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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

LAUKO BAŽNYČIA
Kai prieš 45-rius metus neprašyti 

svečiai iš Rytų užplūdo Lietuvą, grob
dami užkariautojo krašto gėrybes, jie 
be paliovos gyrėsi — „u nas vsio jest“ 
(pas mus visko yra).

Dabar po tiekos meto sutarybinta 
Lietuva irgi jau gali panašiai girtis di
džiojo Lenino kalba — „u nas vsio 
jest“. Daug esama, ko anksčiau tikrai 
nebuvo.

Vienas toks nuostabus tarybinis lai
mėjimas, kurio Lietuvoje anksčiau ne
žinojome — tai „lauko bažnyčios“. 
Iki tarybų valdžios žinojome tokius 
dalykus, kaip lauko virtuvė, lauko li
goninė, karo lauko teismas, bet visa 
tai su kariuomene ir su karu, ne su 
bažnyčiomis siejama. O dabar štai at
sirado tarybiškai patentuotos lauko 
bažnyčios.

Kas dar tokios nematė, kviečiami 
pavažiuoti keliu iš Vilkaviškio į Ku
dirkos Naumiestį. Ten prie kelio gali
ma pamatyti kapines. Kapinėse mažu
tė koplytėlė. Prieš ją Dievo stalas — 
grotelės, šalia akmeninis aukuras. Už 
jo suolai vienoje ir antroje pusėje. Ir 
dvi klausyklos. Tai Žaliosios lauko 
bažnyčia, nuostabus tikinčiųjų laimė
jimas brandaus socializmo sąlygomis. 
Dar nedaugelis Lietuvoje gali tuo di
džiuotis ir pavydėti.

Ir kam už šį tarybinio žmoniškumo 
bei civilizacijos laimėjimą padėkoti? 
Ieškant giliausių priežasčių, be abejo, 
tai Hitlerio ir Stalino sandoros laimė
jimas. Pasak garsaus posakio Antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse — „spasi- 
bo Jaške Ribentropu, čto on otkryl 
okno v Evropu“. Toliau iš eilės reikia 
pripažinti „didžiojo tėvynės karo“ 
laimėjimus ir užkariavimus visiems ge
nialiems ir neklaidingiems Maskvos va
dams ir karvedžiams. Leisdamiesi „de
mokratinio centralizmo spirale“ nuo 
Maskvos per Vilnių iki žaliosios, vis 
dėlto negalėtume sumenkinti Vilka
viškio rajono vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojo Juozo Urbono 
uolumo. Tai jo nurodymu 1978 lap
kričio pirmąją žaliosios bažnyčia pa
versta malūnu, o žmonėms beliko 
„lauko bažnyčia“ kapinėse. Bet gana 
kartaus juoko! žmonės po atviru dan
gumi šaldami nesijuokia. Malūnu pa
versta jų bažnyčia griūva.

Pernai rugpjūčio 17 jie vėl kreipė
si valdžią, prašydami atiduoti baž
nyčią ir patvirtinti jų religinę bendruo
menę. Jie rašė: „Mūsų kantrumu ste
bisi net netikintieji. Ne vienas iš jų 
stebisi ir kalba: Nejaugi įstatymai 
draudžia turėti bažnyčią? žmonės taįp 
vargsta. Tikėjimas juk nevaržomas. 
Nesuprantame, kam ūkiui reikalingas 
malūnas toje bažnyčioje. Nejau ūkis 
neturi lėšų malūnui pastatyti. Ar gali
ma taip išjuokti tikinčiuosius?“

Tą pareiškimą pasirašė 237 Žalio
sios parapijos tikintieji, nors pagal 
įstatymą ir dvidešimtuko pakaktų pa
geidavimui patenkinti.

J.Vd.

TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIMAS
Tautos Fondo metinis suvažiavimas 

įvyks gegužės 4 d., Lietuvių kultūros ži
diny, 345 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

STUDIJA ISTORIJOS KLAUSIMAIS
New Jersey valstijos, JAV, gubernato

rius Thomas Kean yra įsteigęs ypatingą 
studijų komisiją, kuri nagrinės Rytų Eu
ropos ir komunistų valdomų kraštų istori
jos klausimus. Paskelbdamas apie šios 
studijų komisijos įsteigimą, New Jersey 
gubernatorius pareiškė, kad istorijos va
dovėliai ir istorijos veikalai ne visada tik
sliai aprašo komunistų pavergtų tautų is
toriją. Dėl to, jo žodžiais, milijonų so
vietų pavergtų žmonių likimas turi būti 
kuo rūpestingiausiai tyrinėjamas ir at
skleidžiamas pasauliui. Komisiją sudaro 
žymūs akademinio pasaulio atstovai, is
torikai ir kultūrininkai. Jų tarpe yra ir 
vienas lietuvis, Vyriausiojo Lietuvos iš
laisvinimo komiteto vicepirmininkas Dr. 
Jokūbas Stukas.

Pavojus demokratijai
KONFERENCIJA APIE KOMUNIZMĄ IR LIBERALINĘ 

DEMOKRATIJĄ
Kovo 18-20 d. Londone posėdžiavo 

tarptautinė sovietologų konferencija, 
svarsčiusi sovietinio komunizmo pavo
jų Vakarų liberalinei demokratijai. 
Konferencija sutraukė Vakarų pasau
lio geriausius šio klausimo žinovus ir 
žmones, turinčius praktišką komuniz
mo patyrimą.

Konferencijai vadovavo žinomas 
britų politinis veikėjas ir „The Times“ 
laikraščio bendradarbis lordas Chal
font. Atidarydamas konferenciją, jis 
pakvietė pagrindinę kalbą pasakyti 
lordą Quinton, Oksfordo universiteto 
Trinity koledžo prezidentą. Po to, 
prof. Leopold ■ Labędz, žurnalo „Sur
vey“ redaktorius, kalbėjo apie Rytų 
Europos problemas ir laisvojo pasaulio 
santykius su komunistų imperija.

Pirmąją konferencijos dieną prof. 
Leszek Kolakowski, iš Oksfordo uni
versiteto, padarė įvadą į diskusijas 
apie marksizmo-leninizmo ideologijos 
irimą. Diskusijose dėl to pranešimo 
kalbėjo M. Besant (Prancūzija), kuris 
tarp kitko pasakė, kad Sov. Sąjungoje 
kuriamas naujas žmogus, kuris vienaip 
galvoja, kitaip viešai kalba ir dar ki
taip elgiasi. Po jo pasisakė Valdo Ran- 
dpere, buvęs Estijos ministras, nese
niai pabėgęs į Švediją. Jis patarė kon
ferencijos dalyviams susipažinti su pa
dėtimi Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
kad geriau supratus komunizmo esmę, 
šiuo klausimu pasisakė ir atstovai iš 
Vietnamo, Jugoslavijos ir JAV, taip 
pat žinomas britų autorius ir žurnalis
tas Robert Conquest.

Apie Sovietų karinių pajėgų reikš
mę pranešimą padarė Britų karališko
sios karo akademijos prof. Christopher 
Donnelly. Jis aiškino kaip vyksta so
vietų jaunimo karinis paruošimas per 
pionierius, komjaunimą ir pagaliau 
kariuomenėje, kurioje kiekvienu me
tu tarnauja 5 milijonai žmonių. Tiek 
pat dirba ir karo pramonėje.

Diskusijose tuo klausimu kalbėjo 
Janis Andrups, Britanijos latvių savai
traščio redaktorius, suteikęs informa
cijų apie sovietų karines bazes Baltijos 
respublikose ir apie atomines jėgaines, 
kurios teršia aplinką ir upes. Tuo pa
čiu klausimu dar kalbėjo buv. Austra
lijos min. pirm. M. Fraser, laisvosios 
Rusijos draugijos pirm. Nikolaj Teis
toj, sovietų disidentas Vladimir Bu- 
kovsikij ir kiti.

Pranešimą apie konfliktus Trečia
jame pasaulyje padarė JAV ambasa
dorė prie JTO p. Jeane J. Kirkpat
rick. Diskusijose kalbėjo Kubos, Zim
babvės, Portugalijos, Brazilijos, Gre
nados ir Afganistano delegatai.

GROMYKOS SUSIJAUDINIMAS
taip pat susitikęs su Ukrainos -ministrų 
tarybos pirm. A. Liaško. Joe Clark prašė 
išleisti į Kanadą sovietų disidentus, ypač 
vieną Ukrainos nacionalistą, kalinamą 
jau 40 metų. A. Liaško pradžioje pasakė, 
kad iš Sov. Sąjungos leidžiama išvažiuoti 
kiekvienam, bet vėliau atsisakė visai kal
bėti apie „nubaustuosius nusikaltėlius“. 
Po to Liaško paklausė Kanados ministrą: 
„Kiek yra Kanadoje karo nusikaltėlių, ku
rie nebuvo patraukti atsakomybėn?“ — 
Į tai Joe Clark atsakė, kad pastaruoju lai
ku Kanada įsteigė specialią komisiją karo 
nusikaltėlių, gyvenančių Kanadoje, klausi
mui tyrinėti.

SOVIETŲ DIPLOMATAS JAV-se
Amerikos Valstybės departamentas ofi

cialiai patvirtino, kad sovietų diplomatas 
Igor Gheza, neseniai pasitraukęs iš so
vietų ambasados New Delhi, Indijoje, 
■šiuo metu yra Jungtinėse Amerikos Val
stijose. Jam suteiktas politinis prieglobs
tis.

KAT. VYSKUPAS KINIJOJE
Kinijoje lankėsi Hong Kongo katalikų 

vyskupas John Baptist Wu, lydimas ke
turių savo vyskupijos atstovų, kunigų ir 
pasauliečių. Tai pirmas Hong Kongo vys
kupo vizitas Kinijos liaudies respubliko

Lž SĄJUNGOS VALDYBA
Naują Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 

valdybą sudaro: Rūta Klevą Vidžiūnienė 
(pirm.), Ignas Medžiukas ir Vladas Ba- 
kūnas (vicepirm.), Juozas Kojelis (sekr.) 
ir Rūta Šakienė (ižd.). — visi iš Los An
geles ar apylinkių.

je. Spaudos agentūros pažymi, kad šis 
vizitas įeina į Kinijos santykių su užsie
nio kraštais išplėtimo programą, kuri api
ma ir religinius reikalus.

Kanados užs. reikalų ministras Joe 
Clark, lankydamasis Maskvoje ir kalbėda
mas su Sovietų užs. reikalų ministru A. 
Gromyka, susikirto dėl dviejų klausimų: 
1) dėl sovietų disidentų išleidimo ir 2) 
dėl kompensacijos už nužudytus Kanados 
piliečius, prieš dvejus metus sovietams 
nušovus P. Korėjos keleivinį lėktuvą.

Kanados užs. reik, ministras prašė A. 
Gromyką, kad leistų iš Sov. Sąjungos iš
važiuoti maždaug šimtui disidentų, kuriu 
giminės prašė jiems leisti emigruoti į Ka
nadą. A. Gromyka labai užpyko ir atrėžė: 
„Savo vidaus reikalų mes visiškai nedis
kutuojame su jokia valstybe, tad eikime 
prie kitų reikalų“.

Tarp disidentų, kuriuos Joe Clark 
prašė išleisti, buvo Anatolij ščaranskij ir 
Andrei Sacharov. Gromyka pasakė, kad 
iš paminėtų 100 disidentų Sov. Sąjunga 
penkis jau išleido. Kai Joe Clark pasakė, 
jog jis tikisi, kad Sov. Sąjunga išleis ir 
likusius, A. Gromyka pasakė: „Mes laiky
simės savo įstatymų ir nutarimus darysi
me mes patys, ne kas nors kitas“.

Apie kompensaciją kanadiečių šeimoms, 
kurių giminės žuvo nušautame lėktuve, A. 
Gromyka pasakė, kad tai ne Sov. Sąjun
gos reikalas.

Per aštuonių dienų vizitą Sov. Sąjungo
je Kanados užs. reikalų ministras buvo

Antros dienos posėdyje žinomas bri
tų politinis ikomentatorius ir knygų au
torius Brian Crozier kalbėjo apie ko
munistinius frontus ir jų veiklą. To
kių „frontų“, t.y. tarptautinių orga
nizacijų, kurias yra suburusi Sov. Są
junga savo užsienio politikai propa
guoti, esama arti tuzino. Svarbesnės iš 
jų — Tarptautinė profesinių sąjungų 
federacija ir Pasaulinė taikos taryba. 
Diskusijose šiuo klausimu, tarp dau
gelio kitų, kalbėjo ir prof. Aleksandras 
Štromas, lietuvių delegatas. Jis pasakė, 
kad Lietuvą okupuojant sovietai dali
nai panaudojo ir „frontų“ taktiką. Bet 
Baltijos kraštai buvo įjungti į Sov. Są
jungą Stalinui slaptai susitarus su Hit
leriu. Sov. Sąjunga sulaužė visą eilę 
tarptautinių sutarčių. Lietuviai prieši
nosi, LLA kovojo prieš okupantus 
bent per 8 metus, rezistencija tęsiasi.

