
Lietuve

Nr, 13 (1602)

LI ETŲ VIS
XXXVILondonas, 1982 m. balandžio 2 d-

POGRINDŽIO KRIKŠČIONYS 
S. (RUSIJOJE

Tokia antrašte Janice Brown neseniai 
rašė apie Lietuvos katalikus Britanijos 
katalikų savaitraštyje „The Universe“, 
Žurnalistė labai simpatingai mums lietu
viams apraišo gyvenimą po Sovietų jungu. 
„Nežiūrint KGB persekiojimo, Lietuva 
yra krikščioniškiausia šalis Sovietų Są
jungoje“, rašo Janice Brown.

„Kaip ir Lenkijoje“, toliau ji rašo, „lie- 
' tuvių nacionalizmas “ir katalikybė yra ne

išskiriamai sujungti. Valstybė siekia su
naikinti -abu“.

Toliau ji aprašo, krašto rusinimą, va
dovėlių perredagavimą, kunigų išniekini- 

'tikinčiųjų atleidimą iš darbo ir kt. 
Be t, dėk a katalikų vieningo .sugyvenimo, 
bažnyčios veikla yra mažiau išardyta ne
gu bet kur kitur Sovietų Sąjungoje. Lie
tuviai' neklauso vyriausybės parėdymų, 
kas liečia religiją. „Katalikai yra išradin
gi, elastiški, praktiški, net įžūlūs“.

Valdžia oficialiai leidžia bažnyčiai veik
ti, bet visi kunigai turi gauti KGB leidi
mą. Bet veikia ir katakombų bažnyčia. 
Yra draudžiama mokyti katekizmo, bet 
tas vistiek yra daroma slaiptai. Ir kunigai 
yra slaptai paruošiami ir įšventinami. Kai 
kurie pogrindžio kunigai dirba kaip para
pijų kunigai oficialioje bažnyčioje. Daug 
jų- aptarnauja sakramentais svarbias pa
reigas einančius tikinčiuosius, kurie neno
ri išsiduoti esą katalikais.

.Nežiūrint kratų ir areštų, pasirodė 50 
laidų Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos.
Nors vienuolynai buvo uždaryti 1940 m., 
apie 1200 vienuolių .tebeveikia slaptai ir 
pavaduoja kunigus, kur jų nėra.

Vyskupai yra labai persekiojami. Du 
vyskupai buvo ištremti į tolimas parapi
jas. Bet dabar jau policija bijo viešai areš 
tuoti kunigus. Vietoj to, ji pasiunčia gang 
sterius atakuoti kunigus. Keturi kunigai 
taip buvo nužudyti.

^Katalikų moralė yra stipri, jauni žmo
nės būriais eina į bažnyčią. Sovietai žino, 
kad Lietuvos bažnyčia yra gyva ir ji ne
pasiduos“.

Prie straipsnio yra pridėta fotografija: 
.Kalvarija: Lietuvos Kryžių kalnas Šiau
liuose.

ANGLIKONŲ IR KATALIKŲ 
VIENYBĖ

Anglikonų ir katalikų Bažnyčių jungti
nė komisija, per pastaruosius 14 metų ty
rinėjusi krikščionių Bažnyčios vienybės 
klausimą, kovo 29 d. paskelbė savo rapor
tą. Tą raportą turės apsvarstyti abiejų 
Bažnyčių viršūnės ir nutarti, ar jis yna 
priimtinas.

Komisija siūlo pripažinti popiežių abie
jų Bažnyčių galva.

COLUMBIA LAIMINGAI .NUSILEIDO
Amerikos stratosferinis sklandytuvas 

„Columbia“ po 8 dienų orbitoje, kovo 30 
dieną laimingai nusileido Naujos Meksikos 
aerodrome, JAV.

Mūsų senam draugui 
Joe Johnston'ui, 

jo įmylimai 'žmonai,, o mūsų 
ilgametei draugei Genovatei mirus, 

reiškiame gilią ir nuoširdžią 
užuojautą

E. ir M. K. Kugrėnai

BREŽNEVAS LIGONINĖJE
The TIMES (31.III) pranešė iš Maskvos, 

kad prez. Brežnevas grįžęs iš Taškento, 
kur viešėjo keturias dienas, dabar yra 
Maskvos ligoninėje. Britų laikraščio kores
pondentas patyrė iš sovietų šaltinių, kad 
prez. Brežnevas nėra rimtai susirgęs, bet 
tiktai ilsisi po pastarųjų dienų varginan
čio darbo.

Prez. Brežnevas, kuris gruodžio mėn. 
atšventė savo 75 metų gimtadienį, yra nu
vežtas į arti Kremliaus esančią ligoninę, 
kur gydomi aukšti pareigūnai. Per pasku- 
tinias dienas gatvė pi“ie ligoninės yra už
daryta judėjimui.

L. Brežnevo asmeninis gydytojas, kuris 
turėjo dalyvauti konferencijoje, Anglijo
je, neatvyko.

GEN. JARUZELSKIS RYTŲ BERLYNE
Pasibaigus Lenkijos diktatoriaus gen. 

Jaruzelskio vizitui Rytų Berlyne, buvo pa
skelbtas komunikatas, kuriame sakoma, 
jog Lenkija “ir Rytų Vokietija susitarė plės 
ti pramonės bendradarbiavimą, kad Lenki 
ja galėtų nugalėti komplikacijas, kilusias 
iš Vakarų valstybių įvestų sankcijų.

Tas daugiausia liečia kurą, žaliavą, che
minius gaminius, mašinas, elektros bei 
elektronikos įrengimus ir plataus vartoji
mo prekes.

Gen. Jaruzelskio ir Erich Honeckeiio 
pasirašytas komunikatas toliau ragina len 
kų tautą užmiršti praeities klaidas ir ko
voti piieš „ardomąją antisociajistinę veik
lą“.

LENKIJOS {SOLIDARUMAS 
NEPASIDUODA

Pogrindyje veikiančioji Varšuvos Soli
darumo grupė išplatino atsišaukimą, ku
riuo nariai yra raginami -boikotuoti val
džios siūlomus pasitarimus dėl profesinių 
sąjungų pertvarkymo, kuris „susilpnintų 
socialinę rezistenciją“ ir atstatytų senas 
komunistų partijas kontroliuojamas pro
fesines sąjungas. Nariai, kurie eitų į to
kias diskusijas, bus skaitomi ypatingai 
pavojingais kcioborantais.

POVANDENINIS LAIVAS (PRIE BRITŲ 
BAZĖS

Kovo 31 d. Britų karo laivynas pranešė, 
kad prie įėjimo į Holy Loch bazę, kur sto
vi Britų ir JAV povandeniniai laivai, gink 
luoti branduolinėmis raketomis, prie Ško
tijos krantų pasirodė paslaptingas povan
deninis laivas.

Svetimas laivas, spėjama — sovietų, bu
vo pastebėtas už trijų mylių teritorinių 
vandenų ribos, kur laivai turi teisę plau
kioti. Bet svetimos valstybės povandeninio 
laivo pasirodymas toje vietoje yra nesu
prantamas.

KOVALIOVO BYLA MASKVOS 
TEISME

Kovo 31 d. Maskvoje prasidėjo teismo 
posėdis, kuriame buvo svarstoma Ivano 
Kovaliovo byla. Teisiamasis yra paskuti
nis narys iš Maskvos grupės disidentų, 
kurie tikrino Helsinkio susitarimų vyk
dymą.

Teisiamasis yra Sergejaus Kovaliovo, 
nuteisto už bendradarbiavimą su Lietuvos 
disidentais, sūnus. Jo žmona taip pat bu
vo nuteista ir išsiųsta darbo stovyklom

PREZ. REAGANAS SIŪLO DERYBAS
Prez. Reaganas kalbėdamas spaudai 

ir televizijai kovo 31 d. pasakė, kad JAV 
ruošiasi pradėti su Sov. Sąjunga derybas 
strateginių ginklų (ilgos distancijos rake
tų) kontrolei. Jis pareiškė viltį, kad dery
bos prasidės šią vasarą ir vyks lygiagre
čiai su tomis, kurios jau dabar vyksta Že
nevoje.

VOKIETIJA DISLOKUOS RAKETAS
Vokietijos kancleris H. Schmidt kalbė

jo apie prez. Brežnevo pasiūlymą už
šaldyti viduitinio atstumo raketas Europo
je, kaip „labai įdomų žestą“. Bet kancle
ris pasakė, kad jis tikėjosi, jog Maskva 
padarys daugiau, t.y. sunaikins visas tu
rimas raketas. Sov. Sąjunga jau dabar 
(turės tiek raketų SS-20, kad gali pasiekti 
kiekvieną taikinį Europoje.

Jeigu Ženevos derybose nebus padaryta 
pažangos, tai kancleris ketina nuo atei
nančių metų pabaigos dislokuoti Vokieti
jos teritorijoje Amerikos raketas.

VOKIETIJA PRADĖJO RUOŠTI 
RAKETOMS VIETAS

Vak. Vokietijos užs. reik, ministerija 
pranešė, kad Vokietijoje jau pradėti pa
ruošiamieji darbai amerikoniškoms skrai
dančioms raketoms ir Pershing 2 dislo
kuoti. Tarp slaptų darbų yra geologiniai 
tyrinėjimai bunkeriams ir kitiems įrengi
mams statyti.

Pagal NATO planus, Vak. Vokietijoje 
bus dislokuota 200 raketų iš bendro skai
čiaus 572 visoje Europoje.

RAKETOS D. BRITANIJOJE
Neatsižvelgiant į protesto demonstracijas, 
D. Britanijoje jau pradėti paruošiamieji 
darbai Amerikos raketom? įrengti. Kaip 
praneša DAILY TELEGRAPH, Greenham 
Common vietoje statybos darbai buvo pra
dėti 1981 m. lapkričio mėn. Kitoje vietoje 
darbai prasidės kiek vėliau.

Britanijoje numatyta dislokuoti 160 ra
ketų pirmoje vietovėje, ir 64 — antroje.

PERT1NI PAS REAGANĄ
JAV prezidentas Reaganas priėmė Bal

tuose Rūmuose Italijos prezidentą Sandro 
Pertini (socialistą) ir nuoširdžiai padėko
jo jam už tai, kad Italijos policija išgelbė
jo raudonųjų (teroristų pagrobtą generolą 
James Dozien.

IPrez. Reaganas pasakė, kad Italija lai
mi kovą prieš „raudonąsias brigadas“.

BOMBA PRANCŪZIJOS TRAUKINYJE
Kovo 29 d. Paryžiaus •— Tuluzos grei

tojo traukinio piiešakiniame vagone spro
gus bombai, penki keleiviai buvo užmušti 
ir apie 27 sužeisti. Traukinyje važiavo 

300 keleivių. Manoma, kad bombą 
teroristai.

PASAULYJE

apie 
vežė

ŠAUDYMAS Į PABĖGĖLIUS 
LEGALIZUOTAS

25 d. Rytų Vokietijos parlamentasKovo 
priėmė (įstatymą, kuris legalizuoja šaudy
mą į piliečius bandančius pabėgti į Vaka
rų Berlyną, ar bet kur kitur į Vakarų Vo
kietiją, Liigšiol komunistų pasienio sargy
ba šaudė į pabėgėlius pagal valdžios slap
tas instrukcijas.

ROKAI (PRALENKĖ VAKARUS
Londono dienraštis The TIMES (III.24) 

pranešė, kad pagal Maskvos PRAVDĄ, 
Rokų keramikos gamykla, prie Kauno, tik 
riausiai pirmauja visame pasaulyje.

Motinos Dienos proga laikraštis paskel
bė, kad „Rokaisky“ fabrikas turi įrengtus 
įvairius patogumus naktinės pamainos 
darbininkėms. Fabrikas turi netik plaukų 
frizavimo salonus, maisto parduotuves ir 
batų taisyklą, bet ir psichologinę kliniką, 
kur darbininkės gaili nueiti „nuraminti sa 
vo nervus“, kai jie yra perdaug įtempti.

The TIMES užmiršo pažymėti, kad Ang 
lijeje uždrausta moterims dirbti naktinė
se pamainose. Tokiu būdu „Rokaisky“ fab
rikas dar ir kitu atžvilgiu pralenkė Vaka
rus.

SALVADORE (LAIMĖJO {DEŠINIEJI
Salvadoro rinkimuose į parlamentą val

dančioji krikščionių demokratų partija 
gavo 40% balsų, o kraštutiniai demokra
tinė Arenos partija — 30%. . Laukiama, 
kad krikščionių demokratų partija suda
rys koalicinę vyriausybę su keliomis cent
ro partijomis.

Per visą rinkimų laikotarpį krašte vyko 
aršios kovos 
jų sukilėlių, 
to rinkimus, 
metų krašto

tarp kariuomenės ir kairių- 
Kairieji boikotavo parlamen- 
kurie buvo pirmieji per 50 

istorijoje.

AFGANISTANO (LAISVĖS DIENA
š.m. kovo 10 d. Baltuosiuose Rūmuose, 

Washingtone, prezidentas Reaganas pasi
rašė deklaraciją, paskelbdamas kovo 21 
dieną Afganistano Laisvės Diena. Į šias 
iškilmes buvo pakviesti įvairių etninių 
grupių, spaudos ir JAV Kongreso atstovai.
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Per daug akademinio elito
Kovo mėn. keli britų žurnalistai lankė

si Gruzijos mokyklose.
Straipsnyje „Rusija nori darbininkų, ne 

išsimokslinusio eilito“, atspausdintame 
„The Observer“ savaitraštyje, A. Stevens 
aprašo savo įspūdžius, supažindina skai
tytojus su sovietinio švietimo pasiekimais 
ir iškelia dabartines problemas.

