti įvairiems darbams bei pramogoms. 
Reikia tikėtis, kad tas stiprus ekonominis 
vienetas tvirtai rems lietuvišką veiklą i.r 
jos organizacijas, o jų veikėjai ir toliau 
eis vienybės keliu, ko mes visi, ir linkime 
Šios Vasario 16-os proga Škotijos lietu
viams. Svečias

Liet. Sodyba
DBLS (SODYBOS (SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Tokio keisto ir triukšmingo susirinki

mo, koks buvo vasario 13 d., turbūt nie
kas nėra matęs... Pradžioje pirmininkau
jantis liepė visiems ne skyriaus nariams 
iš susirinkimo išeiti, nes jie neturį teisės 
■nei dalyvauti, nei jame kalbėti!

Rinkimai į valdybą buvo taip mandriai 
pravesti, kad išrinkus valdybą, reikėjo 
dar du kandidatus rinkti atskirai. Susirin
kimui buvo pasiūlyta rezoliucija, suside
danti iš kelių punktų. Buvo pranėšta, kad 
bus balsuojama už kiekvieną punktą at
skirai. Beit pirmą punktą priėmus, kiti 
punktai nebuvo diskutuojami. Buvo bal
suojama už visą rezoliuciją, bet vargiai 
kas žinojo už ką balsuoja. Ateityje, gal, 
reikėtų kviesti susirinkimus, kol uždary
tas baras...

Esant tokiai makalynei, buvo užmiršta 
atlikti reikalingiausius formalumus. Bet, 
nežiūrint viso to, 'į skyriaus valdybą buvo 
išrinkti geriausi iš geriausių: Justas Na
vickas — pirmininku, kun. A. Geryba — 
sekretorium, ir K. Švinkimas — iždinin
ku. Atstovais į suvažiavimą: J. Snabaitis 
ir V. Andrlejauskas. M. Bajorinas

Prestonas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Š.m. kovo mėn. 14 d. 3 vai. p.p. yra šau
kiamas visuotinas DBLS-gos Prestono sky 
riaus susirinkimas pas M. RAMONĄ 
28 a PORTIER ST.

Paskirtu laiku kvorumui nesusirinkus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai 
ir po to pravestas, nežiūrint susirinkusių 
narių skaičiaus.

Prašome visus tautiečius dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

Rochdale
SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdalės skyrius šaukia metinį 
susirinkimą, kuris įvyks sekmadienį kovo 
14 d., punktualiai 1 vai. Ukrainiečių klu
be, 80 Molesworth St.

Visus narius ir svečius maloniai kvie
čiame gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Vokietija
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS LUEBECKE
Vasario 14 d. Luėbecke gyvenantys lie

tuviai ir jų bičiuliai paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės 64-ųjų metinių šventę 
■ir didingos mindauginės Lietuvos 740 me
tų valstybingumo tąsą.

Atvykus kun. Vaclovui šarkai iš Ham
burgo, minėjimas pradėtas 10,00 vai. ry
to pamaldomis Švč. Jėzaus širdies bažny
čios kriptoje. Iškilmingas šv. Mišias at
našavo kun. V. Šarka. Evangeliją perskai
tė lietuviškai, vokiškai ir lenkiškai, ir pa
sakė pritaikintą pamosią. Pamaldų metu 
buvo giedamos lietuviškos giesmės. Pabai
gai buvo sugiedota Marija, Marija, skais
čiausia lelija. Pamaldose dalyvavo abiejų 
konfesijų lietuviai — 26 žmonės bei ke
letas svečių.

Po pamaldų bažnyčioje, visi buvo pa
kviesti >į „Haus Simeon“ namų prieglaudos 
salę, skirtą užsieniečiams katalikams, ku
rioje ir lietuviai turime prieglobstį labai 
palankiomis sąlygomis. Už tai tenka pa
reikšti didžią padėką prel., propstui The
obald Bultjer, kurio dėka galima naudotis 
sale, elektra ir virtuve. Gana skoningai 
Lietuvos tautine vėliava, Vytim (naują 

Vytį kun. V. Šarka padovanojo VLB Lue- 
becko aipyl. valdybai), Kryžium ir gėlė
mis papuoštoje salėje VI B Lue'ecko apy
linkės valdybos pirmininkas Pranas Kot- 
kis atidarė iškilmingą minėjimą, pasvei
kindamas susiilnkusrus ir paprašydamas 
tylos minute pagerbti žuvusius už Lietu
vos laisvę.

Paskaitą ne per ilgą, bet vaizdingą paša 
kė pats pirmininkas Pr. Kotkis. Prelegen
tas pažymėjo, kad daug ką naujo pasaky
ti neturi, kadangi Lietuvos nepriklauso
mybės prisikėlimo istoriją visi gerai žino
me. Ilgiau apsistojo jis apie šių dienų Len
kijos padėUi. Pirmininkas aiškiai ir pa
grįstai užakcentavo, kad gerai žinodami 
praeityje lenkų padarytas istorinias skriau 
das Lietuvai, o ir dabar daromas Suvalkų 
Trikampyje, mes lietuviai turime visiškai 
atsiriboti nuo lenkų rėmimo, jų politinia
me sektoriuje, o taipgi ir ekonominiame. 
Už šiuos žodžius prelegentas susilaukė 
karštų plojimų iš publikos.