Tarp dalyvavusių diskusijose viena 
moteris kalbėjo apie Krymo totorių 
tragediją. Taip pat pasisakė Vengrijos 
delegatas, atvykęs iš Austrijos, M. Ti
gre iš Prancūzijos ir kun. Michael 
Bordeaux iš Keston Koledžo.

Diskusijas apie valstybių remiamą 
terorizmą pradėjo lordas Chalfont, bu
vęs britų karininkas ir užsienio reikalų 
ministras. Dabar jis yra Lordų rūmų 
gynybos reikalų komisijos pirminin
kas. Diskusijose tuo klausimu kalbėjo 
Benjamin Netanjahu, Izraelio ambasa
dorius prie JTO, ir JAV žurnalistė 
Clair Stirling, daug rašiusi apie sovie
tų vaidmenį atentate prieš Popiežių. 
Be to, tuo klausimu pasisakė Malcom 
Fraser, Afganistano delegatas dr. A. 
Lodin, Bulgarijos — dr. D.V. Mollof 
ir kiti.

„Liberalinė demokratija — iššūkis 
ir atsakymas“ buvo paskutinis klausi
mas, kuris diskutuotas šioje trijų dienų 
konferencijoje. Labai gyvose diskusi
jose tarp kitų pasisakė ir Laisvosios 
Europos Radijo atstovas Frank Shake
speare, pareiškęs nusivylimą, jog kon
ferencijoje daugiausiai buvo kalbama 
apie apsigynimą nuo komunistų puoli
mo, bet bemaž niekas nepasakė apie 
reikalą išlaisvinti Europos pavergtas 
tautas. Kai kurie Londono laikraščiai, 
atvirkščiai, pageidavo, kad apie Sov. 
Sąjungą nebūtų pasakyta pikto žodžio. 
Jie tikisi, kad po pasikeitimų Kremliu
je netrukus Rytuose patekės „taikos 
aušra.“

Mūsų skaitytojai galės patys kon
ferenciją įvertinti, kai netrukus iš
spausdinsime mūsų korespondento A. 
Kuliuko išsamesnį jos aprašymą.

PAGALBA AFGANAMS
JAV-jų prezidentas Reaganas paskyrė 

du milijonus dolerių pagalbai medikamen
tais ir maistu afganams, kurie yra nuken
tėję dėl tebesitęsiančios sovietų invazijos 
Afganistane. Amerikos valstybės departa
mentas pranešė, kad ši pagalba bus tei
kiama civiliams gyventojams Afganistane 
per tame krašte slaptai veikiančias priva
tines organizacijos ir savanorius. Depar
tamentas atkreipė dėmesį, kad tūkstančiai 
afganų iš miestų ir kaimų buvo privers
ti pasitraukti 'į krašto kalnuotąsias sritis, 
bėgdami nuo nepaliaujamų sovietų bom
bardavimų, gyvenamųjų vietų nusiaubi
mų, civilių gyventojų masinių žudymų. 
Daugumas jų ir lieka kalnuose, nes nebe
turi kur sugrįžti. Kai kuriems laiminges- 
niems pasiseka pabėgti į kaimyninį Pakis
taną, kur jau yra keli milijonai afganų pa
bėgėlių.

Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisi
jai yra pateiktas austro delegato teisininko 
Felix Ermacora parengtas dokumentinis 
raportas apie dabartinę siaubingą žmo
gaus teisių padėtį Afganistane. Remiantis 
šimtų liudininkų apklausinėjimais, rapor
te pranešama apie dabartinio režimo prie
šininkų Afganistane žiaurius kankinimus, 
gyvenviečių bombardavimus, civilių gy
ventojų masines žudynes. Informuojama, 
jog Afganistane yra kelios dešimtys tūks
tančių politinių kalinių, kad į kariuomenę 
yra imami 15-kos metų amžiaus sulau
kę vaikai. Režimo priešininkams keliami 
teismo procesai vyksta už uždarų durų, 
nesiskaitant su pačiomis elementariausio
mis teisingumo normomis. Ginkluotoje ko
voje prieš partizanus ir prieš civilius gy
ventojus yra panaudojami cheminiai gin
klai.

POPIEŽIAUS VELYKŲ SVEIKINIMAS

Velykų pirmą dieną Popiežius Jonas 
Paulius II atnašavo mišias šv. Petro aikš
tėje, Romoje, dalyvaujant 400 tūkstančių 
maldininkų. „Urbi et Orbi“ pamoksle ita
lų kalba šv. Tėvas kalbėjo apie taiką ir 
pagrindines žmogaus teises. Sveikindamas 
tikinčiuosius 46 kalbomis, šv. Tėvas lietu
viškai palinkėjo mūsų tautai Velykų pa
laimos.

Iškilmės buvo transliuojamos per Va
tikano radiją ir televiziją į 40 valstybių. 
Šiais metais pirmą kartą Britų televizija 
šių iškilmių netransliavo. Kaip paprastai, 
netransliavo ir komunistų valdomi kraš
tai.

I. NAGIO KALBA PASIEKĖ 
VAKARUS PO 32 METŲ

Po 32 metų slaptai Vakarus pasiekė 
svarbus istorinis dokumentas, kurį dau
gelis laikė jau dingusiu. Tai buvusio 
Vengrijos ministro pirmininko Imre Nagy 
1953 metų birželio mėnesį Vengrijos ko
munistų partijos centro komiteto slaptame 
posėdyje pasakyta kalba, kurioje pirmą 
kartą komunistų valdomos valstybės va
dovas iškėlė aikštėn Stalino nusikaltimus. 
Po šios kalbos, Vengrijos komunistų parti
jos centro komitetas 1953 metais priėmė 
svarbią rezoliuciją, kurioje buvo nustato
mos kai kurios gairės komunistinei san
tvarkai Vengrijoje liberalizuoti. Dviems 
metams praėjus, ministras pirmininkas 
Nagy buvo nušalintas nuo pareigų, bet 
1956 metų revoliucijai prasidėjus, jis vėl 
sugrįžo vadovauti Vengrijos vyriausybei. 
Sovietam revoliuciją numalšinus, Imre 
Nagy buvo suimtas, teisiamas ir sušaudy
tas. Jo istorinė kalba apie Stalino nusikal
timus niekad nebuvo viešai paskelbta, 
manyta, kad komunistų partija kalbos 
tekstą sunaikino. Bet pasirodė, kad 
tekstas išliko. Dabar jis, po beveik 32 me
tų, pasiekė Vakarus ir artimiausiu laiku 
bus atspausdintas viename anglų laikraš
tyje.

LIETUVOJE
ii—

Mažasis teatras Šiauliuose
Šiauliuose atidarytas naujai rekonstruo

tas Mažasis teatras. Jame yra 80 vietų 
žiūrovams, balkonas ir kitos patalpos.

Mažasis teatras, kurio laukė jaunieji 
aktoriai, taps savotiška eksperimentine 
studija. Jauki ir nekasdieniška jo aplinka 
siūlo čia rengti kamerinius muzikos kon
certus, poezijos vakarus, menininkų susi
tikimus su žiūrovais.

Remontuojama technika
Lietuvos kolūkių žemdirbiai, apsirūpinę 

atsarginėmis dalimis, baigia remontuoti 
traktorius pavasario darbams.

Ne švaistyti, o taupyti
„Tiesoje“ V. Armalis rašė:
„Vilniaus .Kiemelio“ restorano lankyto

jai gardžiavosi kompleksinių pietų deser
tu — duonos kisieliumi, tačiau jie nežino
jo svarbiausio: kisielius buvo pagamintas 
iš duonos likučių...

„Duoną mes kasdien valgome šviežią. 
Senais laikais tai buvo tik karalių privile
gija. Gerovė pagimdė problemą. Išmetame 
daug sužiedėjusios duonos, nes šviežios 
nebespėjame suvalgyti. Tačiau ir sužiedė
jęs kriaukšlelis neturi dingti veltui...

„Daug darome, kad niekais nevirstų 
žemdirbio triūsas, tačiau to pasirodo ma
ža: kai kurių specialistų nuomone, mieste, 
kuriame gyvena vidutiniškai 200 tūkstan
čių žmonių, kasdien į atliekų kibirą pa
kliūva 6 tonos duonos. Jai išauginti rei
kia užsėti 3 hektarus lauko. Per metus 
tai sudaro daugiau kaip tūkstantį hekta
rų, kurie apsėjami ir nupjaunami vien 
padengti duonos nuostolius...

„Pakelti nukritusią žemėn duonos rie
kę!“

Bus žirklių
Ne visada parduotuvėje galima gauti 

žirklių, šiemet žirkles gaminti pradėjo 
Kapsuko maisto pramonės automatų ga
mykla ir Druskininkų meno dirbinių ‘įmo
nė. Netrukus šis dirbinys pasirodys par
duotuvėse.

Dainų pynė
Lietuvoje meno darbuotojų rūmuose Vil

niuje buvo surengtas liaudies dainų vaka
ras. Dzūkų, žemaičių ir suvalkiečių darbo 
ir švenčių dainas atliko Eglė Bukšaitytė, 
Daiva Cepaitytė-žalėnienė ir Rūta Vildžiū
nienė. Programą komentavo folkloriste 
Nijolė Laurinkienė.
Kauno kamerinis teatras

Neseniai susikūrusio Kauno menininkų 
namų kamerinio teatro repertuare kol kas 
yra vienintelė pjesė — J. Vaičiūnaitės 
„Kasandra“. Spektaklį režisavo G. Pade
gimas.

Eismo nelaimės
šiemet per vasario mėnesį 171-oje eis

mo nelaimėje žuvo 28 ir sužaloti 166 žmo
nės.

Didžiausias susirūpinimas — pėsčiųjų 
elgesys gatvėse ir keliuose. Per vasario 
mėnesį dėl pėsčiųjų kaltės buvo 92 eismo 
nelaimės (34 dėl neblaivių), kurių metu 
žuvo 17 žmonių ir 76 sužaloti. Dauguma 
pėsčiųjų išėjo į važiuojamąją dalį, ėjo už
miestyje dešine kelio puse tamsiu paros 
metu, o kiti net buvo nuvirtę važiuojamo
jo kelio dalyje.

Vaikų žuvusių nebuvo, tačiau sužeista 
18.

Pažeidėjų daug
Vieną vakarą Joniškio rajone suorgani

zuotame reide per šešias valandas buvo 
išaiškinta 71 kelių eismo pažeidėjas: 18 
vairavo transporto priemones neblaivūs, 
19 — neturėjo vairuotojo pažymėjimų, 12 
— keliavo su techniškai netvarkingomis 
mašinomis.

Su „kvapeliu“ važiavo daugiausia trak
torininkai.

Kauniečių įsipareigojimas
Kauno rajone visuomeninės gamtosau

gos srityje darbuojasi 14 tūkstančių na
rių.

Kauniečiai įsipareigojo organizuoti tal
kas, kurių metu būtų tvarkoma gyvenvie
čių, gyvenamųjų ir gamybinių objektų 
aplinka, talkinama formuojant naują kraš
tovaizdį. Didelis dėmesys ir toliau bus 
skiriamas miškų, pakelių, gausiai lankomų 
vietų, apaugimų vandens juostų priežiū
rai.
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DU PASKUTINIEJI TOMAI
DŽIAUGIAMĖS „LIETUVIŠKOSIOS TARYBINĖS ENCIKLOPEDIJOS“ IŠLEIDIMU

Pagaliau vargais negalais Vakarus 
pasiekė ir du paskutinioji — vienuolik
tasis ir dvyliktasis — „Lietuviškosios 
tarybinės enciklopedijos“ tomai, šian
dien, kai okupuotoje mūsų Tėvynėje 
visais būdais ketinama lietuvių kalbą 
išstumti ne tik iš viešojo, bet net ir iš 
privataus gyvenimo ir jos vieton įbruk
ti rusų kalbą, lietuviškosios enciklo
pedijos išleidimas didžiai džiugina vi
sus susipratusius tautiečius be ideolo
ginių skirtumų ir kur jie bebūtų. Iš
leistoji enciklopedija aiškiai rodo, kad 
brutalios ir nuožmios rusiškojo oku
panto pastangos palaipsniui palaidoti 
mūsų seną ir gražią kalbą bent kol kas 
buvo nesėkmingos. Lietuvių kalba te
bėra gyva ir gyvybinga, ir jai, kaip 
matyti iš išleistosios enciklopedijos, net 
naujausių mokslinių išsireiškimų po
žiūriu, absoliučiai nėra ko pavydėti ru
sų kalbai. Tad prievartavimas rašyti 
ar versti į rusų kalbą lietuvių parengia
mas disertacijas tėra tik dar kitas biau- 
raus rusinimo ir kultūrinio kolonializ
mo įrodymas.

