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Lomiomis, 1982 m. kovo 26 fl. XXXVI

SOVIETINIS 
IMPERIALIZMAS

PABALTIJO VALSTYBIŲ KLAUSIMAS 
MADRIDO KONFERENCIJOJE

Europos Saugumo ir bendradarbiavimo 
kongresinė komisija atsiuntė prof. dr. 
Broniui Nemlrkui, Lietuvos Laisvės komi
teto pirmininkui, Amerikos delegacijos 
Madrido konferencijoje pirmininko Max 
M. Kampelman'o 1982 m. kovo 3 d. konfe
rencijoje pasakytosios kalbos tekstą.

Sovietų Sąjungos delegatui ankstyves
nėje konferencijos sesijoje užkabinus Ame 
rikos tariamą imperializmą, Amerikos de
legacijos pirmininkas, į tai atsakydamas 
ir kalbėdamas apie Sovietų Sąjungos im
perializmą, kone visą savo kalbą pašven
tė Pabaltijo valstybių — Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos — užgrobimui pavaizduoti.

Max |M. Kampelman'o įkalba

— Penktadienį Sovietų delegacijos pir
mininkas kalbėjo apie „imperializmą“. Ne 
turiu tikslo šiandieną leistis ‘j nevaisingas 
marksizmo ideologijos diskusijas. Tačiau, 
pagalvojus apie jo išvedžiojimus, tenka 
nustebti, kad jis kalbėjo paskutinę mūsų 
darbo dieną vasaryje, kada estai ir lietu
viai visame pasaulyje švenčia savo valsty
bių nepriklausomybės paskelbimą.

Pabaltijo valstybės — Latvija, Lietuva 
ir Estija — supranta, ką reiškia imperia
lizmas ir jį sekęs laisvės praradimas. Tarp 
1918 — 1939 m. šios trys Pabaltijo respub
likos buvo laisvųjų valstybių pasaulinės 
bendruomenės garbingi nariai. Pagal anks 
tyvesnį Molotovo - Ribbentropo paktą 
1940 m. Sovietų Sąjunga jėga aneksavo 
šias valstybes. Jungtinės Valstybės pas
merkė šią aneksiją tada, ir mes pakarto
tinai patvirtiname savo opoziciją prieš ją 
it dabar. Mes nepripažįstame Pabaltijo 
valstybių prievartinės inkorporacijos ‘į 
Sovietų Sąjungą. To reikalauja mūsų iš
tikimybė laisvės ir (tautų) apsisprendi
mo principams. Leninas, paėmęs valdžią, 
pirmąją dieną Antrajam Sovietų Rusijos 
Kongresui savo komunistiniame pasauly
je vadinamu „Taikos dekretu“ pareiškė: 
„Jei tauta jėga suvaržoma pareikšti savo 
valią... neleidžiama jai nuspręsti laisvai, 
— be jokios prievartos, laisvais rinkimais, 
be inkorporuojančios ar dar galingesnės 
valstybės kariuomenės, — savo valstybi
nio gyvenimo formos... tai tokio pavidalo 
inkorporacija turi būti vadinama anekci- 
ja, užgrobimo Ir jėgos aktas.“

Čia tikrai yra aneksijos aktas, užgrobi
mo ir jėgos aktas prieš Pabaltijo valsty
bes.

Gerai žinau, kad Sovietų Sąjunga vadi
nasi „socialistine“ valstybe ir kad ji pa
gal savo pačios definiciją niekad negali 
būti nusikaltusi imperializmu, nežiūrint 
ką ji bedarytų. Yra toks amerikiečių po
sakis. „Jei krypuoja kaip antis, kvarksi 
kaip antis, atrodo kaip antis — tai ir yra 
antis“. Kai kas gal norėtų tokią antį va
dinti žąsimi ar višta, Pone Pirmininke. 
Tačiau ji yra vistiek antis. Agresijos veiks 
mai prieš tris Pabaltijo valstybes buvo 
imperializmo veiksmai. Aš nuolankiai pri
menu Sovietų valdžiai, jog tos pasaulio 
tautos, kurios savo istorijoje patyrė impe
rializmą, žino, kad yra ribos imperialisti
niam grobinėjimui. Tos tautos, kurios iš
sivadavo iš imperializmo, susilaukė paleng 
vėjimo, nesigaili savo aukų, šiandien vi
suotinė pažiūra atmeta bet kurios galybės 

į teisę užkariauti ir pavergti kitas tautas. 
Be to, buvusios imperialistinės galybės 
patyrė, kad jos iš savo pastangų maža ką 
tepelnė. Primenu, jog Sovietų Sąjunga 
dabar mato, kad jos imperialistiniai sie
kiai, jos pavojingas nuotykių pomėgis, 
kaip įrodyta, nepaprastai brangiai atseis 

i ir bus nereikalinga našta.
Helsinkio Baigminis aktas iš naujo at

gaus reikšmę ir stiprybę mums visiems, 
kai pagaliau suprasime šią pamoką Ir pa
gal ją elgsimės.

Amerikos delegacijos pirmininkas Max 
M. Kamperman‘as nebe pirmas kartas 
Madrido konferencijoje pasako tiesos žo
dį apie Pabaltijo valstybėms — Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai — Sovietų Sąjungos 
padarytą didžiąją skriaudą, kuri šaukia
si atitaisoma. Už Pabaltijo valstybių klau
simo taip ryžtingą kėlimą tarptautiniame 
forume turėtų kiek galint daugiau lietu
vių pareikšti Amerikos delegacijos pirmi
ninkui padėką. Jo adresas:

Ambassador Max M. Kampelman
CSCE
Department of State
Washington, D.C. 20520

(L.L.K. inf.) 
L.

SOCIALDEMOKRATAI LAIMĖJO 
RINKIMUS

Papildomuose rinkimuose į Britanijos 
parlamentą kovo 25 d. Hillhead — Glasgo- 
wo apylinkėje buvo išrinktas naujos so
cialdemokratų partijos kandidatas Roy 
Jenkins.

Ta apylinkė per praėjusius 60 metų vi
suomet į parlamentą išrinkdavo konserva
torius. šį kartą konservatoriai aitsidūrė 
antroje vietoje.

VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
Š.m. kovo 13 d. Washingtone įvyko VLI 

KO Valdybos posėdis, kuriame pirminin
kaujant Dr. K. Bobeliui, naujoji valdyba, 
VLIKO Tarybos š.m. vasario 20 d. patvir
tinta, pasiskirstė pareigomis sekančiai:

Dr. Domas KRIVICKAS — Pirmininko 
Pavaduotojas; Dr. Kostas JURGĖLA — 
Vice Pirmininkas Tarptautiniams ir Poli
tiniams Reikalams; Dr. Elena ARMAN- 
TIENĖ — Teisinė Patarėja ir Iždininkė; 
Dr. Jonas A. STIKLORIUS — Sekretorius; 
Vytautas JOKŪBAITIS — Vice Pirminin
kas Tarporganizrciniams Reikalams; Dr. 
Jokūbas STUKAS — Vice Pirmininkas 
Spaudos ir Informacijos Reikalams (ang
lų kalba); Nijolė VAITEKŪNIENĖ — Vi
ce Pirmininkė Žmogaus Teisių Reikalams: 
inž. Liūtas GRINIUS — Valdybos Narys; 
Jonas DAUGĖLA — Valdybos Narys.

Šiame posėdyje, be einamųjų reikalų, 
daug dėmesio buvo kreipiama į Europos 
Parlamentą su kuriuo jau yra užmegzti 
geri santykiai. Madrido konferenciją ati
dėjus į vėlyvą rudenį, nutarta paruošti ati 
tinkamą dokumentaciją apie Sovietų Są
jungos laužiamus Helsinkio susitarimo 
principus. Taip pat nutarta sustiprinti ir 
kur reikalinga išlyginti tarporganizacinį 
bendradarbiavimą. Tartasi taipgi spaudos 
ir informacijos bei žmogaus teisių reika
lais. Posėdis užtruko 7 valandas.

LECH 1VALĘSA NEBUVO IŠLEISTAS
Lenkijos „Solidarumo“ lyderis Lech 

Walęsos dukrelės krikštynos kovo 21 d. 
Gdanske pavirto milžiniškomis demonst
racijomis, kuriose dalyvavo apie 50 tūks
tančių žmonių.

Dviejų mėnesių amžiaus Marijos - Vik
torijos tėvui valdžia neleido atvažiuoti į 
krikštynas. Jis yra laikomas internuotas 
Varšuvoje.

Kūdiki; krikštijo Gdansko vyskupas 
Kaczmarek mažoje medinėje bažnyčioje, 
kurią apsupusi buvo minia Walęsos šali
ninkų, suvažiavusių iš visos Lenkijos. Už
sienio spaudos korespondentams, tačiau, 
nebuvo leista nuvažiuoti į Gdanską. In
formacijas jie gavo telefonu iš savo drau
gų ir perdavė laisvojo pasaulio spaudai.

Kai krikšto tėvai ir artimieji išėjo iš 
bažnyčios, minia giedojo „Viktorija, Vik
torija“ ir šūkavo „Duokit mums Lechą!“

L. VVALĘSA ATSISAKĖ EMIGRUOTI
Lenkijos Solidarumo lyderio Lech Wa- 

lęsos draugas ir jų dukrelės Marijos - 
Viktorijos krikšto tėvas, kun. H. Jankows
ki pasakė Londono dienraščio DAILY TE
LEGRAPH korespondentui, kad Lenkijos 
karinė valdžia buvo pasiūlusi Walęsai su 
šeima emigruoti. Bet jis atsisakė.

L. Walęsa pasakęs: „Malonu būti lenku, 
nors ir pergyvename tokius sunkius lai
kus. Bet būkime lenkais, jei esame gimę 
Šiame krašte“.

a.fa. KUN. JONUI KUZMICKIUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo 

gimines ir širdyse [nešiojame tą 
patį skausmą ir liūdesį
Dičpetrių šeima ir 

visi JBradfordo lietuviai

Brangiajam Mūsų kunigui, 
JONUI KUZMICKIUI 

mirus, 
Jo giminėms Lietuvoje 

ir /artimiesiems 
nuoširdžią ‘užuojautą reiškia 

A. Kadžionis 
(bažnytinio komiteto vardu) 

ir L.K. Bendrija

„Europos Lietuvio“ nuolatiniam bendradarbiui 
t

KUN. JONUI KUZMICKIUI - GAILIUI

po /sunkios ligos Imirus, jo gimines, artimuosius ir 'Bradford*) parapijos

lietuvius (nuoširdžiai užjaučia
DBLS Centro Valdyba, 
LNB-vės direktoriai (ir 
E.L. Redakcija

A.fA. A. BURBAI mirus, 
jo žmonai (Jadzei, netekus mylimo 
vyro, dukrai, žentui, linukams dr jo 

giminėms Lietuvoje ir ‘visiems 
draugams ir pažįstamiems reiškiu 

gilią (užuojautą
J. Talkačauskienė

LATVIS iDARBO STOVYKLOJE

London The TIMES „sąžinės belaisvių“ 
skiltyje paminėjo latvių poetą ir mokyto
ją Alfredą Zarinšą, kuris buvo sovietų 
valdžios apkaltintas antisovietine veikla 
ir Ištremtas į Sibiro danbo stovyklą.

Jis buvo suimtas 1981 m. balandžio mėn. 
Aluksnėje, netrukus po to, kai jo poema 
„Ar leista?“ buvo perduota per Švedijos 
radiją. Jo laiškas, rašytas draugams Va
karuose, taip pat buvo įrodymas, kad A. 
Zarinš aprašo latvių nuotaikas Sovietų 
okupacijoje.

A. Zarinš buvo kaltinamas, kad turė
jęs „draudžiamos literatūros“, kaip Lat
vijos istoriją ir kultūrinių parengimų 
programas. Jis buvo ypatingai klausinėja
mas apie jo ryšius su latviais, gyvenan
čiais užsienyje.

SUOMIAI IŠDUODA SOVIETAMS 
VILNIETĮ PABĖGĖLĮ

Vakarų Vokietijoje rusų kalba leidžia
mame žurnale Possev (1981.Nr.12) prane
šama, kad Vilniaus gyventojas Viačeslav 
Čerepanov pernai gegužės 11-15 d. buvo 
teistas už „tėvynės išdavimą“. Bausmė — 
dvylika metų sunkaus režimo konclagery- 
je ir trys metai ištrėmimo. Čerepanovas 
Sovietų Sąjungos — Suomijos sieną perė
jo 1980 m. birželio mėn., bet buvo suomių 
pasieniečių sulaikytas. Jie jį primušė ir 
perdavė sovietiniams pareigūnams. Tai 
jau nebe pirmas toks įvykis Suomijos — 
Sovietijos pasienyje, raišo Possev. (Elta)

LIETUVIAI „TARPTAUTINĖS 
AMNESTIJOS“ (PRANEŠIME

Tarptautinės Amnestijos (Amnesty In
ternational) organizacija išleido savo 
1981-ųjų metų pranešimą, kuriame nema
žai vietos skiriama ir lietuviams. Aprašo
mas A. Statkevičiaus, M. Jurevičiaus, V. 
Vaičiūno, A. Terlecko, J. Sasnausko, G. 
Iešmanto, P. Pečeliūno, V. Skuodžio, G. 
Navickaitės, O. Vitkauskaitės ir K. J. Sta- 
nelytės nuteisimas ir įkalinimas. Minimas 
ir išeivijos spaudoje berods dar nepami
nėtas buvęs „sąžinės kalinys“ Lutheras 
(?) Lukavičius, kuris buvo pasodintas į 
psichiatrinę ligoninę. Pastebima, kad dau
guma nerusų kilmės „sąžinės kalinių“ 
protestavo prieš jų manymu vykdomą ofi
cialią rusinimo politiką, arba pasisakė už 
jų respublikos atsiskyrimą nuo SSRS-os.

