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Lenkija pavojuje
Lenkų profsąjungų „Solidarnosc“ spau
dos reikalų vedėjas Janusz Onyszkiewicz
pasakė, kad numatytas generalinis streiką
kovo 30 d. buvo atšauktas dėl to, kad Len
kijos vyriausybė perspėjo, jog toks strei
kas privestų prie kraujo praliejimo. Bu
vo pasakyta, kad būtų panaudota kariuo
menė ir būtų pavojus ..išoriniam įsikiši
mui.“
Amerikos gynybos ministras Casper
Weinberger pareiškė Senato komisijai,
kad balandžio pirmomis dienomis Sov.
Sąjunga žymiai padidino savo karines pa
jėgas, kurios gali būti panaudotos inva
zijai į Lenkiją.
JAV-bių vyriausybės nariai pastaruoju
laiku perspėjo Sov. Sąjungą daug kartų,
kad sovietų įsikišimas Lenkijoje galutinai
išbrauktų iš dienotvarkės derybas su
Maskva dėl ginklavimosi apribojimo.
NATO kariuomenės vadas gen. Bernard
Rogers pasakė savo vyr. būstinėje, Belgi
joje, kad Varšuvos pakto manevrai „Sojuz 81“, kurie vyko Lenkijoje ir Baltijos
pajūryje, ir jau turėjo pasibaigti, — nuo
kovo 27 dienos buvo išplėsti. Papildomos
sovietų karinės pajėgos yra parengties sto
vyje ir gali būti panaudotos Lenkijoje.
Jeigu Sov. Sąjunga įsikištų Lenkijoje,
gen. Rogers prašytų politinius vadovus,
kad leistų jam „imtis atsarginių gynybos
priemonių“.

7 dienos

— Persų įlankos srities apsaugai, JAV
ruošiasi steigti karines bazes Omane.
Kadangi šis straipsnis rašomas tarybi
Omano sultonas pareiškė prez. Reaga
nėje Lietuvoje, tai ir kalbama jame apie
nui savo susirūpinimą sovietų karo laivy
tarybinę lietuvišką spaudą bei pogrindi
nu Indijos vandenyne, o ypač jų veikla
nę lietuvių spaudą.
Pietų Jemene.
Planai jau paruošti pirmajai bazei Oma
Pirkėjas, apsilankęs knygyne paprastai
no Mazirah saloj. Darbas būtų įvykdytas
iš jo išeina nieko nenusipirikęs, nes kny
per 18 mėn., bet dar laukiama Kongreso
gyne jis dažnai randa apytuštes lentynas
galutinio patvirtinimo.
LIETUVOS BAŽNYČIA
arba jose esančią menkavertę ar apatišką ATENTATAS TRIES JAV PREZ1DETĄ
V.
VOKIETIJOS
SPAUDOJE
— Žymusis britų aktorius Dink Bogar
literatūrą. Lentynose puikuojasi išrikiuo
Kovo 30 d. Vašingtone JAV prezidentui
de, jau senokai metęs vaidybą, vėl para
ti Brežnevo, Mickevičiaus-Kapsuko, Leni Reaganui išeinat iš Hiltono viešbučio, kur
Didžioji Vak. Vokietijos spauda ir te
šė naują romaną „Sodo baltais“, kuris
no kūrybos tomai, LKP istorijos, LTSR jis pasakė kalbą statybininkų profesinių levizija yra gana santūrią informuoti apie
skaitomas vienas geriausių jo darbų.
istorijos ir kitokios komunistiniu raugu sąjungų konferencijoje, gatvėje į jį buvo tikrąją religijos padėtį Lietuvoje, nes re
Dabar jam 60 m., gyvena Pietų Pran
persunktos knygos. Pilkėjai j tokius šedev paleista keli šūviai, kurių vienas pataikė ligija o ir maža Lietuva lyg per menki
cūzijoj.
rus nekreipia jokio dėmesio. Tas „auksinis į krūtinę. Nuvežus prezidentą į ligoninę svoriai tarptautiniuose santykiuose. Vislobis" po tam tikro laiko nukainuojamas, paaiškėjo, kad viena kulka yra įstrigusi tiek vienas kitas didžiųjų informacijų
— Propagandinis anglų kalba žurnalas
arba jį išperka valstybinės įstaigos savo plaučiuose.