šiaip „tarybinės“ enciklopedijos „su
kirpimas“, be abejo, įvykdytas pagal 
Maskvos primestąjį diktatą yra stačiai 
pasibaisėtinas. Greičiausiai net hitleri
nė Vokietija iš užgrobtųjų tautų ne
reikalavo tokio liaupsinimo, kokį lie
tuviai turėjo sumokėti Kremliui norė
dami išleisti savo enciklopediją. Vals
tybė, kuri visuomet pasaulyje buvo ir 
tebėra atžagareiviškiausio obskurantiz- 
mo tvirtovė, iš pavergtų lietuvių reika
lauja būti pristatyta kaip pažangiau
sias humaniškumo ir liberalizmo švy
turys. Lietuviai komunistai, verčiami 
skirti tiek daug vietos Rusijos ir rusų 
šlovinimui, turėjo reikalauti, kad jiems 
būtų leista išleisti ne dvylikos, o ma
žiausiai dvidešimt tomų enciklopediją.

Žiūrint į išleistąją enciklopediją iš 
grynai lietuviško taško, aiškiai jau
čiama, kad ji dvelkia didžiausia ne
apykanta nepriklausomai Lietuvos val
stybei ir baisia panieka jos žmonėms. 
Niekur neradau nė mažiausios užuo
minos, kurioje blaiviai ir teigiamai bū
tų įvertinamas Lietuvos valstybės at
kūrimas, o juk visų net laukinių tau
tų didžiausias troškimas ir siekimas 
yra sukurti savo laisvą ir nepriklauso
mą valstybę. Nežinau, ar siekdami su
menkinti, ar norėdami kaip nors, kad 
ir labai nevykusiai, užtušuoti dabar
tinę „sovietinės“ Lietuvos beteisę ko
lonijinę padėtį, enciklopedijos redak
toriai prie Lietuvos valstybės bando 
prikergti „buržuazinės“ epitetą. Bet 
Lietuva, kaip ir bet kuri kita nepri

klausoma ir suvereninė valstybė, ne
turėjo jokių epitetų. Buvo tik Lietuvos 
valstybė, pilnateisė Tautų Sąjungos na
rė, su savo valiuta, su savo kariuome
ne, su savo paštu ir, suprantama, su 
savo užsieniuose akredituotomis pa
siuntinybėmis, kurias Sovietų Rusija, 
tuoj po gėdingo ir niekšingo susitarimo 
su hitlerine Vokietija, užgrobė ir į ku
rių pastatus patys rusai sulindo.

Visai kitas reikalas yra su dabarti
ne Sovietų Rusijos okupuota Lietuva, 
kurios tikrosios būklės apibūdinimui 
absoliučiai neužtenka pridėti „sovie
tinės“, ar kaip rusams pataikaujančiai, 
bet kalbiniu atžvilgiu netiksliai verčia
mą „tarybinės“ prievardį. Sovietų Ru
sija užgrobdama taikingą ir neutralia 
pasiskelbusią Lietuvą, kurios nepri
klausomybę ir suverenumą buvo iškil
mingai įsipareigojusi gerbti eilėje su
tarčių bei susitarimų, atskleidė prieš 
visą pasaulį savo tikrąjį iš carinės Ru
sijos paveldėtą imperialistinį ir koloni
jinį veidą, nieko bendro neturintį su 
jos skelbiama proletarine revoliucija. 
Jei Maskvai būtų rūpėję tik išplėsti ir 
Lietuvai komunistinę sistemą, jai pil
nai būtų užtekę įvesti ir Lietuvoje to
kį sovietų satelitinės valstybės statusą, 
kokį ji įvedė Lenkijoje, Vengrijoje ir 
kitose iki Antrojo pasaulinio karo bu
vusiose laisvose Rytų ir Centro Euro
pos valstybėse. Tuo atveju būtų buvę 
išvengta barbariškų masinių lietuvių 
deportacijų į Sibirą ir baisaus partiza
ninio karo, pareikalavusio tiek daug 
nekaltų lietuvių jaunimo gyvybių au
kų. Bet kai kas gal pasakys, kad tai 
tik Stalino nelemto susidėjimo su Hit
leriu klaida, kurios negalima priskirti 
dabartinei Sovietų Rusijos vadovybei. 
Jei toks tvirtinimas būtų bent kiek pa
grįstas, tai lietuvių tautai nedelsiant 
turėtų būti suteikta galimybė išstoti iš 
Sovietų Sąjungos pasinaudojant specia
liai sovietų konstitucijoje numatytu iš
stojimo straipsniu, kurio 'bent vieną 
kartą konkretus pritaikymas parodytų 
pasauliui, kad jis į konstituciją buvo 
įtrauktas ne vien tik žmonių mulkini
mui. Mes, deja, visuomet manėme ir 
tebemanome, kad „sovietinis socializ
mas“, kaip ir „proletarinė revoliucija“ 
tėra tik priedanga naujajam Rusijos 
imperializmui ir kolonializmui patei
sinti. Tik iš rusiškojo imperializmo ga
lėjo kilti pikta neapykanta suvereninei 
Lietuvos valstybei ir nešvankus su
manymas vėl įgrūsti lietuvių tautą į 
Sovietų Rusijos engiamų ir kolonizuo
jamų tautų kalėjimą. O rusų neapy
kanta nepriklausomai Lietuvai virsta 

stačiai siaubu pas lietuvius komunis
tus, kurie enciklopedijon sukišo net 
būdingesnes carinės Rusijos karines 
uniformas, bet pabijojo įdėti kad ir 
nekalčiausią nepriklausomybės laikų 
Lietuvos monetos, medalio, ordino, 
pašto ženklo ar uniformos iliustraciją, 
lyg tokio laikotarpio Lietuvos ir lietu
vių gyvenime visai nebūtų buvę. O 
visgi lietuviai komunistai turėtų prisi
minti, kad tik Lietuvos valstybinės ne
priklausomybės metais Lietuvos ko
munistų partija buvo lygiateisė su ki
tomis, kaip Lenkijos, Prancūzijos, Vo
kietijos komunistų partijomis ir daly
vavo visuose Kominterno kongresuose. 
Tuo tarpu dabartinė Lietuvos komu
nistų partija, — kaip rašoma enciklo
pedijoje, — tėra tik „TSKP respubli
kinė organizacija“, su vienintele už
duotimi: prižiūrėti, kad Maskvos prie
sakai būtų pilnai vykdomi Lietuvoje. 
Šiandien Lietuvai neleidžiama turėti 
net jokios savo nacionalinės sporto 
komandos.

Permainingoje Lietuvos istorijoje už
tinkame daug valdymo sistemų, bet 
nerasime nė vienos tokios klaikios ir 
taip žiauriai prieštaraujančios lietu
vio sveikam protui, kaip dabartinės so
vietinio okupanto primestosios. Kiek 
reikia turėti Lietuvos žmonėms panie
kos, reikalaujant sutapatinti Kremliu
je sėdinčių satrapų saujelę su „Lietuvos 
darbo žmonių valdžia“. Kaip turi jaus
tis pažemintas ir išniekintas lietuvis 
profesorius, kuriam kažkoks nemokša 
atėjūnas politrukas nustatinėja, ką jis 
turi ir gali skaityti. Kodėl pas mane 
knygų lentynoje gali rikiuotis visos ke
turios Vakaruose ir Lietuvoje išleistos 
lietuviškos enciklopedijos, o lietuviui 
savo Tėvynėje laisvųjų lietuvių spaus
dintos enciklopedijos yra ne tik nepri
einamos, bet ir griežtai draudžiamos 
sovietinio okupanto? Kodėl aš galiu 
laisvai keliauti po visas pasaulio šalis, 
o lietuvis Tėvynėje ir menkiausiam pa
judėjimui į užsienį turi maldauti Mas
kvos malonės? Kodėl lietuvis, kaip 
didžiausias pastumdėlis, turi būti vari
nėjamas balsuoti, kai jis iš anksto ži
no, jog jau yra nustatyta, kas bus iš
rinktas? Kaip juokdariškai pagaliau 
skamba visos pasakos apie Sovietų 
Rusijos taikingumą matant „Lietuviš
kosios tarybinės enciklopedijos“ pus
lapių puslapius užverstus visokiausiais 
karinių operacijų planais °i'> • 
būdinimais, karinių ordinų ir laipsnių 
aprašymais, kurių, tokių smulkių, ne
rasite net karinėse Vakarų šalių enci
klopedijose.

AUŠROS GADYNĖS DUKRA

EGLĖ
LIUDVIKA MALINAUSKAITĖ-ŠLIŪPIENĖ

<1864.11.4 — 1928.IV.7)

Ne kardų žvangėjimu, 
Tik mokslo spindėjimu 
Išgelbėsim Tėvynę Lietuvą!

Eglė
* «

Šiais metais Lietuvių Istorijos Draugi
ja Čikagoje išleido plačią studiją apie ra
šytoją, poetę, visuomenininkę ir aušrinin- 
kę Liudviką Malinauskaitę-Šliūpienę (Eg
lę).

Knygos pradžioje autorė Vanda Daugir
daitė-Sruogienė rašo:

„Ši studija gal nebūtų išvydusi pasaulio, 
jei ne Eglės Malinauskaitės-šliūpienės 
dukters, dr. Aldonos Šliūpaitės, pastan
gos. Ji savo testamentu paliko lėšų, davu
sių pradžią sumai, reikalingai spaudos iš
laidoms padengti. Dr. Aldona rūpinosi, kad 
jos motina neliktų pamiršta, domėjosi jos 
biografijos sumanymu ir mielai padėjo au
torei, leisdama panaudoti jos atsiminimus, 
rūpestingai atsakinėjo laiškais ir gyvu žo
džiu į kilusius klausimus bei neaišku
mus“.

Toliau autorė trumpai supažindina skai
tytojus su dr. Aldonos šliūpaitės veikla 
nepriklausomai Lietuvai besikuriant. Už 
nuopelnus Lietuvai ji buvo apdovanota 
Vytauto Didžiojo ordinu. 1931 m. grįžo į 
JAV-jas ir apsigyveno Brooklyne. Savo 
profesijoje išdirbo 50 metų. Mirė 1980 m. 
Santa Monica mieste.

„Lietuva praeityje turėjo nemažai žy
mių vyrų ir moterų. Deja, jų daug jau 
pamirštama. Viena tokių yra Liudvika 
Malinauskaitė-Šliūpienė. Tai pirmoji mo
teris, įėjusi į lietuvių literatūrą — rašyto
ja, poetė, lietuvių teatro pradininkė Ame
rikoje, visuomenininke ir aušrininke. Tai 
vienintelė moteris, kuri „Aušroje“ rašė ei
lėraščius, straipsnius, korespondencijas 
(„Aušroje“ rašinėjo ir kelios kitos mo
terys: U. Tamošiūnaitė, eilėraštis pasira
šytas slapyvardžiu Danutė, M. Zauniutė ir

Kulminacinis lietuvio nužmoginimo 
taškas tačiau pasiekiamas brutaliai 
persekiojant ir išniekinant jo religinius 
ir tautinius jausmus. Tiktai rusiškas- 
azijatiškas sadizmas galėjo įsakyti už
daryti Vilniaus katedrą, kur jau nuo 
žilos senovės meldėsi lietuvių sentėviai 
pagonys. Dievo ir Lietuvos Tėvynės 
meilės skelbimas sovietinio-rusiškojo 
okupanto yra laikomas didžiausiu nu
sikaltimu ir drąsuoliai kunigai ir pa
triotai už tai yra žudomi, ar tremia
mi ilgiems kančios metams į Gulago 
salyną.

J. Gailius 

S. Paškevičienė, siuntinėjusios redakcijai 
tik korespondencijų). Ji taip pat priklau
so prie pirmųjų bajoraičių, kurios įsijun
gė į mūsų tautinį sąjūdį ir kuri pirmoji 
iškėlė mūsų spaudoje vargingą moters 
emancipacijos klausimą. Ji buvo aušrinin
ko dr. Jono Šliūpo gyvenimo draugė, žmo
na ir bendradarbė, dažnai ir įkvėpėja“ (iš 
knygos įžangos).

Toliau įžangoje aprašoma 19-jo amžiaus 
Lietuva, jos valstiečiai, bajorai dr kt.

Knygoje nevengta naudoti buitinių mo
mentų, nes jde gaivina jau pamirštamą 
Eglės laikų gyvenimo būdą, anos epochos 
sąlygas, o kartu ir išryškina Eglės asmeny
bę.

Pagrindiniai studijos skyriai: Eglė Lie
tuvoje, Eglė Amerikoje, Paskutinis Eglės 
gyvenimo etapas, Artimiausi Eglės gimi
nės. Kiti straipsniai: Dr. Aldoną šliūpaitę 
prisimenant (A. Devenienės), Dr. Aldonos 
Šliūpaitės autobiografijos santrauka (H. 
Y.P.), Eglės sūnus Keistutis Šliūpas (1888- 
1932). Taip pat išspausdinti keli Eglės 
laiškai, keli eilėraščiai, trijų aktų komedi
ja „Netikėtai“ ir kiti rašiniai. Pabaigoje 
trumpa Eglės gyvenimo ir darbų trumpa 
santrauka angliškai (rašo Hypatia Yčaitė- 
Petkienė — Liudvikos ir Jono Šliūpų anū
kė). Knygoje daug įdomių nuotraukų.

LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS. Istorijos 
ir gretimųjų sričių neperiodinis leidinys. 
Tomas VIII-Knyga 2 (30). Vanda Dau
girdaitė-Sruogienė. „Aušros“ gadynės du
kra EGLĖ — Liudvika Malinauskaitė- 
Šliūpienė. Biografijos nuotrupos. Išleido 
Lietuvių istorijos draugija. Čikaga. 152 
psl.

Užsisakyti: Miss A. Rūgytėj Lith. Histo
rical Soc., 6547 Washtenaw Ave., Chicago, 
II. 60627. USA. Kaina. 10 dol.

Atsiusta paminėti
NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros 

žurnalas. Nr. 17, 1984. 192 psl. Leidėjai: 
Liet. Studentų Tautininkų Korporacija 
„Neo-Lithuania“ ir Amerikos Lietuvių 
Tautinė S-ga. Numerio kaina 5 dol. Ad
ministracija: 7150 So. Spaulding Ave., 
Chicago, Ill. 60629. Šiame numeryje rašo: 
V. Alantas, B. Nemickas, J. Prunskis, M. 
Gelžinis, K. Ėringis, A. Diržys, S. Santva
ras, J. Gliaudą, J. Jankus, E. čekienė, E. 
Juodvalkė, A. Laikūnas, J. Jurevičius, P. 
Švarcas, T. Blinstrubas, A. Budreckis, A. 
Rimtenis, A. Tamulynas.

IS LIETUVOS EGLĖ (LIUDVIKA MALINAUSKAITĖ-ŠLIŪPIENĖ)
Iš 1885 metų ,, Aušros“ N r. 1

SKOBI
Atsitiko kaimoje krikštynos. Pa

kviesta ir aš su savo seserimi ir sena 
Glamžiene nuėjau į pokylį. Atkalbėti 
suvis nebuvo galima, ir norint į tokį 
pokylį mergaitėms tūli tamsunai saky
tų esant nepadoru eiti, mes vienok ne
norėjome žmonėms padaryti piktu
mą, kadagį iš tiesų jie būtų šnekėję, 
jog mes esame puikios ir atmetame jų 
meilę. Radome grinčioje begulint ūki
ninko pačią visiškai jaunutę 18-metę. 
Ši žmona pradžiugo mane pamačiusi. 
Gailu man buvo matyti taip jauną mo
teriškę taip sunkioje ligoje. Bet ar ti
kėsi, jog čia svečiai žmonos skausmo 
nesuprato: vieni pypkas užsidegę smil
kė, o kiti balsiai ir trankiai šnekėjo. 
Kad aš pasakiau, jog tai ligonei vo- 
dys, jie atsakė: „Jai tai nieko pikto ne
padarys, tegul pasipratina“. Ir meilė 
tarp mūsų tamsesniųjų brolių yra įsta
bi. Antai pats vyras atsisėdęs prie guo
lio pačios degino pypkę... Mane ir 
šiurpulys ėmė. Vargšė, aš tariau savy
je, yra ši išblyškusi moteriškė. Argi ge
ra regėti ištekant jaunas mergaites, ku
rios nežino ir nesupranta, kas tai yra 
gyvenimas, ir ar malonu matyti kaip 
jos velka paskui sunkų jungą?! Joms 
nabagėms rodosi, kad visai ras laimę 
išėjusios iš tėviškės pastogės. Nesakau 
nieko apie tas, kurių pažiūra susitalpi
nusi ir kurios išmano savo pašaukimą. 
Juk moteriškė kai kada ir labai yra ne
laiminga ir nevieną tylią ašarą nu
šluosto... Pasėdėjome tenai valandėlę, 
reikėjo alaus išgerti po stupką, be to 
nebūtų mus išleidę iš vaišių, ir pakilu
sios nuėjome į namus krikšto tėvo Sin 
...į kitą kiemą, šis vyras turi 30 metų 
amžiaus ir labai yra išmintingas žmo

PUTRA IŠ GYVENIMO LIETUVININKŲ
gus. Su juomi aš mėgiu pasišnekėti. 
Visi jo kaimynai neturi sodnų, o pas 
jį meilu yra žiūrėti į vaisingus medžius. 
Visus kaimynus jis ragina, kad taisytų 
sodnus ir vienas kitas jau ėmė jo klau
syti. Netolimais nuo to gero Lietuvi
ninko gyvena kitas, visai priešingo po
būdžio. Tai buvo jaunas vaikinas, 
kurs turi motiną našlę, jau minėtą 
Glamžienę. Vaikinas užsimetė vesti pa
čią —tarnaujančią mergą ir dar blogo 
pasielgimo. Motina keikė, bet sūnus 
neklausė, apsipačiavo. Įvykus sutuok
tuvėms motina persikėlė kitur gyven
ti. Pati ano ūkininko pasisamdė mergą, 
nejauną žabalę, bjaurią — ir kas iš
ėjo?! Ans ūkininkas ėmė gyventi su 
merga ir... Baisus gyvenimas! Pačios 
vaikų šešetas ir mergos tiek. Namuose 
dabar gyvas pragaras ten barniai nere
gėti. O jis pats ant kalbos nemulkis, 
ūkininkas geras turi trobas geresnes, 
ne kad kiti, javai puikesni jam užve- 
ši... ir tuomi jis giriasi, kad Dievas dar 
geriaus jam padedąs! Vaikus mergos 
jis daugiau myli, o tikros pačios ma
žiaus; bet pačią ir mergą kartais taip 
muša, kad jos vos tiktai lieka gyvos— 
bet nepersiskiria... Vieną sykį aš pa
klausiau Sin... o, taip rūpestingo apie 
gėrį kaimynų: dėl ko visas kaimas ne
norėjo sulyg šio laiko Glamžos išvary
ti už jo blogą gyvenimą? O jie atsakė: 
„Nenorėjome, nes mums buvo baisu 
blogą žolę rauti, kad ir geroji su jumi 
neišsirautų“. T.e. kad per išsiblašky
mą tėvų ir vaikai nekalti nukentėtų. 
Bet šiandien Sin... atmainė savo pra
žiūrą ir sako, kad tėvui negražiai pa
sielgiant vaikai labai daug nukenčią; 
už tai jis man ir tarė: norint aš turėsiu 

išpilti paskutinį lašą savo kraujo, aš 
ginsiu nelaimingus vaikus. Tėvas jų 
žada mane užmušti už tą užstavinėji- 
mą vaikų — bet aš noriu, kad teisybė 
gautų viršų. ♦* ♦

Mano naminiai reikalai vieną sykį 
— o tai atsitiko labai neseniai — pa
kvietė mane į vieną dvarą, čia aš ir 
mano giminė tapėme nuskriausti. Prie- 
temiais už tai išėjau aš su seserims į 
priedurį ir ten šmurgnos atsisėdome 
ant zoslanų. Ant kiemo vėjas siūbavo 
medžius, lietus lašais dideliais puolė 
žemyn... O čia ateina žmogelis, užsi
metęs rudinę sermėgą, nešinąs rožan
čių rankoje. Buvo tai panaktinis. Priė
jęs nedrąsiai arčiaus mūsų, nusiėmė 
kepurę. Mes velyjome, kad jis kur no
rint atsisėstų, norint ant slenksnio, 
idant pasigelbėtų nuo nemalonaus lie
taus. Atsisėdo nebagas ir įsišnekome. 
Tuom tarpu ateina dvarponis, ir pik
ta akim pažvelgęs į tą žmogų. „Kas 
čia?“ šiurkščiai paklausė. — „Panak
tinis“, atsiliepė nedrąsus balsas. — 
„Tai ko čia tokioje vietoje tujai lin
dai?!“ — „Kad lietus, pon‘, ant kiemo 
didelis, nėra kur prisiglausti“. — „Nu 
nekalbėk, von laukan! eik šalin!“... 
Žmogelis susirietęs ir dusuliuodamas 
nuėjo, o dvarponis įsirėmęs vaikščiojo 
paauksuotuose kambariuose, kur Šil
ta ir kur lietus nepriena. Dieve, kokie 
jausmai smaugė mano širdį... O čia 
medžiai siūbavo, vėjas kaukė, gamta 
sujudusi dar didesnį liūdnumą kėlė 
širdyje, gailėjausi nabago, nekentėjau 
didžturčio. Ak, kad negalime pagelbė
ti nuskaustus varguolius! Bet ir nega
liu suprasti tų žmonių, kurie puošdami 

save kankina be reikalo varguolį. Juk 
ir vargužis vienodai jaučia; o jeigu 
šviesesni žmonės su vargužiais norint 
pašnekėti nesigėdintų ir negailėtų, lik
tų ir jie akylesni. Bet ar daugiui tokia- 
mąstis tinka? ** *

Įstabu, ką žmonės Pasvalio kampe 
masto apie pragarą arba peklą. Man 
pasakojo vienas senis, kurs pas mus 
gyveno šiaip: pernai rudenį važinėjo 
senis šlubas ir rinko pinigus ant pasta
tymo pragaro, kurs buk sudegęs, iš ko 
velniai turėjo didelę prakištį. Dūšios 
visos sudegę amžinai, viskas išnykol. 
Taigi velniai pasiuntė savo brolį, aną 
šlubį, ir jam liepė rinkti pinigus dėl 
atstatymo pragaro. Mūtų senis da
vė tris grašius ir kiti šį tą kaišiojo anam 
šlubam velniui. „Kam gi davėte pini
gus dėl pastatymo pragaro?“ paklau
siau. „Kaip gi“, atsiliepė senis, „ar gali 
būti dangus be pragaro,kur gi piktosios 
dūšios gaus vietą!?“ Pragarą gi buvęs 
uždegęs žmogus eidamas pro šalį su 
pypke. — Ar neaišku, kad žmonės pas 
mus yra tamsūs kaip čebato aulas? O 
ir tai tūli stigavoja, kad Lietuvininkui 
moksliškos šviesos nereikia, kada gi 
jis esąs tikėjimo apšviestas.

* ♦
Mirė vienam ūkininkui neseniai gi

męs vaikelis. Visi kaimynai džiaugėsi, 
kad bus vienu sykiu ir krikštynos ir 
pakasynos, ir susirinkę giedojo prie 
lavono. Norint aš Dievą myliu, bet 
anie bliovimai budėse man nepatinka. 
Motina atsikėlė iš ligos ir žiūrėjo į ne
gyvą vaikelį. Nulydėjo lavoną į baž
nyčią ir palaidojo. Tėvas gi susirinkęs 
su palydovais pasigėrė karčiamoje ir 
smarkiai susimušė. Namiel pargrįžęs iš 
naujo susipešė ir ten jauna vargšė pa
ti dar tebesirgdama turėjo žiūrėti į nau
jas muštynes! Barbariški dar tebėra 
mūsų žmonės, nėra juose jausmai nei 

mažumą išdailinti. Dėl jų myris vaiko, 
pačios liga, tėvų nelaimė — tai niekas, 
dar kuomet ir džiaugiasi iš priežasties 
priepuolio, kadagi atsitinka pokylis. 
Ar tai neskurdu yra ir mastyti apie to
kius daiktus?!

* *
Darbas darbininko Pasvalio kampe 

blogai apsimoka. Vyras pačiuotas ima 
12 rublių algos, 12 purų rugių, miežių 
tiek pat, dar mažumą bulbių ir kitus 
niekniekius. O kaip yra baisu žiūrėti 
į tuos žmones pablyškusius nuo išal
kio! Duoda jiems ūkininkai supelėju
sius javus, taigi nebetinkančius par
duosiu; darbininkai turi ir duoną val
gyti supelėjusią ir jaja vaikelius penė
ti. Aš tankiai klausiau pačių bernų, 
kam jos išteka suprasdamos, kokių 
vargų susilauks. „Taigi“, atsako, „kad 
būtumėme žinojusios didumą to var
go, nebūtume tekėjusios“. — „Kiek
viena moteriškė“, tariau, „žino gerai, 
kad turi tankiausiai vaikus, kada išei
na už vyro“. — „Mislijome. kad ne
turėsime,“ trumpai atsako. Ir gailu 
anų būrių vaikelių, paleistų į svietą dėl 
didžiausio vargo.