Pranešime minima, kad 1980-ais metais 
Tarptautinę Amnestiją keletą kartų puo
lė Sovietų spauda ir radijas. Izviestijos ap 
kaltino organizacijų „antisovietinlu sabo
tažu“ ir tvirtino, kad ją išlaiko „imperia
listų slaptosios tarnybos“. Laikraštis So- 
vietskaja Rossija kaltino Tarptautinę Am 
nestiją „psichologiniu karu“ prieš Sovietų 
Sąjunga. 1981 m. lapkričio 12 d. Tarptau
tinė Amnestija paskelbė spaudos praneši
mą, kuriame ji 'šiais žodžiais atmetė Mask 
vos kaltinimus: „...Tuo tarpu kitos vyriau 
sylbės apkaltino, kad mus administruoja 
KGB... Jos užpuolė mus, kai mes paskel
bėm smulkmenišką informaciją apie žmo
gaus teisių pažeidimus jų šalyse. Užuot 
komentavę apie tą informasiją ar sustab
dę persekiojimą, jie mėgino mus diskre
dituoti“. (Elta)

LENKŲ „NEPRIKLAUSOMYBINENKAI“ 
REIKALAUJA LAISVĖS PABALTIJUI
Lenkijoje veikusi „nepriklausomybi- 

ninkų“ grupė praėjusių metų rugsėjo 15 d. 
Krokuvoje paskelbė sveikinimą Pabaltijo 
tautoms, pavadintą „Broliams padrąsinti“. 
Jo tėkštą 1981metų spalio numeryje išspau 
dino Paryžiuje leidžiamas lenki; mėnraštis, 
KuItura.Sveikinime primenama, kad 1980 
m. rugpjūčio mėnesį sukako 40 metų nuo 
Pabaltijo valstybių aneksijos, kurią įvyk- 
dėSovietų Sąjunga. Aneksijos vaisiai buvo 
„trėmimai, kalėjimai, lageriai, beatodai
riškas sovietizavimas: kultūros, religijos 
ir kalbos griovimas“. Lenkų „nepriklauso- 
mybininkai“ tvirtina, kad jie niekad ne
žiūrėjo į pabaltiečių kančias abejingai ir 
niekad nepripažins sovietinio imperializ
mo „grobonišikais užkariavimais“. Atsi
žvelgdami i lenkų-pabaltiečių „bendrą 
praeitį“ ir bendravimą, jie visad reikalavo 
ir reikalaus „laisvės ir nepriklausomybės 
Lietuvai, Lietuvai, Latvijai ir Estijai“. 
1980 m. rugsėjo 14 d. „nėpriklausomyfoi- 
ninikai“ Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėlia
vomis papuošė Krokuvoje Žalgirio pamink 
lo „Lietuvos grupę“ ir padėjo gėlių su kas 
pinu ir atitinkamu įrašu. (ELTA)

NUTEISTI ITALIJOS TERORISTAI
Kovo 25 d. Italijos teismas Veronoje nu

teisė 17 „raudonųjų brigadų“ teroristų, 
kurie buvo prisidėję prie JAV generolo J. 
Dozier pagrobimo, nuo 26 mėnesių Iki 27 
metų kalėjimo. Aukščiausią bausmę gavo 
Cesare di Lenardo.

ŠVEDŲ — RUSŲ GINČAS
So v. Sąjunga pareiškė protestą, kad Šve 

dija atsisakė duoti vizą Nikolajui Nellan- 
dui, Latvijos sov. respublikos užs. reikalų 
ministro pavaduotojui, apsilankyti švedijo 
je.

Švedų dienraštis SVENSKA DAGBLA
DET sako, kad Švedijos saugumo organų 
patarimu, buvo atsisakyta duoti vizą, Tu
rima žinių, kad Nellandas pasinaudoda
mas savo padėtimi, skleidžia komunistinę 
propagandą. Neilandas gerai moka švedų 
kalbą.

BREŽNEVAS SIŪLO KINIJAI 
DRAUGYSTĘ

L. Brežnevas, nuvykęs į Azijos miestą 
Taškentą, pasakė kalbą, kurioje pasiūlė 
komunistinei Kinijai pagerinti Kinijos- 
Sovietų santykius. Jis paisakė, kad Sov. 
Sąjunga pripažįsta, jog Taiwanas yra Ki
nijos dalis.

„TIESA“ ĮPUOLA KUNIGĄ SKIPARĮ
Lietuvos oficialiojoje spaudoje pagau

sėjo puolimai prieš veikliuosius kunigus. 
Sausio 26-os d. numeryje Tiesa išspausdi
no piktą straipsnį prieš jauną kunigą Vy
tautą Skiparį, kuris jau buvo panašiai 
pultas praėjusiais metais (Tiesa, 1981.1. 
24). Dienraščio korespondentą Gediminą 
Pilaittį neva pasikvietė „grupė Šilalės vi
durinės mokyklos mokytojų“, kurių pa
vardės neskelbiamos. Anot jų, „pažįstami 
tikintieji pasakoja mums, kad savo pa
moksluose kunigas užsipuola Šilalės, kitų 
rajono mokyklų pedagogus, kaltindamas 
juos nebūtais, prasimanytais dalykais“. 
Piliečiui nuvykus į Šilalę, jį tuojau „ob
jektyviai' apšvietė vidurinės mokyklos 
mokytoja Stefa Statkevičienė, „Žinijos“ 
draugijos rajono valdybos ateistų lektorių 
vadovė. Ji tvirtino, kad vikaras Skiparis 
'šmeižiąs nereliginius žmones, mėginąs pri
mesti savo nuomonę valstybinėms įstai
goms ir esąs „įniršęs“ prieš mokytojus. 
Kita mokytoja, Virginija Švatrienė, ap
kaltino kunigą Skiparį „antivisuomeni'š- 
kais Išsišokimais“. Be to, ji užsipuolė Va
tikano radiją, kuris liaupsinąs Skiparį ir 
Viduklės kleboną Svarinską, Telšių ka
tedros vikarą Kaunecką, Gargždų vikarą 
Šeškevičių ir Kybartų kleboną Tamkevi- 
čių. Tiesos korespondentas atrado ir du 
parankius „tikinčiuosius“: darbininkas 
Juozas Štombergas tvirtino, jog katalikai 
esą patenkinti religinių bendruomenių 
nuostatais, kuriuos pasmerkė du trečdaliai 
Lietuvos kunigų, o laiškanešys Aužbikavi- 
čius apkaltino kunigą Skiparį skleidžiant 
„nebūtus dalykus“. (Elta)

JAUNUOLIŲ TEISMAS ESTIJOJE
Vakarus pasiekė žinios apie devynių 

estų (vieno suaugusio ir aštuonių jaunuo
lių) teismą, kuris įvyko praėjusių metų 
gegužės mėnesį. Jie buvo kaltinami sovie
tinių vėliavų suplėšymu 1980 m. spalio 
mėnesių įvykusių demonstracijų metu. 
Visi jaunuoliai buvo Haapsalu gimnazijos 
mokiniai. Jie buvo nuteisti nuo vieno iki 
pustrečių metų paprasto režimo lageriuo
se; trims bausmės buvo atidėta. (Elta)

Artimam bičiuliui ir mūsų (buvusiam 
Kapelionui

A-Į-A J. KUZMICKIUI mirus, 
jo giminėms ir artimiesiems Lietuvoj* 

liūdesio valandoje (gilią Užuojautą 
reiškia

H. ir V. Gasperai

Mūsų (Dvasios Vadui, 
kunigui, rašytojui 

JONUI KUZMICKIUI 
mirus,

Jo giminėms ir artimiesiems, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 

„Vyčio“ klubo ir S-gos skyriaus 
Valdybos Ir nariai

■■■—— .........  II

PASAULYJE
— Popiežiaus atvykimo į D. Britaniją 

proga, britų ITV televizija rodys keturis 
dokumentinius filmus apie jo gyvenimą, 
Vatikaną, tarptautinį Popiežiaus vaidme
nį ir Romos Kat. Bažnyčią.

Popiežiaus vizitas Anglijoje ir Valijoje 
prasidės gegužės 28 d. Ir baigsis birželio 
2.

— JAV iniciatyva sujungti visus Vaka
rų sąjungininkus ekonominių sankcijų so
vietams vykdymui, Europoje sutikta gana 
šaltai.

— Praėjusią savaitę Europos ministerių 
tarybos pirmininkas , Dr. L. Tindemans, 
lankėsi Turkijos sostinėje. Vizito tikslas
— pagerinti pablogėjusius Europos Bend
ruomenės santykius su Turkija,

Suėmimas 44 turkų intelektualų, pako
rimas 3 kairiųjų teroristų ir planuojamas 
132 socialdemokratų teismas neturi prita
rimo V. Europoje. Turkijai reikalinga eko
nominė parama, ir dabar laukiama Tin- 
demanso atsakymo.

— Iš viso 2.500 karių, iš vienuolikos vals 
tybių, atvyko į Egipto Sinajų laikiniai pri
žiūrėti tvarkos, žydų kariuomenė turi pa
sitraukti iki balandžio 25 d.

— Zimbabvės min. pirmininkas įsakė 
peržiūrėti britų paruoštąją kraštui Konsti 
tuclją — dokumentą, kuris apsaugoja pi
lietines teises.

1979 m., derybose Londone, ta Konstitu
cija buvo priimta vysk. Muzerevos, Mu
gabes ir Nkomo. Dabar min. pirm. Muga- 
bė aiškina, kad ta Konstitucija kralštul 
primesta buvusios kolonijinės valstybės.

— JAV senatas patvirtino įstatymą, 
kuriuo atsakomybėn bus traukiami žurna
listai ir kiti, kurie skelbs krašto saugumo 
slaptų agentų pavardes.

— Argentina planuoja savo Patagoni- 
jos dykumos urvuose įruošti branduolinių 
atliekų saugyklas, į kurias bus priimami 
ir iš kitų kraštų atgabentieji radioaktyvių 
medžiagų konteineriai.

’—• Kinija nutarė 60 m. sulaukusius val
džios pareigūnus leisti į pensiją.

Kol kas paliekami pačių viršūnių senieji 
lyderiai, (įskaitant Deng X1aopingą, kuris 
jau sulaukė 77 m. Komunistų partijos Pir
mininkas Hu Yaobang .turi 68.

— Europos parlamentarai nubalsavo 
remti satelitinės televizijos idėją. Progra
ma būtų perduodama visoms Europos 
Bendruomenės valstybėms septyniom kal
bom.

— D. Britanijoje 50 svarų bauda nu
baustas vyras, kuris nupjovė savo telefo
no laidus, kai jo žmonos pasikalbėjimų 
sąskaita pasiekė 1G0 sv.

— Kinijos miestuose gyvenančioms šei
moms išleisti nauji potvarkiai, kuriais lei
džiama turėti tik vieną vaiką.

— Tarptautinė Darbo Organizacija tvir 
tina, kad iki 2000 metų pasaulio anglies 
produkcija padidės tris kartus ir bus pa
grindiniu energijos šaltiniu. Kol kas yra 
nafita.

— Kalifornijoj gimė mergaitė, kuri da
bar yra šeimos šeštosios kartos atstovė. 
Visos keturios senelės dar gyvos. Pirmoji 
gimus 189,1 m.

— Britų muziejus paskolins Egiptui 
5.000 metų senumo, 1 metro didumo. Iš 
akmens iškaltą sfinkso barzdą, reikalingą 
pavyzdžiu senųjų paminklų — sfinksų res
tauravimo darbams. Anksčiau egiptiečiai 
reikalavo, kad britai ją 'atiduotų.

— Libijos lyderis pik. Kadhafi, kuris 
neseniai lankėsi Austrijoj, pareiškė, jog 
jis prašytų Sov. Sąjungos pagalbos, jeigu 
amerikiečiai, bandytų pulti kraštą.

— Salisbury, Zimbabvėj, teismas opozi
cijos lyderiui Nkomo priteisė sumokėti 
vienai brangakmenių bendrovei 35.000 sv.

— Praėjusio karo veteranas, 68 m. japo
nas Saisakl, išspjovė granatos skeveldrą, 
kuri išbuvo jo plaučiuose 38 metus.

— Lenkija atmokėjo Vakarų bankams 
savo skolos 1981 metų palūkanų dalį.

— 15 amerikiečių demonstrantų, kurie 
peržygiavo per visą Ameriką, keldami pro
testą prieš branduolinį ginklavimąsi, at
vyko į Škotiją, kur yra amerikiečių povan
deninių laivų bazės. Iš čia jie vyks į Mask 
vą.

—■ 1981 m. prancūziško šampano parei
kalavimas pasaulyje sumažėjo 9.9 proc. 
Iš viso parduota 159 mil. butelių.

— Prancūzijoje 5.000 frankų bausme nu 
baustas lakūnas, kuris praskrido per Are 
de Triomphe vartus Paryžiuje.

— Argentinoje iškilo ginčas dėl Mage
lano pingvinų. 1974 m. potvarkiu, Perono 
pasirašytu, buvo uždrausta juos medžioti. 
Dabar viena eksporto 'bendrovė nori 'kas
met sumedžioti 48.000 tų paukščių ir pra
šo panaikinti tą potvarkį, nes pingvinai 
išgaudo daug žuvų ir pridaro kitokių 
nuostolių. Iš viso krašte prlskaitoma apie 
4 mil. itų įdomių paukščių, iš kurių 3 mil. 
yra Magelano rūšies.

— Britai statys Omane 50 mil. vertės 
elektros jėgainę.

1
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Kunigo Jono Kuzmickio netekus
— „Visa, kas negrįžtamai pasitraukia
— laikas ir žmonės — nusidažo ypa
tingomis spalvomis. Kai pamanau 
apie laiką, man gaila jo, ir gaila ne 
dėl to, kad jisai negr'įš, bet kad aš jo
jo, rodos, nemačiau. Kai prisimenu 
žmones — jųjų daugio jau nėra, — 
jaučiuosiu kaltas, kad nemokėjau jų 
tinkamai pažinti ir įvertinti“ —

Poetas Jonas Aistis
Iš „Apie laiką ir žmones“.