šaltinių prisimena savo buvusį išalkusius
„Soviet Weekly“, iškeldamas sovietų laibibliotekoms. Niekada nepamatysite knybėjimus kompiuterių sritį pamini ir Lat
Padarius operaciją ir pašalinus kulką, vokiečius sotinusį kaimyną— Lietuvą.
kų parduotuvėse maldaknygių bei kito
Žymiai daugiau apie Lietuvą informuoja
vijos institutą, kuriame padaryta naujų iš
prezidento
Reagano
sveikata
gerėja.
kios religinės literatūros. Nėra informaci
provincinė ir rajoninė spauda. Tiek vie
radimų. Institutui vadovauja akademikas
nių knygų aipie priimtas tarptautines su
Atentato metu buvo sunkiai sužeistas nai, tiek kitai spaudai stinga tiesioginiai
Edvardas Jakubaitis.
tartis. Pabandykite įsigyti SNO visuotinę prezidento spaudos referentas Jame Bran prieinamų informacijų, kurias galėtų pa
— Sovietų Sąjungos ir jos satelitinių
žmogaus teisių dekleraciją. Tokia infor dy, prezidentą lydėjęs slaptos tarnybos tys vokiečių žurnalistai sužinoti ir patik
kraštų įsiskolinimas Vakarams praėju
macinė medžiaga nuo tarybinio žmogaus agentas ir vienas policininkas.
rinti. Vokiečiams tai nebeįmanoma, nes
siais metais buvo recordinis — 29 bilijo
uoliai slepiama. Jokių deklaracijų, jokių
Lietuva taip sandariai įmontuota į Sov.
nai svarų.
Policija
tuoj
pat
suėmė
atentatininką
kodeksų. Telkiu būdu, nei teisminiai, nei
Sąjungą, kad ji dėl to beveik numarinta
— S-vediija ir Norvegija pasirašė 20 m.
darbe, nei kitokie įstatymai tarybiniam Johną W. Hinckley, kuris buvo paleidęs vokiečių ne tik politinei, bet ir sporto
ekonominį paktą, kuriuo viena kitai pa
seriją
revoi
’
venio
šūvių
į
prezidentą
ir
jo
piliečiui neprieinami.
spaudai,
net
ir
geografijos
vadovėliams
palydovas, stovėdamas tarp fotografų tri
gelbės energijos ir pramonės reikaluose.
Ne geresni reikalai ir su grožine litera jų metrų atstume nuo prezidento automo nebėra Lietuvos.
— Vengrų ir čekoslovakų spauda pra
O vistiek vokiečių visuomenė vis giliau
tūra. Stebėtis netenka, kai žinoma, kad bilio. Jis yra 25 m. amžiaus vyras, studi
dėjo pulti lenkų „Solidarumo" uniją.
jauno rašytojo ar poeto pirmoji knyga iš javęs, bet pašalintas iš Yales universiteto susigaudo, kas dedasi Lietuvos viduje.
Iki šiol vengrai susilaikydavo nuo stipLENKIJOS STREIKAS ATŠAUKTAS
leidžiama 3000 egzempliorių tiražu. Tiek Jis yra turtingų tėvų vaikas, bet pasta Vietinė spauda informuoja apie Nijolės
nesnių puolimų, p Kadaras buvo vieninte
Kovo 31 d. Lenkijos prof, sąjungų „So lis iš visų satelitinių kraštų vadovų, ku
skaitytojų yra bet kuriame nedideliame ruoju laiku pakrypęs į ekstremizmą, ne Sadūnaitės ryšių atkirpimą nuo vakarų,
Lietuvos miestelyje, todėl ne į kiekvieną turįs pastovaus užsiėmimo ii- gyvenamos t.y. kad ją KGB laiko beveik naminiame lidarnosc“ vadovybė, posėdžiavusi Gdans ris Sov. Partijos metu Maskvoje pareiškė
arešte, nes nei ji negauna iš Vaka ke, nutarė atšaukti gen. streiką, kuris tu
knygų parduotuvę ta pirmoji knyga ir vietos.
viltį, kad lenkai patys susitvarkys savo
rų korespondencijos, nei pati į vakarus rėjo prasidėti tą dieną. Už atšaukimą bal problemose.
papuola. Bet jaunas rašytojas nenusime
gali
pasiųsti.