— Šūkiu „Eikit dirbti, bet ne studijuo
ti“, Gruzijos švietimo ministeris, vykdy
damas Sov. Sąjungos nutarimą pradėti 
skubią ta kryptimi akciją, ragina krašto 
jaunimą nesiekti aukštojo mokslo, bet 
mokytis amatų ir kuo greičiau įsijungti 'į 
pramonę.

dirbti į savo kaimus.
šiuo metu visoje Sov. Sąjungoje .smar

kiai mažinamas priimamųjų į universite
tus skaičius, o plečiamas amatų mokyklų 
tinklas. Per paskutiniuosius 5 metus, tų 
mokyklų padidėjo net 17 proc.

Aukštasis mokslas teikia galimybes pa
togesniam gyvenimui, nors ne visados ge
riau atlyginamam, o taip pat atleidimui 
nuo privalomos 2 metų karinės tarnybos. 
■Varžybos patekiti į universitetus yra dide
lės. Plačiai paplitusios privačios pamokos, 
už kurias mokama po 5 rublius.

Sovietų mokyklos, nežiūrint 1920 ir 1950

— Amerikiečių evangelistas Billy Gra- 
' ham priėmė pakvietimą kalbėti Sov. Są- 
’ jungoje. Reagano administracija nėra tuo 

patenkinta, nes 'tą Grahamo vizitą sovie
tai gali panaudoti savo propagandai.

— D. Britanija ir Ispanija susitarė pra
dėti balandžio 20 d. naujus pasitarimus 
Gibraltaro klausimu.

— Bangledešo kariuomenės vadas gen. 
Ershad pašalino krašto teisėtą valdžią ir 
laikinai įvedė karo stovį.

— Indija pirmą kartą pareiškė Sov. Są
jungai savo nusistatymą Afganistano 
■klausimu. Ji ragina abi puses susitarti, 
atitraukti' rusų kariuomenę, leisti afganis- 
taniečiams savarankiškai tvarkytis ir ne
priklausyti jokiems blokams.

— Irano — Irako karas vis nesibaigia. 
Praėjusią savaitę Irakas pranešė apie pra 
dėtąjį naują puolimą ir sunaikinimą 77 
iraniečių divizijos.

Iranas paskelbė, kad to puolimo metu 
žuvo 5.000 irakiečių, 7.000 buvo sužeisti 
ir 6.000 pakliuvo į nelaisvę.

— Tarptautinės oro linijų sąjungos duo
menimis, blogiausias pasaulyje 
mas yra Londono Heathrow. < 
Amsterdamo — Schipol. Britų oro 
British Airways, taip pat smarkiai 
kuojama.

— Indonezija užsakė už 20 mil 
britų dviaukščių .autobusų.

— Didėjant nusikaltimų skaičiui jauni
mo itanpe, D. Britanijoje keliamas rykščių 
bausmės grąžinimo klausimas.

— švedų helikopteriai ir karo laivai 
bandė sulaikyti nežinomą povandeninį 
laivą savo teritoriniuose vandenyse. Tai 
jau trečias toks atsitikimas.

— Lenkijos katalikai įsitikinę, jog nu
matytąjį rugpjūčio mėn. Popiežiaus vizi
tą karinė valdžia nutarus atidėti.

— (Pietų Korėjos policija suėmė 16.000 
žmonių, ieškodama nusikaltėlių, kurie pa
degė amerikiečių informacijos įstaigą.

— V. Vokietijos komisija buvo nuvyku
si |į Maskvą, kur tarėsi dėl 2 mil. vokiečių 
karių žuvimo vietų nustaitymo.

— Britų vyriausybė uždraudė impor
tuoti mėsą iš Ispanijos, nes jos skerdyk
los nesilaiko standartinių higienos reika
lavimų.

— Vakarų Berlyne prancūzų karo poli
cija suėmė kelis sovietų karininkus, įtar
tus šnipinėjimu.

— Britų kariuomenės pionieriai jau pa
statė laikiną tiltą per Taffo upę Cardiffe. 
Tiltas palengvins judėjimą Popiežiaus vi
zito Valijoj metu.

— Zambijos prezidentas Kaunda nori 
kalbėtis su P. Afrikos min. pirm. Botha 
Namilbijos nepriklausomybės reikalu. Jo 
nuomone, padėtis ten šiuo metu ypač pa
vojinga. Jau praeityje jis bandė taikiu 
būdu išspręsti to krašto klausimą.

— Zimbabvės min. pirm. Mugabe įsakė 
pravesti visų piliečių karinį apmokymą. 
Jis įsitikinęs, kad kraštui gresia pavojus 
ilš Pietų -Afrikos pusės.

— Du broliai' Anglijoje tikisi pasidalyti 
30.006 svarų, kai jų XII šimt. sidabrinių 
pinigų radinys bus parduotas varžytinėse.

— Narai turėjo taisyti JAV mokslinių 
tyrimų laivą, kai jį aplaužė 16 pėdų didu
mo ryklys.

— Los Angeles mokykloje mokinys nu-

aerodro-
Geriausias 

linija, 
kriti-

svarų
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Dain avietės

Nuoširdų lietuvių draugą 
inž. Joe Johnstone, jo mylimai žmonai 
GENOVAITEI GRIGAREVICIUTEI- 

JOHNSTONIENEI mirus, 
giliai užjaučia

DBLS IStoke-on-Trent 
skyriaus Valdyba jr nariai
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Kun. J. Kuzmickiui mirus, 

velionies giminėms 
Lietuvoje ir Bradfordo lietuviams 

reiškiame {nuoširdžią užuojautą 
Škotijos Lietuvių Socialinis klubas, 

šv. Cecilijos choras, 
Moterų d-jos IBellshill skyrius

A. SACHAROVAS PERSPĖJA {SOVIETŲ 
MOKSLININKUS

Dr. Andriejus Sacharovas, sovietų moks 
liniukas ištremtas į Gorki miestą, atsiun
tė per savo žmoną laišką į Maskvą. Laiš
ke dr. A. Sacharovas perspėja savo kole
gas, kad jų tyla žmogaus teisių klausimu 
gali priversti prie Stalino laikų priespau
dos Rusijoje.

Dr. A. Sacharovo laišką jo žmona “išda
lino užsienio žurnalistams Maskvoje. Laiš
ke jis sako, kad eilę metų jis pastebėjo, 
kad sovietų mokslininkai visiškai nepasi
sako žmogaus teisių klausimu. „Man yra 
gėda matyti, kad užsienio mokslininkai 
daugiau rūpinasi mūsų reikalais, negu 
mes patys“, — sako Sacharovas. Dabar 
ne Stalino laikai, bet jeigu mokslininkai 
tylės, tai tie laikai gali lengvai grįžti.

IRAKO — IRANO KARAS
Abi kariaujančios pusės — Irakas ir 

Iranas — pranešė, kad sumušė savo prie
šą. Irako karo vadovybė sako, kad Dezful 
rajone vykstančiose kovose žuvo 19819 
Irano karių, 196 tankai buvo sunaikinti ir 
105 šarvuoti automobiliai sužaloti.

Irano laikraštis sako, kad tame fronte 
savaitę trukusiose kautynėse žuvo 8000 
Irako kareivių, 12000 buvo sužeista ir 
13000 buvo .paimta nelaisvėn.

Irako prezidentas Saddam Hussein krei
pėsi į tarptautinę Islamo konferenciją, 
siūlydamas paliaubas. Jis pasakė, kad 
Irakas neturi jokių pretenzijų į Irano te
ritoriją ir siekia derybų teisingai taikai.

Švietimo srityje Sov. Sąjunga daug atsie 
kė. Dauguma jaunimo turi viduriniojo 
mokslo išsilavinimą ir nori toliau studi
juoti. Jie nenori eiti į fabrikus, o dar la
biau vengia darbo žemės ūkyje. To pašėko 
je, vystantis pramonei, atsirado trūku
mas darbo jėgos, o ypač kvalifikuotų dar
bininkų.

Praėjusiais metais, vienuoliktajame 
penkmečio plane, nutarta visom - priemo
nėm skatinti jaunimą stoti į amatų mo
kyklas. Televizija, spauda ir mokytojai 
įpareigoti diegti vaikams norą mokytis 
amato. Amatų mokyklų lygis pakeltas, sti
pendijos padidintos, ir sąlygos pagerin
tos. Besimokant amato, lygiagrečiai pra
einamas ir bendrojo išsilavinimo kursas.

Rygoje trečdalis viso jaunimo nuo 15 
metų jau lanko amatų mokyklas. Nuo 
1940 m., kai Latvija buvo įjungta, itų mo
kinių skaičius padidėjo 10 proc., tačiau 
naujajame penkmečio plane numatyta tą 
skaičių pakelti net 40 procentų.

Jaunimo bėgimas iš kolūkių, privedė 
Gruzijos kaimų mokyklose steigti eksperi
mentines žemės ūkio darbų klases. Jose, 
šalia standartinio akademinio švietimo, 
jaunuoliai mokomi naudoti ūkio mašinas, 
dirbti vynuogynuose, pienininkystės ūkiuo 
se ir kitur. .

Kaimo mokykloj, kurią lankė britų žur
nalistai, tik 5 proc. mokinių eis tiesioginiai 
į universitetus. Nemaža dalis tikisi siekti 
aukštesnio mokslo, atidirbę kelis metus 
kolūkiuose. Tokiems yra teikiamos pa
lankios sąlygos, tačiau jie turės pasirink
ti naudingas profesijas ir po to vėl grįžti

metų nukrypimų, veikia caristinės gimna
zijos pavyzdžiu. Net mergaitės nešioja 
tokias pat uniformas. Revoliucija nepakei
tė iš pagrindų senosios autoritetinės siste- 
temos, tik atidarė visiems kelią į mokslą.

1916" metais du trečdaliai Rusijos gy
ventojų buvo beraščiai, universitetuose 
mokėsi 130.000. Po 65 metų, studentų skai
čius pakilo daugiau kaip 5 milijonais ir, 
sakoma, trečdalis visų žmonių baigia įvai
rius lavinimosi kursus. Visiems .yra ‘įves
tas 10 metų privalomais mokslas.

Tas įspūdingas pasiekimas nesiderina 
su atsilikusios ir nuolatiniuose sunku
muose esančios ekonomikos reikalavimais.

Didėjant varžyboms patekti į aukštą
sias mokyklas, sovietų inteligentija suge
ba užtikrinti vietas savo vaikams.

Gruzijos sostinės Tbilisio pirmoji mo
kykla, kaip gimnazija, buvo atidaryta 
1831 metais. Joje ir dabar daugiausia mo
kosi šeštos ir septintos kartos gruzinų žy
mesniųjų šeimų vaikai. Mokykloje moko
ma rusų, gruzinų, anglų ir persų kalbų. 
Praėjusią vasarą, iš 114 abiturientų, 68 
tiesioginiai pradėjo lankyti universitetą.

Mokyklos auklėtiniai patys suorganiza
vo „mažąją akademiją“, susidedančią iš 
15 specialios programos grupių, kuriose 
universiteto akademikai dėsto ir tokius da
lykus, kaip optiką ir holografiją.

Peršasi mintis ekonomikos negalavimų 
kaltę primesti mokykloms ir jose rasti iš
eities tašką pakeitimams.

Nes tikrumoje mokyklos yra visuomenės 
vertybių ir įpročių veidrodis, — baigia 
autorius.

šovė mokytoją ir sužeidė kitus du moki
nius.

— Du britų studentai, kurie, gavę 500 
sv. stipendijas, išvyko į Floridą, bus nu
bausti.

— Arabų šeikai kaltina britus 'UŽ par
davinėjimą naftos žemiau nustatytos kai
nos.

— Praėjusią savaitę Lenkijoje buvo už 
daryta žurnalistų sąjunga, kuriai priklau
sė apie 10.000 žurnalistų. Po uždarymo, 
jos lyderis S. Bratkowski pareiškė: „Nors 
šiuo metu valdžia jaučia savo pergalę, ta
čiau viten tik jėgos neužteks, ši šalis ne
bus nugalėta".

Praėjusį rudenį S. Bratkowski buvo {pa
šalintas ilš komunistų partijos. Jo spėjimu, 
apie 10 proc. visų žurnalistų neteks savo 
profesinio darbo.

— Šveicarijos Ciuricho miesto valdžia 
nugriovė jaunimo centro pastaitą, kuria
me įvyko keli rimti susidūrimai su polięi-. 
ja.

— Paryžiuje prancūzų ūkininkai suren
gė milžinišką demonstraciją, reikalauda
mi kainų pakėlimo. Daugelio plakatų šū
kiai buvo nukreipti prieš britus, nes jie 
siekia pakeitimų Bendruomenės žemės 
ūkio politikoj.

Demonstracija praėjo ramiai. Tik pabai
goj, vieno namo balkone pasirodžiusi apa
tinėm kelnėm vyrą, minia apmėtė kiauši
niais. Vyras tuoj dingo, bet greit vėl išėjo 
su keptuve rankoje.

— Argentinos karinė valdžia atšventė 
savo 6 m. valdymo sukaktį. Ta proga bu
vo paleista 80 politinių kalinių.