štai, ir mes, liūdesy palenkę galvas, tu
rime sutikti su laiko nuolatiniu tekėjimu, 
kuris be gailesčio nusineša amžinybėn gi
mimo džiaugsmą, žmonių gyvenimą ir ne
atšaukiamą mirtį. Jau nėra, negrįžtamai, 
tyliai pasitraukė su ta laiko srove, KU
NIGAS JONAS KUZMICKIS...

Ar mes Jįjį pažinome? Deja, gal nepa
kankamai. Tenka ieškoti davinių. Lietu
vių Enciklopedija patiekia sekančias ži
nias:

— „JONAS KUZMICKIS (gim. 1913,11. 
18. Kunigiškių km., Svėdasų vals., Rokiš
kio aps.), kunigas, rašytojas, žurnalistas. 
1931 baigė Saulės gimn. Jurbarke ir įsto
jo į Kauno kunigų sem. Nuo 1932 studija
vo V.D. univ. teol. - filos. fak. teologijos

a.a. kun. J. Kuzmickis

skyriuje. 1936 baigė studijas ir įšventin
tas kunigu. 1936 — 40 to pat fakulteto fi
losofijos skyriuje išklausė lietuvių litera
tūrą ir pedagogiką. 1936-40 dibbo Kauno 
13,28 ir seserų širdiečių pradžios mokyk
los mokytojo danbą. 1937-38 dar Valkelio 
Jėzaus mergaičių amatų mokykloj ir 1938- 
40 Vysk. Valančiaus liaudies univ. dėstė 
lietuvių kalbą ir literatūrą. 1940-41 lie
tuvių kalbą ir literatūrą dėstė Alytaus, o 
1941-44 Merkinės vid, mokyklose, pasta
rojoje eidamas ir vicedirektoriaus parei
gas. Tremtyje 1945-46 lietuvių kalbą, li
teratūrą ir tikybą dėstė Aukšt. prekybos 
mokykloje Cellėje, Soeste ir Grėvene ir 
buvo Oldau, Lehrtės ir Soesto lietuvių 
stovyklų kapelionu. 1947 atsikėlęs į Ang
liją, iš pradžių dirbo ūkio darbininkų 
stovykloje, o nuo 1948 gyvena Bradforde 
ir rūpinasi vid. ir š. Anglijos lietuvių ka
talikų religiniais reikalais.“ —

Tolau galima pasinaudoti A.A. J. KUZ
MICKIO patiektais duomenimis „25 me
tai Bradfordo ir apylinkės lietuvių veikla“ 
leidinėly:

1948 m. sausio 12 d. lietuviai katalikai,

Jurgis Gliaudą

Kamerinė muzika
DISONANSAS

Garimas susitiko su pianistu kabinete, 
kur buvo stambi knygų spinta, stambus 
rašomasis stalas, juodi foteliai. Tai buvo 
kampelis, kur galima atsipeikėti nuo draų 
gijos alaso, pašnekučiuoti tykiai, pamirš
ti vis laikyti šypsnį ant jau pavargusių 
dėl šypsojimosi lūpų.

Neperšviečiamo gaubto apdengta lempa 
gramzdino patalpą prietemon.

— Šeimininke, — tyliai pasakė Maciu
kas, kada nutrūko jų lėkštas pasikalbėji
mas apie operinės muzikos lengvumą ir 
kamerinės muzikos sodrumą, iš kurio Ga
rimas ketino Išgauti reikiamos medžia
gos savo rašysimai recenzijai, — jūsų na
mai yra jūsų tvirtovė. Taip mane tikino 
šeimininkė. Tai skamba kaip šventi žo
džiai.

— Pas mus pažiūra į savo namus ang
losaksiška, — pasididžiavo Garūnas. — 
Mano namai tai mano pilis. Amerika 
mėgsta gerus aforizmus. Aš tokių, muzi
kinių, turiu visą kartoteką. Filatelistai 
renka ženkliukus, aš renku aforizmus. 
Juokinga?

— Palaiminga, — pritarė Maliukas. — 
Dabar leiskite tarti jums kai ką.

— Klausau, — paslaugiai tarė Garūnas.
Jis kilstelėjo ir nuleido savo viešlius 

antakius, rodydamas ketinimą klausyti. 

apsigyvenę Bradfordo, kreipėsi į Leeds 
vyskupijos valdytoją vysk. H. J. Poskitt 
su prašymu:...“2) Mes pageidaujame, kad 
šioje apylinkėje lietuvių katalikų religi
niams reikalams tvarkyti būtų paskirtas 
lietuvis kunigas JONAS KUZMICKIS, ku
ris Šv. Sosto Delegato paskyrimu yra at
vykęs į Angliją ir šiuo metu gyvena perei
namoje stovykloje (E.V.W. Hostel, Mar
ket Harborough). Iš Vokietijos apsilankiu
siam vysk. V. Padolskiui tarpininkaujant, 
Leeds vysk, sutiko, kad kun. J. KUZMIC- 
KIS apsigyventų Bradforde. 1948 m. kovo 
pradžioje, susitarus su St. Ann's parapi
jos klebonu kun. J. O'Sullivan, gavo ma
žą kambarėlį palėpėje, už kurfį mokėjo nu
statytą mokestį. Vietos lietuvių kapelio
nui buvo pavestas dvasinis aptarnavimas 
lietuvių, apsigyvenusių Yorkshire, Cum- 
berlando, Durhamo, Lancasterio, North- 
cumberlando ir Westmorlando apylinkė
se. Bradforde pirmosios oficialios pamal
dos lietuviams buvo atnašautos 1948 m. 
kovo 14 d. St. Ann's jaukioje bažnyčioje. 
Po pamaldų sušauktas pirmasis lietuvių 
katalikų bendrijos susirinkimas, kuriame 
išrinktas bažnytinis komitetas ir nutarta 
visiems savanoriškai aukoti 1 šilingą mė
nesinį mokestį kunigo išlaikymui. Vėliau 
ta auka buvo pakelta iki 5 sv. per metus 
ir pastovesnių aukotojų kunigą remiančių 
buvo apie 30 žmonių. Reikia pabrėžti, kad 
kunigą Išlaiko tik lietuviai, iš kitur jo
kios medžiaginės paramos negauna.“ —

šitokiose sąlygose dirbo kun. J. KUZ
MICKUS. Neminint visų kitų religinių pa
tarnavimų, čia keletas davinių iš 1948-72 
m. laikotarpio: Sutuoktos 65 poros (40 liet, 
ir 25 mišrių), pakrikštyta 111 kūdikių ir 
perkrikštyta 10. Bradforde mirė 27 žmo
nės. Kas padaryta po tos datos, davinių 
po ranka nėra. Kun. J. KUZMICKIS yra 
prasitaręs, kad laidotuvių apeigas dažnai 
atlikinėja, bet krikštyti pamiršo. Reikia 
pabrėžti, kad Kapeliono (taip dažniausia 
į Jį buvo kreipiamasi), dėka, kiekvienų 
Kalėdų išvakarėse, po bendrų Kūčių vaka
rienių, „Vyčio“ klubo patalpose įrengtoje 
koplyčioje, būdavo atnašaujamos šv. Ber
nelių Mišios. Ir tai jau buvo tradicija.

Tai toks, trumpai suglaudus, Kunigo 
nueitas kelias, ir , be abejo, pagrindinis, 
bet kun. J. KUZMICKIS neapsiribojo vien 
tik kunigo pareigomis. Jo veikla plačiaša
kė, ypatingai reikšmingai Jo, kaip rašy
tojo, kelias. Kun. J. KUZMICKIO biogra
fija Lietuvių Enciklopedijoje toliau tęsia
ma:

— „Rašyti pradėjo 1925 m. vaikų laik
raštėliams — žvaigždutei, Saulutei, vė
liau bendradarbiavo Ateityje, Šaltinyje, 
Pavasaryje, Šaltinėlyje, Ryte, Tiesos kely
je, Draugijoj, tremties metais Brit. Lietu
vyje, Tėviškės Žiburiuose, Tėvų kelyje, 
Kolumbijos Lietuvyje, Lux Christi ir kt. 
1946 įsteigė ir redagavo literatūrinį žurna
lą jaunimui žibintą, o 1955 atgaivino Ang 
Ii j oje. Parašė ir išspausdino: Varpelių ai
dai 1934, Palaimintais keliais 1934, Betlie
jaus tvartelyje 1936 (vert.), Mūsų mokyk
la 1938, Prie altoriaus 1936, Velykų bobu
tė 1933, Be mamytės 1934, Kalėdų senelis 
1936, Su angelu sargu 1937, Kalėdų kara
laitė 1934, Pavergtas Vilnius, Vieversėlis, 
Katinėlio ūsai ir kt. Religinio turinio kny
gas: Pinmojį komunija 1937, Marija mums 
kalba 1954 ir Fatima ir mes 1955. J. GAI
LIAUS slapyvardžiu parašė: Susitikimas 
1951, Kartuvės 1951, Kaip jis ją nužudė 
1954, Gundymai.“—

Tai tiek iš L. Enciklopedijos. 1973 m. 
parašė ir tuo pačiu slapyvardžiu išspaus
dino stambią knygą, trumpų rašinių rin
kinį, apie kurį K. Barėnas rašė, kad tai 
yra psalmės, kurias reikia skaityti susikau < 
pus, išlėto. Tai poezija prozoje. Taip pait

Maliukas visu kūnu linktelėjo į Garū- 
ną, tvirčiau pastatė kojas ir plaštakomis 
įsirėmė į kelius.

— Visą savo gyvenimą aš veržiausi tap 
ti pianistu solistu, — keistu, slaptingu to
nu pasakė Maliukas, — o visad mano mu
zikinį likimą darkė ir laužė pašaliniai 
žmonės. Pavadinsiu juos barbarais ar biu
rokratais, skirtumo nebus. Darkė, varžė, 
žalojo... Tai, mielas šeimininke, kančia... 
Jūs... klausote?

— Kaip gi kitaip? Aišku, — nuiburbėjo 
nustebęs dėl nelauktos išpažinties Garū
nas. — Tai, išties, nėra .malonu.

— Tai nuolatinė kančia, — prisipažino 
Maliukas Ir krūstelėjo savo išpūsta ševe
liūra. O Garūnas juto, kad tas verkšleni
mas dėl asmeniškų nesėkmių gadina jo 
nuotaiką ir bendrą priėmimo nuotaiką, 
lyg netikra gaida darkytų harmoniją.

— Bet gi jūsų talentas, — susigriebė 
Garūnas. — Talentas yra viskas. Tikėkite 
juo.

— Talentas? Jūs kalbate apie talentą, 
— karčiai šyptelėjo Maliukas. — Talen
tas mūsų sąlygose nėra galia.

— Gerinkite talentą skambinimo tech
nika. Mano žmona, be pretenzijų būti so
liste, skambina kiekvieną dieną... Pripa
žinimas ateis savaime, gal būt tas pripa
žinimas netoli, ant slenksčio.

Jam pasidarė šleikštu raminti žmogų, 
kuriam jo priėmimo žėručiai neįdomūs, 
neimponuoja.

— Esate parinktas gastrolėms, ar tai 
nėra įvertinimas?

Grigaliaus kalendoriui 400 metu
1582 m. vasario 24 d. buvo istorinės 

reikšmės diena. Tą dieną, lygiai prieš 400 
m. pop. Grigalius XIII atliko vieną iš 
reikšmingiausių savo gyvenime veiksmų 
— pasirašė bulę „Inter gravissimas“, ku
ria pertvarkė senąjį, nuo Cezario laikų 
galiojusį kalendorių. Už savaitės bulė bu
vo viešai paskelbta, t.y. jos tekstas buvo 
iškabintas prie Šv. Petro bazilikos ir prie 
popiežiaus kanceliarijos durų ir taip pat 
anuomet žinomiausioje Romos miesto 
aikštėje, Campo dei Fiori.

Kodėl prireikė pertvarkyti senąjį kalen
dorių? Kai 45-siais metais prieš Kristaus 
atėjimą imperatorius Julijus Cezaris įve
dė saulės metais, kitaip sakant žemės ap- 
skriejimo apie saulę trukme, parengtą ka
lendorių, jo pagrindu paėmė metus, suside 
dančius iš 365 dienų ir 6 valandų. Tie tu
rėjo mažytę paklaidą: jie buvo 11 min. ir 
14 sek. ilgesni už faktinę žemės apskrieji- 
mo apie saulę trukmę. Šis beveik nepaste
bimas mažmožis per ilgą laiką, t.y. maž- 

kun. J. KUZMICKIS rašė ir eilėraščius. 
Be to, buvo talentingas kritikas, paskiau
siu laiku ypatingai daug spausdinęs E. Lie 
tuvy. Galima sakyti, tai antras mūsų Tu
mas Vaižgantas, ieškojęs kūrybos „dei
mančiukų“.

Be viso to, buvo savas, mielas, malo
nus, su visais bičiuliškai bendradarbiavo. 
Jokia literatūrinė vakaronė, minėjimai, 
parengimai be Jo neapsiėjo. Ne tik daugel 
paskaitų skaitęs, bet ir šiaip visados ir 
visur gražų, svarų žodį tarė. Rodėsi, kad 
taip ir toliau gyvenimas ramiai tekės.

Bet trenkė smūgis... Matėme A.A. JO
NĄ KUZMICKĮ, kai žiauri liga nebeleido 
tęsti pamaldų, prieš kančių kelią, prieš 
pasitraukiant ligoninę. Matėme Jį iš li
goninės sugrįžusį vėl toje pačioje Šv. 
Ann's bažnyčioje, kurioje tiek daug metų 
kalbėjo, meldėsi ir tiesė rankas. Dėkojo 
ir prašė palaimos. Grįžo ne tas pats. Grį
žo atsisveikinti... Tai buvo jaudinančios 
pamaldos ir... paskutinės... Paskutinis Jo 
žvilgsnis, lyg iš po erškėčių vainiko...