Ne
kitaip
yra
ir
su
Sadūsavo
25
nariai,
prieš
—
4
ir
susilaikė
—
na. Jis žino, kad kelias į tarybinę garbę,
MIRĖ !ESTŲ (DISIDENTAS
— Po daugiau kaip dviejų metų svars
naitei skirtais siuntiniukais. Keliolika vo 6.
kaip ir visi keliai komunizmo statyboje
tymo
ir delsimo, italų parlamentas paga
Londono
savaitraštis
„Sunday
Tėlegraph
“
kiečių
laikraščių
platokai
aprašo
Lietuvo

Leek
Walesa,
prof,
sąjungų
lyderis,
iš

nelengvas, žino, kad jo antroji knyga bus
išspausdinta penkių ar aštuonių tūkstan (1981.3.29) pranešė, kad Sov. Sąjungos je kunigų terorizavimą, sumušimus, rem aiškino kompromisinį sutarimą, kurį jo liau priėmė įstatvmą, kuriuo krašto spau
komisija
vedusi da, kuri visą laiką turėjo nuostolių, gaus
čių tiražu, o kai jis, save dvasiškai išprie darbo stovykloje mirė estų disidentas Ju- damiesi pogrindine Kronika. Kai kurie vadovaujama
finansinę paramą.
ri
Kukk,
kuris
buvo
nuteistas
dviem
me

laikraščiai,
lygindami
Lietuvos
ir
kitų
derybas
su
vyriausybe,
pasiekė.
Dauguma
vartavęs ar net nužudęs, išgirs komunis
— Sovietų ,,Pravda“ vėl smarkiai puo
tinį režimą, kai apjuodins savo tikrąją tams sunkiųjų darbų už „antisovietinę komunistinių rėžimų bažnyčių padėtis, darbininkų pritarė susitarimui, ūkininkų
lė
prez. Reagano administraciją už milži
propagandą
“
.
nustemba,
kodėl
Lietuvoje
Bažnyčios
įga

prof,
sąjunga-,
kuri
buvo
įsteigta
praeitą
Tėvynę ir, gal būt, taps lenininės premijos
Juiri Kukk, 40 m. amžiaus chemijos pro liotinis Anilionis taip sauvaliauja Kauno •mėnesį Posnaniuje, yra nepatenkinta- pa niškas sumas, skiriamas ginklavimuisi.
laureatu, tada jo kūryba bus išleidžiama
fesorius ir Žmogaus teisių aktyvistas, ne kunigų seminarijoje, taip tramdo vysku skutiniu susitarimu, nes jis neužtikrina, Rašoma, kad Sov. Sąjunga nenusileis JAV
25 ar net 35 tūkstančiu tiražu.
išlaikė sovietų psichiatrinių tyrinėjimų ir pus, taip varžo religines praktikas. Vo Ikad valdžia įregistruos ūkininkų sąjungą. pirmavimui, bet visados sutiks tartis stra
Tai, kas liečia periodinę spaudą, — pa darbo stovyklos kieto režimo. Rusų Sau kiečių skaitytojai neatsistebi Lietuvos ka
teginių ginklų apribojimo ir kitais taikos
dėtis kitokia. Yra ir apsiribojimų. Pavyz gumo organui pranešė kovos 27 d. miru talikų nusistatymu žūtbūt atsilaikyti prieš PAGALBA LENKIJAI, BET /SU /SĄLYGA reikalais. Į paskutinįjį kvietimą sėsti vėl
džiui vyriausybės žinios išleidžiamos apy siojo našlei, gyv. Estijoje, kad jos vyras sau svetimus komunizmą ir ateizmą.
prie stalo, amerikiečiai mažai kreipė dė
Vak. Vokietijos
kancleris Helmut mesio.