1
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PRIE NAUJO KAPO
A.A. DAILININKĖ GENOVAITĖ GRIGORAVICICTĖ - JOHNSTONE

Prieš 38 metus palikome namus, arti
mus ir išėjome į nežinią. Išsiblaškėme po 
platųjį pasaulį... Ir kai dabar pažvelgiam 
į tą beveik keturių dekadų laikotarpį, aky
se tebestovi visų tų mūsų ilšeiviškojo gy
venimo pasisveikinimų ir atsisveikinimų 
neišlblėsęs vaizdas. Susipažinome, gyveno
me sugrįžimo viltim, kūrėme ir dirbome.

Lyg viena diena, prabėgo tie dešimt
mečiai, ir nepajutome, kaip atėjo laikas at 
sisveikinimams. Beveik su kiekvienu laik
raščio numeriu — naujas atsisveikinimas. 
Skaudžiausia, kai netenkame artimųjų, 
draugų, pažįstamų ir veikliųjų lietuviško
sios ugnelės kurstytojų.

Kovo 25 d. mirė dali. Genovaitė Grigo- 
ravičlūtė - Johnstonienė. Paliko ji mus tą 
pavasario pradžios savaitę, kai pirmieji 
žiedai ankstyvųjų gėlių jau skelbė atei
nant Velykas. Genovaitė mylėjo gėles. Jos 
dailės darbuose gėlių ir gamtos motyvai tu 
rėjo svarbiausią vietą. Dar Lietuvoje bū
dama, ji nupiešė apie 400 paveikslų, o 
gyvendama Anglijoje — dar daugiau.

Susirgo praėjusį rudenį, bet po sunkios 
operacijos, grįžo į namus. Keletą mėnesių 
jautėsi geriau ir gyveno viltimi. Tačiau 
žiaurioji liga nepaliko Genės. Ji vėl atsi
gulė Coventrio ligoninėj, iš kurios vėliau 
buvo perkelta į Leamingtono ligoninę ku
rioj ir užmigo amžinu miegu.

Neužėmė Genė aukštų vietų mūsų orga
nizacijose, bet jos širdis visad plakė lietu
višku pulsu. Jau Coventrio DBLS skyriaus 
žydėjimo laikais, Genovaitė įsijungė į 
bendrą veiklą. Daug laiko paskyrė „Gra
žinos“ moterų draugijai, prisidėdavo dar
bais ir patarimais .prie skyriaus ruošiamų
jų kultūrinių ir socialinių parengimų. Jos 
namuose kiekvienas lietuvis buvo malo
niai priimamas. Coventriškiai neužmirš tų, 
Genės ir jos vyro Joe iniciatyva, sureng
tųjų gegužinių, grybų ir uogų rinkimų.

Ištekėjus už anglo inž. J. Johnstono ir 
įsijungusi į apylinkės dailininkų ratelį, 
Genovaitė nenutraukė ryšių su lietuviais, 
bet dar laibiau juos sustiprino, įtraukdama

A.A. G. Grigaravičiūtė - Johnstone savo studijoje

Jurgis Gliaudą

Kamerinė muzika
LEMTINGI AKORDAI

Garūnas išsikvietė žmoną į priėškam- 
■bariį, kur nebuvo žmonių.

— Tau bloga? — sustyro Garūnienė, 
nuogąstyje plėsdama akis. Ji palietė vyro 
žandus. — Tu pamėlęs. Tu sergi.

— Dieve, kas mums daryti? — suvapėjo 
Gaoūnas ir petim atsirėmė sienon, kuri 
buvo padengta geltonais tapetais su juodų, 
smulkių rožių girliandomis. — Pianistas 
sugalvojo pabėgti. Jis ketina prašyti azy- 
lio. Jis prašė mane paskambinti policijai.

Jis tampė žmonos rankovę, stengdama
sis laikytis už jos alkūnės.

— Toks įvyks mūsų namuose? — ji dar 
nepasitikėjo.

— Mūsų namuose, — jis nuverkšleno.
— Įsivaizduok tik!

I'š svečių kambarių sklido smagus šur
mulys, įgėrusios draugijos šnektos, nusi
juokimai, o jiems jau atrodė, kad tai at- 
plasnuojančios milžiniškų nemalonumų 
katastrofos gaudesys.

— Juk tai katastrofa, — vebleno Garū
nas. — Juk tai pražudys mano muzikinio 
kritiko reputaciją. Atsilieps į Eriko liki
mą. Visi mumis pasitiki. Tai katastrofa!

— Tai gali būti provokacija, — ji sku- 
bbmis spėliojo.

— Kieno?
— Kas gali žinoti. Juk mes nepažįstame 

to pianisto.
— Ten mano sūnėnas, o čia mumis pa

savo vyrą lietuviškon veiklom Inž. Johns- 
tonas pamilo lietuvius, įsigijo daug gerų 
draugų, pramoko šiek tiek ir lietuvių kal
bos. Jis ne tik padėdavo lietuviams susi
tvarkyti įvairius reikalus angliškose įstai
gose, bet dalyvavo DBLS skyriaus susi
rinkimuose, lietuviškose pamaldose ir bu
vo kviečiamas kalbėti minėjimuose ne tik 
Coventry, bet ir kituose miestuose. Dažnai 
sakydavo prakalbas lietuvių kalba, ir čia 
Genės nuopelnas, nes ji jas paruošdavo. 
Jau nuo seno mielasis Joe tebėra Covent
rio DBLS skyriaus Garbės nariu.

Genovaitė mėgo literatūrą. Daug skaitė. 
Buvo plačiai susipažinusi su pasaulio kla
sikų raštais, todėl jos draugijoj visad įdo
miai praeidavo laikas. Mėgdavo keliauti. 
Keliaudama nepalikdavo paletės ir teptu
ko. Daug gamtovaizdžių nupiešė Prancū
zijoj ir kelionėse po Angliją.

A.A. Dail. Genovaitė Grigoravičiūtė - 
Jonelynienė - Johnstone buvo gimusi 1909 
m. rugsėjo 28 d. Parankavos km., Aukšta
dvario vlsč., Trakų apsk., amatininko šei
moje. 1932 m. baigė privačią dail. Vieno
žinskio meno studiją ir nuo 1939 m. daly
vavo dailininkų rengiamose parodose.

Vokietijoj gyvendama, iliustravo „Die
nas be Tėvynės“ ir „žingsnius“.

Atsikėlusi Anglijon, dirbo toliau, įstojo 
į anglų dailininkų draugiją ir nuo to lai
ko kasmet dalyvaudavo Coventrio ir War- 
wicko apylinkių dailininkų parodose. Prieš 
metus laiko, keli jos paveikslai, su anglų 
paroda, buvo išsiųsti į Prancūziją. Daug 
parodų suruošė ir lietuviams: Čikagoje, 
Londono Lietuvių Namuose, Lietuvių So
dyboje, Manchesteryje ir kitur. Lietuvių 
Namams padovanojo Vytauto Didžiojo pa
veikslą.

Kovo 31 d. palaidota Leamingtono kapi
nėse.

Paliko seserlį Mariją Vaitkuvienę ir ki
tus gimines JAV.

Mieloji Gene, baigei Tu savo kelionę 
šiame pasaulyje, palikdama mums šviesų 
prisiminimą.

sitiki, — vebleno Garūnas. — Tokia isto
rija mūsų pastogėje.

— Mes visiškai nepažįstame pianisto, 
— vystė mintį Garūnienė. — Kas jis toks? 
Gal būt kriminalistas?

— Dėl Dievo meilės, kas darytina? — 
sustenėjo Garūnas.

— Apsimesk susirgęs, — rado staigią 
išeitį Garūnienė. — Sunegaluoti lengva. 
Mažas širdies smūgis, panašiai...

Garūnas styrojo įsikabinęs į žmonos al
kūnę, neramiai žiūrėdamas į jos akis. Šio
se šviesiai pilkose akyse po apskritų aki
nių stiklais jis visad buvo pratęs rasti pa
tarimų, ir savo recenzijoms, ir sodo takų 
išdėstymui, ir žinoviškai nusakant pai
nias dijezo oktavas. Tose akyse jis rasdavo 
aforizmų — tiesiog iš jos lūpų į aforizmų 
kartoteką.

Kaip pavyks suvaidinti ligonį?
Į prieškambarį įžengė stambusis Ho

ras. Jis atrodė iškilmingai sujaudintas. 
Už jo nugaros riogsojo šviesiaplaukis Žu
kas.

— Atleiskite, — pasakė Horas, — iš
vykstame. Nemalonu, bet išvykstame.

Jis įsisteiibelijo savo žinančiomis aki
mis į viską žinančias Garino akis ir pa
aiškino:

— Vienas mūsų, pianistas, sunegalavo. 
Jis negali gerti1, o gėrė. Jis sunegalavo štai 
giai, sunkiai. Atleiskite.

Vyras kalbėjo angliškai, o Žukas 'įkišo 
lietuviškai:

— Stikliukas konjako Maliukui lygus 
geram nokautui.

— Tai mūsų nepriežiūros kaltė, —pa
sakė Horas. — We beg your pardon, —

MIRUSIOS
PALAIDOTA A. VAISIŪNIENĖ

Kovo 14 d. Karakaso kapinėse, Venecu- 
eloje, buvo palaidota širdies smūgiu mi
rusi Aleksandra Vaisiūnienė, daugeliui 
spaudos mėgėjų žinoma laikraiščio kores
pondentė. Laidotuvėse dalyvavo daug Ka
rakaso i.r provincijoje gyvenančių lietu
vių. Koplyčioje apeigas atliko kun. A. 
iPerkumas, o kapinėse su velione atsisvei
kino evang. kun. dr. Janos Domjan ir Ve- 
necuelos Liet. B-nės valdybos pinm. dr. 
Vyt. Dambrava.

Gimusi 1913 m. gegužės 26 d. Razalime, 
Aleksandra Kairytė Vaisiūnienė mokėsi 
Biržų gimnazijoje ir svetimų kalbų insti
tute, Vokietijoje.

Baigusi be to Vokietijoje Prekybos mo
kyklą ir Gailestingųjų seserų kursus, A. 
Vaisiūnienė Venecueloje dirbo klinikos 
■administratore. Laisvalaikiu ji dirbo Ve- 
necuelos liet. B-vės valdyboje ir rąžė ko
respondencijas keliems išeivijos laikraš
čiams, tarp kurių ir Europos Lietuviui.

Nuoširdi užuojauta velionės vyrui Juliui 
Vaisumui.

— Kovo 1 d. Brazilijoje mirė Aleksand
ra Bačelienė, inž. Zenono Bačello našlė.

— Vasario 6 d. Clevelande, JAV, mirė 
Sofija Akelaitienė, priklaususi ateitinin
kams, Lietuvių Frontu'i, L.B. ir Baltui. Ve
lionė buvo Vinco Akelaičio žmona.

INŽ. IR ARCHITEKTŲ VALDYBA
PLIA1S ir ALIAS Centro Valdyba 1981- 

84 m. laikotarpiui yra sudaryta Los Ange
les mieste, JAV. Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungas valdybą sudaro: arch. 
R. Mulokas — įpirm., inž. V. Tamošaitis 
— sekr., arch A. Sekas — iždininkas, dr. 
P. Žygas, arch. M. Stoškutė, arch. R. Stoč 
kus, inž. V. Vidugiris ir arch. E. Arbas — 
vice-pirmininkai.

Ilsėkis ramybėje gražiojoj 
apylinkės žemelėj. Sudiev.

Warwioko
V.K.

kartojo Horas.
Garimai pasijuto kaip naujai gimę. 

Toks virtuoziškas, toks vodeviliškas išsi
sukimas iš keblios padėties. Tegu jie 
Sprendžia savo problemas už Garimų na
mų sienų.

-— Maliukas yra kvarteto centras, — pa
sakė Žukas, — privalome saugoti jį kaip 
savo akį.

Garūnas, Žukas ir Horas įėjo į kabine
tą. Čia vienas prieš kitą giliuose odiniuo
se foteliuose sėdėjo Maliukas ir Požėla. 
Abu rūkė. Tai buvo detektyvų filmo sce
na: abu sėdėjo laisvai, rūkė ir sekė vie
nas kitą kaip dvikovininkai duelės metu 
pasidėję parištą ant gaiduko.

Pamatęs Garūną, Maliukas metė jam 
klausimą:

— Jau?
Ir linktelėjęs galva Požėlos link, sarkas

tiškai paaiškino:
— Žiūrėkite, štai jūsų namuose, jūsų pi 

ly, jis pasiskelbė laikąs mane ardėte.
— Bičiuli man, — kietai pasakė Žukas, 

— tu per nelaimę pilstelėjai per kraštą. 
Mes išvažiuojame iš viešnagės. Mes... na
mo. ..

— Nepaskambinote? — Maliukas, suk
rėstas, atsisuko į Garūną.

— Ne-e-e... vos apversdamas liežuvį at
sakė Garūnas. — Dėl to gali nukentėti 
daug žmonių.
Maliuko veidas pajuodo, lyg žaibo kibirkš 
tis jį nusvilintų. Vietoje veido buvo su
anglėjusi lenta su akių įdubimais. Lyg 
veido oda nuslinktų nuo kaulų ir apnuo
gintų juosvą kaukolę. Cigaretė Iškrito iš 
jo pirštų ir krito ant avokado spalvos

Su lietuiiaifi 
pasaulyje

PIRMADIENIAIS NĖRA DRAUGO
Čikagos liet, dienraštis DRAUGAS nuo 

kovo 1 d. neišeina pirmadieniais. Nuo da
bar per savaitę bus išleidžiami tik penki 
numeriai.