* *
Kodėl Lietuvoje nėra taip, kaip 

Kurše įtaisyti „namai pagelbos“ dėl 
ubagų? Juk būtų nepeiktinas daiktas, 
duoti jiems kokį darbą pagal spėją, 
ubagai neprivalytų eiti per svietą va
ginėdami ir apgaudinėdami žmones. O 
ubagų yra būrių būriai Lietuvoje, tai 
juk yra didelis sunkumas dėl draugi
jos penėti dykūnus. Žmonės turi jau-gi 
duoti pagalbą vargdieniui artimui, bet 
visgi kitonišku būdu. Tankiai vaikai 
suaugę išvaro tėvus senelius iš vietos 
— girdime daugiur apie tokias nedo
rybes. Tokie vaikai yra verti prakeiki
mo. Kaimynai ir vyresnybė turėtų už- 
stovinėti tokį vargdienį, bet šiandien 
kam tai rūpi! O iš antros pusės yra ir
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Puolamas Mao kultas
KINIJOJE TEBEKR1TIKUOJAMI MAO RAŠTAI

Kaip pranešama iš Hong Kongo, 
Kinijoje buvo uždraustas paskutinio 
Mao raštų tomo platinimas ir buvo 
stipriai puolamas jo kultas bei tam ti
kros jo istorinės pažiūros. Tai buvo vie
na iš naujausių kritikos kampanijų, 
nukreiptų prieš kadaise buvusį „didįjį 
tautos vairininką“. Mao mirė 1976-tais 
metais, bet Kinijoje jis dar tebelaiko
mas įžymiu šalies vadovu. Atėjus į val
džią Deng Ksiaopingui, buvo viešai 
pasmerktas Mao „didysis šuolis pir
myn“, kurio įgyvendinimą jis buvo 
pradėjęs 1958-tais metais, bei kultūri
nė revoliucija, vykusi 1966-76-tų metų 
laikotarpiu.

Hong Kongo kairiųjų pakraipų lai
kraštis „Ta Kung Pao“ neseniai rašė, 
kad Kinijoje buvo nutrauktas „Mao 
rinktinių raštų“ penktojo tomo parda
vinėjimas. Minėtas laikraštis rašo, kad 
tai buvo padaryta todėl, nes jame buvo 
aptiktos stambios klaidos, liečiančios 
klasių kovą bei socialistinio ūkio vys
tymą. Šiame, po Mao mirties išleista
me, raštų tome buvo išspausdinti 70- 
mt buvusio Kinijos vadovo straipsnių, 
kuriuos jis parašė 1949-57 metų 
periodu. „Ta Kung Pao“ pažymėjo, 
jog Mao penktojo raštų tomo išėmi
mas iš apyvartos dar nereiškia, jog šio 
tomo visi straipsniai bei anksčiau iš
leisti jo kiti istorinės svarbos raštai 
laikomi niekam tikusiais. Naujasis Ki
nijos vadovas Deng Ksiaopingas šiuo 
metu veda skirtingą nuo Mao politiką 
ekonomikos srityje. Pastarųjų šešerių 
metų laikotarpyje Kinijos žemdir
biams buvo leista pelningai parduoti 
didelę dalį jų surenkamo derliaus. Pe
reitų metų spalio mėnesį Kinijos vy
riausybė pareiškė, jog ji ketina palaips
niui atsisakyti centrinio planavimo si
stemos, vietoje jos šalies ekonomikoje 
bus stengiamasi plačiau įdiegti pa
klausos ir pasiūlos principą, be to, bus 
siekiama pakelti dirbančiųjų suinte
resuotumą, jiems išmokant algas pa
gal pasiektą darbo našumą.

Šios ekonominės reformos bei pa
staruoju laiku didėjantis kinų susido
mėjimas Vakarais prieštarauja Mao 
filosofijai. Dengas taip pat kritikuoja 
ir klasių kovos sąvoką, nes jo nuomo
ne kova tarp klasių ardanti visuomenę 
ir trukdanti gamybinių jėgų vystymui.

Minėtame Hong Kongo laikraštyje 
taip pat buvo rašoma, kad penktąjį 
Mao rinktinių raštų tomą išleidę Mao 
šalininkai, siekdami „sustiprinti Mao 
kultą Kinijoje“. KLR laikraštis „Dar
bininkų dienraštis“ neseniai išspausdi
no straipsnį, kuriame rašoma, kad iš 
pradžių pats Mao buvo priešiškai nu- 

tokių ubagų, kurie turi ir savo arklį, 
jauną pačią, vaikų keletą būdoje, ir dar 
pora kiaulių nupenėtų... Pats vyras 
ubagas, yra šlubas. Ar tai toks vyras 
negali varyti kokį norint amatą ar ką?! 
Juk taip darydamas nebesunkintų 
draugiją. Bet mūsų lietuviai nežiūri, 
koksai ubagauja žmogus, jiems gera, 
jeigu užgirsta poterėlius, maldas, gies
mes: katras turi geresnę kakarinę ir 
daugiau moka giesmių, tai jau „didelis 
maldininkas“. — Nuvažiavau su rei
kalais į Linkuvą. Buvo tai diena at- 
laidinė, škaplerna. Žmonių ten maišė
si būriai neregėti, įėjau į bažnyčią, bet 
ten mane kuo ne nuspaudė. Nežinau, 
ko žmonės eina į bažnyčią tokiais bū
riais, kad ten nėra galima pasimelsti: 
vienas kitą stumdo, ir taip suėję ma- 
šalauja. Regimai, kad jie tokiame su
spaudime vien eina žiūrėti, kaip ku
nigai laiko mišias, taigi čia kunigas 
jiems išveizdi esąs aktoriumi ant sce
nos. Dieve, kaip dar tamsūs žmonės! 
Išėjusi į bažnytkiemį gana pasijuokiau. 
Buvo ubagų Linkuvoje tūkstančiai, ir 
jie mušėsi tarp savęs baisiai. Juk ir 
šiurpulys ima per šalį žiūrint į tuos 
žmones taip nenaudingus draugijai ir 
bliaunančius visokiais balsais miški
niais. Viena ubagė išsikišusi iš kitų 
būrio atsisėdo viduryje bažnytkiemio 
ir giedojo juokingas giesmes. Pradėjau 
ją barti, kam rėkia, o jinai man atsakė: 
jeigu tylėsianti, maldos nei Dievas nei 
žmonės neišgirsią. Dieve, koks tai bū
das yra tų žmonių. O ant galo man pa
sakė: o ką čia man gini, ar esi kokia 
kunige ar ponia?!♦

Vienas didelis dvarponis aplink 
Vaškus įsimanė karčiamas statyti atim
damas jas nuo žydų, bet tokia pat ten 
girtystė. Dėl palinksminimo žmonių 
tas dvarponis pastato bilijardus — 
klausiu skaitytojų, kam to reikėtų?! 

siteikęs prieš kulto sąvoką, bet vėliau, 
praradęs kontaktą su masėmis ir steng
damasis kuo greičiau ištraukti šalį iš 
feodalinio atsilikimo, jis buvęs privers
tas sukurti savo asmens kultą Kinijoje.

Kultūrinės revoliucijos metu, kai 
Mao kultas pasiekė savo aukščiausiąjį 
tašką, tūkstančiai Mao fanatiškų šali
ninkų surengdavo gausias masines de
monstracijas „didžiojo vairininko“ gar
bei. Parduotuvėse pirkėjai nebūdavo 
aptarnaujami, kol jie nepasakydavo 
atmintinai išmoktas Kinijos vado ci
tatas, visi, net patys mažiausi, pasieki
mai būdavo priskiriami Mao nuopel
nams.

Dabar gi, visai neseniai vienos Kini
jos dienraštis kritikavo Mao teiginį, 
pagal kurį „klasių kova esanti svar
biausia revoliucijos varomoji jėga“. 
Pasak laikraščio ši sąvoka jau buvo 
atgyvenusi, kai Mao ją paskelbė, nes 
Kinijoje įsigalėjus socialistinei san
tvarkai, gamybos priemonės perėjo į 
liaudies rankas ir tuo pačiu buvo su
griautas buržuazijos egzistencijos pa
matas bei sunaikinta pati buržuazijos 
klasė. Tad prieš ką turėjo dar prole
tariatas kovoti?

Tame pačiame laikraštyje rašoma, 
kad kalbamu laikotarpiu sąvoka „bur
žua“ įgavo naują prasmę — ja buvo 
išreiškiama ne asmens padėtis visuo
menėje, bet jo ideologiniai įsitikini
mai. Tokia buržua sampratos inter
pretacija leisdavo lengvai apšaukti 
kiekvieną pilietį socializmo priešu. 
Tam pailiustruoti galima paminėti taip 
vadinamus „kapitalizmo propaguoto
jus“. Nei vienas iš apšauktųjų šiuo 
vardu nebuvo net pareiškęs mintį, 
jog Kinija turėtų eiti kapitalizmo, o ne 
socializmo keliu. Dabartinis Kinijos 
vadovas Deng Ksiaopingas kultūrinės 
revoliucijos metu irgi buvo apšauktas 
„kapitalizmo propaguotoju“ ir persi
auklėjimui buvo nusiųstas darbams 
laukuose. Toliau laikraštis rašo, kad 
visai nekaltiems žmonėms būdavo pri
lipdoma „buržujaus“ etiketė, nes jų 
pasakymus iškraipydavo ar, išėmę juos 
iš bendro konteksto, pakeisdavo pra
dinę mintį. „Kultūrinės revoliucijos 
metu šalyje buvo sukelta politinė su
irutė ir ekonominė krizė, siautėjo kul
tūrins vandalizmas. Mūsų tautai ir 
socializmo idėjoms buvo suduotas 
skaudus smūgis“ — užbaigė dienraš
tis.

Kitas KLR-kos laikraštis neseniai 
rašė, kad anksčiau Kinijoje neteisin
gai būdavo suprantamas pasakymas, 
kad „liaudies masės yra istorijos kal
viai“. Pasak dienraščio, esą neteisin-

Argi nebūtų geriaus, jeigu ant skuo- 
mės gulėtų „Aušra“ ir kitos knygu
tės? Jis sakosi norįs žmonėms „przy- 
jemnošč spravvič“, bet aišku, kad jis 
nesirūpina apie naudą žmonių, o tik
tai apie savo kišenę.

Gana yra įstabu, kaip kada nueiti į 
bažnyčią Lietuvoje. Vieną šventę nu
keliavusi į Vaškus nuėjau į bažnyčią; 
bet čia trenksmas mane apsvaigino. 
Procesija eidama darė neišpasakytą 
ūžimą, varpai ir varpeliai skambėjo... 
Toks trenksmas niekuomet netinka 
sujudintai dvasiai, kuri geidžia tylu
mo... Mėgiu pasimelsti bažnyčioje, 
kada tylu, jei tik keletas senelių kalba 
pusbalsiai poterius aukodami Dievui 
vargus savo gyvenimo. Dievas vienas 
teatneša ramumą širdžiai. Dievas tik 
vienas. Vaškuose man tinka įtiktai 
giesmė kn. Strazdelio „Pulkim ant ke
lių“. Bažnyčia čia yra naujai mūryta, 
daug čia vaizdų, ištepliotų kažin kokio 
gudo. Prasčiau ne kad vaizdai man 
tinka įvedimas pustinės muzikos (tru- 
bų), kuri yra baisi. Giedojimas mer
gaičių prie tokios muzikos išrodo kaip 
kad birbimas musių. Ant galo klausau 
ir ausim netikiu — prieš sumą vargo
nininkas užrėžė, spėk, skaitytojau, ką? 
— Polionezą!! Juk kaip ant juoko tai 
daroma. Žmoneliai kilnojo galvas ir 
klausėsi, bet nesuprato, kad iš bažny
čios, kur jausmai pakeliami Dievop 
padarė grinčią šokynių, kur prie polio- 
nezo šokėjai poromis susikabinę vaikš
čioja... Ir taip atsitinka ne vien Vaš
kuose, bet ir daugiau kitur. Norėdama 
aš galėčiau vietų vardus pridurti. Ta
riuosi, kad ganės to, kas pasakyta, dėl 
persergėjimų tų, kuriems tas daiktas 
turi rūpėti.

Aglė

IR KULTAS
gą teigti, kad tik materialinių gėrybių 
kūrėjai, dirbančiosios klasės, kūrė is
toriją. Taip negalvoję Marksas ir En
gelsas ir tai neatitinką realybės.

Kinijos vadovas Deng Ksiaopingas 
žino, kad jis turi nemažai priešininkų 
šalyje, kurie mano, jog jis pernelyg to
li nukrypo nuo socializmo ideologijos. 
Pastarosiomis savaitėmis pradėta so
cializmo idėjų perkainavimo kampani
ja ir buvo skirta tam, kad palaužus 
opozicijos pasipriešinimą, būtų galima 
atverti kelią naujoms reformoms. Ma
noma, kad ji tęsis ir toliau.

V.M.

SENIAUSIA ŽEMAITIJOS VAISTINĖ
1984 metais Kvėdarnos vaistinė atšven

tė 100 metų jubiliejų. Tai antra pagal se
numą Žemaitijos vaistinė.

1884 metais provizoriui S. Evardui bu
vo leista atidaryti Kvėdarnos vaistinę. Po 
metų, t.y. 1885 metais, vaistinėje 'įregis
truoti 42 receptai. Per 100 metų vaistinėje 
pasikeitė tik 17 vedėjų.

Jubiliejaus proga Kvėdarnos vaistinėje 
buvo surengta senų receptų, senų medici
nos knygų, ekslibrisų ir kitų eksponatų 
paroda.