tikriai 10 tūkstančių tiražu, todėl ne kiek yra miręs ir bus palaidotas Volotkoje, apie LKB Kronikos dėka Lietuvos katalikų
Schmidt pareiškė, kad jis sustabdytų kre
vienas skaitytojas jas gali užsiprenume 500 km į šiaurę nuo Leningrado.
vargai vokiečių daugumai žinomi. Tiktai ditus Lenkijai, jeigu tame krašte būtų
— Nigerijos užsienio reikalų ministeris
ruoti, bet laikraščiai ir kai kurie žurnalai
J. Kukk buvo nusiųstas į Murmansko kaip juos sušvelninti, kai jokios priemonės panaudota kariuomenė ,tvankai atstaty lanlkėsiVašingtone ir pareiškė susirūpini
tikrai nelimituojami ir todėl tarybinis lie darbo stovyklą, iš kur jis 1980 m. lapkri nepaveikia stiprios Sov. Sąjungos.
d.j. ti“. Jis pasakė, kad jis tuo reikalu tarėsi mą nauja JAV politika Afrikoje.
tuvis ir lietuvis tuo primestiniu vardu sa čio mėn. pranėšė savo žmonai, kad jis
Jungtinėse Tautose Afrikos kraštai taip
su prez. Reaganu, prez. Giscard d'Estaing
vęs niekada nepavadinsiantis, juos gali pradės bado sreiką. Jau 1980 m. sausio
pat nerimauja ir kelia Namibijos nepri
NUTEISĖ RUSŲ (DISIDENTĄ
ir
kitais
Vakarų
lyderiais.
Visi
jie
prita

skaityti kiek tinkamas. Tiesa, toje spau mėn. per teismą Taline jis atrodė labai
klausomybės klausimą.
Balandžio 2 d. Sovietų teismas Maskvo rė jo nusistatymui, kad Lenkijai ekono
doje nėra visuomenei aktualių žinių ir ki nusilpęs. Jam buvo leista rašyti laiškus
— Izraelis pareiškė V. Vokietijai pro
tokie gyvybingai reikalingo tautinio peno. žmonai, bet ji laiškų negavo ligi tos die je nuteisų žmogaus teisių aktyvistę Tat minė pagalba bus teikiama su sąlyga,
testą
už norą parduoti Saudi Arabijai nau
kad
ten
nebus
naudojama
jėga
„ar
tai
iŠ
janą Osipovą 5 metams darbo stovyklos
Pavyzdžiui, šiais metais spauda plačiai nos kada atėjo telegrama.
juosius Leopard II tankus.
už pastangas „susilpninti Sovietų galybę“. vidaus, ar iš užsienio.
paminėjo „Tarybų valdžios Lietuvoje at
Kitas estų disidentas Mart Nikius, nu
Naujojo žydų tanko Merkava „Chariot“
T. Osipova buvo suimta 1980 m. gegu
kūrimo 40 metų sukaktį“. Daug buvo pa teistas dešimčiai metų sunkiųjų darbų to
prototipas jau bandomas bet gamyba
rašyta apie atneštą iš rytų laisvę ir lai je pat byloje, pradėjo bado streiką spalio žės mėn. Ji buvo Helsinkio grupės narė.
prasidės tik už kelių metų.
GRASINANTIS PERSPĖJIMAS
mę, bet nė žodžio neužsiminta apie tai, 23 d. ir jį tęsia lig šiol.
FILATELIJOS PARODA TORONTE
— Prez. Reagano administracija nori
„Tiesa“ (1981. III. 20) atspausdino gen.