PAKEITĖ DARBĄ
Inž. Vyit. Kamantas, PLB Valdybos pir

mininkas, ligšiol dirbęs vienoje Amerikos 
statybos bendrovėje Čikagoje, nuo š.m. 
vasario mėn. perėjo dirbti Grand Rapids, 
Mioh., ligoninės adm. direktorium. Rude
niop žada persikelti ten gyventi su visa 
šeima.

BERNARDUI BRAZDŽIONIUI —- 
75 METAI

Amerikos lietuvių spauda atžymėjo poe 
to Bernardo Brazdžionio, dabar gyvenan
čio Kalifornijoje, 75 metų amžiaus sukaktį.

Gimęs 1907 m. vasario 2 d. Biržų aipskr. 
B. Brazdžionis padėjo kurti būdamas gim
nazistu. Pradžioje Vytės Nemunėlio slapy 
vardžiu rašė vaikų žurnaluose.

BAIL. iG. STANULIO |PARODA
Kun. A. Kezio, SJ, vadovaujamoji me

no galerijoje, Čikagoje, nuo vasario 16 
iki kovo 7 d. vyko Šveicarijoje gyvenan
čio dail. Gabrieliaus Stanulio paveikslų 
paroda.

Dail. G. Stanulis daugiau yra žinomas 
Šveicarijoje ir Prancūzijoje. Amerikoje 
jo paveikslai buvo parodyti pirmą kartą.

G. Stanulis, gimęs 1915 spalio 21 Suval
kų Kalvarijoje, mokėsi Kalvarijoje ir Tū
rine, Italijoje. Studijavo ir baigė Vilniaus 
meno akademiją 1940-1944, Ženevoje, švei 
carijoje, 1945-1948 studijavo meno aka
demijoje. Kartu studijavo ir psichologiją 
ir įsigijo pedegoglkos mokslo licencijatą. 
Dabar gyvena Šveicarijoje ir profesoriau
ja Ženevos Meno mokykloje.

Savo parodas yra rengęs Šveicarijoje, 
Prancūzijoje. Jo kūrinių turi įsigiję Euro
pos modernieji dailininkai. Yra abstrakti
nės krypties dailininkas.

PAGERBTAS INŽ. JULIUS (BULOTA
Žinoma Amerikos chemijos pramonės 

bendrovė „The Gates Rubber Company“, 
kurioje jau ilgesnį laiką dirba inž. Julius 
Bulota, savotišku būdu pagerbė savo bend 
radarbį.

Bendrovės leidžiamas žurnalas PROG
RESS atspausdino straipsnį „Jeigu mūsų 
sielose mirs Lietuva“, kuriame aprašo
mas Juliaus Bulotos gyvenimas, pasitrau
kimas iš Lietuvos, jo atvykimas į Jungti
nes Amerikos Valstybes ir jo darbas. Dau
giausia dėmesio skiriama jo pastangom 
išlaikyti lietuvišką dvasią namuose. Ir tai 
gražiai įrodoma nuotraukomis ir aprašy
mu, kad numuose yra viskas lietuviška. 
Jų abu vaikai lankė lietuviškas mokyklas, 
gerai kalba lietuviškai, reiškiasi lietuviš
kose organizacijose Ir tautinių šokių gru
pėse. Drauge jie yra ir šio krašto patriotai.

Nuotraukos vaizduoja patį Julių Bulotą, 
gintaro karolius, tautinius drabužius, juos
tas, taukinių šokių grupę, šiaudinį Kalė- 
dė eglutės papuošalą, grafikos raižinį, lie
tuviškų valgių lėkštę, juostų audimą, prie
juostę, dvi šokančias lietuvaites, situaci
jos žemėlapį, Lietuvos stilizuotą vytį.

Anksčiau Julius ir Antanina Bulotai gy
veno prie New Yorko, bet nuo 1978 m. 
juos iškėlė į Denver, Colorado, JAV.

Suremontuoti prašytojo J. B. nutekamą
jį vamzdį.

(Rezoliucija pareiškimo kampe)

kilimo. Garūnas pastebėjo ir koja pris
paudė nuorūką.

Požėla ir Žukas, abu dvigubai stipresni 
už Malluką, mikliai, sanitariškai, paėmė 
jlį už pažastų, įgudusiai, kaip silpną ligo
nį — užvaldė jo jėgas ir pasuko durų link. 
Taip — trys sukybę — jie išėjo su valios 
netekusiu pianistu į virtuvę, kad svečiai 
tos scenos nepastebėtų.

— Čia trys stačios pakopos, — 'įspėjo 
Garūnas, uždegdamas lauko lempą ties 
virtuvės durimis.

Kvarteto dalyviai jau buvo lauke, prie 
Horo automobilio. Jie visi lengvai sutilpo 
dideliame vežime ir dingo kaip vaiduok
liai, lyg ore, tamsoj ir drėgmėj ištirpę...

Įsilinksminę svečiai, patyrę, kad staigus 
pianisto kepenų priepuolis privertė gast
rolierius grįžti į viešbutį, apgailestavo pia
nistą ištykusią bėdą. Tai neišvaikė sve
čių. Jie užsibuvo dar ilgai. Mezgėsi, įdo
mus pasikalbėjimai. Atsigavęs Garūnas 
suskubo sublizgėti savo muzikiniais afo
rizmais. Jam dabar, skaidriai apšviestoje 
patalpoje, tarp linksmų svečių, dingojosi 
— jis išgelbėjo savo namų reputaciją, jis 
išgelbėjo Savo tolimą sūnėną Eriką nuo 
įtarinėjimų ir priekaištų. Katastrofa mez
gėsi po jo namų stogu, o dabar jis ir Eri
kas rašys muzikines recenzijas kaip rašę.

Kada, pagaliau, jau paryčiu, Garimai, 
liko vieni, Garūnas 'gudriomis akimis pa
žiūrėjo žmoną.

— Aš parašysiu jiems puikią recenziją, 
plačią, gilią, kaip atestatas. Kad tik Eri
kas nepagalvotų, jog aš pasuoju prieš ka
merinę muziką.

(pabaiga)

Atsiųsta paminėti
Vytis, Nr. 6, 1980 m. Pasaulio Lietuvių 

B-vės leidinys. Šioje knygelėje — Liet, 
pogrindžio leidinio VYTIS Nr. 6 tęsinys 
nuo 42 iki 110 psl. Knygelės kaina — 4 
dol. Gaunama PLB Valdyboje, 5620 So, 
Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636, USiA.

Chronicle of the Catholic Church in Li
thuania, Nr. 48, June 29, 1981. Lietuvos 
K.B. Kronikos Nr. 48, vertimas į anglų 
kalbą. Išleista knygelės formoje, 64 psl, 
Leidėjas Lithuanian R.C. Priests' League 
of Amerika, 351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207, USA.

Akiračiai, Nr. 1, 1982 m. sausis. Atviro 
žodžio mėnraštis, Chicago, JAV.

Naujoji Viltis, Nr. 14, 1981 m. Politikos 
ir kultūros žurnalas. Leidžia Liet. Studen
tų Tautininkų Korporacija, „Neo Lithua
nia“ ir Amerikos Liet. Tautinė Siga, Chi
cago, JAV. Šiame numeryje 160 psl, kai
na 5 dol.

Lietuva, Nr. 1, 1981 m. sausis - balandis. 
Filatelistų d-jos biuletenis. Red. J. Ado
mėnas ir A. Belecką, Chicago, JAV.

Elta-Press Nr. 1-2, 1982 m. sausis - va
saris. Eltos informacijos italų kalba. Red. 
V. Mincevičius, Roma. Italia.

Šiame numeryje kun. Jaugelio mirties 
2 metų sukakčiai skirtas straipsnis ir 
daug kitų informacijų.

Laiškai lietuviams, 1982 m. vasaris. Re
liginės ir tautinės kultūros žurnalas. Lei
džia Tėvai Jėzuitai, Chicago, JAV.

Laivas, Nr. 1, 1982 m. sausis - vasaris, 
Religinio ir tautinio gyvenimo dviimėnesi- 
nis žurnalais. Leidžia Marijonų vienuolija, 
Chicago, JAV.

Baltic News, Nr. 4, 1981 m. gruodis. Es
tų, latvių ir lietuvių biuletenis anglų kal
ba, leidžiamas Tasmanijoje, Australija.

J laisvę, Nr. 83, 1981 m. gruodis Politikos 
žurnalas. Leidžia Lietuvių Fronto Bičiulių 
Taryba, JAV.

Karys, Nr. 1, 1982 m. sausis. Pasaulio 
Lietuvių karių - veteranų mėnesinis žur
nalas. Red. Z. Raulinaitis, Brooklyn, JAV.

Kai raudojo Lietuva...
Juokėsi žiedai alyvų, 
Sviro žiedas jazminų, 
Rytas kėlėsi ankstyvas, 
Kai (išlvylkom iš namų.

Automatas mus lydėjo, 
Sekė pėdomis šuva, 
Raudos kaimuose girdėjos, 
Tai raudojo Lietuva.

(Pokarinio tremtinio eilėraštis)

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 53

Mikas neturi nei brolių, nei seserų. Jo 
tėvo anūkas yra Juozo tėvo sūnus.

Kokia giminystė riša Juozą su Miku?

Atsakymas Nr. 52
12.

Šv. Petras priima naują atvykėlį.
— Nežinau, ką su tavim daryti, — varto 

žmogelio žemiškąją bylą. — Per blogas 
esi lį dangų, bet per geras 'į pragarą...

— Susimylėk, apaštale... gal kur nors 
rasi man vietelę... — liūdnai dėsto žmo
gus.

Pagailo šv. Petrui nusidėjėlio:
— Žiūrėk, aš tau pačiam leisiu pasirink 

ti vietą: čia viršuj, arba ten apačioj, — 
ir atidaro dangaus vartus.

Eina žmogelis puikiais sodais ir dairosi: 
gražu, ramu, susėdę angelai šventas kny
gas skaito, biiblijas varto, kanklėm ir var
peliais skambina...

— Na, o dabar eik pasižiūrėti į apačią,
— sako apaštalas ir išveda už vartų.

Bijo žmogelis, bet eina.
Prie pragaro vartų pasitinka jį manda

gus velniukas. Iš pradžių rusiškai užkal
bina.

— Nesibijok, pas mus gera ir linksma! 
Pats pamatysi... — ir įveda puikiem sa
lėm

Stebisi žmogelis: muzika groja, (prie 
sitalų susėdę ponai maskvinę vodką geria, 
ikrus šaukštais semia. Scenoje vyksta 
striptizas...

— Tai ką! Patinka? Gali pas mus pasi
likti, — gundo velnias ir veda prie telefo
no. — Skambink į dangų!

Suka žmogus telefono raides: P-E-T...
Atsiliepia šv. Petras.
— Liksiu apačioj, nenoriu aš ten jūsų 

trukdyti... nelabai mėgstu knygas... — 
atsiprašinėja žmogelis.

— Gerai, gerai, pasilik, — padeda-ra
gelį apaštalas.

— Einam! — sako velnias, ir veda laip
tais žemyn.

Atidaro kitas duris: karštis didžiausias, 
deguto tvaikas, velniai birbynes ir sku
dučius pučia, girdėtis 'klyksmai ir dantų 
griežimas...

Sustoja žmogelis ir klausia:
— Gal paklydom?.. čia ne ta vieta...
Velnias vizgina uodega, kanopa moja ‘t 

šypsosi:
— O, ne! Tu liksi čia. Ten, kur buvom

— tik turistams!
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LNB REIKALAI
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS PRANEŠIMAS

dūrusi teisme (Industrial Tribunal).
Šiuo metu Valdybos nariai vadovauja 

Sodybai ir deda pastangas tinkamai ją su
tvarkyti ir atgaivinti veiklą. Sodyboje gy
venančių pensininkų skaičius sumažėjo 
iki 10-itiies. Reikia tikėtis, kad ateityje So
dyba patrauks kiek daugiau mūsų vyres
nio amžiaus tautiečių, nes dalinai tam 
tikslui ją įsigijome. Valstybė moka už pen 
sininko išlaikymą maždaug £2,600 į me 
itus. Per praeitus metus už pensininkus 
gauta maždaug £34,000. Atėmus tą iš 
bendros nuomų ir maisto sumos gaunasi, 
kad ilš kitų atostogautojų ir svečių gauta 
apie £18,000.

Iš to matome, kad mūsų pensininkai 
stipriai prisideda -prie Sodybos išlaikymo. 
Jų gerbūvis Valdybai rūpi ir sten-giamąsi, 
kiek sąlygos leidžia, jį gerinti.

Ateityje Sodyboje teks padaryti kai ku
lių pagrindinių pagerinimų ir senesnių 
pastatų remontų, kad Sodyba būtų pa
traukli svečiams ir mūsų visuomenei. Val
dyba tiki, kad Sodyba ir toliau bus nau
dinga mūsų visuomenės -gyvenimui ir veik 
lai.