Ir jau nėra, išėjo ir nebesugrįš.Nete
kome didžio žmogaus. Ar mes giliau paži
nome Jįjį, ar mokėjome įvertinti?.. Reikia 
tikėti, kad apie Jįjį kas nors plačiai ir iš
samiai pasisakys.

O dabar, KUNIGO JONO KUZMICKIO 
netekus, mums bus daug sunkiau tremties 
kelyje. Galima tik prašyti Aukščiausįjį, 
kad ištiestų savo gailestingas rankas ir 
priglaustų mūsų DVASIOS VADĄ...

Amžiną atilsį...
A. [Bučys

J. Kuzmickis-Gailius

Sesuo naktis
Tavęs aš nieko neprašau, 
tamsi .naktie sesuo tyli! 
Nors man (žvaigždutėm prabyli, 
nors tavo kuždesio (klausaus, — 
tavęs aš (nieko neprašau. 
Nepakviesta |tu (ateini, 

be džiaugsmo ir be šypsenos.
Neuždainuoji man dainos, 
visas šviesas užgesini, i— 
nepakviesta tu (ateini. 
Pro tavo sutemas matau 
kaip tiesia ilgesys rankas, 
paliečia (jos (gelmes (pačias, 
bet (nieko niekam nesakau, 
kai (jas Įpro sutemas matau. 
Ir {mano sieloj neramu, 
naktie (tamsi, sesuo tyli! 
Kai sutemų daugiau įpili, 
apgaubusi varpų gausmu i— >— — 
vėl (nijano sieloj neramu.

Maliukas sėdo ant kėdės krašto, visai 
palinko į Garūną. Prietemoje jo akys ži
bėjo.

— Aš priverstas prašyti jūsų pagalbos, 
— pasakė pianistas. — Paskambinkite po
licijai, kad atsiųstų pareigūną. Aš noriu 
pareikšti norą prašyti politinės prieglau
dos.

— Ką jūs kalbate, — suvapėjo apglušęs 
Garūnas, stodamas iš fotelio.

Kraujas trenkė jam galvon, širdis su- 
skirdo. Atrodė, pianistas tolsta Ir mažėja. 
Tyliai pratarti žodžiai apie politinę prieg
laudą kvietė viešą audrą į šaunų priėmi
mą.

—Tai mano neatšaukiamas sprendi
mas, — pasakė Maliukas. — Dabar arba 
niekad. Tokios patogios sąlygos! Jūs pa
sakėt drąsinančius žodžius: jūsų namai 
tai jūsų pilis! Tą pat sakė jūsų žmona, 
Atvyks policija, paims mane savo žinion, 
perduos Imigracinei tarnybai. Aš nepažįs
tu čia nei vieno žmogaus. Žinau, pasidavi
mo procedūra nėra sudėtinga. Aš noriu 
būti laisvas žmogus.

Jis sugniaužė kumščius. Kurčiai mik
čiodamas, jis aiškino Garūnui:

— Anglų kalbos nemoku. Telefonu ne
susikalbėsiu. Per jūsų malonę viskas 
įvyks taip greitosiomis. Nė mano sargai 
nesusigaudys, o šaukštai bus jau po pie
tų. Prašau, labai prašau, paskambinkite 
tuo reikalu.

Į prietemos sklidiną kabinetą įžengė 
žurnalistas Požėla. Jis dekoratyviai laikė 
delne stiklinę su gėralu. Jis lengvai nuste

daug per 128 metus, virsdavo jau 24 va
landomis: kalendoriniai metai per tą laiką 
ištisa para nutoldavo nuo tikrovės. Iki 
pop. Grigaliaus XIII laikų susidarė jau 
10 dienų skirtumas. Julijaus kalendorius 
numatė, kad kovo 21 dieną turėjo įvykta 
ekvinokcija arga lygiadienis, bet tikrovė
je XVI amžiuje pavasarinė dienos truk
mė būdavo lygi nakties trukmei jau 10 
dienų anksčiau. Kasdieniniame žmonių gy
venime tai gal ir neturėjo ypatingos reikš 
mės, bet vis progresuojant tiksliesiems 
mokslams, ypačiai astronomijai, tai jau 
buvo nemaža kliūtis.

Tas vis didėjantis nukrypimas nuo tik
rovės buvo nepatogus ir Bažnyčiai. Mat, 
didžiausioji krikščionybės šventė, Vely
kos, jau nuo žydų iš Egipto išėjimo laikų 
buvo švenčiamos tuojau po pavasario ly
giadienio pasitaikančiame mėnulio pilna
tyje. Su tuo šventimo laiku susiėję ir 
Kristaus mirtis ant kryžiaus, ir Jo iš nu
mirusių prisikėlimas. Tadėl buvo svarbu 
tiksliai žinoti, kada yra pavasario lygia
dienis. Pirmaisiais krikščionybės amžiais 
jis maždaug atitiko Julijaus kalendoriaus 
kovo 21 dieną. Bet dėl minėtos kalendo
riaus paklaidos pavasario lygiadienis įvyk 
davo vis anksčiau, XIV amžiuje — jau 
kovo 11 dieną. Tai jau nebeatitiko tradi
cinių, paties Kristaus laikytų Velykų 
įšventinimo normų.

Užtat nėra ko stebėtis, kad kalip tik po
piežiai labiau negu kiti rūpinosi kalendo
rių pertvarkyti. Antravertus, anais laikais 
pasaulyje ir nebuvo kito tokio visuotinio 
autoriteto kaip popiežius.

Balsų, kad senasis kalendorius yra tai
sytinas, pasigirdo jau XIII a. Pranciško
nas vienuolis ir filosofas Roger Bacon (a. 
apie 1292) atsiuntė Šv. Tėvui kalendoriaus 
reformos pasiūlymą. XIV amžiuje pop. 
Klemensas VI buvo net sukvietęs į Avin
joną mokslininkus tam reikalui aptarti. 
Apie kalendoriaus pertvarkymą buvo kal
bama Konstancos ir Bazelio bažnytiniuose 
susirinkimuose. Pop. Leonas X gana ener- 
gai ėmėsi to reikalo ir kvietė žinomiau
sius ano meto matematikus paruošti ka
lendoriaus reformos projektų. Ta proga 
ir Krokuvos universiteto profesorius Mar
tynas Biem, garsaus Koperniko amžinin
kas, įteikė popiežiui veikalą „Nova calen- 
darii romani reformatio" (Naujas Romos 
kalendoriaus pertvarkymas). Tačiau prie 
apčiuopiamų rezultatų tuomet neprieita.

Tikslaus kalendoriaus problema vėl iš
kilo, kai Tridento susirinkimo pavedimu 
buvo peržiūrimi brevijorius ir martirolo
gija. Italas mokslininkas Aloyzas Lilio 
(arba Giglio), gal būt kieno iš pop. kuri
jos paprašytas, (tuomet paruošė kalendo
riaus pertvarkymo projektą, kuris patiko 
ir pcp. Grigaliui XIII. 1577 m. buvo suda
ryto iš Romoje esančių astronomų, mate
matikų, bet taip pat teologų ir juristų spe
ciali komisija. Jai vadovavo žymus erudi
tas kard. Vilhelmas Sirleto. Toji komisija 
ne tik pati nuodugniai svarstė Lilio pro
jektą, bet, padariusi šio projekto santrau
ką, ją išsiuntinėjo visiems katalikams vai 
dovams ir svarbiausiems universitetams. 
Vilniuje universiteto tuomet dar nebuvo. 
Kvietimą pasisakyti dėl Lilio projekto 
gavo Krokuvos universitetas. Bet į Romą 
jis nepasiuntė jokio atsakymo. Teisinosi, 
kad nebebuvo astronomų nei matematikų, 
kokiais Krokuvos akademija garsėjo dar 
to paties XVI a. pradžioje. Iš kitų kraštų 
ir valstybių atėjo įvairių atsiliepimų ir 
naujų pasiūlymų. Tačiau galiausiai apsi
stota prie pirmykščio A. Lilio projekto: 
tik nedaug kas jame buvo pataisyta.

Reikia pripažinti, kad ruošiant kalendo
riaus reformą, buvo kviečiami bendradar
biauti, projektą analizuoti, tiktai katali

bo, kad štai čia vienas muzikantų, keistai 
atsiskyręs nuo bendro būrelio. Požėla pa
sakė Garūnui:

— Jūsų paveikslų galerija verta žino
vų dėmesio.

Jis atidžiau įsižiūrėjo į Garūną:
— Kaip jūs jaučiatės?
— Tai nuovargis, — prisipažino Garū

nas ir staigios minties pastūmėtas, kad tik 
nestovėtų tų dviejų vyrų akyvaizdoje, iš
ėjo iš kambario. Požėlai atėjus, jis nebe
galėjo naudotis kabineto telefonu. Kitas 
gi telefonas buvo alkove prie virtuvės.

— Slapstaisi? — supurtė savo plaukų 
sparną Požėla.

— Koks tavo reikalas?
— Turiu teisę paklausti.
Požėla tardytojo žvilgsniu vėrė Maliuką. 
Pianistas sarkastiškai apžvelgė Požėlą. 
— O gal eilinė gastrolinė istorija, — 

nusijuokė Maliukas, — Vienas iš kvarteto 
narių ketina nusiplauti. Ieško, sakysim, 
azylio. Bet tavęs, draugas Požėla, tai vi
siškai neliečia.

— Ar tai tavo planas? — paklausė Po
žėla.

— Paslaptis, — žaismingai nukošė pia
nistas.

Jo Išpustoji šukuosena keistai pasruvo 
pirmyn, kaip banga nuo kranto, ir vėl pa
kilo ties kakta.

— Tu beprotis, — sušnypštė Požėla.
Pirmą kartą Maliuko akyse Pažėla at

rodė pasimetęs, gailus ir fiziškai sumažė
jęs.

(Bus daugiau) 

kai. Galvota, jog plečiant pasitarimus 
tarp kitatikių, tikriausiai atsirastų ne tiek 
dalykinių kiek emocinių prieštaravimų,— 
dėl prestižo, dėl nepagydomo vieni kitų 
įtarimo. Jau Ir tarp katalikų netrūko to
kių, kurie kaišiojo savo netinkamus pro
jektus arba bandė nuvilkinti darbų eigą. 
Popiežius, pasikliaudamas dalyko rimtu
mu Ir jo pakankamu ištyrimu, nusprendė 
ilgiau nebelaukti ir paskelbti kalendoriaus 
reformos bulę. Kad visi turėtų laiko susi
pažinti su numatomais pakeitimais ir juos 
vieningai įvesti, popiežius nustatė, jog 
ateinančio spalio mėnesį po šv. Pranciš
kaus 'šventės, t. y. po to mėnesio 4 dienos, 
tuojau eis spalio 15 diena, kitaip sakant, 
kad iš tų metų kalendoriaus bus išbraukta 
10 dienų ir taip bus ištaisytas anas laikui 
bėgant atsiradęs skirtumas tarp kalendo
riaus ir tikrovės. Nuspręsta klaidą išlygin
ti vienu šuoliu, nors A. Lilio savo projek
te buvo siūlęs tai atlikti palaipsniui: per 
sekančius 40 metų atsisakyti įprastų kelia
mųjų metų. Reikėjo taip pat numatyti, 
kad panašūs nukrypimai nebesikartotų 
ateityje.. Bulė nustatė, kad ateityje tik tie 
šiin'tieji, metai bus keliamieji, kurių prieš 
du nulius esąs skaitmuo dalijasi Iš ketu
rių. Mažytė paklaida lieka Ir šiame pert
varkyme, bet ji tokia mažytė, kad tik po 
3280 metų susidarys vienos pilnos dienos 
skirtumas.

Katalikų kraštai tuojau įsivedė naująjį 
kalendorių, jų itarpe ir Lenkijos - Lietu
vos seimas, kuris susirinko Varšuvoje kaip 
tik tų metų spalio pradžioje. Lietuvos kanc 
leris, reformatas Eustachijus Valavičius, 
betgi tuomet nesutiko kalendoriaus refor
mą paskelbti Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystėje. Tiktai 1586 m. naujasis ka
lendorius įsigaliojo ir Lietuvoje. O sta
čiatikių Bažnyčia dar ir šiandien tebesilai 
ko senojo Julijaus kalendoriaus.

Grigaliaus kalendorius šiandien varto
jamas visame pasaulyje. Net ir tos šalys, 
kurios vidaus reikalams naudoja savus ka 
lendorius, santykiuose su kitomis valsty
bėmis turi remtis Grigaliaus kalendorium. 
Taip pop. Grigalius XIII, drąsiai stodamas 
už mokslo pažangą, atliko didžiulį patar
navimą žmonijai, kuri to paties jo refor
muoto kalendoriaus rėmuose šiandien su
sitinka ir randa tarpusavyje bendrą kalbą.

Paulius (Rabikauskas

Su lietuviui* 
įsasaulįįjf,

MIRĖ A. VAISIŪNIENĖ
Kovo 13 d. Karakase, Venecueloje, šir

dies smūgiu mirė daugelio liet, laikraščių 
korespondentė Aleksandra Vaisiūnienė.

Gimusi 1913 m. gegužės 26 d. Rozalime, 
A. Kairytė - Vaisiūnienė, mokėsi Biržų 
gimnazijoje. Vokietijoje baigė gailestin
gųjų seserų kursus, ir toje profesijoje dir
bo Venecueloje.

Plačiau — ateinančią savaitę.

INA NAVAZELSKYTė NEW YORKE
Bostono lietuvaitė Ina Navazelskytė, 

praeities metais gilinusi studijas Londono 
universitete ir įsigijusi MA mokslo laips
nį, dabar dirba New Yorke.