Po paskaitos pirmininkas paprašė kun. 
V. šarką sukalbėti maldą ir palaiminti 
vaišių stalą. Tęsiantis vaišėms kun. V. 
Šarka, dar ilgokai kalbėjo, bet ne tiek 
šventės tema, kaip paliesdamas savo vieš
nagę Romoje, kur buvo nuvykęs J. E. Ar
kivyskupo Jono-Vytauto Bulaičio įšventi
nimo iškilmėms, kur kaip dovaną visų 
Šiaurės Vokietijos lietuvių vardu įteikė 
„Aušros Vartų Dievo Motinos“ paveikslą, 
išlietą iš bronzos (5 kg svorio). Tai buvo 
kun. V. Šarkos sumanymas, kainuojantis 
85,00 DM. Po kalbos buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas ir tuo buvo užbaigta oficia
lioji dalis.

Vaišės buvo Luėbecke gyvenančių lietu
vių suneštinės, rūpestingai ir turtingais 
maisto patiekalais paįvairintos. P. Elena 
Tesnau šventės dalyvius pavaišino lietu
viškais skaniais la'šiniukais. Kun. V. Šar
ka, kiek pasistiprinęs išvyko į Hanoverį, 
ten 16,00 vai. po pietų pravesti lietuviams 
lietuvišas pamaldas Ir kartu paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės šventę.

Kartu ir Luebecko lietuvėms šeiminin
kėms tenka pareikšti padėką, kad jos sa
vo darbu ir pasišventimu, jau ne pirmą 
kartą visus skaniai pavaišina. Vaišės tę
sėsi labai šiltoje ir gražioje atmosferoje 
iki 18,00 vai. vakaro. Iškilmingame Akte 
ir vaišėse dalyvavo 33 žmonės su vaikais, 
šį kartą ilš toliau atvykusių nebuvo, o taip 
gi ir vietos lietuviai apyskysčiai dalyvavo.

J. Pyragas

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTES 
MINĖJIMAI

Kaip praneša Hamburgo Liet, informa
cinis lapelis AUŠROS VARTAI, Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minėjimai bu
vo .suruošti daugelyje Šiaurės Vokietijos 
miestų. Be tų, kurie buvo smulkiau ap
rašyti, lietuviai buvo gausiai susirinkę 'į 
pamaldas Lebenstedte, Hanoveryje ir ki
tur.

Hannover'yje nėra daug jaunimo, bet 
vyresnioji karta nesnaudžia. Jie pasiryžo 
ir šiemet suorganizuoti didesnio pobūdžio 
minėjimą. Prof. Dr. Vytenis Vasyliūnas 
davė vargonų rečitalį. Jis grojo Bach'o 
ir Buxtehude's kūrinius, o pamaldų metu 
gražiai palydėjo lietuvių giedojimą. Lietu
vis kunigas ragino praktikuoti maldą ne 
vien už mirusius žuvusius, bet ir už gy
vus, nes gyvieji reikalingi ypatingos Die
vo malonės gyvenimui bei kūrybinei veik
lai. Lietuva yra gyva ir pasiliks gyva, bet 
jinai laukia laisvės vystyti savitą gyveni
mą bendroje laisvų tautų 'šeimoje. Po pa
maldų buvo bendros vaišės parapijos sa
lėje.

Bremene lietuviai buvo susirinkę sek
madienį, vasario 21 d. šv. Uršulės bažny
čioje ir vėliau parapijos salėje. Vargonais 
grojo dr. V. M. Vasyliūnas.

— Britų opozicijos numatomojo kabi
neto narys R. Hattersley reikalauja kraš
to policijai didesnės politinės kontrolės, 
.ils teigia, kad iš 14.000 prieš policijos tar
nautojus nusiskundimų per metus, tik 
250 baigėsi nubaudimu.

— Miuncheno „Bayern Kurier“ rašo, 
kad Rytų Vokietijoje esančiųjų sovietų ka
riuomenės dalinių moralė Ir drausmė esan 
ti labai žema, kareiviai neklauso karinin
kų. Vienas kareivių buvo sušaudytas ir 
daug išsiųsta atgal į Rusiją.

— Maksvos požeminės stoties eskalato
riaus nelaimėje žuvo 30 žmonių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Mančesteryje — vasario 28 d., 12.30 vai.
Prestone — kovo 7 d., 12.15 vai.
Eccles — kovo 14 d.. 12.15 vai.
Ročdalėje — kovo 21 d., 12.15 vai.
Nottinghame — vasario 28 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Nottinghame — kovo 4 d., šv. Kazimiere, 

8.30 vai. ryte, Liet, židinyje.
Nottinghame — kovo 7 d., 11.15 vai., Liet. 

Židinyje.
Leamingtone Spa — kovo 7 d., 13.50 vai., 

Sv. Petre.
Coventry —kovo 7 d., ne 16, bet 16.50 vai., 

šv. Elzbietoje.
Nottinghame — kovo 14 d., 11,15 vai., Liet. 

Židinyje.
Leicesteryje —kovo 14 d., 14 vai., švč. Šir 

dyje. Po to a.a. Kaz. Paukščio paminklo 
Šventinimas.

Bradforde — vasario 28 d., 12.30 v., kun.
J. Kuzmickio Padėkos ir 'Prašymo Mišių 

Auka.
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