Spaudos (Skyrius
Bendrovė parėmė Spaudos. Skyrių 

£12,551 suma. Į jo išlaikymą žiūrime kaip 
į labai svarbią mūsų kultūrinės veiklos 
sritį. Jei pridėsime jau anksčiau minėtą 
£4,312 sumą, tai Bendrovė kultūriniams 
reikalams išleidžia netoli- £17,000 ‘į metus. 
Tai yra maždaug pusė jos apyvartos -pelno.

Bet ir Spaustuvėje teko stengtis įvai
riais būdais mažinti administracines ir 
produkcines išlaidas, einant taupumo ke
liu. šiuo metu spaustuvės personalas su
mažintas iki dvejų -asmenų ir atliekami 
tik paitys būtiniausi daubai, kaip „Europos 
Lietuvis“, jaunimo laikraštis „Lynes“, kas 
metinis kalendorius Ir, kiek laikas leidžia, 
knygų spausdinimas. Tokia padėtis ilgai 
nesitęs. Bus Ieškoma būdų spaudos sky
riaus darbą gerinti. Praeitais metais teko 
įsigyti geresnį linotipą. Bet aišku, kad 
kiekvienas pasisekimas glūdi žmonėse. 
Tą matome mūsų jaunimo laikraštyje, 
kurį maža grupelė redaguoja ir paruošia 
spausdinimui. Tai mums kainavo £700 
metams.

Taip pat tenka sveikinti- „Europos Lie
tuvio“ redakciją, kuri su pasiaukojimu at
lieka didelį darbą. Apgailestaujame nete
kę ilgamečio jo bendradarbio kun. J. 
Kuzmlc-kio, kurį ilgai prisiminsime.

Kasmet kylančius spaudos nuostolius 
pavyko sustabdyti. Pagerėjo ir E. Lietuvio 
prenumeratos pajamos. Spaustuvėje teko 
atsisakyti kai kurių pašalinių spaudos 
darbų. Nepakilo ir atlyginimai, pašto ir 
administracijos išlaidos. Esame labai dė
kingi mūsų talkininkams, ypač E. Lietu
vio ekspeditoriams už jų pastangas ir pa
galbą, be kurios mūsų visuomeninis ir kul
tūrinis darbas būtų neįmanomas.

Reikia tikėtis, kad mūsų visuomenė,

Praeitieji Bendrovės veiklos metai at
nešė gerus rezultatus, nors Ir turėta ,tam 
tikrų sunkumų.

Finansinius metus baigėme su grynu 
pelnu sumoje £10,893. Visi Bendrovės 
Skyriai parodė pažangą, nežiūrint to, kad 
ekonominė padėtis šiame krašte dar nė
ra pagerėjus1!. Dėl to teko vadovautis tau
pumo principais tiek finansiniuose reika
luose, tiek tarnautojų atžvilgiu. Sociali
niams Ir kultūriniams reikalams išleista 
£4,312, kiek mažiau negu praeitais me
tais. Įvairūs remontai ir pagerinimai vi
suose skyriuose kainavo £7,326 (£,109 
mažiau negu 1980 m.). Prie gryno pelno 
padidėjimo prisidėjo ir padidėjusios palū
kanos už investacijas £7,512 sumoje. 
Daugiausia palūkanų gauta iš £40,000 do
lerinės sąskaitos ir £10,102 senų investa- 
cijų. Banko sąskaitoje finansinių metų 
gale turėjome £59,103. Bet tenka paste
bėti, kad įvairūs valstybiniai mokesčiai 
už nuosavybę ir investacijas, taip pat ge
rokai padidėjo, pav. corporation tax už pa
lūkanas pakilo iki £2,399.

Lietuvių Namai (Londone
Namų pelnas pakilo £1.512. Numatant 

nekilnojamo turto mokesčių (rates) pa
kėlimą, teko pritaikyti taupumo principą, 
atleidžiant vedėjo padėjėją. Tas buvo pa
daryta finansiniams metams Įpusėjus ir 
dėl to dar pilno pagerėjimo atlyginimų su
moje nesimato. Teko pakelti kambarių 
nuomas, kad padengus padidėjusius mo
kesčius ir elektros bei gazo išlaidas, ku
rios pakilo £2,300. Remontai ir pagerini
mai, kaip priešgaisriniai įrengimai ir iš
laukiniai remontai, turės bus vykdomi ir 
toliau.

Kaup matosi iš -apyskaitos, -baro pajamos 
nepakilo, kas kelia rūpesčio. Atrodo, kad 
didelę paramą Namams duoda lošimo ma
šinos ir, kaip minėjau, kambarių nuoma. 
Teks didesnį dėmesį kreipti Į įvairių me
ninių ir kultūrinių parengimų organiza
vimus mūsų Centre. Tai duotų ne tik di
desnę finansinę naudą, bet taip pat sustip
rintų mūsų socialinę veiklą, čia tikimės 
pageibos 'iš L. Namų Klubo valdybos.

Sodyba, Headley Park
Sodybos apyvartos pelnas pakilo tik 

£1072. Tai yra menka suma, kada bend
ros pajamos pasiekė 100,000. Maitinimo ir 
nuomų pajamų buvo £12,146 daugiau ne
gu 1980 m. Pagerėjo ir lošimo mašinų pa
jamos. Tuo tarpu baro pajamos sumažėjo 
£1,253. Praeitais metais remontams buvo 
išleista £1.707. (Išlaidose atlyginimai padi
dėjo net £4,210.

Tenka apgailestauti, kad jau kurį laiką 
Sodybos reikalai kėlė rūpestį valdybai. 
Buvo prieita prie situacijos, kad su ve
dėjais nebuvo galima toliau dirbti, ir juos 
teko atleisti, šiuo metu platesnių paaiški
nimų negaliu patiekti, nes byla yra atsi

Sftaitytaju faubkai
KARTĖLIO VAKARAS

Daug kalbama ir rašoma apie kultūrą, 
elgesio normas ir t.t. Manau, kad pagaliau 
atėjo laikas ir mūsų laikraščio puslapiuo
se apie tai padiskutuoti.

Tai geriau pradėti nuo faktų. Visi gerai 
atsimename Vasario 16-tosios minėjimą 
Nottinghame, į kurį suplaukė minios mūsų 
didžiai gerbiamų tautiečių. Kai kas atvy
ko su pažįstamais pasimatyti, kai kas, pat
riotiškos dvasios lydimi, Lietuvos Nepri
klausomybės paminėti, o kai kas — sa
vęs parodyti. Na, ir parodė. Ne, ne ant 
scenos... Ten šviesos, o ir žiūrovų per daug 
buvo, o gal Ir per kuklūs, neišdrįso.

Kaip sakoma, prie tamsos ir būryje, 
daugiau drąsos. Nežinote apie ką kalbu? 
O gi apie mūsų mieląją publiką, kuri ke
lyje ištroškusi, troškulį palaimintame ba
re numalšinusi, kartu numalšino ir norą, 
taip retai rengiamų kultūrinių renginių, 
pasižiūrėti...

Ne tik kad patys tuo nesidomėjo, bet 
dar ir kitiems trukdė. Tuo labai priminda
mi tą Šunį ant šieno, kuris nei pats jį ėda, 
nė kitam duoda. (Pradžioje dar buvo pusė 
bėdos, (bet, programai įpusėjus, patys sa
viveiklą rodyti pradėjo. Gaila to triūso, to 
prakaito kurį išliejo programos dalyviai 
ruošdamiesi koncertui. Jei jau ne taip įdo
mu kai kuriems buvo, tai reikėjo nors iš 
mandagumo patylėti ir leisti kitiems gėrė
tis tikrai nuostabiu koncertu.

Tiesa, iš kai kurių teko girdėti, kad 
programa per ilga buvusi. Bet noriu !į ši
tuos priekaištus visiems vienu kartu atsa
kyti: O ko rūkote, kaip kaminai? Tik ne
sakykite ką 'bendro turi dūmas ir progra
mos ilgumas. Dar koncertui neprasidėjus, 
salė mėlynavo, nors kirvį kabink. Kol pro 
gramoje dalyvavę dainininkai ir šokėjai 
Išsičiaudėjo ir kvapą nuo dūmų atgavo, 
geras pusvalandis užtruko, o jis gi planuo
tas nebuvo. Kiek atsimenu, tokia pati dū
minė istorija įvyko ir Mančesteryje prieš 
kelis mėnesius.

Taigi, mieli tautiečiai, vietoje tikrai pel- 
nynų aplodismentų, koncerto dalyviai ir 
rengėjai širdyje išsinešė kartėlį. Galima 

tik apgailestauti, kad keletas „kultūringų“ 
svečių aptemdė tikrai tokį nuostabų ir 
brangų mums visiems vakarą. A.K.

DĖL (LIETUVOS SIENŲ
Prašau leisti man pasisakyti, apie būsi

mas Lietuvos sienas. (— Kiti rašo:— „E. 
Liet.“ kovo 5 d.) Man atrodo, kad asme
nys, kurie nori praplėsti Lietuvos sienas 
(Rytprūsiai; Vakarinė Prūsija, Gudija, ir 
buvusias Jotvingių žemes), nežino ką jie 
sako ir pageidauja. Rusai geruoju neišeis 
iš Lietuvos, neit Ir tuo atveju, jeigu per 
stebuklą, ateitų 'į valdžią tikra demokra
tinė vyriausybė. Vokiečiai paims vėl Ryt
prūsius, kai tiktai galės, ir Vakarų Prū
siją iki Oderio upės.

Bet svarbiausia, Sovietai nepasitrauks 
iš Pabaltijo valstybių, — Rytprūsių ir kitų 
žemių — be karo.

Būsime laimingi,, jeigu po karo galėsi
me atstatyti Lietuvą dabartinėse sienose 
per 50 — 60 metų. Truks visko: medžia
gos, — kapitalo, darbo rankų, sąjunginin
kų ir globėjų.

Sakau „jeigu galėsime“, — tai reiškia, 
— lietuvių tauta, — tiek kiek jos Išliks, — 
bet ne mes, kurie dabar esame išeivijoje.

P. Levandauskas (Škotija)

DAUGIAU VALTERININKŲ Į „E.L.“ 
LAPUS

Remiu Dr. K. Valterio; „Mąstymus“. 
Nors ir po ilgesnios pertraukos jis pateikė 
savo pasisakymą, dėl „E.L.“ cenzūros.

Tai ir yra mano, pasisakymas; „Daugiau 
valterininkų“ į „E. Lietuvio“ puslapius.

Kas parašo savo nuomonę tai mano ma
nymu, Redakcija .turėtų, priimti su 
džiaugsmu, kad dar mūsų tarpe, yra my
linčių savo brangią spaudą. Kai yra sako
ma, „vienam patinka duktė, o kitam uoš
vė; Tai taip gali būti ir skaitytojais, kai 
vieni skaito, tik tokius rašinius, kas buvo 
prieš 100 metų. O. kiti tomis pasenusio
mis istorijomis nesiįdomauja. Manyčiau, 
kad mūsų dabartiniame išeivijos gyveni
me yra įdomesnės kasdieninės žinios.

„E.L“ ilgametis skaitytojas, J. Liobė 

įvertindama mūsų spaudos darbuotojų pa
stangas, nuoširdžiai rems jų darbus, pre
numeruodama laikraštį ir kitus leidinius.

Bendrovės administracija
Centro įstaigos išlaidos pakilo tik £162, 

Atskaitomybę veda finansų direktorius ir 
jo padėjėjas vakarais. Kiti direktoriai rū
pinasi jiems pavestų skyrių reikalais, o 
raštinės kasdieninius darbus atlieka admi
nistratorius.

1981 m. geg. mėn. 20 d. iš direktorių pa
sitraukė R. šova. Į jo vietą buvo pakvies
tas A. Pranskūnas, kuris deja negalėjo 
dalyvauti visuose valdybos posėdžiuose.

■Iš Bendrovės £15,000 registruoto -akci
nio kapitalo liko 3032 neparduotos akcijos, 
šiam akcininkų suvažiavimui Valdyba 
siūlo priimti rezoliuciją, kuri leistų lietu
viškoms institucijoms pirkti akcijas už no
minalinę kainą. Ta proga galėtų -pasinau
doti ir jaunimas. Valdyba mano, kad tuo 
būdu užtikrintume Bendrovės tęstinumą 
ir kontrolę, kad ji ir toliau tarnautų lietu
viškiems reikalams.

Pabaigai norėčiau pareikšti- Vadybos pa
dėką bendrovės tarnautojams ir bendra
darbiams, kurie su pasišventimu ir gera 
valia atlieka savo pareigas.

Tikiu, kad kai kurių nuklydusių žmonių 
padaryti begėdiški ir neteisingi užmetimai 
mūsų darbuotojams, bus Suvažiavimo at
mesti ir pasmerkti-. Taip pat turėtų būti 
pasimerkti asmenys ir išeivijos laikraščiai, 
kurie tą melą skleidžia.

Valdyba kreipiasi į akcininkus, prašy
dama rimtai -pagalvoti, duodant įgalioji
mus atstovauti jų akcijas. Valdybos at
likti darbai ir sprendimai- buvo padaryti, 
siekiant Bendrovės gerbūvio, nuo kurio 
priklauso mūsų ateities veikla. Tikime, 
kad Suvažiavimas tai tinkamai (įvertins.