Ji padarė platų pasikalbėjimą apie re
žisierių Joną Jurašą. Pasikalbėjimas bu
vo atspausdintas žurnale Index on Censor
ship, gruodžio mėnesio numeryje, žurna
las leidžiamas ‘Londone, Anglijoje, jau 
eina 10 metų. Pasikalbėjimas pavadintas 
From Kaunas to Broadway. Pasikalbėjime 
paliesta visa J. Jurašo istorija, jo užsi
mojimai ir darbai Amerikoje, pažiūros į 
teatro meną.

Nuo šių metų pradžios Ina Navazelsky- 
įtė dirba Liet. Religinės Šalpos įstaigoje, 
New Yorke.

MIRĖ (P. ALIŠAUSKAS
Sausio 25 d. Brooklyne mirė dipl. teisi

ninkas Povilas Ališauskas, veikęs keliose 
organizacijose.

Gimęs 1910 m. balandnžio 24 d. Laukš- 
tynių km., Obelių valse., baigė ekonomiją 
Vilniaus u-te. Amerikoje buvo Tautinės 
Sąjungos narys, L.R.S. narys ir VLIKo 
Tarybos narys.

MIRĖ IPOLITAS NAURAGIS
Vasario 23 d. Amerikoje mirė buv. Vals

tybės operos solistas Ipolitas Nauragis.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 52

Koks yra skaičius, mažesnis už 20, it 
kurio atėmę 7 ir likusį padauginę iš 7, 
gausime tą patį atsakymą, jeigu iš jo atim 
sime 5 ir likusį padauginsim iš 5?

Atsakymas Nr. 51
5.

Trijų amerikiečių milijonierių tarpe iš
kilo garbės apibrėžimo klausimas.

— Būti pakviestam į Baltuosius rūmus, 
yra didelė garbė, — pradeda pirmasis.

— Dar didesnė, jeigu, besikalbant s“ 
prezidentu, staiga suskamba „karštosios 
linijos telefonas, ir prezidentas nekreipia 
į tai dėmesio, bet tęsia toliau pasikalbėji
mą, — aiškina antrasis milijonierius.

— Tačiau didžiausia garbė, — užbaigia 
trečiadalis, — jeigu, suskambėjus telefo
nui, prezidentas pakelia ragelį, paklauso 
sekundę ir sako: „čia tau, drauguži“.
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SAaityteju tcu&kai
KITO (STASIO NUOMONĖ

„Europos Lietuvis“ Nr. 9 pasipuošė skai
tytojų laiškais ir tuo pasidarė daug įdo
mesnis.

Kodėl nėra opozicijos laiškų? O gal „Eu
ropos Lietuviui“ yra uždrausta opozicijos 
laiškus spausdinti? Kaip atrodo DBLS va
dai nenori turėti savo tarpe tokių sąjungos 
narių, kurie kitaip galvoja ir Išreiškia sa
vo nuomonę, kriktikuodami sąjungos at
stovus, ir LNB-vės direktorius. Tas ne
reiškia, kad tie, kurie kritikuoja nori su
naikinti DBLS.

Čia yra demokratija, laisvė ir Jūs, po
nai, turite gerbti tuos, kurie Jus kritikuo
ja.

Kad pijokų gauja pasirašė rezoliuciją, 
reikalaudami pašalinti DBLS-gos pirmi
ninkus, tai nereiškia kad jų ta rezoliucija 
bus atstovų suvažiavime priimta, ir nereiš 
kia, kad tie pijokai sunaikins DBLS-gą.

Nėra žmogaus, kuris dirbdamas nepada
rytų klaidos, tai ir LNB-vės direktoriai 
yra padarę klaidų dirbdami atsakomingą 
darbą. Jie niekad nenumatė, kad su Lie
tuvių Sodybos vedėjais atsidurs teisme. 
Kaip ten bebūtų, bet vistiek gaila, kad 11 
metų išdirbę Sodybos vedėjai neteko dar
bo. Sodyboje darbas nėra malonus ypa
tingai, kad ten gyvena seneliai, o jų tar
pe yra pasišiaušėlių, užsispyrėlių, ku
riems niekas nebus geras.

Lietuvių Sodybos administracija prane
šė, kad balandžio 9 ir 10 dieną ruošiami 
šokių vakarai. Ar tai nebus Didįjį Penk
tadienį ir šeštadienį. Mano Lietuvoje, kur 
bažnyčios dar nėra uždarytos, tomis dieno
mis visi krikščionys klūpos prie Kristaus 
karsto, melsis į Dievą, čia Sodybos admi
nistracija laužo mūsų krikščionių tradici
jas. Kam mes čia turime kunigus? Net ir 
Sodyboje yra vienas dvasiškis, kuris nie
ko neprotestuoja prieš judošius.

Stasys Sargautas
Sodybos administracijos paaiškinimas: 

Kalbamus šokius ruošia anglų jaunimas. 
Jie nė judošiai, bet jų krikščioniška tiky
ba leidžia jiems prieš Velykas linksmintis.

DĖL („PASLAPTINGO“ ATLEIDIMO
Atsakant į gautą DBLS Lietuvių Sody

bos skyriaus raštą, kuriame išvardinta 
pora rezoliucijų ir kitos pastabos, ypatin
gai dėl posakio, kad: „Lietuvių Sodybos 
vedėjų atleidimas laibai paslaptingu keliu, 
nieko nesakant D. Britanijos lietuviams 
kurie yra tikrieji Lietuvių Sodybos sa
vininkai“ — Taryba, dėl to „paslaptingo“ 
atleidimo iš savo pusės, štai, ką gali pa
reikšti:

Apie kokį nors „paslaptingą“ atleidimą, 
negali būti jokios kalbos ir negalima Cen
tro Valdybai-direktoriams primesti, kad 
ji (Centro Valdyba) pati viena problemų 
sprendimus padarė ir vykdė.

Taryba apie tai buvo painformuo
ta ir tas atleidimo procesas neįvyko stai
ga. Tas svarbus klausimas buvo svarsto
mas Centro Vaidybos ir Tarybos posė
džiuose jau keletą metų.

Taryba, kaip tik buvo kviečiama lan
kytis Lietuvių Sodyboje, susipažinti su 
Sodyboje vedama atskaitomybe. Taryba 
siekė, kad Sodybos atskaitomybė būtų 
aiški, tiksli, dokumentais paremta. Taip 
pat buvo aiškinamasi ir gilinamasi į Sody 
toje gyvenančių pensininkų aprūpinimą 1r 
jų gyvenimo pagerinimą.

Negalima sakyti, kad už visų problemų 
sprendimą atsakingi prieš visuomenę tik 
linkti pareigūnai, kuriems visuomenės 
reikalai nerūpi. Centro Valdyba, ar Tary
ba ir kokie kiti rinkti ar nerinkti pareigū
nai, taip pat yra visuomenės nariai, ku
riems, kaip tik dar laibiau rūpi, kaip ge
riau Ir tiksliau visuomenės sukauptą tur
tą tvarkyti ir visą tai liečiančias proble
mas išspręsi.

Taigi, ilgai užtrukusio Sodybos Vedėjų 
atleidimo klausimas, nerandant kitos iš
eities, padarytas taip, kaip įvykdytas.

Ir dar kartą galima pabrėžti, kad „pa
slaptingumo“ ir didesnės staigmenos ne
buvo.

DBLS-gos Tarybos prezidiumas

PONAS IREDAKTORIAU!
Prieš kurį laiką, kaip ir dauguma, ga

vau „Destroy The Worm“ provokacinį laiš
ką. Atrodo, kad reikia ruoštis sukilimui, 
ar revoliucijai. Rašoma, kad iššifruotas 
KGB agentas. Aš labai norėčiau žinoti jo 
pavardę, to agento. Gyvename laisvame 
krašte, galima laisvai paduoti jo pavardę. 
Jeigu sunaikinti kirminą, tai turim ži
noti, kuris kirminas.

Tas kuris dirba provokacinį darbą, pats 
galt būti KGB agentas, o daro viską dėl 
prisidenigimo.

Gaila, kad tie, kurie platina šį šlamžtą 
vadina save gryno kraujo lietuviais. Tik
rai gėda.

-Mano nuomone, „Kirmino Sunaikinimo 
grupės“ nariams tas pats kirminas pakir
to smegenis. Gal būt dėl to ir neiššifravo 
kolkas antro KGB agento.
V. širvidienė, Belper
PB.

Stasys Kasparas, kritikuoja „E.L.“, jis 
pastebėjo kažkokius gudiškus ženklus.

Prisipažįstu, kad negaliu pastebėti, tur
būt reikės pakeisti akinius. Arba reikės 

prašyti P. Redaktorių padidinti ženklus, 
kad visi pastebėtų. Tikrai gėda, kad „di
delis Veikėjas" nustojo prenumeruoti „E. 
L“; matyt Tarybų Sąjungos laikraščiai jį 
labiau žavi, kadangi, pasak jo, mažiau 
cenzūruoti“.

V. iširvidienė 
Red. prierašas: Pagal skaitytojos pageida
vimą, atskirai spausdiname 1925 metais 
nupieštą didesnį ženklą.

SCOTUOJE NĖRA JUDO
Daug kas tyli, aš irgi tylėjau, 'bet turė

jau atsiliepti, kad ir netikro kraujo lietu
vis, pagal kirmino laikraščio straipsnį. 
Nes mano tėviškė tarp Gardino ir Alytaus,

Dabar tie S. Kasparo pasisakymai, kad 
jam gėda laikyti namuose „Europos lietu
vį“, su „gudiškais ženklais".

Toje vietoje viskas atsirado kaip stebuk 
las, ir liko visos Lietuvos širdis, sostinė.

Tai mūsų kunigaikščio Gedimino išsi
pildęs sapnas. Ten augo tvirtovės ir šven
tovės, ten dabar ilsisi tų vadų ir patrijotų 
kaulai; protėvių protėviai tą viską išsau
gojo, ir vieni kitiem pardavė iš rankų į 
rankas, kol atitiko mūsų kartai, ir mūsų 
visų pareiga tą viską perduoti kitiems.

Ten ir dabar mūsų patriotai kankinami 
katėjimuose, ten reikėjo ir reikės mūsų 
tautai milžiniškų aukų.

O S. Kasparas drįsta viešai lietuvių 
spaudoje taip pasisakyti. Jam „gėda lai
kyti E. L. namuose su gudiškais ženklais“.

Tą šventovę, kurią Kasparas pravar
džiuoja, raudonieji iš mūsų atėmė visai 
nusavino ir pavertė muziejumi. S. Kaspa
ras, atrodo, su tuo sutinka ir duoda mums 
visiems suprasti, kad ir mes jį pasekitu- 
mėm ir eitume jo pėdomis, to visko atsiža
dėdami, ką mūsų tėvų tėvai mums paliko.

S. Kasparas galvoja, kad gaus pritari
mą. Kaip tik atvirkščiai — pasipiktinimą.

Pas mus, Škotijoje, 'į parapijos komite
tą neįlenda Judas.

Z. iSledziauskas

(Iš P. Klimo atvirukų rinkinio)
DBLS CENTRINIO (SKYRIAUS 

BALSAVIMAS
■M. Baronienė Išsiuntinėjo DBLS Centri

nio skyriaus nariams aplinkraštį ir biulete 
nį, kuriuo nedviprasmiškai ragina narius 
prisidėti prie DBLS ardymo. Pristatyda
ma rinkimams kandidatus, ji šmeižia DB 
LS Centro Valdybos narius ir LNB direk
torius, sakydama, kad jie eina „manipu
liuojančiu biznieriaus keliu“, ir kad vie
nas iš jų net „veržiasi į skyriaus vadovy
bę“

Ji atmetė narių pasiūlytus kandidatus, 
kurie „suvažiavime rems centro valdybos 
poziciją“, o vieton jų siūlo išrinkti tarp 
kitų Stasį Kasparą, kuris esąs „uolus 
spaudos bendradarbis“. Kaip žinome, vi
sas jo uolumas pasižymi tuo, kad jis nuo 
lat šmeižia DBLS ir jos veikėjus Amerikos 
lietuvių spaudoje, o pastaruoju laiku dar 
pasireiškė siuntinėdamas Britanijos lie
tuviams paskvilį „Destroy the worm“. Tą 
jo darbą netiesioginiai pasmerkė net pati 
M. Barėnienė, paaiškindama per K. Barė- 
ną (E.L. Nr. 9), kad ji „nieko bendra ne
turi su tuo pamfetu“.

Dabar, kai M. Barėnienė savo biulete
nyje pristato kandidatą S. Kasparą, kaip 
„visuomenininką... uolų spaudos bendra
darbį“ ir nei žodeliu nepamini jo juodų 
darbų, — kyla klausimas, ar ir pati M. 
Barėnienė nėra prisidėjusi prie to ardo
mojo darbo, dėl kiurio ligšiol pasisakė tiek 
daug E.L. skaitytojų.
Pagaliau, kodėl skyriaus narys, išrinktas 
atstovu į suvažiavimą, turėtų balsuoti pa
gal M. Baronienės nurodymus, o ne pagal 
daugumos skyriaus narių duotas instruk
cijas? Kodėl DBLS Centro Valdybos na

rys, jeigu būtų išrinktas atstovu, turėtų 
balsuoti prieš Centro Valdybą ir kritikuo
ti savo atliktus darbus?

Labai keista, kad apie Centrinio sky
riaus ruoštus literatūros vakarius nariai 
turi skaityti Kanados „Tėviškės žiburiuo
se“, o ne „Europos Lietuvyje“. Ar visi 
DELS nariai privalo skaityti Kanadoje 
leidžiamą laikraštį ir atsisakyti savo laik
raščio? Ar tai ne bandymas sužlugdyti 
„Europos Lietuvį“?

Jeigu taip yra daroma, tai kodėl DBLS 
Centro Valdybos nariai privalo ateiti į li
teratūros vakarą ir pagerbti M. Baronie
nę?

Senas narys 
Red pastaba: DBLS Centrinio sk. biulete
nyje buvo pasakyta, kad į paskutinį lit. 
vakarą neaitėjo nei vienas C.V. narys.