kad apie pusę milijono lietuvių buvo iš
tremti į Sibirą, kad Šimtai, stojusių pries
Taronto Lietuvių Filatelistų Draugija maj. S. Lisausko, vidaus reikalų ministro pakeisti įstatymą, kuriuo 1979 m. buvo
okupacini komunistinį režimą lietuvių apie ką rašoma tarybinės Lietuvos spau, ruolšia lietuviškų pašto ženklų ir pinigų pavaduotojo, grasinantį perspėjimą Lietu nutraukta Pakistanu! karinė parama. Ka
buvo pokario metais sušaudyti. Mes juos doje, supranta, kad ši visa spauda yra parodą, ši, jau ketvirtoji, vien lietuvių vos gyventojams dėl privalomo pasų kei dangi Pakistanas nutarė pasigaminti ato
matėme suguldytus turgaus aikštėse, juos, griežtai kontroliuojama komunistinio re ruošiama paroda, LITHPEX IV, įvyks timo, kuris šiuo metu vykdomas miestuo minę bombą, Vašingtonas priėjo išvados,
mums nematant, — slaptai, naktimis iš žimo ir tarnauja tik šio režimo žlungan š.m. balandžio mėn. 11-12 d. Toronto Lie se ir kaime. Asmenys, kurie artimiausiu kad geriausias būdas tai sustabdyti, būtų
veždavo iš kalėjimų ir kapinėse ar nuo čiai diktatūrai palaikyti. Tai supranta ir tuvių Namų karaliaus Mindaugo menėje. laiku nepakeis savo senų pasų bus bau teikimas moderniųjų ginklų.
Sovietams užėmus Afganistaną, gen.
šaliose vietose užkasdavo. Čia kalbame tie beveidžiai, parsidavėliai lietuviai, ku Parodoje dalyvaus lietuviai iš visos Ka džiami administracine tvarka. Gyventojai
Žios karinei valdžiai krašto saugumas ke
apie nužudytuosius. Gyvuosius kankinius rie toje spaudoje aktyviai reiškiasi. Jie nados ir J.A. Valstybių. Torontiečiai, ypač žino, ką tas reiškia.
Seno pa-vyzdžio pasai nebegalios. Jais lia susirūpinimą.
priėmė Rusijos kalėjimai ir lageriai. Ne taip ipat puikiai supranta, kad šis komu jaunieji filatelistai taip pat sparčiai ruo
paisant to, kas pasakyta, o tai kas pasa nistinis režimas — neamžinas, kad šis šiasi; todėl su pagrindu tikimasi, kad negalima bus pasinaudoti norint įsidarbin
— Naujoji ispanų vyriausybė pareiškė
kyta, žino kiekvienas senosios kartos lietu komunistinis kuinas, nors ir stipriai rams šiemetinė paroda pasiseks neblogiau, kaip ti ar toliau mokytis,įsiregistruotisveikatos norą įstoti į NATO.
apsaugos įstaigoje, gauti kambarį viešbu
vis, komunistinė spauda okupacinį aktą tomas patrankomis, jau glemba po eko pernykštė.
— Europos Bendrosios Rinkos valstybių
tyje,
perlaidą paštu ar pensiją, įsigyti prekybos deficitas praėjusiais metais bu
vadina „Nuoširdžiu draugiškumo aktu“. nominio bankroto našta. Jis savo egzista
Parodų metu į didžiąją kanadiečių spau
Atėjo ginkluoti tankais ir patrankomis, vimą tegali pratęsti tik užgrobdamas ki dą patenka Lietuvą liečiantys straipsniai, transporto priemonę, nusipirkti bilietą I vo 27 bill, svarų.
parklupdė beginklę mažą tautą, išžudė tas turtingas valstybes, darbščias tautas. kuriuose, nors ir trumpai, paaiškinama skristi lėktuvu a-r prekes į kreditą, pa
— Prancūzų socialistų partijos kandi
jos geriausius sūnus ir, dėdamiesi laisvės Kitokiu atveju jo žlugimas — dar grei Lietuvos padėtis ir kodėl lietuviški pašto tvirtinant dokumentus notarinėje konto datas į prezidentus F. Mitterand pasakė,
nešėjais, draugais ir bičiuliais, išeiti ne tesnis, nes joks režimas, jokia valstybinė ženklai nustojo eiti... Be to, parodos lai roje, vykstant ilsėtis į sanatoriją ar poil kad jam laimėjus, Prancūzija tesės visus
galvoja. Todėl suprantama, kodėl perio santvarka, kurioje nėra privačios darbo ku, yra išrūpinamas specialus Toronto sio namus.