Pirmą vietą pagal senumą Žemaitijoje 
užima Šilalės vaistinė, įsteigta 1868 me
tais.

Skaitytoju laiškai
KAS LIETUVIS?

Dažnai tenka išgirsti klausimą: — Ar 
supranta lietuviškai? Jeigu atsakymas nei
giamas, tai jie piums nelietuviai' ir mes 
juos ignoruojame. O aš pasakysiu, kad 
man džiugu išgirsti: — Aš irgi lietuvis, — 
nežiūrint kokia kalba tai būtų pasakyta. 
Mūsų tarpe yra (tokių, kurie nebenori bū
ti lietuviais, save anglais, šveicarais ar 
kitaip vadina. Gaila!

Bet čia ne apie tai noriu kalbėti. Aš 
noriu pasididžiuoti Škotijos lietuviais, 
ypač Alekso Canty šeima, iš Bellshill. Ke
turios dukros ir sūnus, visi priklauso Vy
tauto Didžiojo skautų d-vei, šoka K. Ru- 
gienienės vadovaujamoj taut, šokių gru
pėje, dainuoja P. Dzidoliko vedamam cho
re. Be to, turi šeimos dūdų orkestrėlį, pa
groję ne tik lietuviams, bet ir apylinkės 
jaunimo orkestre palydi garsius Škotijos 
dainininkus. Kovo mėn. 23 d. koncertavo 
Peter Morrison (žymus Škotijos daininin
kas) jų orkestro lydimas. Pasididžiavimas 
ne tik tėvams, bet ir mums lietuviams.

Alekso seneliai buvo Pociai, — škotų 
Potz vadinami. Pociūtė, ištekėjusi už Can
ty, nepajėgė savo keturių vaikų išmokyti 
lietuviškai. Ką maži vaikai iš senelių gir
dėjo, tai ir šiandie paliko atmintyje. Pono 
Canty žodžiais, ko jis neturėjo progos iš
mokti ir sužinoti, jo vaikai daugiau iš
moks: žinos Lietuvos istoriją, papročius, 
tradicijas ir kad jie yra lietuvių kilmės, 
kaip ir jis.

Stebėjau, kaip prie skautų laužo lietu
višką dainą traukė ir patys Canty senjo
rai. Čia kalbu apie Škotijos lietuvius, bet 
ir Anglijoj yra liet, kilmės šeimų, kurios 
nebemoka lietuviškai. Kodėl mes taip ma
žai jų besurandame? Galėtumėm priminti 
jiems protėvių žemę Lietuvą, įskiepyti pa
sididžiavimą mūsų tauta, didinga istorija 
ir įtraukti vėl į lietuvių tarpą. O gal kai 
kas pasakys, kad jie nelietuviai, nes ne
kalba lietuviškai? Su tuo nesutinku!

Skautė

NEPAGYDOMOS ŽAIZDOS

Kai kurie iš mūsų turi nepagydomas 
žaizdas ant kojų. Pasėkoje būna gangre
na ir amputavimas. Viena priežasčių, ma
no nuomone, yra nuolatinis ir besaikis sti
prios arbatos gėrimas. Juo daugiau geria
ma arbatos, tuo daugiau yra galimybių, 
kad nebus suvirškinta visa arbatos rūgš
tis, kuri savo ruožtu sėda ant kraujo in
dų sienelių ir pradeda rauginti (virškin
ti) jas. Nepamirškime, kad odų dirbėjai 
naudoja arbatos rūgštį odos išdirbimui. 
Jeigu žalia oda perrauginta, ją gali plėšy
ti kaip popierių, ji neturi jokio stiprumo 
bei atsparumo. Lygiai toks pats principas 
tinka ir kraujo indų sienelėms tų žmonių, 
kurie be saiko geria stiprią arbatą. Jeigu 
kraujo indų sienelės perraugintos, tai nuo 
mažiausio sukrėtimo bei sutrenkimo jos 
sprogsta ir sukelia mėšlungį, vėliau venų 
išsiplėtimą, nes kraujas stengiasi atstatyti 
savo takus, lipdydamas sieneles, kurios 
lieka storesnėmis. Tai mes vadiname venų 
išsiplėtimu. Po kurio laiko atsiveria žaiz
dos, kurios niekad negyja, nes stiprios ar
batos gėrėjai nenustoja ją gėrę, šiuo atve

BANKO
VOKIEČIŲ BANKO (DEUTSCHE

V. Vokietijos žurnale „Der Spiegei“ 
buvo išspausdintas ilgesnis straipsnis 
apie didžiausiąjį šalies banką (Deuts
che Bank). Skaitytojams suglaustai pa
teikiame pagrindines straipsnio mintis.

„Deutsche Bank“ buvo įkurtas 1870 
m. Jo įkūrėjas — garsioji Siemens šei
ma, kurios vardą turi dar ir dabar Sie
mens AG elektros koncernas Mucnche- 
ne. Georg von Siemens buvo pirmasis 
banko šefas. Dabartiniais laikais pa
grindiniai banko konkurentai yra Dres- 
dener Bank, Westdeutsche Landes- 
bank, Commerzbank, Bayrische Ve- 
reinsbank. Prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą buvo dar du kiti stambūs konkuren
tai (Darmstaedter Bank ir Deutsche 
National bank), kurie subankrutavo.

Bankai, kurie priklauso Deutsche 
Bank grupei, 1984 m. rudenį turėjo 
226 milijardų markių balansinę sumą 
ir tuo būdu yra V. Vokietijos didžiau
sias kreditų institutas. Deutsche Bank 
turi iš viso 1410 filialų ir jo taupytojų 
kontuose yra iš viso 20,2 milijardų 
markių.

Deutsche Bank sistema yra visagalė. 
Banke įsigalėjęs tylus valdymas, tvar
kymas ir įsakymas. Pagrindiniai Vo
kiečių banko vadovai yra Abs, Chris
tians, Guth ir Ulrich, nors pirmasis 
yra oficialiai pasitraukęs į pensiją. Vo
kiečių bankas per 115 metų, žingsnis 
po žingsnio, tapo pirmuoju krašto fi
nansiniu galiūnu. Joks kitas bankas

ju lygiai taip pat, kaip pylimas benzino 
ant ugnies.

Pastebėjau, kad daugumoje kenčia vy
resnio amžiaus moterys, rečiau vyrai. 
Moterys, neturėdamos ką veikti, nuolat 
geria arbatą, o kai kurios keliasi net vi
durnakty pasigaminti arbatos, nežiūrint, 
kad ant abiejų kojų turi nepagydomas 
žaizdas. Pasiekus 70 metų amžių ir dau
giau, virškinimo traktas irgi silpnėja ir 
neįstengia suvirškinti visos geriamos ar
batos, kuri savo ruožtu prisideda prie 
kraujo indų sienelių perrauginimo. Atleti
nis mėšlungis nieko bendro neturi su vy
resnio amžiaus žmonių mėšlungiu. Atleti
nis mėšlungis atsitinka dėl stokos deguo
nies raumenyse sportuojant, o vyresnio 
amžiaus — nuo kraujo indų sienelių ply
šimo, kurio pasėkoje kojos tinsta ir daro
si labai skaudžios, iki žaizdų atsivėrimo.

Kai kurie, mano patarti, metė gerti ar
batą ir nustojo kentėję nuo mėšlungio ar 
kojų skaudėjimo. Kai tik pradeda vėl ją 
gerti — kenčia mėšlungio skausmus. Sun
ku žmonėms atprasti nuo arbatos, kai jie 
gėrė ją visą amžių. Dideli alaus gėrėjai 
taip pat turėtų nepamiršti, kad mielės ir
gi prisideda prie kraujo indų sienelių rau- 
ginimo ir žaizdų atsiradimo ant kojų.

Juo mes senstame, tuo daugiau artina
mės prie kūdikio amžiaus, kas susiję su 
maisto ir gėralų vartojimu. Mes neduo
dame kūdikiui apsunkinančio maisto, 
alaus ar spirito gerti. O tai tinka ir senes
nio amžiaus žmonėms.

Atleiskite man, jei aš klystu savo pa
tyrimuose bei išvedžiojimuose. S.J.

VOKAI NEGELBSTI

„Europos Lietuvis“, besirūpindamas 
tiksliu, greitu, laikraščio oro paštu prista
tymu, 1985 m. vasario mėn. pirmomis die
nomis užsienio prenumeratoriams pradė
jo siuntinėti ne „vystyklėliuose“ įvilktą, 
bet į voką įdėtą laikraštį.

Ačiū, ačiū už malonų rūpestį, bet tai 
nieko nepadeda. Į voką įdėtą „Europos 
Lietuvį“, išspausdintą vasario mėn. 8 d., 
Nr. 6 (1743), gavau kovo mėn. 22 d.

Vakar gavau vieną numerį, o prieš tai 
turinčio būti numerio dar negavau.

Patariama: kreipkitės į vietos paštą, nes 
administracija išsiunčia laiku. Gerbiamie
ji, kas iš to! Los Angeles, Calif., pašte 
dirba apie 80 proc. negrų, o mūsų apylin
kės pašte jų 99 proc. Viršininkas gali iš
klausyti ar priimti raštišką skundą. Tai 
ir viskas. Tiesa, yra tyrinėtojų (investi
gators), jei jie kada prisiprašomi. Jie pra
šo užpildyti visokius popierius ir duoti pa
reiškimą su liudininkais.

Žinau, viena prekybos įstaiga išsiuntė 
apie 100 laiškų oro paštu į užsienį, ant 
kiekvieno priklijavusi reikiamus pašto 
ženklus. Atrodo, niekas tų laiškų negavo, 
nes niekas jiems neatsakė, nors turėjo at
sakyti. Pranešta „investigatoriui“. Atėjęs 
toks tipelis prašė konkrečių įrodymų. 
Kaip įrodysi, jei laiškai neregistruoti. Tuo 
ir pasibaigė.

Jūs turite reikalą su Jungtinių Ameri
kos Valstijų paštu!

„E.L.“ skaitytojas Kalifornijoje

GALYBĖ
BANK) PASAULINĖ GALYBĖ 
neapvaldo taip visapusiškai pagrindi
nes monetarines ir verslines šalies po
zicijas. Deutsche Bank yra lyg koks 
konstitucinis organas pinigų reikalais, 
viską kontroliuoja, bot pats nėra kon
troliuojamas. šito banko instituto gar
bės pirmininkas Hermann Josef Abs 
yra pasakęs: „Aš nesu joks generali
nis direktorius, bet aš paskirtu genera
linius direktorius“. Abs, kuriam dabar 
yra 83 metai amžiaus, davė šitam ban
kui šiandieninę išvaizdą. Visos taisy
klės, kurios atsirado didėjant banko 
ekononinei ekspansijai, laikui bėgant 
susijungė į kodeksą. Tuo būdu susida
rė kažkoks taisyklių statutas, kuris pe
rėjo į valdžias tų imonių, kurias val
do Deutsche Bank. Minėtas moralinis 
kodeksas skamba maždaug taip: nieko 
galvotrūkčiais nedaryti, viską gerai ap
galvoti, naudotis taąpusavio pagalba 
prieš kitus, asmeniškų klaidų vengti, o 
kitų klaidas išnaudoti. „Ar tai ne nau
jas vokiečių riterių ordinas?“ klausia
ma žurnale. Deutsche Bank išaugo į 
milijardinį pajėgų aparatą, nė kieno 
nekontroliuojamą vokiečių ekonomi
kos valdymo centrą. Taigi ne tik Liu- 
dvigo Erhardo laisvosios rinkos ūkio 
politika sukūrė V. Vokietijos pramo
nės struktūras, bet taip pat ir Vokiečių 
banko galia, kurią po Antrojo pasauli
nio karo išplėtė Abs. šita Deutsche 
Bank sistema yra lyg feodalinė valsty
bė socialinėj masių demokratijoj.

Adenaueris, kuris kaip ir Abs buvo 
kilęs nuo Reino krašto, pavedė savo 
tautiečiui net diplomatines užduotis ir 
norėjęs jį paskirti užsienio reikalu mi
nistru. Kaip žinoma, Abs 1953 m. va
dovavo vokiečių delegacijai Londo
ne, kuri derėjosi dėl skolų nustatymo, 
kurias perėmė Federalinė Vokietija, 
kaip Vokietijos reicho juridinė pavel
dėtoja. Iš pradžių 60 pasaulio valsty
bių reikalavo iš V. Vokietijos 20 mili
jardų markių atlyginimo, bet derybų 
metu išsiderėta 14 milijardų.

Bankininkų sluoksniuose žinoma, 
kad ten, kur vyrauja stiprumas, dar sti 
priau pasireiškia magnetizmas. Deuts
che Bank magnetas pritraukė beveik 
viską, kas Vokietijoj turi bendra su pi
nigu ir ekonomine galia.