DĖL (EUROPOS LIETUVIO
Stasys Kasparas „Pasaulio Lietuvyje“ 

Nr. 11, 19-81 m., lapkričio mėn., tarp kitko 
raišo: „Iš tikro, Vilčinskui atėjus, Europos 
Lietuvis pasuko lenkiška linkme“. Jis 
taip pat perduoda Banaičio pasakymą: 
„Jūsų niekada nepasieksite tikro bendra
darbiavimo, jeigu leisite spausdinti prolen 
kiškus dalykus“.

Visada perskaitau „Europos Lietuvį“ 
nuo pradžios iki galo, bet tos lenkiškos 
linkmės nepastebiu. Gal reikia ką nors 
suprasti tarp eilučių? Man atrodo, kad 
„Europos Lietuvis“ išeina kaskart įdomes
nis.

I. Sragauskis (Vokietija)

Anapus Atlanto
Lietuvos Nepriklausomybės (šventė

Kame patriotai lietuviai begyventų, vi
sada jie švęs savo tėvynės Lietuvos ne
priklausomybės šventę, vasario mėn. 16 
dieną. Tai brangiausia, džiugiausia ir my
limiausia lietuviams šventė, šventėje pri
simenama turėta nepriklausomybė ir pa- 
siryžtama toliau dirbti ir kovoti iki mūsų 
tėvynė Lietuva vėl bus laisva ir nepri
klausoma. Šventėje netik mes patys Lietu 
vos nepriklausomybę prisimename, bet ir 
pasauliui skelbiame, kokį žiaurų kaimyną 
Lietuva turėjo: tai Sovietų Sąjungą. Tie 
Sovietų Sąjungos valdovai, ištroškę visai 
nekaltų lietuvių kraujo, Lietuvos valsty
bės žemes okupavo, nepriklausomybę pa
naikino ir, prisijungę prie Sovietų Sąjun
gos, visokiais būdais ir įvairiausiomis prie 
menėmis lietuvių tautą žudo ii- naikina.

Tokiu žiauriu laiku, patriotai lietuviai 
sąvąją valstybę ir jos šventę vasario mėn. 
16 d. stengiasi, kaip nors iškilmingiau švęs 
ti. Bet tai gali tik lietuviai gyveną laisva
me pasaulyje. Okupuotoje Lietuvoje arba 
Sov. Sąjungos satelitinėse valstybėse, gy
veną lietuviai gali švęsti tik slaptai ir tik 
mintimis prisiminti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Čia, JAV, 'gyveną lietuviai begalo džiau
giamės, šią brangę lietuvių tautai šventę 
galime švęsti kuo iškilmingiausiai ir ne
trukdomi, dar net amerikiečiams pade
dant. Tai ir šventėme kuo iškilmingiau
siai, su viltimi, kad Lietuva greitai atgaus 
turėtą nepriklausomybę, nes laisvasis pa
saulis o ir JAV jau pajuto Sovietų Sąjun
gos grėsmę. O jeigu laisvasis pasaulis pa
norės, tai Sovietų Sąjunga ir subyrės ir 
net be jokio karo. Iki šiol Sovietų Sąjun
ga, buvo' šelpiama ir visokiais būdais pe
nima, kaip tas penimas paršas pas Lietu
vos ūkininką.

Lietuviai komunistai, čia laisvajame 
pasaulyje save pasivadinę pažangiaisiais, 
žinoma, Sovietų Sąjungos įsakymu, nie
kada nesirūpino ir nekovojo dėl Lietuvos

nepriklausomybės. Jie begalo daug rūpi
nosi tik Sov. Sąjunga, kad ji augtų, stip
rėtų ir pavergtų kitas pasaulio tautas. Jie 
1918 m. net didelėmis grupėmis savano
riais važiavo į Sov. Sąjungą, kad ten be 
jokio atlyginimo statytų plytines, fabrikus 
-ir t.t.

Dabar čia JAV, netik jie patys Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties nešvenčia, 
bet dar per savo agentus kiršina patriotus 
lietuvius tą šventę nešvęsti. O jei dar švęs 
ti tai tik vienoje vietoje, tik tokioje salėje, 
kur telpa 1000 žmonių, kaip Chicagoje, 
Maria High School salėje. Dar kiršina, agi
tuoja, kad lietuviai (tokiems reikalams, 
kaip rėmimą resistencijos (-pogrindžio) 
pastangoms neaukotų ir t.t.

Tokią agitaciją randame netik komunis
tų spaudoje, bet ir laikraštyje, po kurio 
pavadinimu, rašoma „Visų lietuvių laik
raštis- už tautos laisvę“. Tik skaitytojui 
nesuprantama už kokią laisvę, ar už ne
priklausomos Lietuvos ar kaip Sovietų 
Sąjunga skelbia, primestą jų laisvę.

štai iš vieno vedamojo, pasirašyto rai
dėmis E.J. „Pavyzdžiui, šiemet Chicagoje 
jau nebeužtenka ALT-os rengiamo didin
go Vasario 16 d. minėjimo Marijos auklšt. 
mokyklos auditorijoje. Visiškai atskirus 
minėjimus rengia Jaunimo Centras, Brigh 
ton Parko, Cicero ir Lemonto LB skyriai“.

Taip reikia pasakyti, kad toje Marijos 
aukšt. mokyklos salėje, vadinamoje audi
torijoje, telpa tik 1000 žmonių. Ta salė yra 
Marquette Parke, ir čia gyvena tik keli 
tūkstančiai lietuvių. Gi Jaunimo Centras, 
nuo jos apie 5 mylios (7į Mm), Braighton 
Parkas — 7 mylios (lOį klm.), Cicero -gal 
— 12 mylių (18 klm.). Lemontas apie 23 
mylios (34 klm.).

Nori ar nenori turi žmogus, tokius laik
raščius, kurie ragina ruošti mažiau minė
jimų, priskirti prie kiršintojų ir vadinti 
juos lietuvių vienybės ardytojais.

Patriotai lietuviai mano, kad Lietuvos 
nepriklausomybės šventė, vasario mėn. 
16 d. turi bti švenčiama, kiekvienoje šei
moje, kiekvienoje vietovėje, kiekvienoje 
lietuviškoje mokykloje ir t.t. Jeigu, dides
nis skaičius lietuvių kasmet galės dalyvau 
ti tose nepriklausomybės šventėse, daugiau 
lietuvių taps patriotais ir kovotojais dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. O 
patys būdami didesniais Lietuvos patrio
tais, tą mintį drąsiai skleis tarp amerikie
čių.

Palyginimui paimkime Marquette Parke 
ir Lemonte š.m. Vasario 14 d. Nepriklau
somybės ruoštas šventes. Marquette Parke 
ją ruošė Amerikos Lietuvių Tarybos, Chi- 
cagos skyrius. Dalyvių buvę gal 900. Bet 
jų tarpe daugiausia senelių, pensininkų. 
Jaunimo visai mažai. Rengėjai pile įėji
mo į salę ėmė po 2 dol. iŠ kiekvieno. O vi
duje dar rinko aukas.

Gi Lemonte, tokią šventę rengė Lemon
to Lietuvių Bendruomenės apylinkė. Daly 
vių buvę taipgi apie 900. Bet tai buvo gal 
200 mokinių. Jie atliko visą meninę prog
ramą. Visi kalbėtojai (o taip pat ir ren
gėjai) — jauni lietuviai, šventės dalyviai 
visi jauni žmonės, išskyrus kelis desėtkus 
pensininkų. Lemonte nebuvo renkama jo
kio įėjimo mokesčio. Viduje buvo stalas, 
šventės dalyviai galėjo ir aukoti, bet be 
prievartos ir paraginimo. Ir dalyviai kelis 
tūkstančius Lietuvos reikalams paaukojo. 
Tik tokią Lietuvos nepriklausomybės šven 
tę, kokia buvo surengta Lemonte, lietu
viai patriotai pageidauja. Tai- visų lietu
vių, senų Ir jaunų, turi būti ta šventė Va
sario mėn. 16 d. švenčiama, o ne agituoti, 
už mažesnį parengimų skaičių.

Įdomu, kad už tokių švenčių mažinimą 
nepasisako Amerikos Lietuvių Taryba ir 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo komite
tas. Iš jų puės visiška tyla. Tik Lietuvių 
Bendruomenė skatina kuo didesnį skaičių 
tokių Lietuvos nepriklaumybės švenčių 
surengti. Reikia pasakyti, kad šiais metais, 
jau daugiau buvo tų švenčių suruošta ir 
Visos iškilmingai atšvęstos.

Chicagoje jas ruošė visos Lietuvių Bend 
ruomenės apylinkės, Amerikos Lietuvių 
Taryba (tik vieną, visai Chicagai ir tik 
Marquette Parke). Visos Lithuanistinės 
mokyklos, visos jaunimo organizacijos Ir 
beveik visos kitos esančios organizacijos. 
O aplink Chicagą gyveną lietuviai, taipgi 
savose vietovėse, ją ruošė ir iškilmingai 
atšventė. Kaip spauda rašė, visos ruoštos 
nepriklausomybės šventės, atšvęstos dar
niai su pakila nuotaika ir viltimis, kad 
Lietuva visgi turės ilšsilaisvint iš Sovietų 
Sąjungos okupacijos ir turės atgauti ne
priklausomybę.

Nesklandumų būta tik Clevelande ir 
Detroite. Lietuviai pradėjo reikalauti, kad 
Lietuvos nepriklausomybės šventė, reik
tų švęsti nešabloniškaii, kaip kad rengia 
Amerikos Lietuvių Taryba, -bet pagarbiau 
ir iškilmingiau. Ta šventė lietuviams turi 
sužadinti didesnį patriotiškumą, pasitikė
jimą savimi ir lietuvių tauta. Bet per tų 
Švenčių minėjimus, neturėtų būti leidžia
ma vieni kitus kritikuoti ir juodinti ir po
litinių partijų atstovams reklamuotis.

Amerikos Lietuvių Tarybos pastango
mis, Lietuvos nepriklausomybės šventė, 
š.m. vasario mėn. 23 d. buvo labai gražiai 
paminėta, posėdžių metu JAV Atstovų 
Rūmuose ir Senate, Washington D.C. 
JAV sostinėje.

Atstovų Rūmuose maldą sukalbėjo, Lie
tuvių Marijonų provinciolas, kūn. dr. 
Viktoras Rimšelis iš Chicagos. „Naujie
nos“ sužinojusios jo paskyrimą — pakvie
timą keliuose vedamuosiuose, labai žiau

riai, kun. dr. Viktorą Rimšelį kritikavo ir 
agitavo duoti skundus ir prašyta jį at
šaukti, siūlydami kan. Vaclovą Zakaraus
ką.

Šiame parengime iš lietuvių dalyvavo: 
dr. Stasys Bačkis, Lietuvos atstovas, A. 
Petrulis, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. J. Ge
nys, kun, dr. J. Prunskis, R. Tričytė, inž. 
V. Naudžius, M. Samaitienė ir A. Vaičiu
laitis.

Tą pačią dieną Senate paminėjimą pra
vedė senatorius Charles Percy Iš Illinois 
valstijos. Jis laibai palankiai kalbėjo apie 
Lietuvos nepriklausomybės reikalus, pa
reikšdamas, kad teisėti Lietuvos laisvės 
reikalavimai triumfuos. Jam nuoširdžiai 
už tai dėkojo, posėdyje dalyvavę, dr. L. 
Kriaučeliūnas, kun. dr. J. Prunskis ir R. 
Tričytė.

Tie abu paminėjimai, radio bangomis 
per Amerikos Balsą, tuoj -buvo perduoti 
į okupuotą Lietuvą.

Lietuvos nepriklausomybės šventę taip
gi iškilmingai šventė ir JAV sostinėje 
Washington D.C., gyveną lietuviai. Rengė 
LB apylinkės valdyba. Vasario mėn. 14 d. 
Šv. Mato katedroje, buvo atnašaujamos 
šv. mišios. Po jų, Rockvvillės priemiesty
je, Latvių namuose surengė š-ventės minė
jimą su atitinkama programa.

Gi tos dienos vakare, Lietuvos pasiun
tinybės namuose, Lietuvos pasiuntinys dr. 
Stasys Bačkis ir ponia Ona Bačkienė su
ruošė diplomatams, aukštiems valdinin
kams ir lietuviškų organizacijų vadovams, 
tradicinį priėmimą. Svečių buvę apie 120. 
Kai kurie pasakė gražias sveikinimo kal
bas.

Bendrai, šiais metais nepriklausomybės 
šventėje gausiai dalyvauta ir iškilmingai, 
gražiai atšvęsta.

Visi tikisi, kad Lietuva, gal ir netrukus, 
vėl bus laisva ir nepriklausoma valstybė.

Dieve duok! Lietuviai patriotai, to tik 
labai ir laukia.

Andrius Laukaitis

LIETUVOJE
MIRĖ MUZIKAS J. DAMBRAUSKAS
Kovo 8 d. Lietuvoje mirė, sulaukęs 90 

m. amžiaus, kompozitorius ir chorų diri
gentas Jonas Dambrauskas. Nepriklauso
mybės laikais jis ilgą laiką buy> Kauno 
Įgulos bažnyčios choro dirigentu.

J. Dambrauskas parašė daug kompozici
jų chorams, solistams ir instrumentams. 
Jis parašė muziką Balio Sruogos „Baisia
jai nakčiai“.

RUSAI MOKO NAUJU APEIGŲ
Kovo 12 d. Vilniuje pasibaigė tris dienas 

trukęs komunistų seminaras, kuriame pa
reigūnai gavo instrukcijas kaip paspartin
ti senų tautinių tradicijų ir religinių apei
gų (krikštynų, vedybų, laidotuvių) keiti
mą naujomis — ateistinėmis.

Seminare kalbėjo atvykusi, iš Maskvos 
TSRS kultūros ministro pavaduotoja T. 
Goluibcova, KP propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjas J. Kuolelis ir kt.