savo įsipareigojimus Atlanto sąjungai, bet
dinėje spaudoje skaitytojas neranda at jėgos ir gamybos konkurencijos, išsilai pašto antspaudas. Taip pat parodos metu
„Pasų išdavimas ir keitimas — svarbi nebus Amerikos kapitalizmo klientu. Jis
viro padėties apibūdinimo. Jeigu yra oku kyti negali. Dar trumpesnė istorija tokios yra išleidžiami specialūs parodos pagrin forma auklėjant tarybinius žmones pa pritariąs Vakarų sąjungai su sąlyga, kad
pantas, tai turi būti ir vergas, vergas vals valstybės, kurioje pažeidžiamos žmogaus diniam tikslui paminėti vokai.
triotizmo, meilės Tėvynės dvasia, diegiant visos valstybės turėtų laisvą valią reikš
tybės valdyme dalyvauti negaili. O jeigu teisės: teisė į prasmingą kūrybinį darbą,
jiems aukšto sąmoningumo ir pilietinės ti ir vykdyti savo nutarimus. Jis kritika
Šių
metų
parodos
tikslas:
paminėjimas
taip, tai jis ir daug ko neprivalo žinoti, teisė išpažinti laisvai religiją, teisė viską
pareigos jausmą,“ — sakoma oficialiame vo dabartinio prezidento „Maskvos —
tūkstančiai lietuvių girtuokliauja kasdien žinoti apie valstybės valdymą ir tame val liūdnos 40 metų sukakties nuo lietuvių rašte.
V ašingtono“ diplomatiją.
kad okupantai ne visada panaudoja gran dyme dalyvauti ne vergo teisėmis — teisė didžiojo trėmimo į Sibirą 1941 metais. Vo
Mitterandas yra nusistatęs prieš ato
Jau du su pu-se milijono respublikos gy
kai
yra
atspausdinti
ir
pradeda
keliauti
dines — vergą galima sutramdyti ir alko į turiningą, laisvą, sotų gyvenimą.
minius ginklus, bet kadangi Prancūzijos
ventojų
gavo
naujo
pavyzdžio
pasus,
bet
į platų pasaulį. Vokai yra gražūs, reikš
holiu. Nežino tarybiniai lietuviai ir to
Kiekvienoje valstybėje, kurioje suvar
dar apie 125 tūkstančiai žmonių nepatei saugumas jau 20 m. nuo jų priklauso, jis
kodėl Lietuvoje per pastaruosius 10 me žoma spaudos demokratija, kurioje spau mingi, gero popieriaus ir labai tinka laiš kė reikiamų dokumentų naujam pasui nenumato jų atsisakyti.
tų net 6 procentais sumažėjo gyventojų da neatitinka pagrindinių darbo liaudies kams savo draugams, giminėms ar pažįs gauti. Pasą keičiant reikia pristatyti dvi
— Nuo 1974 m. (Prancūzija sutaupė
prieauglis, lyginant su ankstesnių metų reikalavimų, tokioje valstybėje atsiranda tamiems pasiųsti. Kievienas, gavęs tokį foto nuotraukas, seną pasą ir pareiškimą, daugiau kaip 100 mil. tonų naftos, o tai
voką,
nustebs,
apsidžiaugs
ir
pasilaikys
prieaugliu, nežino, kodėl padidėjo vėžinių pogrindinė spauda.
prilygsta vienų metų importui.
parašytą ant specialaus blanko.
ilgesniam laikui kaip suvenyrą.
susirgimų skaičius, kiek žmonių Lietuvo
— Australų profesinės sąjungos baigia
Tie lietuviai, kurie nė vienos eilutės ne
TOkių skirtingų vokų T.L.F. Draugija,
je miršta nuo alkoholio, dėl žemo medici parašo į tarybinę spaudą, nė vieno žodžio
išsikovoti 35 vai. darbo savaitę. Atrodo,
ninio aptarnavimo, dėl to, kad valstybė nepasako radijo ir televizijos tuščiose, per 17 gyvavimo metų, yra išleidusi jau
kad Australija pirmutinė pradės naująją
Myliniai (žmonai Mary mirus,
< sistemą: dviejų savaičių laikotarpyje bus
ne žmogumi rūpinasi, bet savo karine ma žmones klaidinančiose, programose, tie 5. Pridėjus dar kitus 5 išleistus bendroms
DBLS Coventrio skyriaus kasininką I dirbama 9 dienos.