Jis prekiauja akcijomis ir paskolo
mis, suteikia milijardinius kreditus 
vietinei pramonei ir vietiniam valsty
bės biudžetui, o taip pat ir tolimoms 
besivystančioms šalims. Deutsche 
Bank prekiauja auksu ir devizais, da
lyvauja įmonių, lėktuvų, laivų, dango
raižių ir hotelių finansavime,aukso pre 
kyboje užima žymią vietą. Teigiama, 
kad akcijų ir obligacijų biznyje jis pa
daro didesnę apyvartą, negu žymiau
sias Londono biržos makleris. Deuts
che Bank tai didžiausia monopolija, 
kuri randasi po vienu stogu.

Vokiečių banko valdyba susideda iš 
12 narių, kurie atstovauja 146 priežiū
ros patarėjų mandatus ir, be to, daly
vauja maždaug 200 administracinėse 
tarybose arba patariamuose organuo
se. Darant didesnius sprendimus, visi 
valdybos nariai turi vienbalsiai nubal
suoti, todėl diskutuojama ilgai, kol 
prieinama vienos nuomonės. Laikoma
si nerašytų įstatymų dėl valdybos na
rių amžiaus. Valdybos narių amžius, 
tarp 40 ir 65 metų, turi išlaikyti pu
siausvyrą: mažiausiai 3 nariai turi bū
ti tarp 40 ir 50 metų amžiaus, trys as
menys tarp 50 ir 60 metų ir trys nariai 
vyresni. Maži nukrypimai yra leidžia
mi. Kad tarp senesniųjų ir jaunesnių
jų narių nekiltų įtampa ir pavydas, vi
si gauna lygias algas, po vieną milijo
ną markių metams, be to, dar turi ki
tas pajamas kaip tarybų priežiūros na
riai. Banko valdybos narys tik mažiau
siai po 10 metų gali pasidaryti banko 
instituto kalbėtoju.

Deutsche Bank turi 14 pagrindinius 
filialus ir jų vedėjai savarankiškai tvar
ko reikalus, bet turi kas mėnesį centri
nei valdybai padaryti savo veiklos ra
portą. Banko žargone jie vadinami 
apygardų kunigaikščiais (Gaufuerten).

Bankas teikia didelį dėmesį į perso
nalo pasirinkimą. 1984 m. bankas pri
ėmė mokslan 1950 mokinių ir juos 
pasirinko iš 50.000 kandidatų. Apie 
pusę tų kandidatų baigė banko moks
lą, ir beveik visi gavo tame pačiame 
banke darbą.

Deutsche Bank yra artimai susijusi 
su; a) Apdraudimo įstaiga Allianz, ku
ri yra didžiausia šios rūšies firma visa
me kontinente; b) Siemens AG Muen- 
chene, kuris yra Europoje pagal didu
mą antrasis elektros koncernas (meti
nė apyvarta 40 milijardų markių); c) 
Daimler-Benz AG Stuttgarte, pelnin- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Kronika
KAS—KADA—KUR

DBLS atstovų suvažiavimas ir LNB ak
cininkų susirinkimas — balandžio 13-14 d., 
Lietuvių Namuose Londone. Pradžia ba
landžio 13 d., šeštadieni, 1 vai.

32-ji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Italijoje — rugpjūčio 11-18 d.

36-jl Skautų-skaučių vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Lietuvos pašto ženklų, meno ir rankdar
bių paroda Derbyje — gegužės 18 d., Uk
rainiečių klube, 27 Charnwood St. Parodą 
atidarys Derby miesto burmistras 11.30 v.

AUKOS SPAUDAI
J. Čepas, J. Kasponis, J. Pukteris, S. 

Starka, Škotijos lietuvių klubas — po 5.50 
s v.

J. čemis — 3 sv.
B. Aukštiejus, D. Gintas — po 1.50 sy.
Visiems didelė padėka.

Londonas
DR. OTTO VON HABSBURG 

LONDONE
Balandžio 2 d. Londone lankėsi gerai 

pabaltiečiams pažįstamas ir nuoširdus jų 
draugas Dr. Otto von Habsburg.

Tą patį vakarą jis kalbėjo Direktorių 
Institute tema: Rytų — Vakarų santykiai 
ir jų poveikis žmogaus teisėms. Dr. Otto 
von Habsburg yra pasižymėjęs politikas, 
rašytojas, kovotojas už žmogaus teises vi
same pasaulyje. Jis yra Austrų' Imperijos 
Habsburgų šeimos tiesioginis palikuonis.

Nuo 1979 m. yra Bavarijos atstovas Eu
ropos Parlamente ir Europos Parlamento 
politinio komiteto narys.

Būdamas E.P. politinio komiteto nariu, 
Dr. Otto von Habsburg labai daug prisi
dėjo prie įtraukimo į Europos Parlamen
to darbotvarkę klausimą apie padėtį Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Rezoliucija 
šiuo klausimu buvo sėkmingai pravesta 
ir priimta.

Privačiam pasikalbėjime Dr. Otto von 
Habsburg užtikrino, kad šiuo metu daro 
žygius įtikinti Europos Bendruomenės už
sienio reikalų ministrus atnaujinti pasi
tarimus apie padėtį Pabaltijo valstybėse 
ir siekti, kad šis klausimas būtų perduotas 
svarstyti Jungtinėms Tautoms. Dr. Otto 
von Habsburg yra pakviestas susitikti su 
pabaltiečiais sekančio jo apsilankymo Lon
done proga. Yra vilčių, kad tai gali įvykti 
greitu laiku.

Prieš kiek laiko teko susitikti su Lais
vės Radijo „Radio Liberty" ir Laisv. Eu
ropos radijo „Radio Free Europe" prezi
dentu James Buskley. Buvo proga jam 
asmeniškai padėkoti už jo pastangas, vyk
dant pabaltiečių tarnybų perkėlimą iš 
Laisvės Radijo 'į L. Europos Radiją. Jis 
pilnai sutinka ir remia JAV politinį nusi
statymą nepripažinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. 
Buvo užsiminta, kad lietuviai pageidautų 
daugiau laiko radijo transliacijoms. Pri
žadėjo šį klausimą apsvarstyti.

Z. Juras

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Sekmadienį, gegužės 5 d.. Lietuvių Na

muose, Londone rengiamas
Motinos Dienos Minėjimas.

Pradžia 5 vai. p.p. Bus programėlė ir 
arbatėlė.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti ir 
pagerbti motinas.

TRADICINE DERBY LENKTYNIŲ 
LOTERIJA

štai ir vėl Parapijos taryba kviečia vi
sus šios loterijos rėmėjus talkon, išlaikant 
vienintelę Vak. Europoje lietuvišką baž
nyčią.

Nuolatiniai loterijos rėmėjai gaus bilie
tus per paštą, o, be to, reikia ir daugiau 
naujų platintojų. Kas norėtų talkinti, pra
šom kreiptis: Lithuanian Church, 21 The 
Oval, Hackney Rd., London, E2 9DT.

Londono parapijos klebonas ir taryba 
iš anksto reiškia padėką už talką šioje lo
terijoje.

I SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo mėn. 23 d. Londono Lietuvių Pa

rapijos svetainėje įvyko DBLS Londono 
pirmojo skyriaus susirinkimas.

Susirinkimą atidarė ir jam pirmininka
vo skyriaus pirmininkas Z. Juras, sekre
toriavo skyriaus sekretorius S. Nenortas.

Atidarymo žodyje pirmininkas pasi
džiaugė tokiu gausiu dalyvių skaičiumi ir 
pasiūlė darbotvarkę, kuri buvo priimta be 
pataisų.

Daugiausia diskusijų sukėlė svarstymas 
klausimų, kurie turėtų būti iškelti meti
niame DBLS suvažiavime ir Lietuvių 
N-mų Bendrovės susirinkime.

K. Blažys turėjo daug neaiškumų dėl 
senelių gyvenimo sąlygų Sodyboje. Su 
įvairiais klausimais prisidėjo ir kiti. Sody
bos direktorius B. Butrimas iškeltus klau
simus paaiškino. Aktyviai diskusijoje da
lyvavo: J. Baublys, V. Milvidas, P. Bugai- 
liškis, S. Nenortas, Z. Juras.

Susirinkimas pageidavo, kad senelių 
gyvenimo sąlygos Sodyboje būtų plačiau 
diskutuojamos LN B-vės susirinkime iš
siaiškinant rūpimus klausimus, nes to pa
geidauja tie, kurie mano persikelti nuola
tiniam apsigyvenimui Sodyboje.

Skyriaus atstovais į Suvažiavimą išrink
ti: V. Velička ir J. Baublys.

Pirmininkas smulkiau pranešė apie nu
matytas Kanados lietuvių vyrų choro gas
troles D. Britanijoje ir Čikagos Anglijos 
lietuvių klubo viešėjimą Londone.

Kanados vyrų choro koncertas Londone 
bus rugpjūčio mėn. 2 d.

Susirinkimas pavedė skyriaus valdybai 
rūpintis svečių priėmimu.

Z. Juras taip pat priminė apie rengiamą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 45 metų oku
pacijos paminėjimą, kuris įvyks Britų 
Parlamento rūmuose.

LONDONO LIET. PARAPIJOS 
SV. KAZIMIERO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

šeštadienį, balandžio 20 d., 5 vai. p.p., 
kviečiamas klubo narių metinis susirinki
mas, kurio metu bus klubo veiklos pra
nešimai ir išrinkti klubo valdomieji orga
nai.

Po susirinkimo bus klubo narių linksma 
vakaronė.

Visi klubo nariai kviečiami atnaujinti 
nario korteles 1985 metams. Kas neatnau
jins — negalės dalyvauti rinkimuose ar 
būti renkamas.

Klubo valdyba kviečia visus narius 
gausiai dalyvauti susirinkime ir pasireikš
ti veikloje. O labiausiai laukiamas jauni
mas!

PARAPIJOS IŠVYKA SODYBON
Londono lietuvių Šv. Kazimiero para

pija rengia savo tradicinę išvyką Lietu
vių Sodybon per Sekmines, gegužės 26 d.

Norintieji dalyvauti išvykoje jau da
bar prašomi užsirašyti ir apsimokėti už 
kelionę (4 sv. asmeniui).

Užsirašyti pas Parapijos tarybos kasi
ninką V. Veličką Lietuvių Namuose, 2 
Ladbroke Gardens, Sporto ir Soc. klube 
pas sekretorę Mariją Hoye- Kalinauskaitę, 
Svetainėje pas Viktoriją Puidokienę ar 
Stasį Kasparą.

Išvažiuojama nuo Sporto ir Soc. klubo 
8.30 vai. ryto, nuo Liet, bažnyčios 8.35 vai. 
ryto ir nuo Lietuvių Namų 9 vai. ryto. Pa
sivėlavusiųjų nebus laukiama.

PAMALDOS
Eccles — balandžo 14 d., 12.15 vai.
Halifaxe — balandžio 21 d., 13 vai., St. 

Columba's bažn.
Manchcsteryje—balandžio 28 d., 12.30 v.
Leigh —• balandžio 28 d., 4.30 vai., St.

Joseph's bažn.
Nottinghamc — balandžio 14 d., 11.15 

vai., Liet, židinyje.
Nottinghame — balandžio 21 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
Derbyje — balandžio 21 d., 14 vai., 

Bridge Gate.

Lietuviai
pasaulyje

ORDINAS PREL. A. BAČKIUI
Prancūzijos vyriausybė apdovanojo 

Garbės Legiono ordinu Bažnyčios viešųjų 
reikalų tarybos vicesekretorių prelatą Au
drį Bačkį. Jam suteiktas Kavalieriaus 
laipsnis. Ordiną įteikė Prancūzijos amba
sadorius prie Apaštalų Sosto, kuris ta 
proga iškėlė prel. A. Bačkio nuopelnus, 
vykdant Popiežiaus jam patikėtas parei
gas.

APDOVANOTAS V. VERIKAITIS
Kanados LB kultūros komisija paskyrė 

muzikui ir solistui Vaciui Verikaičiui 
1984 m. kultūrininko-visuomeninko 500 
dolerių premiją, skiriamą iš Augustino 
Daukanto palikimo Kanados Lietuvių 
Bendruomenei.
Muzikas V. Verikaitis ilgus metus puose

lėja Kanadoje ir visoje Š. Amerikoje kul
tūrinį lietuvių gyvenimą, vadovaudamas 
meniniams vienetams ir rengdamas savo 
dainų koncertus.

Komisija taip pat paskyrė 200 dol. pre
mijas jaunuoliams (16-30 m. amžiaus). Už 
lietuviško tautinio sąmoningumo puoselė
jimą apdovanoti: Vida Balčiūnaitė iš 
Winnipego, Rūta Girdauskaitė iš Toronto, 
Kristina Kličiūtė iš Montrealio, Rūta Šiu- 
lytė-Kličienė iš Otavos ir Julija Vyšniaus
kienė iš Kalgario.

JAUNIMO PREMIJA — L. KOJELIUI
Eugenijaus Kriaučeliūno Jaunimo pre

mija paskirta Linui Kojeliui už jo išskirti
ną reprezentavimą lietuvių ir Lietuvos 
reikalų.