AUKSINĖS MINTYS
Karvių pieningumą nulemia dar ir mo

ralinės traumos: ėdžios sulaužytos, garduo 
se šlapia, o tvartuose tamsu.

(Iš reido medžiagos)

Rašo K. Valteris

Laisvalaikio 
mastymai

AR ESI TIKINTIS AR ĮTIKINTAS?
Ligi Lietuvių Studijų Savaitės Londone 

aš, kaip gal Ir daugelis, skirsčiau žmones 
į tikinčius (i Dievą ar dievus), netikin
čius ir agnostikus.*

Nebeatsimenu kaip ten buvo (ar tai ku
rios paskaitos ar dėl jos ginčų metu), kad 
kaž kas savotiškai išsireiškė tikėjimo klau 
simu ir tuo padirgino tam tikrus mano 
smegenų centrus: staiga dingtelėjo mintis 
— klausimas: ar iš viso yra tikinčių žmo
nių? Gal tėra tik įtikinti bei įsitikinę? šių 
klausimų neraminamas, pasiteiravau po
ros mokytų studijų savaitės dalyvių nuo
monės šiuo klausimu. Paklaustieji, kiek 
pagalvoję, šyptelėjo ir sumaniai nukreipė 
kalbą kita tema. Pasidariau išvadą, kad 
paklaustieji arba nesidomi tikėjimu arba 
nenori gilintis į šį reikalą.

Nuo to laiko man vis knietėjo sužinoti 
galvočių pažiūrą šiuo klausimu; ale kaip 
ir kur juos surasti?

Po kiekvieno mąstymo apie tikinčiuo
sius mano smegenyse vis labiau kristali
zavosi mintis, kad tikinčiųjų nėra, o yra 
tik įtikinti (anglai vadintų juos „brain
washed“) ar įsitikinę. Jei taip, tai kurie 
vertingesni?

Įtikinimo ir įsitikinimo dalykai vaidina 
svarbų vaidmenį ir kitose gyvenimo sri
tyse: madų pasaulyje, mene, elgesy, vadi
namo „mandagumo" taisyklėse, politinėse 
partijose 1r t.t.

Būtų įdomu ir naudinga išgirsti skaity
tojų pažiūras šia tema.

* Agnostikų manymu nieko nėra žino
ma ir, tikriausiai nebus sužinota apie Die
vo buvimą ir bematerinį- dvasinį pasaulį.
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IV. 24-25 DBLS Metinis Suvažiavimas ir 
Diet. Namų B-vės akcininkų susirinkimas, 
2 Ladbroke G-dns., London W11.
V. L3 DBLJS Tautinių šokių ir Liau
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje, 
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VIU. 15-21 29-ojl Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
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VHI. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire,
DB.
DC. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

DBLS Prestono skyrius — 15.00 sv., H. 
Gasiperas — 5.00 sv., E. A. Vainorius 5.00 
sv.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėko
ja.

TPF. Valdyba
AUKOJO SPAUDAI

Alf. Jantauskas — 8.80 s v.
J. Bernotas — 6.50 sv.
A. Šimkus, J. Zinkevičius, A. Kukanaus- 

kas ir P. Gelžinis — po 1.50 s v.
Ačiū.

VASAROS (LAIKO PRADŽIA
Britanijos vasaros laikas prasideda se- 

madieniį, kovo 28 dieną.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį laikro

džiai bus pasukti vieną valanda pirmyn.

DĖL DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
RINKIMŲ

Kovo 24 d. DBLS Centro Valdyba svars
tė Centrinio Skyriaus biuletenį nariams 
•ir Skyriaus Valdybos bei atstovų į suva
žiavimą rinkimų procedūra.

Centro Valdybos nuomone. Skyriaus 
Valdyba neturėjo teisės atmesti narių pa
siūlytus kandidatus rinkimams į Skyriaus 
Valdybą ir į suvažiavimo atstovus.

Todėl Centro Valdyba laiko Skyriaus 
pravedamus rinkimus neteisėtais ir pasky
rė komisiją naujiems rinkimams pravesti. 
I komisiją įeina: J. Alkis, B. Butrimas ir 
S. Nenortas. Visi trys nėra Centrinio Sky
riaus nariai, todėl bus bešališki.

Centro Valdyba prašo Centrinio Sky
riaus narius sunaikinti turimus balsavi
mo lapus ir kviečia skaitlingai dalyvauti 
naujuose rinkimuose.

Artimiausiu laiku nariams bus išsiųstas 
komisijos biuletenis.

DBLS Centro Valdyba

Londonas
PRIEŠVELYKINIS SUSITIKIMAS >— 

REKOLEKCIJOS LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE LONDONE

Kovo 28 d. susitelkimą praves kan. V. 
Kamaitis 9 ir 11 vai.

Balandžio 4 d. susitelkimą praves kun. 
S. Matulis, MIC, 9 ir 11 vai.

Išpažinčių klausoma abidvi dienas prieš 
Mišias.

Prašoma šiomis progomis pasinaudoti.

Bradfordas
SĄJUNGOS .SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS-gos Bradfordo skyriaus narių su
sirinkimas šaukiamas balandžio 3 d., šeš
tadienį, 6.30 vai. vak.

Dienotvarkėje pranešimai, valdybos ir 
atstovo į DBLS-gos suvažiavimą rinkimai 
ir kiti skyriaus reikalai.

Prašomi visi dalyvauti.
Skyriaus valdyba

MIRĖ KUN. J. KUZMICKIS
Kovo 20 d, .Leeds ligoninėje mirė sun

kiai sirgęs Bradfordo lietuvių dvasios va
das kun. Jonas Kuzmickis.

Jaudinančios pamaldos
Susirgus kun. Jonui Kuzmickiui, Brad

fordo ir apylinkės lietuviai ilgesnį laiką 
nebeturėjo savo pamaldų. Mielam, paslau
giam ir gerbiamam dvasios vadui nelauk
tai ir taip staiga, kaip į „nežinią“ pasi
traukus, parapijiečiai pasijuto netekę mo
ralinio ir religinio ramsčio. Spėliojama, 
kas ir kaip atsitiko, kodėl nesulaukiama 
aiškesnės žinios.

Bet, štai, vasario 28 d. paskelbta: Kun.

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.

J. Kuzmickis atnašaus padėkos ir prašy
mo Šv. Mišių auką, mūsų įprastoje bažny
čioje Bradforde.

Kun. J. Kuzmickis grįžo!
O, Dieve, grįžo po sunkaus skausmo ir 

kančios kryžiaus našta... Ne ta pati eise
na ir akys paslėptos, lyg po erškėčių vai
niku...

Trumpos buvo pamaldos ir trumpas 
pambksllnis žodis. Jausmingai sugiedota 
I. Dickinson „Avė Maria“ visus pabudino 
iš jaudinančio susikaupimo. Kai kas ne
galėjo paslėpti sudrėkusių akių.

Viešpatie, suteik stiprybės ir sveikatos... 
— toks visų troškimas ir malda.

A. Bučys

Birminghamas
SUSIRINKIMAS

Kovo 28 dieną 12 vai. Crown restorane, 
Station St, miesto centre, šaukiamas me
tinis skyriaus susirinkimas. Bus renkama 
skyriausValdyba ir bus padarytas iždinin
ko pranešimas.

Bus renkamas atstovas į metinį suva
žiavimą Londone ir svarstomi skyriaus 
reikalai.

Prašom atsinešti akcijų įgaliojimus ir 
įteikti atstovui vykstančiam į Londoną.

DBLS Skyriaus Valdyba

Gloucesteris
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 3 d., šėštadienį, 2 vai. po p. 
Ukrainiečių klube 37, Midland Rd., yra 
šaukiamas šio skyriaus visuotinis metinis 
susirinkimas. Bus renkama sk. valdyba ir 
atstovas į DBLS metinį Suvažiavimą Lon
done.

Gloucesterio ir ,Stroudo 
Skyriaus Valdyba

Coventry
MIRĖ G. GRIGARAVICIŪTĖ - 

JOHNSTON
Kovo 25 d. Leamington ligoninėje mirė 

dail. Genovaitė Grigaravičiūtė - Johnsto- 
nienė.

Nottinghamas
PADĖKA

•Mūsų mylimą dukrelę palydėjus į am
žino poilsio vietą. Nuoširdžiai dėkojame 
kun. S. Matuliui, kun. G. Clifford, DBLS- 
gos skyriui ir Gintaro dainininkams, Skau 
tų Brolijai, Moterų draugijai, Miesto Li
goninės personalui.

Visiems dėkojame už pareikštą užuo
jautą laiškais ir žodžiu. Taip pat dėkoja
me už gėles ir visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse.

Visiems nuoširdus ir draugiškas lietu
viškas ačiū!

P. M. Grokauskal 
su šeima

SUSIRINKIMAS
DBLS Nottinighamo skyrius šaukia me

tinį susirinkimą, kuris įvyks sekmadienį, 
balandžio 4 d. 5 vai. p.p. Ukrainiečių klu
bo mokyklos salėje 30. Bentinck Rd.

Visus narius ir svečius maloniai kviečia 
me gausiai dalyvauti.

Skyr. Valdyba

Prestonas
DBLS SK. SUSIRINKIMAS

DBLS Prestono skyriaus susirinkimas 
įvyko kovo mėn. 14 d.

Pirm. St. Macura atidarydamas susirin
kimą apgailestavo dėl neatėjusių Ir pasiū
lė vienos minutės tyla pagerbti mirusieji 
skyriaus nariai ir lietuviai Prestone. Su 
skyriaus veikla ir iš Centro gautomis ins
trukcijomis dėl Sąjungos įstatų pakeitimo 
supažindino sekr. M. Ramonas.

Susirinkimas vienbalsiai nutarė palikti 
senąją Skyriaus Valdybą: Firm. St. Macu
ra, sekr. M. Ramonas, ižd. A. Mameniškis. 
Revizijos kom. P. Šarūnas ir St. Survila, 
kandidiatu: A. Šmuilys.

Į visuotiną DBLS suvažiavimą Presto
nas įgallavo D. Banaitį iš Rochdales.

Mažai Prestone gyvena lietuvių, bet be
veik visi priklauso savajam skyriui. Džiu
gu, kad šiandien mes turime 14 pilnateisių 
narių. Taip pat, remiame lietuvišką spau
dą, ruošiame išvykas į lietuvių ininėjl-

mus, į Manchester}, Boltoną. Bradfordą ir 
kitus. Juk, kiekvieno doro lietuvio parei
ga yra remti mūsų vienintelę demokraiti- 
nę organizaciją — DBL Sąjungą, kurios 
tikslas yra puoselėti tautinę sąmonę, mū
sų tautos papročius ir lietuvių kalbą sve
timam krašte. Neužmiršklm: Lietuviais 
mes esam gimę, lietuviais ir norime mes 
būt! M. Ramonas

Stoke-on-Trent
NAUJA SK. VALDYBA

Kovo 6 d. metiniame susirinkime Stoke- 
on-Trent DBLS Skyrius išrinko naują val
dybą, kuri pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: V. Dargis, pirmininkas; J. Zaveckas, 
sekretorius; B. Puodžiūnas, iždininkas; S. 
Andriuškevičius ir A. Petronis, nariai.

•N. Dargienė ir K. Kamarauskas išrink
ti Revizijos Komisijom

Susirinkimo metu i Skyrių įstojo 3 nau
ji nariai.

Wolverhamptonas
NAUJA VALDYBA

Kovo 20 d. DBLS-gos Wolverhamptono 
Skyrius turėjo visuotinį susirinkimą ir į 
Valdybą buvo išrinkti: J. Žaliauskas — 
pirm., G. Ivanauskienė — vicepirm. G. 
Kaminskienė — sekretore, Petras Petke
vičius — iždininku ir jaunimo atstovas 
v-iboje p. J. Narbutienė — v-bos narė.

Buvo nutarta pradėti ruoštis Vasaros 
Šventei kuri vyks liepos mėn. 10 d. dide
lėje lenkų salėje Staford Rd., Oxley, Wol
verhampton.

Po visų rinkimų ir diskusijų atsirado 
puodai su karštais kopūstais, dešrom ir 
cepelinais. Tai mūsų darbščiųjų „bitučių“ 
Janinos Narbutienės ir Hildos Bundonie- 
nės dėka. Visi joms labai dėkingi, (ir vis
kas veltui!) Ir Mr. O'Malley, prisivalgęs 
liet, cepelinų, neėmė nuomos už salę. Va
karas praėjo geroje nuotaikoje. Sėkmės 
Naujai Valdybai!

Atsitovu į Suvažiavimą Londone išrink
tas Antanas Petkevičius.

G. Kaminskienė

Liet. Sodyba
SODYBOS KLUBO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
Balandžio 4 d., 3 vai, po pietų Sodyboje 

įvyks metinis Klubo narių susirinkimas. 
DBL Sąjungos nariai yra automatiškai 
tai pat ir Sodybos Klubo nariais, tad kvie
čiame visus kurie galite atvykti į metinį 
susirinkimą.

Sodybos Klubo Valdybos Pirmininkas

SAVANORIŲ TALKA
Balandžio mėnesio 3-4 dienomis yra or

ganizuojama savanorių talka Sodybos Ra
jono apvalymui ir aptvarkymui.

Visi fiziniai pajėgūs vyrai ir moterys' 
kviečiami talkon. Nakvynę ir maistu vi
siems parūpins Sodybos Administracija 
nemokamai.

Numatoma dirbti visą dieną šeštadienį 
ir sekmadienį Iki 12 vai. Po pietų, tą pa
čią dieną, bus Metinis Klubo narių susi
rinkimas.

Visi kviečiami |į talką ir į susirinkimą.

MIRĖ ALBINAS RIMDZEVUCIUS
Kovo 15-tą dieną staiga mirė Sodyboje 

gyvenęs pensininkas A. Rimdzevičius. Al
binas buvo vienas iš stipresniųjų pensi
ninkų, nuolat darbavosi atlikdamas įvai
rius reikalingus sodybos priežiūrai darbus.