J. Alkis,
L.N.B. Pirmininkas

Rašo K. Valteris 

Laisvalaikio 
mąstymai

KSG ar KGB?
Su dideliu dėmesiu sekiau kai kurių 

skaitytojų jautrius atsiliepimus į paskvilį 
„DESTROY THE WORM“. Apgailestauju, 
kad KIRMINO SUNAIKINIMO GRUPĖ 
(Sutrumpintai vadinsiu ją KSG) neatsiun
tė man šio spausdinio, kurį pavėluotai ga
vau „juodoj rinkoj“... DBLS Centro Val
dyba ir „Europos Lietuvio“ redaktorius 
verti papeikimo dėl neperspausdinimo šio 
„šedevro“ laikraštyje. Manau, kad daug 
skaitytojų nėra skaitę paskvilio ir pagrįs
tai spėlioja, jaudinasi ir klausinėja „Kas 
čia dabar darosi?“. Skaitytojai, paskaitę 
„Destroy The Worm“ būtų panašiai verti
nę šį leidinį kaip Kapitonas V. Andruške- 
vičius ir ponai J. Adamonis, J. Petrėnas, 
J. Pipynė ir Z. Sledziauskas. Man geriau
siai patiko Kpt. Andruškevičiaus ir p. 
Adamonio komentarai.

Aš labai retai skaitau rašinį du kartus,
bet KSG „kūrinį“ skaičiau net šešis kar
tus ir, deja, nesupratau straipsniopalai- 
kio turinio, minties ir paskirties... Matyt, 
Anot KSG, aš priklausau prie „be gilesnio 
Išsilavinimo žmonių“!... Gėda Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos Universitetams, kad 
jie nesugebėijo įdiegti man gilesnio išsiiavi 
nimo...

Paaiškėjus, kad p. V. Kupsčio parašas 
po rašiniu buvo suklastotas — KSG jau 
virto NG, t.v. NUSIKALTĖLIU GRUPE!

Pasigendu išsamesnio įvertinimo, raši
nio, po kuriuo pasirašė KIRMINO SUNAI
KINIMO GRUPĖ“. Tik kelis kartus per
skaičius 'šį rašinį išryškėja jo stiliaus ir 
minčių dėstysenos prastumas. Jei jį rašė 
gilesnio išsilavinimo žmonės, tai aš teikiu 
pirmenybę protaujantiems nemokšoms! 
Nesuprantamiausia yra antroji rašinio pu
sė, o ypač pastraipos, prasidedančios žo
džiais „Neviena pabėgėlių grupė JAV...“1 
ir „Tai yra priimta komunistu infiltrato- 
rių...“ Na, ir kitos pastraipos sunkokai su
virškinamos mano smegenims. Ale Ir pir
moj raižinio pusėj netrūksta mįslių, čia 
kalbama apie vadus. Tai lyg ir rodytų, 
kad KSG yra FUHRER'io ar DUCE's ger
bėjai. Pas mus čia, rodos nariai ar atsto
vai renka Valdybas, o ne vadus! Kitur ra
šiny sakema „Jūsų komitetas“. Čia jau 
kvepia sovietine santvarka: juk ten komi
tetai labai madoj!

Mane labai sudomino žinutė, kad „Spe
cialiame DBLS Vadų susirinkime buvo pa
siūlyta, kad sekantis (mano pabraukta) 
laiškas būtų atspausdintas jūsų laikrašty
je. Nubalsuota 24-4 balsais prieš. Tai tik
ra cenzūra“... Man nesuprantama reikšmė 
žodžio „sekantis“: ar reikia suprasti, kad 
dar bus sekantis laiškas, ar kalba eina apie 
šį, po kuriuo pasirašė KSG? Man, nors ir 
be gilesnio išsilavinimo, yra aišku, kad 
susirinkime dalyvavo mažiausiai 28 vadai, 
bet nežinojau, kad turim tiek daug fūh- 
rer'ių... Mįslė gilėja ir įdomėja perskai
čius „E.L.“ 5 nr. kronikoj „Provokatorių 
darbas“ ir „EL.“ 11 nr. kronikoj „Kirmi
nų medžioklė“. Jei 28 VADAI žinojo apie 
KSG laišką, o DBLS Centro Valdyba, Ta
ryba ir „E.L.“ redakcija dar nežino ir „te- 
bekirmėliauja", tai mums, tolimų užkam
pių kaimiečiams jau darosi linksma!

Baigiant šias pastabas, norisi paspėlioti 
apie KSG. Kas tai per paukštis? Gal tai

„LIETUVOS PAJŪRIS“
Mažajai Lietuvai skirtas „Laisvosios 

Lietuvos“ priedas.
„Lietuvos Atgimimo Sąjūdis“ Chicagoje 

leidžia 12 puslapių, didelio formato, dvi
savaitinį laikraštį „Laisvoji Lietuva“. Lei
džia įgaliotas leidėjas Valerijonas Šimkus 
(anksčiau jis buvo ir redaktorius). Leidė
jo pavaduotojas — Kazys Oželis, redakto
rius — Morkus Šimkus, Administratorius 
— Alfonsas Rimas.

(Be jau čia išvardintų, kiekvieną kartą 
dar laikraštyje skelbiama 15 asmenų var
dai ir pavardės, kurie vadinami „Redak
cinė kolegija“. Paprastai tariant, tai laik
raščio nuolatiniai bendradatblai.

Turint tokjį skaičių nuolatinių bendra
darbių, atrodytų, kad jie galėtų vieni 
straipsniais lengvai užpildyti laikraščio 
puslapius. Bet taip nėra. Nevisi jie sten
giasi ką nors parašyti laikraščiui. Kiti, ilš 
jų, dar straipsnius pasiunčia kitiems laik
raščiams. Bet „Laisvosios Lietuvos“ lei
dėjas, rado gerą išeitį. Jis savo mintis iš
dėstė pr. m. rudenyje „Mažosios Lietuvos 
Rezistensinio Sąjūdžio Suvažiavime. Mat 
'šis Sąjūdis Kanadoje jau buvo leidęs mė
nesinį laikraštėlį. Lietuvos Pajūris“, bet 
1972 m. jo leidimas buvo sustabdytas.

„Laisvosios Lietuvos“ leidėjas pasiūlęs 
atgaivinti „Lietuvos Pajūris“ ir leisti kaip 
„Laisvosios Lietuvos“ priedą.

„Lietuvos Pajūris“ redaktorius yra An- 
sas Lymantas, gyvenąs Montrealyje, Ca- 
nadoje.

Š.m. vasario mėn. buvo išleistas „Lietu
vos Pajūris“ Nr. 1. jame randame: paties 
redaktoriaus „Žodis į skaitytojus“ „Du 
išvadavimai“, „Praeitų metų apžvalga“, 
„Albertas Puskepalaitis ir kt. Be to dar 
8 nuotraukos.

tik liguistų juokdarių veikla? Prisiminkim 
■tik niekšą, nusiuntusi laišką ir magneto
foninę juostelę policijai tuo metu kai ji 
intensyviai jieškojo žmogžudžio, nužu- 
džiusio kelioliką moterų. Tas niekšas su
klaidino policiją ir tikrasis žmogžudys nu
žudė dar kelias moteris!..

Na, KSG rašinio stilius ir tonas panėši 
į bolševikinius koneveikimus buržujų, ka
pitalistų ir kitokių „liaudies priešų“. Tai
gi KSG galėtų būti KGB!

Anapus Atlanto
SOLISTĖS GINOS ČAPKAUSKIENĖS 

KONCERTAS
Čia Chicagoje, labai populiari pasidarė, 

gyvenanti Kanadoje, operos solistė Gina 
Čapkauskienė. JI dažnai lankosi Chicago
je, savo maloniu balseliu, paguodžia — 
pradžiugina nevieną dainos mylėtoją.

Chicagi'škiai norėdami pagerbti mielą 
solistę, sugalvojo išleisti Solistės Ginos 
Čapkauskienės įdainuotą plokštelę. Tam 
tikslui visuomenės veikėjas ponas Talan- 
dis suorganizavo solistės gerbėjų (grupę ir 
renka plokštelei išleisti lėšas, nes brangiai 
kainuojančią plokštelę išleisti pavieniams 
sunku. Lėšų rinkimas prasidėjo š.m. sau
sio mėn. 24 d., surengiant operos solistės 
Ginos Čapkauskienės, koncertą Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

Nors tą vakarą spirgino didelis šaltis o 
ir gatvės buvo padengtos ledu ir sniegu, 
bet koncertan atvyko per 500 dainos ir so
listės mylėtojų.

Koncerte girdėjome operų arijas origi
naliose kalbose ir lietuvių muziką, iš lie
tuvių poetų eilėraščių, sukurtas dainas.

Visiems labai patikę. (Plojimais dar Iš
prašyta net 4 dainos.

Solistei akomponavo. Lietuvių operos 
dirigentas muzikas Alvydas Vasaltis.

Koncertas truko net 2 valandas. Bet da
lyviai labai patenkinti, visai nepastebėjo, 
taip greitai prabėgo laikas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė rūpinasi 
ir Pietų Amerikos jaunimu

Jau kelinti metai, kai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, turinti savo raš
tinę Jaunimo Centre, 5620 South Clare
mont avė., Chicago UI., 60636 U.S.A, 
(telef. 312-778-2200) rūpinasi ir Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimu.

Kiekvienais metais ten pasiunčia jau
nuolę, kuri ten jaunimui aiškina JAV lie
tuvių jaunimo gyvenimą bei lietuvišką 
veiklą. Pamokina ten juos lietuviškų liau
dies dainelių, praveda lietuviškas stovyk
las, pamokina tautiškų šokių, mokina ir 
pratina vadovauti organizacijoms, stovyk
loms ir t.-t. ir t.-t.

Kiekvienais metais JAV, vis atsiranda 
savanorė ir PLB valdybos paprašyta nu
vyksta į Pietų Ameriką. Kelis kartus ten 
yra jau buvusi, Lemonte gyvenanti, lietu
viškoje veikloje labai veikli muzikė Rasa 
Šoliūnaitė.

Gi š.m. sausio mėn. 15 d. penkioms sa
vaitėms, ten buvo pasiųsta Chicagoje -gy
venanti Ramutė Kemėžaitė. Ji veikli Lie
tuvių Jaunimo Sąjungoje, (Valdybos narč) 
o taibgl nuo vaikystės ir Lietuvių Skautų 
Sąjungoje (kamavęs tunte, draugininke) 
Ramutė yra gimusi Waterbury, Connecti
cut Valstijoje, JAV. Ji su skautais yra da
lyvavusi jų stovyklose Australijoje 1977 
m.
— Pasaulio Lietuvių jaunimo IV kongre
se Europoje.

Ramutė Kemėžaitė yra baigusi Bache- 
loro laipsniu universitetą ir yra registruo
ta gailestingoji sesuo. Dirba ligoninėje, 
Chicagoje.

LIETUVOJE
NEGELBSTI „GAMYBINIS PAKILIMAS“

Vasario 15 d. LKP pirmas sekretorius 
P. Griškevičius pasakė Vilniuje kalbą, ku
rioje iškėlė „tarybinių žmonių aktyvumą 
ir gamybinį pakilimą“ per praėjusius me
tus. Jis pasakė, kad 1981 metais Lietuvoje 
tarnautojų Ir darbininkų vidutinis mėnesi 
nis uždarbis buvo 169 irubliai, o kolūkie
čių — (140 rublių.

Žymiai sumažėjo gyvulių, ypač karvių 
produktyvumas. Dėl blogo šėrimo karvių 
banda papildoma menkesnio produktyvu
mo gyvuliais. Todėl ir praėjusiais metais, 
nors vasarą karvės buvo šeriamos geriau, 
jų produktyvumas daugelyje ūkių nedidė
jo. Vidutinis metinis pieno primilžis iš 
karvės visuomeniniame sektoriuje 1981 
metais sumažėjo palyginti su 1977 metais 
454 kilogramais ir sudarė 2913 kilogramų.

Panašių sunkumų buvo ir mėsos gamy
boje... Kantais susidaro sunkumų aprū
pinant rinką atskirų rūšių mėsos ir pieno 
produktais.

Praėjusių metų rudenį, kai dėl Lenkijos 
paaštrėjo tarptautinė padėtis, parduotuvė
se pritrūko sviesto.

P. Griškevičius sakė:
„Nemažą vaidmenį papildant maisto 

produktų išteklius mūsų respublikoje iš 
seno vaidina kaimo gyventoju asmeniniai 
pagalbiniai ūkiai. Deja, per pastarąjį de
šimtmetį, visų pirma sumažėjus kaimo gy
ventojų skaičiui, gyvulininkystės produk
tų gamyba Ir pardavimas valstybei iš ko
lūkiečių ėmė mažėti“.

Valdžia savo ruožtu ėmėsi papildomų 
priemonių sudaryti palankesnes sąlygas 
pagalbinių ūkių vystymuisi. Padidinti že
mės sklypą prie sodybų plotai, tvirtai įgy
vendinama vienbučių gyvenamųjų namų 
— būtinai su ūkiniais pastatais — statyba 
kaime. Visi rajoninio pavaldumo miestai 
(buvę rajonų centrai) ir miesto tipo gyven 
vietės pertvarkyti į artimiausių ūkių cent
rines gyvenvietes, siekiant, kad jų gyven
tojai įgytų vienodą teisę vystyti pagalbinį 
ūkį.

Kai kurių trūkumų ir sunkumų, neilš- 
įpręstų problemų yra ir pramonėje. Pernai 
neįvykdytas dirbtinių minkštų odų, odi
nės -avalynės, ir kitų gaminių gamybos 
planas.