1000 dol. premijos įteikimas bus balan
džio 13 d. Čikagoje, Jaunimo centro kavi
nėje.

AUKOS STOVYKLAI IR ALBUMUI
Manchesteryje gyvenantis pensininkas 

skautas-vytis Jonas Verbickas skautų sto
vyklai paaukojo 20 sv.

Manchesterio apylinkėje gyvenantis 
skautiškos idėjos rėmėjas Albinas Lesutis 
parėmė skautų knygą-albumą 10 s v.

Nuoširdus skautiškas AČIŪ.
Skautų vadija

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Kovo 23 d. įvyko DBLS Boltono sky
riaus metinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė ir praeitų metų 
skyriaus veiklą apibūdino skyriaus pirmi
ninkas. Jis visiems priminė, kad be kelių 
eilinių susirinkimų Boltono lietuviai per 
praeitus metus surengė savo šokius, Ka
lėdų ir Velykų pobūvius, aktyviai dalyva
vo Baltijos Tautų Komiteto organizuota
me Išvežtųjų minėjime, nepamirštant Bal
tijos Tautų Draugystės vakaro rugpjūčio 
mėn. ir Kaukių baliaus-karnavalo šokių. 
Skyriaus pirmininkas visiems padėkojo už 
pastangas ir bendradarbiavimą ir priminė, 
kad Boltono lietuviai taip pat dažnai lan
kėsi Manchesterio lietuvių klube, tuo bū
du j'į paremdami, ir ragino ir ateityje jo 
nepamiršti.

Skyriaus kasininkas H. Silius tada da
vė pranešimą apie skyriaus kasos stovį, 
ir susirinkimui paaiškėjo, kad ir finansi
niu atžvilgiu Boltono lietuviai stovi ne
blogai. Skyriaus pirmininkas paragino pa
remti Tautos Fondą ir lietuvių skautus, 
ir jo pasiūlymas buvo priimtas.

J ateinančių metų skyriaus valdybą bu
vo išrinkti: pirmininku — H.A. Vaines, 
sekretorium — S. Keturakienė ir kasinin
ku — H. Silius. Į revizijos komisiją dar 
kartą buvo išrinktos O. Eidukienė ir M. 
Pauliukonienė. DBLS suvažiavime skyrių 
atstovaus H.A. Vaines.

Einamuose reikaluose buvo aptartas at
einančių Velykų pobūvis ir skyriaus pir
mininkas visus ragino dalyvauti Man
česteryje rengiamose rekolekcijose.

Susirinkimas pasibaigė labai gražioje 
nuotaikoje ir visiems buvo gaila, kai atėjo 
laikas į namus išsiskirstyti.

PADĖKA
Visiems taip gausiai dalyvavusiems mū

sų brangios žmonos ir motinos a.a. Ilsės 
Viliūnienės laidotuvėse, už pareikštas už
uojautas ir daugybę gėlių ir vainikų reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Nuliūdę J. Viliūnas ir sūnūs

PREMIJA D. LAPINSKUI
Kompozitorius Darius Lapinskas gavo 

šių metų Illinois Arts Council 2000 dolerių 
muzikinės kūrybos premiją. Premija pa
skirta už kazimierinę operą „Dux Mag
nus“.

KUN. A. SABALIAUSKAS
Kun. Antanas Sabaliauskas, gyvenantis 

Saleziečių amatų mokykloje Bostone, at
šventė 80-j'į gimtadienį. Jis jau baigė ra
šyti visų lietuvių saleziečių, mirusių ir gy
vų, 45-kias apybraižas, kurios bus išleis
tos atskira knyga.

INDAI APDOVANOJO L. KOJELĮ
Indų laikraštis „India West" pranešė, 

kad Amerikos indų „politinės sąmonės 
ugdymo“ žymeniu apdovanotas Linas Ko
jelis už jo pastangas atkreipti Baltųjų 
Rūmų dėmesį ir užmezgimą ryšių su in
dų organizacijomis ir talkinimą išryškin
ti indų tautinį identitetą.

Žymenio įteikimas bus gegužės 11 d. 
Crowne Plaza viešbutyje.

MONS. P. JATULIS
Mons. Paulius Jatulis Romoje baigia 

ruošti „Codex Mednicensis“ antrąjį tomą. 
Jis taip pat redaguoja prof. dr. Z. Ivins
kio „Rinktinius raštus“. Tų raštų bus šeši 
tomai.

NAUJA SMUIKININKĖ
Linda Veleekytė studijuoja muziką Illi

nois universitete Urbanoj, JAV. Jos reči
talis buvo kovo 23 d. muzikos mokykloje.

Smuiko studijas ji pradėjo būdama 9- 
rių metų. Šiuo metu Linda groja trijuose 
orkestruose, operoje ir kamerinės muzi
kos ansambliuose. Yra laimėjusi Verna 
Townsend žymenį, skiriamą pirmaujan
čiam muzikos studentui.

PREMIJA V. KAŠUBAI
Skulptoriui Vytautui Kašubai paskirta 

JAV LB kultūros tarybos 1984 m. 1000 do
lerių premija. Mecenatas — Lietuvių fon
das. Komisiją sudarė dailininkai: P. Alek
sa, V. Aleksienė, M. Gaižutienė, V. Lukas 
ir A. Kurauskas.

KAZIUKO MUGĖ GRAŽIAI PAVYKO
Los Angeles skautai kiekvienais metais, 

apie kovo mėn. 4 d., surengia Kaziuko 
mugę. Šiemet ji praėjo labai sėkmin
gai, išparduotas visas pagamintas maistas, 
daugybė skautų, skautyčių padarytų daik
tų kaip pyragų, drožinių, kanklių, 'įvairiau
sių piešinių, sveikinimo kortelių, margu
čių, siuvinių ir t.t. Vykdytos kelios loteri
jos. Skautai džiaugiasi pasisekimu, visuo
tiniu lietuvių dėmesiu, atsilankymu, pri
tarimu.

VENESUELOS LIETUVIAI
Venesueloje gyvena pora šimtij lietuvių. 

Pirmieji lietuviai čia atvyko po Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos iš įvairių Vaka
rų Europos kraštų. Nemažai naujųjų imi
grantų vėliau persikėlė gyventi į JAV-jas 
ir Kanadą. Likusieji lietuviai čia yra ge
rai įsikūrę, turi savas organizacijas, sam
būrius. Svarbiausioji organizacija yra 
Venesuelos lietuvių bendruomenė, kuriai 
vadovauja veiklusis dr. Vytautas Dambra- 
va. Caracase buvo surengtas paskutinis 
Pietų Amerikos lietuvių kongresas, kuris 
atkreipė vietos spaudos dėmesį į Lietuvą 
ir jos dabartines problemas. Praėjusiais 
metais Venesuelos laikraščiai taip pat 
plačiai paminėjo Lietuvos Globėjo šv. Ka
zimiero sukaktį. Pažymėtina, kad Vene
sueloje yra vienintelis pasaulyje Lietuvos 
Globėjo vardu pavadintas miestelis — 
San Casimiro. Šventojo jubiliejus čia bu
vo ypatingai iškilmingai atžymėtas. Vene
suelos lietuviai yra didesnėmis grupėmis 
susibūrę Caracase, Valencijoje, Maracay, 
Maracaibo ir kituose miestuose. Venesue
los lietuvių kapelionas yra salezietis ku
nigas Antanas Perkumas.

Venesuela yra pati šiauriausioji Pietų 
Amerikos valstybė, dabar turinti 14 mili
jonų šešis šimtus tūkstančių gyventojų, 
iš kurių du milijonai trys šimtai tūkstan- | 
čių gyvena sostinėje. Venesuela turi dide
lius gamtos turtus, jos naftos pramonė, 
pavyzdžiui, yra viena svarbiausių pasau
lyje, bet socialinė krašto padėtis tebėra 
sunki. Krašte dar yra daug vargo. Kata
likų Bažnyčia Venesueloje, kaip ir kituose 
Lotynų Amerikos kraštuose, energingai 
veikia socialiniam teisingumui įgyvendin
ti, taip pat švietimo srityje.

TREJOS DEVYNERIOS
Pokelis su prisiuntimo išlaidomis £3.50 

Baltic Stores & Co.
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BRI 4HB. 
Telef. 01-460 2592.

Sodyba
LIETUVIŲ SODYBOS 1985 M. 

VASAROS SEZONO 

KAINOS 
ATOSTOGOS VIENAI SAVAITEI 
Nakvynė, pusryčiai ir vakarienė

— £78.00 + VAT 
Pilnas išlaikymas (ir pietūs)

— £90.00 + VAT 
VIENAI DIENAI
Nakvynė, pusryčiai ir vakarienė

— £15.00 + VAT 
Pilnas išlaikymas (ir pietūs)

— £18.00 + VAT 
Nakvynė ir pusryčiai — £12.00 + VAT

: SAVAITGALIS SODYBOJE 
(Penktadienio vakarienė, nakvynė; šešta
dienio pusryčiai, pietūs ir vakarienė; sek
madienio pusryčiai ir pietūs

— £35.00 + VAT 
VAIKAMS iki 12 m. pusė kainos. 
LIETUVIAMS — 20 proc. nuolaida. 
PALAPINĖ vienai dienai — £2.50 
PALAPINĖ vienai savaitei — £15.Of 
MAUDYMOSI BASEINAS (nenariams)

— £1.00 
ŽUVAUTOJAMS (nenariams) — £2.50 

B. Butrimas
Sodybos reikalų direktorius

DAINUOKIME
MIELI TAUTIEČIAI

Išleidau lietuvišką kasetę 16Jkos mū
sų gražių liaudies bei patriotinių dai
nų, (kurios ne tik žadina prisiminimus, 
bet ir tinkamos perduoti mūsų vai
kams. Kasetė vertinga jaunimui, nes 
žodžiai lengvai suprantami ir silpniau 
lietuviškai kalbantiems, ši kasetė pa
dės jiems išmokti mūsų dainų. Kasetę 
pavadinau „DAINUOKIME...“

Pirmoje pusėje: 1. Gražių dainelių 
daug girdėjau 2. Augo sode klevelis, 
3. Neišeik tu iš sodžiaus, 4. Ar aš tau, 
sese, nesakiau, 5. Ant kalno karklai 
siūbavo, 6. Atskrend sakalėlis, 7. Su
tems tamsi naktužėlė, 8. Saulutė tekė
jo, 9. Už Raseinių,

Antroje pusėje: 10. Mergyte mano 
mylima, 11. Šėriau žirgelį, 12. Du bro
liukai kunigai, 13. Atlikęs pareigą Tė
vynei, 14. Kur lygūs laukai, 15. Pasa
kyk, mielas drauge, 16. Norėčiau 
vaikščiot Lietuvoj.

Vienos dainos primins jums praeitį, 
kai suėję kaimuose ar miesteliuose 
dainuodavom iki auštančio ryto, kitos 
sujaudins kaip, pvz., iš Sibiro gautas 
eilėraštis „Pasakyk, mielas drauge“.

Australijos liet, radijo valandėlės 
vedėjas, gavęs mano dainas, tarp kit
ko pažymėjo: „Liaudies dainos, jūsų 
dainuojamos paprastai, lengva melo
dija, yra tai, ko mums čia išeivijoje 
jau seniai reikėjo...“

Su geriausiais lietuviškais linkėji
mais,

S. Sultys

Kasetę galima įsigyti šiuo adresu: 
A. & K. Saltys, Kuemmelpad 10, 2903 
Bad Zwischenahn, W. Germany.

(Tel. 04403-4256)
Kaina: 4 sv. ar 18 DM. su persiun

timu.

BANKO GALYBĖ
(Atkelta iš 3 psl.) 

giausia automobilių įmonė su 42 mili
jardais markių apyvarta; d) Robert 
Bosch GmbH.; e) Philipp Holzmann 
Frankfurto statybos firma; f) Die Ba
yer AG Leverkusene, didžiausia che
minės pramonės įmonė su 42 milijardų 
markių apyvarta. Be to, Deutsche 
Bank turi per tris kitus hipotekinius 
bankus didžiausią dalį įnašų, gali maž
daug kontroliuoti statybos finansavi
mą.

Liuksemburge, kur yra kontinentą- 
line pinigam perkrauti vieta, Deutsche 
Bank, tarp vietinių 115 bankų, turi 
pirmą vietą.

Per šito banko kontus yra praveda
mas ketvirtadalis visos V. Vokietijos 
užsienio prekybos ir visas trečdalis 
biznio su Rytų Europa. 1983 m. Deut
sche Bank turėjo 3,9 milijardus pelno 
daugiau, negu po nesėkmių atsigavę 
Dresdner Bank ir Commerzbank paė
mus kartu. Vokiečių bankas iškyla vi
sur ten. kur naujas biznis užuodžia
mas: Nairobyje, Johannesburge, Ba
hreine ar net Pekine. Maskvoj bankas 
neužilgo pradės statyti nuosavą pasta
tą, kurio teisė į paveldimąją nuomą 
galios 100 metų.
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