Sodyboje Albinas gyveno arti 3 metų, 
skaitė ir rėmė lietuvišką spaudą, buvo il
gametis DBLS narys.

Laidotuvės pirmadienį, kovo 29 d., 9.30 
vai. išlydint iš Lietuvių Sodybos į Head- 
ley kapines.

NORINTIEMS ATOSTOGAUTI 
SODYBOJE

Nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. nu
statytos tokios kainos vienam asmeniui:

Už savaitę ...................  £68.00 ir VAT.
Už dieną .................... £11.50 ir VAT.
Už nakvynę ir pusryčius...£7.00 Ir VAT.
L. Jaunimo Organizacijos

gruipės nariui už dieną ... £7.00 ir VAT.
Pensininkų Organizuotai

grupės nariui už dieną ... £7.00 ir VAT.
Vaikams iki 10 metų pusė kainos.
Vaikams nuo 10 iki 15 metų — 2/3 kai

nos.
Už vietą karavanui per dieną ... 2.00
Už vietą palapinei per dieną ... £1.50 

LNB Akcininkams ir DBLS nariams ka
ravanui ar palapinei vieta vienai savaitei 
— nemokamai.

LNB Sodybos Administracija

MARGUČIŲ BALIUS
Margučių balius Lietuvių Sodyboje 

įvyks Velykų pirmą dieną, balandžio 11 
d. 4 vai. p.p. Gražiausi margučiai bus pre
mijuojami ir laimėtojams bus įteikiamos 
dovanos.

DAUGIAU KAMBARIŲ SODYBOJE
Atlikus kai kuriuos pakeitimus Sody

bos namuose, Sekminių svečiams bus pa
pildomai 4 kambariai.

Užsisakyti telefonu 04203 - 2810.

BENDRAI RINKAI — 25 METAI
Kovo 25 d. Europos Ekonominė Bend

ruomenė atžymėjo savo 25 metų egzistenci 
jos sukaktį.

Belgija
VASARIO Į16-tosios MINĖJIMAS

Kai Lietuvių Bendruomenė Belgijoje 
nori susiskaičiuoti, — tai susirenka į me
tinę šventę Lieže, kur Stasė Baltus, vis 
dar pirmininkė, su bendradarbiais kun. J. 
Petrošium, P. Bružu, Slavinskais, ir ki
tais, sukviečia tautiečius ir jų šeimas bei 
bičiulius į subuvimą.

Lietuviai Belgijoje buriasi metų bėgy
je kelis kartus: sausio mėnesio vieną šven 
tadienį Briuselyje; gegužės, ar birželio 
mėnesy ir per Visų Šventę Lieže, kur su
rado pastovesnes vietas kur galima su
ruošti pamaldas, o po jų bendrus stalus.

Vasario 16-tos Dienos minėjimas įvyko 
kovo 6 d.

Kapelionas kun. Jonas Petrošius savo 
pamoksle pažymėjo dienos rimtį, mūsų 
Tautos viltis ir lūkesčius.

Kviestas iš Olandijos paskaitininkas, 
dėl susidariusių kliūčių neįstengė atvykti. 
Tad pasveikinimo žodyje Bendruomenės 
pirmininkė priminė dienos prasmę, ir 
reikšmę būti lietuviu išeivijoje — įsipa
reigojimą prisidėti prie lietuvybės išlai
kymo, remti lietuvišką spaudą ir institu
cijas išeivijoje, ir palaikyti glaudesnius 
ryšius su broliais tautiečiais Lietuvoje.

I. Kaplanas Iš Amsterdamo atvažiavo 
su nauja formacija, kurią pristatė publi
kai: tai devynukė jaunuolių olandų, diri
guojama Paul De Boes, pianisto ir kom
pozitoriaus, kuris supažindintas su lietu
viška liaudies daina, entuziastiškai adap
tavo chorui ir išpildė keturiais balsais se
kančias dainas: „Ko liūdi, putinėli“, „Be
auštant! aušrelė“ „Jau saulutė leidos“, 
„Ant kalno karklai siūbavo“, „Ei griežle, 
griežliuke“, ir „Stikliukėlis“.

Tarp dainų į programą pateko briuse- 
liečio iš Rietavo rašytojo Eduardo Cinzo 
poezijos kūrinys, kurį skaitė Stasė Baltus. 
Tai poema, skirta nūdienio Vilniaus nak
čiai. Veikalas stiprus, alegoriškas, gal ne 
visiems prieinamas, bet reiškiantis dar 
kartą būdingą rašytojo stilių.

Bronė Spies padėkojo nederlandų kalba 
olandams už ilgą kelionę, už apsilankymą 
ir meilę mūsų dainoms, kurios paliko pub
likai tikrai didelį įspūdį. Ugi plojimai ir 
šauksmai „bis“ pasako daugiau negu žo
džiai.

Kai Lietuvių Bendruomenė Belgijoje 
nori susiskaičiuoti tai susirenka Lieže... 
Ir šįkart užsiregistruota daugiau narių 
negu praeitais metais. Jie duosniai prisi
dėjo prie šventės išlaidų padengimo. Ir... 
Vyto Slavinsko, buvusio Jaunimo Būrelio 
organizuotojo, pasiūlymu, nutarta rudenį 
sušaukti visų lietuvių vaikų šeimas, ir 
jas integruoti į lietuvių būrį Belgijoje.

St. Baltus

Vokietija
KRAŠTO TARYBOS POSĖDIS

Kovo 13 d. posėdžiavo VLB krašto ta
ryba. Išklausyti VLB valdybos pirm. J. 
Valiūno, Vasario 16 gimnazijos Kuratori- 
jos pirm. tėv. A. Bernatonio bei jaunimo 
sąjungos pranešimai. Išsamiai diskutuota 
apie ateities veiklos planus bei kitus pro
jektus.

Išrinkta nauja VLB krašto valdyba: pir 
mininkas Vingaudas Damijonaitis, vice
pirm. Živilė Vilčinskaitė, sekretorė Mary
tė Dambriūnaitė - Šmitienė, iždininkas 
Vincas Bartusevičius ir narė Ramunė Bul
vienė.

Kontrolės komisiją sudaro: Eugenija 
Lucienė, Juozas Sabas ir Ričardas Tendze- 
golskis.

Garbės teisman išrinkti pirm. Justinas 
Lukošius, Arminas Lipšys ir Andrius 
Šmitas.

Atstovais į VI PLB Seimą išrinkti tėv. 
A. Bernatonis, J. Valiūnas, J. Sabas, A. 
Šmitas, M.D. Šmitienė, E. Lucienė.

MIRUSIEJI
Vasario 13 d. Fulde mirė kun. Paulius 

Loeslein, Pater Archangelus, OFM cap. 
Labai gabus vienuolis kapucinas, 13 me
tų sėkmingai dirbęs Plungės Kapucinų 
gimnazijoje ir tobulai išmokęs lietuvių 
ka’Jbą. 1940 m. grįžo į Vokietiją ir nuolat 
darbavosi kitatikių tarpe. Visad stengėsi 
lietuviams patarnauti.

Vasario 16 d. Berlyne mirė, sulaukusi 
69 m. amžiaus, Regina Ciekanavielutė - 
Mašauskienė.

Vasario 22 d. Bad Zwisohenahn mieste 
mirė Magdelena Protasevičiūtė - Fedara- 
vičienė, sulaukusi 85 m. amžiaus.

Vasario 5 d. Hamburge mirė, eidamas 
75 metus, Petras ‘Musteikis. Jis buvo ki
lęs iš Salų, Vokietijoje giminių nepaliko. 
Mirė tragiškai — jį pervažiavo greitasis 
miesto traukinys.

LAIŠKAS (POPIEŽIUI
•Kun. Vaclovas Šarka parašė laišką 

Šventajam Tėvui, Popiežiui Jonui Pauliui 
II-jam, šv. Kazimiero šventėje, ir įrodė 
jam jo seną lietuvišką kilmę.

Ta pat proga kun. V. Šarka prašė Šv. 
Tėvą paskirti J.E. Vyskupą Julijoną Ste
ponavičių kardinolu už jo ištikimybę Kris
taus Bažnyčiai ir nuoseklią kovą už tikin
čiųjų teises dabartinėje Lietuvoje.

Norėčiau dirbti vadovaujantį darbą.
(Iš pareiškimo)

Žemaičių kepenys. (Iš valgaraščio)

1ST. MARY'S COLLEGE 
STRAWBERRY HILL 

TWICKENHAM TWI 4SX

1982 Mi. rugpjūčio .15 <1. —rugpjūčio 21 d.
Studijų Savaitės paruošiamieji darbai 

eina pirmyn. Jau sutiko skaityti paskai
tas: V. Natkevičius M.A. (Vokietija), dr. 
A. Štromas (Anglija), S. Lozoraitis, Jun. 
(Italija), R. Kinka (Anglija) ir .kun A. 
Rubikas (Vokietija). Susirašinėjimas su 
■kitais paskaitininkais ir menininkais dar 
tebevedamas.

Kartojame, kad kaina yra 125 angliški 
svarai. Jokių kitų papildomų mokesčių 
nebus, išskyrus už ekskursijas (norin- 
Jtiems dalyvauti).

Nepajėgiantiems, o ypač mokslus einan
čiam jaunimui, bus daroma nuolaida.

Užsisakant prašome prisiųsti 10% de- 
posito. Čekius, pašto perlaidas ir k. rašyti 
vardu Committee for Lithuanian Study 
Week ir siųsti:

Lithuanian House
2 (Ladbroke IGardens 

London Wil 2PT 
England

Telefonas: 01-727 2470.

DIDVYRIŠKA LIETUVA
Laiškų skyriuje po tokia antrašte „The 

Universe" patalpino vienos moters laišką 
iš Airijos. Mary Dunne praneša, ką jfe 
padarė Airijoje,, kad pagelbėjus herolš- 
kaį lietuvių tautai.

Ji primena apie Marijos statulą, kurią 
airiai padovanojo Lietuvai ir norėjo nu
vežti į Lietuvą. Deja, Rusijos ambasado
rius Kaplanas neleido to padaryti.

BAŽNYČIOJE APSIVESTI 
DRAUDŽIAMA

Britanijos Katalikų savaitraštis „The 
Universe" platokame straipsnyje užgiris 
Lietuvos katalikų moralę ir prideda, kad 
jaunimas gausiai lanko bažnyčias.

Lyg patvirtindamas tą, „Daily Teleg
raph" korespondentas Maskvoje, Nigel 
Wade, cituoja „Komsomolskaya Pravda", 
kad devyniolika jaunų komunistų „Sovie
tų Lietuvoje buvo pereitais metais išmes
ti iš komjaunimo organizacijos už tai, kad 
jie apsivedė bažnyčioje“.

Korespondentas rašo, kad Sovietų pilie
čiai turi nominalinę laisvę praktikuoti sa
vo tikybą, bet komjaunuoliai privalo lai
kytis ateistinio komunistų partijos moky
mo.

Viena jauna agronome teisinosi, kad su
tiko vedybinėms apeigoms bažnyčioje, kad 
padarius malonumą jos vyro tėvams. Ki
tam jaunuoliui uošvė prižadėjusi pusę 
namo už vestuves bažnyčioje.

— Mirties bausmės grąžinimo kampa
nijai, Britų Policijos Federacija išleido 
30.000 svarų.

— Trys R. Vokietijos vokiečiai per Če
koslovakijos miškus pasiekė Vakarus.

— JAV Kennesaw miesto (Džiordžijos 
valstijoj) taryba pravedė įstatymą, kuriuo 
kiekvienos .šeimos galva privalo turėti 
ginklą. Per praėjusius metus tame mieste 
nusikaltimai padidėjo 16 proc. Dabar Mek 
vienas turi teisę pats apsiginti.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
VVolverliamptone — kovo 27 d., 16.30 vai., 

'šv. Petre - Pauliuje, North St. Pamaldas 
laiko kun. J. Sakevičius, MIC.

Nottinghame — kovo 28 d., 11.15 vai., Liet. 
Židinyje.

Ketteringe — kovo 28 d., 14 vai.
Northamptone — kovo 28 d., 18 vai., šv. 

Lauryne, Craven St.
Nottinghame — rekolekcijos Lietuvių Židi 

nyje balandžio 3 d., 7 vai. vakare ir ba
landžio 4 d., Verbose, 11.15 vai. ryte su 
vertbų šventinimu, eisena. Abiejų dienų 
apeigas atlieka kun. dr. Jonas Sakevi
čius, MIC. Išpažintys tik prieš pamal
das.

Derbyje — balandžio 4 d., 14 vai., Bridge 
Gate. Išpažintys nuo 13.30 vai. Pamal
das laiko kun. J. Sakevičius, MIC.

Nottinghame — visos Didžiosios Savaitės 
apeigos vyksta Lietuvių Aušros Vartų 
Židinyje.

Mančesteryje — Kovo 28 d., 1 vai., St. 
Chad's bažn., Cheetham Hill Rd. Pamal
das praves Kun. J. Sakevičius, MIC.

Boltonas — balandžio 12 d., 11 vai., St. 
Patrick's bažn.

Bradforde — balandžio 4 d., 12.30 vai. 
Pamaldas praves kun. V. Kamaitis.

Nottinghame — Did. Ketvlrtadien, bal, 8 
d., 7 vai. vakare, Did. Penktadienį, bal.
9 d., 3 vai. po pietų, Did. šeštadienį, bal.
10 d., 8 vai. vakare. Pamaldos Lietuvių 

Židinyje.
Nottinghame — Velykose, bal. 11 d., 11.15 

vai., Prisikėlimas su eisena Liet. Židi
nyje.

Wolverhamptone — Velykose, bal. 11 d„ 
17 vai., šv. Petre - Pauliuje, North St.

Birminghame — Velykų II d., bal. 12 d., 
12 vai., 19 Park Rd., Moseley.

Ecoles — Balandžio 11 d., 12.15 vai.
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