LAIŠKAI VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO 
REDAKCIJAI

IŠGARAVO KAIP KAMPARAS
1980 metų gruodžio pabaigoje Kelmės 

rajono Uževenčio tarybinis ūkis nusipirko 
Iš Raseinių rajoninio gamybinio susivie
nijimo naują importinę šienapjovę E-301. 
Praėjo daugiau negu metai, o ta naši ir 
ūkiui reikalinga mašina tebestovi nenau
dojama. ir priežastis, atrodo, menka — 
trūksta kelių detalių.

Vietoj tų detalių iš susivienijimo gavo
me raštą, kad jos bus artimiausiu metu 
pristatytos. Tačiau toliau pažadų neženig-
ta nė žingsnio. Detalės išgaravo tarsi kam 
paras, o iš raštelio anokia nauda.

A. Rimkus
Kelmės rajono Užvenčio

•tarybinio ūkio santechnikas

KAIMO STATYBA
M. Paulaitis rašo Valstiečių laikraščio 

redakcijai:
— Į vieną Alytaus rajono liaudies kont

rolės komiteto posėdį buvo pakviestas bū
relis gana atsakingų rajono darbuotojų: 
rajono architektas inspektorius L. Alek- 
seriūnas, savanoriškos gaisrininkų drau
gijos inspektorius A. Sventickas, sanita
rinės epidemiologinės stoties gydytoja R. 
Bumeckytė ir rajono žemės ūkio valdybos 
vyresn. inžinierius statybininkas G. Rin
kevičius. šie žmonės sudarė labai atsakin
gą valstybinę komisiją, kuri priiminėjo in
dividualinius gyvenamuosius namus kai
me.

Tik nežinia, kaip jie ten priiminėjo, jei, 
pavyzdžiui, iš keturių „Santaikos“ kolū
kyje priimtų namų tik vienas buvo pasta
tytas. Vienas namas (be apšildymo, be eflek 
tros, be grindų, o A. Marcinkevičiaus ir 
V. Bag'džiūno namų — vos mūro darbai 
baigti.

„Tvirtovės“ kolūkyje tas pat: iš penkių 
priimtų namų tik dviejuose galima buvo 
■gyventi.

žodžiu, tie jų priėmimo aktai — gry
niausia fikcija.

DARBO VALANDOS
Kovo 7 dieną nuvykome į Kelmę pirkti 

daržovių sėklų. Turgavietėje esantį kioską 
su Iškaba „Sėklos“ radome be didelio var
go, nes eilutė buvo matyti jau iš tolo.

Buvo jau po devynių, bet niekas nepre
kiavo. Kada atidaro kioską, niekas nežino
jo. Ir jokio užrašo apie darbo laiką nebu
vo.

Matėm dvi dideles spynas ir mažą raš
telį „Pašarinių runkelių, burokėlių, mor
kų sėklų nėra“.

Pastoviniavę valandą, nusprendę, kad 
jau tikrai šiandien neatidarys, išsiskirstė
me. Kovo 9 dieną vėl ryžausi pamėginti 
laimę. Vėl veltui. Nežinia, ar kas sulaukė 
■ateinant tą dieną pardavėjos, 'ar ne.

Kiek tai gali tęstis?
A. Misiulienė
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IV. 24-25 DBIjS Metinis Suvažiavimas ir 
Liet. Namų B-vės akcininkų susirinkimas, 
2 Ladbroke Gdns., London W11.
V. 1-3 DBLJS Tautinių šokių ir Liau
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje, 
Hampshire, DB.
VW. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
Hill, Twickenham, DB.
VŪI, 21-23 2-asia DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
EC. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. B. Voveriai — 10.00 sv.
D. Gintas — 2.00 s v.
Nudširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje
AUKOS SPAUDAI

P. Šarūnas — 3.50 sv.
B. Puodžiūnienė , Aif. Jolovecka-s ir J. 

Šu'.skus — po 1.50 s v.
Ačiū.

Londonas
VELYKŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS 

LONDONE
Did. ketvirtadienį — bal. 8 d. pamaldos 

įvyks 8 vai. vakare. Did. penktadienį — 
bal. 9 d. pamaldos bus 3 vai. Did. šešta
dienį — bal. 10 d. pamaldos prasidės 7 
vai. vakare. Velykų ryte — bal. 11 d. Pri
sikėlimo pamaldos bus 8 vai. Suma 11 vai. 
Velykų antrąją dieną šv. Miglos bus 11 
vai. Neprivaloma šventė.

Jšpažinčių klausoma kasdien, bet sve
čio kunigo nebus.

RAŠYTOJO A. LANDSBERGIO 
VIEŠNAGĖ

Lankydamasis Londone kovo 13-21 dd., 
rašytojas Algirdas Landsbergis davė jau 
aSiuntą savo kūrybos rečitalį Anglijos sos 

tinėje.
Be anksčiau paminėtų darbų, jis čia 

lankėsi Amnesty International įstaigoje, 
kur kalbėjosi Lietuvos reikalais. Būdamas 
Kestcno kolegijoje, tarėsi dėl jo ruošiamo 
straipsnio „Religion in Communist Lands“ 
žu rnalui.

Minorities Defence organizacijoje tarė
si dėl leidinio a;pie Pabaltijį išleidimo.

Kovo 20 d. dalyvavo Londono liet, jau
nimo vakaronėje, kur skaitė savo kūrybos 
ištraukas lietuvių ir anglu kalbomis.

Kovo 21 d. A. Landsbergis grįžo atgal į 
New Yorką.

INFORMACIJOS PAPILDYMAS
„E. Lietuvio“ Nr. 11 rašoma, kad rašy

tojas Algirdas Landsbergis Lietuvių baž
nyčios svetainėje „skaitė savo kūrybą“.

Iš tikro A. Landsbergis skaitė Konstan
tino Sirvydo pamokymus, kurie tiktų ir 
šiandien, 1636 m. Vilniaus miesto potvar
kį, kuriame nurodoma, kaip už nusikalti
mus bus baudžiama lietuviška liaudis, 
o šlėktoms tos bausmės netaikomos. Dar 
įdomiai paskaitė vieno iš geriausių Lietu
vos poetų Marcelijaus Martinaičio bala
džių apie Kukutį. Savo davė ištrauką ® 
premijuotos dramos „Vaikai gintaro rū
muose".

Prieš išskrisdamas į JAV, pakartotinai 
pasidžiaugė gausiu lietuvių dalyvavimu 
jo rečitalyje.

M. Baronienė

TRAGIŠKA MIRTIS
Balandžio 1 d. tragiškai mirė Kazimie

ras Grigalauskas, gyvenęs Lietuvių Na
muose. Velionis buvo pensininkas, kilęs iš 
Kūčių vis., Kretingos apskr.

Bollonas
METINIS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo mėn. 12 d. įvyko Boltono lietuvių 

skyriaus metinis susirinkimas.
Susirinkimą atidarydamas skyriaus pir

mininkas pareiškė, kad metinio susirin
kimo tikslas yra padaryti praėjusių metų 
veiklos sumą, nutarti ką daryti ateinan
čiais metais, aptarti DBL Sąjungos situa
ciją, išrinkti naują valdybą.

'Paaiškėjo,kad per praeitus metus Bol
tono lietuviai dalyvavo šešiuose savo sky
riaus susirinkimuose, padarė du pobūvius

n i k a
(iper Kalėdas ir Velykas), ekskursavo į 
Sodybą ir 'į Bradfordą, suorganizavo šo
kius, dalyvavo Baltijos Tautų karnavale 
ir kelis kartus atsilankė į tautinius minė
jimus Manchesteilo lietuvių klube. Buvo 
taip pat prisiminta kad per paskutinius 
metus skyrius palaidojo du savo narius. 
Pirmininkas pareiškė, kad mažas Boltono 
lietuvių būrelis tokia veikla gali didžiuo
tis ir padėkojo boltonilškiams ir ypatingai 
šeimininkėms už jų pastangas ir bendra
darbiavimą.

Kasininkė M. Pauliukonienė padarė sa
vo pranešimą ir paaiškėjo kad skyriaus 
finansinė padėtis yra taip pat labai pa
tenkinama.

Kalbėdamas apie ateities planus pirmi
ninkas ragino finansiniai paremti tautines 
organizacijas, bendrai remti DBL Sąjun
gą ir 'bendradarbiauti su apylinkės lietu
viais.

Nauja valdyba ateinantiems metams bu
vo išrinkta sekančios sudėties pirminin
kas— H. A. Vaines, sekretorius—P. 
Gabrilavičius (in absentia), kasininkas— 
H. Si Ii u s, valdybos nariu — S. Keturakie- 
nė. Į revizijos komisiją buvo išrinktos O. 
Eidukienė ir M. Pauliukonienė.

LIETUVIS POLICININKAS
Kovo mėn. 12 d. Wailngtono policijos 

mokykla išleido naują policininkų laidą. 
Laidos parade dalyvavo ir J. Eidukas, 
Boltono skyriaus narių Juozo ir Onos Ei- 
dukų sūnus. Įdomu ar J. Eidukas yra pir
mas lietuvių kilmės Anglijos policininkas 
ar yra jų daugiau?

Bradfordas
SĄJUNGOS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

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

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

Prašomi visi dalyvauti.
Skyriaus valdyba

KLUBO NARIŲ ISUSIRINKLMAS
Vasario 7 d. „Vyčio“ klubo narių susi

rinkime iš valdybos pranešimų paaiškė
jo, kad klubas vis dar progresuoja. Finan
siniai tvirtėja, nežiūrint praeitų metų bė
gyje padarytų plačių išlaidų: remontai, 
dekoravimai, surengta keletas ekskursijų 
klubo lėšomis į Škotiją, pajūrį ir t.t. Su
rengtas 25 metų klubo jubiliejus, kuris 
išlaidomis pasižymėjo, bet ir iškėlė visą 
klubo veiklą.

Į 1982 m. klubo valdybą išrinkta Ir pa
reigomis pasiskirstė: pirm. P. Vasis, vice- 
pirm. V. Gurevičius, sekr. A. Bučys, kasin. 
S. Grybas, adm. R. Vaičekauskaitė, kult, 
reikalams R. Karalius ir sporto reik. J. 
Bu'genis.

Keletą metų iš eilės buvęs pirmininku 
V. Gurevičius, nors ir turėdamas teisę šia
me poste ir toliau pasilikti, pasiėmė vice- 
pirm. pareigas, norėdamas šiek tiek pail
sėti, nes važinėjimas iš Yorko kas savait
galį į Bradfordą, pareikalavo ne tik pas
tangų ir pareigingumo bet ir išlaidų, ku
rios iš klubo lėšų nepadengtos. Jam teko 
klubo narių gili padėka.

Taip pat metų bėgyje iš kasininko pa
reigų pasitraukė Ilgametis valdybos na
rys P. Jakubėnas, sulaukęs pensininko am
žiaus, bet svarbiausia, sveikatos sumeti
mais. Susirinkimas pritarė jo pagerbimui.

Dabartinėje valdyboje yra net keturi 
vyrai dainininkai iš žinomos slksteto gru
pės. Lauktina, kad ši valdyba darniai susi 
dainuotų ir sėkmingai tęstų ir tobulintų; 
klubo veiklą.
Derby

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, balandžio 18 d. 7 vai. vak. 

Derby skyr. valdyba šaukia visuotiną 
skyr. narių bei akcininkų metinį susirin
kimą.

Susirinkimas įvyks „Wilmat Arms" vieš 
bučlo patalpose, Normanton Rd., Derby 
Dienotvarkėje svarbūs skyr. veiklos rei
kalai: Skyriaus valdomųjų organų bei at
stovo į visuotiną Sąjungos suvažiavimą 
rinkimai.

Nesuilnkus reikiamam skaičiui narių, 
po valandos bus šaukiamas kitas, kuris 
bus teisėtas dalyvaujant bent kokiam 
skaičiui. Visiems nariams dalyvavimas bū
tinas. Taip pat kviečiame ir svečius.

Skyr. Valdyba

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.

Gloucesleris
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Balandžio 3 d., šeštadienį, 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

Leigh
DBLS SKYRIAUS VEIKLA

Kovo mėn. 20 d. įvykęs metinis skyriaus 
narių susirinkimas, išrinko buvusią seną 
valdybą šiems metams: pirm. J. Blažys, 
vicepirm. A. Gramauskas, sekr. J. Pilipa
vičius, kasim. M. Aiškalnlenė ir kand. K. 
Rimaitis.

Revizijos komisijon išrinkti B. Alekna, 
V. Miškinis ir R. Narbutas.

Išrinktai valdybai linkime geros sėk
mės. Į mūsų susirinkimą buvo atsilankęs 
svečias š Boltono H. Vainys. Buvo aptarti 
visi einamieji reikalai dėl metinio Sąjun
gos suvažiavimo. Be to nutarta padaryti 
per Velykas ekskursiją į Manchesterio 
lietuvių klubą.

J. P.
A

Manchesteris
POPIEŽIUS MANCHESTERYJE

Kaip žinoma, Jo šventenybė Popiežius 
Jonas - Povilas II bus Manchesteryje š.m. 
gegužės mėn. 31 dieną Popiežiaus ’Sv. Mi
šios ir pamokslas prasidės 9.30 vai. ryto 
Manchesterio didžiausiame parke — Hea
ton Park, kuris yra tik 1 kilometras nuo 
Manchesterio lietuvių klubo, Lietuvių klu 
bas įeina į tam tikrą policijos nustatytą 
zoną, kur visi keliai nuo gegužės 30 d. 8 
vai. ryto bus uždaryti, tai nei autobusu 
nei su savo mašinom į klubą aitvažiuoti ne
galės. Galima bus ateitį pėsčiom. Klubas 
bus atidarytas ir kas norės galės užeiti, 
einant į parką ir grįžtant po Popiežiaus 
pamaldų.

Numatoma, kad bus vienas milijonas 
žmonių, tai pirmieji gaus geresnes vietas. 
450,000 matys altorių, o kitiems bus sun
kiau. Bet bus rodoma per televiziją, tad 
viii matys ir girdės.

Kiekvienas eidamas pro vartus, gaus bi
lietą su numeriu ir ten turės eiti (po 1000 
žmosių į vieną vietą) kur bus biliete pa
žymėta Ir panke nurodyta. Visi bilietai 
bus veltui.

Manchesterio lietuviai numato eiti į 
parką 5 vai. ryto, kad gautume geresnę 
vietą ir kiek arčiau altoriaus. Kas norėtų 
kartu eiti prašome pilsidėti. Eisime į par
ką iš klubo.

Po pamaldų Popiežius važiuos specialia 
mašina 'ir visi jį matys, nes važiuos visais 
takais. Pamaldos užtruks apie 4 valandas.

Bus daug, kardinolų, apie 50 vyskupų ir 
per 1000 kunigų. Pamaldų metu bus 'įš
ventinta 12 naujų kunigų pačio Popie
žiaus. Per pamaldas giedos 3000 asmenų 
choras. Be to lenkų choras giedos berods 
2 giesmes lenkiškai.

Kas norėtų dalyvauti Manchesteryje 
gegužės 31 d. Popiežiaus pamaldose, ir 
kam dar neaišku visas planas, prašau sek
madieniais po pietų skambinti man: A. 
Jaloveokas 061740-7575. Susitaręs su Kan. 
V. Kamaičiu, aš duosiu visas informaci
jas.

A. Jalovcckas, 
Manchesterio RKB sekretorius

MARGUČIŲ VARŽYBOS
Manchesterio Lietuvių Soc. Klubas ba

landžio 11 d. (Sv. Velykų pirmąją dieną) 
5 vai, vakaro Klubo patalpose ruošia Ke
purinių bei margučių

Premijuojamą (pasirodymą
Be to veiks L.F.R. ruošiamas Bazaras, 

bei turtingo loterija.
Prašome kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Rengėjai

DBLS (SKYR. (SUSIRINKIMAS
Kovo 20 d. DBLS Mančesterio skyrius tu
rėjo M. lietuvių klube visuotiną metinį 
narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
Revizijos k-sija padarė pranešimus ir bu
vo išrinkta nauja valdyba 1982 metams.

Susirinkimą atidarė DBLS M. skyr. A. 
Jaloveckas, kuris, po atidaromojo žodžio, 
pakvietė visus tylos minute pagerbti pa
skutiniuoju laiku mirusius žymius sky
riaus narius: Alk. Kuzmicką Ir skyriaus 
garbės narį Dom. Damauską.

Susirinkime pirmininkavo Alb. Pupelis, 
sekretoriavo Vac. Paulauskas.

Iš valdybos .pranešimų matėsi, kad skyr. 
valdybos veikla metų bėgyje buvo gyva 
ir įvykdė užsibrėžtus planus. Finansinis 
skyriaus stovis geras. Per Vasario 16-tos 
minėjimą Tautos Fondui sulinkta 86 sva
rai.

Visų pageidavimu ir senos valdybos su
tikimu, ta pati valdyba ir Revizijos k-sija 
paliktos ir 1982-triems metams. Jos sudė
tis yra: primininkas — Ant. Jaloveckas, 
sekretorius — Kaz. Steponavičius, iždinin
kas — Amt. Jakimavičius. Revizijos k-siją 
sudaro: pirmininkas — St. Lauruvėnas, na 
rys — Leop. Pūras.

Skyriaus atstovu į DBLS suvažiavimą 
Londone š.m. balandžio 24 - 25 d.d. išrink
tas A. Jaloveckas.

Naujai valdybai visi linkime sėkmės ir 
vaisingų veiklos metų.

KRIKŠTYNOS
Kovo 21 d. M. lietuvių klubo pirminin

kas Povilas ir Luisa Podvoiskiai pakrikš
tijo savo pirmagimę dukrelę Alytę Mari
ją, kuri gimė š.m. sausio 18 d.

Krikštą suteikė kan. V. Kamaitis Alk- 
rington St. Thomas More bažnyčioje. Kū
mais buvo Jn. Navickas ir Rosita Berna- 
tavičiūtė. Krikštynų balius įvyko jų na
muose, dalyvaujant daug svečių.

Sveikiname.

REKOLEKCIJOS
Kovo 28 d. St. Chad's bažnyčioje man- 

česteri'škiai turėjo Rekolekcijas, kulias 
pravedė svečias iš Londono kun. dr. J. 
Sakevičius. Buvo išklausytos išpažintys 
ir pasakytas platus pamokslas. Žmonių 
buvo susirinkę daugiau nei susirenka pa
prastais sekmadieniais.

Po Rekolecijų M.L.K. B-j a svečio gar
bei surengė M. lietuvių klube bendrus pie
tus, kuriuose dalyvavo 40 žmonių. Pietų 
pcbūvtį atidarė ir pravedė Bendrijos sekr. 
Ant. Jaloveckas. Br. Barauskienė, pade
dant dukteriai Kristinai, pagamino pie
tus ir paruošė stalus, kuriuos palaimino 
kun. dr. J. Sakevičius.

Pietų pobūvio melu buvo tartas žodis, 
pasikalbėta ir padainuota. Pobūvis nusi
tęsė iki vėlaus vakaro.

Visi pakilioje dvasioje laukiame Velykų.
A. P-kis

Nottinghamas
SUSIRINKIMAS

DBLS Nottingham© skyrius šaukia me
tinį susirinkimą, kuils 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

DIDŽIOJON IŠKILMĖN
Gegužės 30 d., Sekminėse, iš Nottingha- 

mo specialiu autobusu vykstame į Covent
ry sutikti popiežiaus Jono Pauliaus II Ir 
dalyvauti iškilmingose pamaldose. Tai 
vienintelė proga gyvenime. Tad ir užsisa
kė keliauti su mumis net iš Peterborough, 
Denby, Leicester, Mansfield.

Dar neužsirašiusiems, bet norintiems 
vykti didžiojon iškilmėn, kviečiame nedel
siant užsirašyti Lietuvių Židinyje, tel. 
0602-865738 arba pas Igną Šimkų, tel. 
0602-43664.

Kun. iŠ. Matulis, (MIC

PADĖKA
Netikėtai ir staiga mano mylimam vy

rui Ir mūsų vaikų tėvui Jonui Česukėnui 
mirus, reiškiu širdingą padėką kun. S. 
Matuliui už jo dideles pastangas ir atlik
tas bažnytines apeigas. Taip pat už morali
nę paramą man ir mano šeimai.

Dėkoju artimiesiems už vainikus bei gė
les ir visiems, kurie mažai, ar visai velio- 
nies nepažinodami, nepabūgę šalto vėjo, 
susirinko palydėti jį į amžiną poilsio vietą.

Ačiū visiems laibai.
Olga Cesukienė ir šcimla

NOTTINGHAMAS 
SU JAUNIMU

Atsimintina, kad balandžio 17 ir 18 d. 
Aušros Vartų Židinyje vyksta skautų ir 
skaučių stovykla. Laužas bus 17 dienos 
vakare, o iškili sueiga 18 d. po 11.15 vai. 
pamaldų.

Stovyklai vadovaus s. S. B. Vaitkevičius.
Visiems reta proga pabendrauti su jau

nimu.
Židinys

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

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.

PATOBULINIMAI
Planuojama praplėsti Sodybos ežerą, jei 

viskas bus galima atlikti kaip yra numaty
ta, ežeras gali pasidaryti dvigubai dides
niu. Čia, vėl, bus reikalinga savanorių pa
galba.

Sodybos rūmuose numatyta eilė prak
tiškų pageilnimų ir patobulinimų. Kaiku- 
rie pakeitimai jau yra atlikti.

— Graikijos socialistų vyriausybė ka
ro laivyno vadu paskyrė admirolą Pappas, 
kuris 1973 m. bandė suruošti perversmą 
prieš pulkininkų valdžią. Nepasisekus, jis 
karo laivu pabėgo į Italiją, kur pasiprašė 
politinio prieglobsčio.

— Kovo 25 d. suėjo 25 metai nuo Ro
mos sutarties pasirašymo — Europos Eko
nominės Bendruomenės įkūrimo.

— Gvatemaloj „jaunų karininkų sąjū
dis“ nuvertė gen. Luco karinę valdžią.

EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ——
SnjDUŲSAVAlTČ

St. Mary's College 
Strayberry Hill 

Twickenham TW1 4SX 
Rugpjūčio 15 d. — |rugpjūčio 21 d.

Studijų Savaitei ruošti ir ją tvarkyti 
yra sudarytas komitetas Londone: pirm. 
Zigmas Juras, nariai — Mečys Bajorinas, 
Petras Mašalaitis, Klemensas Tamošiūnas, 
Paulius Tričys ir Aleksas Vilčinskas.

Ši 29-ji Studijų Savaitė yra antroji Ang 
Iljoje. Pirmoji praėjo su dideliu pasiseki
mu. Tikėkime, kad ši irgi bus pasekminga.

Rašant šias eilutes angliškas svaras, su
lyginant su kontinento valiuta, yra nu
kritęs apie 5% nuo to laiko, kada davėme 
Studijų Savaitės kainą kitomis valiuto
mis.

Studijų Savaitė tęsiasi nuo sekmadienio 
iki šeštadienio, bet dalyviai gali atvažiuo
ti šeštadienį ir išvykti sekmadienį be pa
pildomo mokesčio.

Vokietija
A.A. MATILDA PETKEVIČIENĖ

Kovo 18 d. po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Matilda Petkevičienė, gim. Baranaus
kaitė, Neustadt/Holst. miesto ligoninėje. 
Šio miesto lietuviai neteko tikros motinos 
ir pavyzdingos visų globėjos.

Gimusi 1904 m. sausio 3 d. Slavikuose, 
Šakių apskr., M. Petkevičienė 1944 m. vo
kiečiams traukiantis iš Rytų fronto, buvo 
evakuota į Vokietiją. Po karo apsigyveno 
D.P. stovykloje Neustadt/Holst., o stavyk 
lą likvidavus apsigyveno naujai, pastaty
tuose namuose benamiams užsieniečiams 
— Schorlbenoeft 51, kur išgyveno iki mir
ties. Palaidota kovo 22 d. Neustadt/Holst. 
miesto kapinėse. Laidotuvių apeigas atuS- 
ko kun. Vaclovas Šarka, atvykęs, iš Ham
burgo.

Velionė, kol jai dar sveikata leido, buvo 
laibai veikli tarp Neustadto Ir apylinkės 
gyvenančių lietuvių. Būdama puiki šeimi
ninkė, o taipgi Ir duosni, jos namuose bū
davo priimami visi svečiai, ar tai tauti
nių švenčių metu, ar bažnytinių. Būdama 
giliai religinga, niekados nepraleisdavo 
jokių lietuviškų pamaldų. Taipgi Petkevi
čių bute rasdavo nuoširdų prieglobstį ir 
tie mūsų tautiečiai, kurie kartais dėl savo 
kaltės, neturėdavo duonos kąsnio. Tokie 
būdavo sočiai pamaitinami ir švariai ap
rengiami.

Velionė visą laiką rūpindavosi ir tais 
mūsų tautiečiais, kurie dėl nervų paįrimo 
yra gydomi Neustadt/Holst, nervų ligų li
goninėje. Tokiais mūsų ligoniais, nepa- 
vargstamai ir nenuilstamai rūpindavosi 
kun. V. Šarka ir a.a. M. Petkevičienė. Tai 
buvo gilios sielos lietuvė motina, humanis
tė.

Velionė paliko nuliūdusį vyrą Vincą- 
Vilių ir sūnų Joną su šeima gyvenantį 
JAV.

Amžinąjį atilsį mūsų didžiai gerajai tau 
tietei, kurios palaikus priglaudė svetinga 
Vokietijos žemė.

J. Pyragas

TREJOS ©EVYNERIOS 
(Nauja 'rūšis) 

Pokelis su prisiuntimu £3.50 
BALTIC STORES & Co. 

11 London Lane, Bromley, 
Kent, BRI 4HB 

Telef. 01-460 :2592

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottingham© — rekolekcijos Lietuvių Židi 

nyje balandžio 3 d., 7 vai. vakare ir ba
landžio 4 d., Verbose, 11.15 vai. ryte su 
verbų 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.

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

Bradford© — 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.

Wolverhampton© — Velykose, bal. 11 d.j 
17 vai., šv. Petre - Pauliuje, North St.

Birmingham© — Velykų II d., bal. 12 d.) 
12 vai., 19 Park Rd., Moseley.

Eccles — Balandžio 11 d., 12.15 vai.
Nottinghame — balandžio 18 d., 11.15 vai, 

Lietuvių židinyje, skautų stovyklos pro
ga.

Derbyje — balandžio 18 d., 14 vai., Bridge 
Gate.
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