šina, savo intervenciniais tikslais. Koks skaito „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro baltiečių parodoms paminėti — jau susi
spaudos organas ir kada pranešė, kiek iš niką „Aušrą“ ir kitus pogrindinius Lietu daro įdomi kolekcija. Vokai yra visuome
JONĄ NEVERAUSKĄ,
?
— Kinijos naftos produkcija labai su
Lietuvos išvežama maisto produktų, kai vos spaudos leidinius, šie Lietuvos pogrin nės mėgiami, gausiai perkami; o už juos
mažėjo, ir manoma, kad eksportas greit
uošvį
Lietuvoje,
brolius
ir
seseris
I:
pelnyti
keli
doleriai
yra
sunaudojami
pa

jų nepakanka pačios Lietuvos gyvento dinės spaudos leidiniai grindžiami tikslia
bus sustabdytas. lieškojimas naujų šalti
Anglijoje, o taip pat gimines
jams, Lietuvoje yra kalėjimų ir kiek juo iš liaudies gyvenimo paimta informacija rodos išlaidoms padengti.
Amerikoje nuoširdžiai Užjaučiame g nių Geltonosios ir Pietų Kinijos jūrose,
se kalinių? Tokių statistinių duomenų ir todėl yra labai svarbūs okupuotos LieLietuvilški p. ženklai yra gerbiami, kasvyksta labai lėtai. Spėjama, jog kinai, tam
ir -kartu liūdime
spauda nepraneša, kaip kad nepraneša ir tuvos liaudies sąmonėjimo ir išsivadavi met kataloguose vis brangiau įkainuojami
darbui atlikti, kviesis užsienio naftos
tai, kiek visoje Tarybų Sąjungoje kainuo mo kovoje. Žinoma, kovoje, kuri jau pa ir renkami ne vien tik lietuvių, bet ir dau
DBLS Coventrio ^Skyriaus Valdyba M kompanijas.
ja milžiniško biurokratiško partinio apa reikalavo ir, gal būt, pareikalaus nemaža gelio svetimtaučių. Lietuvos pašto ženklai
— Iki 1983 m. beveik visos didžiosios
ir nariai
rato išlaikymas.
lietuvių aukų, bet bus laimėta.
yra aukštai įvertinami pasaulinės filate
D. Britanijos maisto parduotuvės tikisi
Tie lietuviai, kurie atidžiai seka tai,
„Vytis“ Nr. 5. lijos parodose.
įsivesti naująją elektroninę kodų sistemą.
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EUROPOS LIETUVIS

KUNIGO MEMUARAI
Kai prieš desėtiką metų aplankiau Ka
nados Londoną, žavėjausi lietuviškais mo
tyvais restauruota Šiluvos M. Marijos
šventove, įspūdingų vitražu už altoriaus,
lietuvišku kryžiumi. Kaip kregždė pasto
gėje sulipdytame lizde, po tuo pačiu sto
gu dunksančiame dideliame kambaryje
(su kertėje šydu uždengta lova) išskėtęs
rankas mane pasitiko lietuvių parapijos
klebonas kun. Balys Pacevičius.
Su juo buvau susidūręs Vokietijoje,
vėliau Anglijoje, kai čia rūpiuose Coven-

štumo, pareigingumo prošvaistėmis.
Atsiminimai apima mažojo Baliuko
vaikystę, įtemptą mokšlą, našų darbą
Lietuvoje ir pilnutinį atsiskleidimą trerrityje. Dar vaikas būdamas pajutęs kunigo
pašaukimą ir sapno metu Marijos susti
printas („Būsi kunigas!“), dėl sunkių
gyvenimo sąlygų negalėdamas lankyti
mokyklos, pats mokosi, padedamas Kris
tinos Karčiauskaitės, išlaiko egzaminus į
Jėzuitų gimnaziją ir nesvyruodamas
įstoja į Telšių Kun. Seminariją.
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Artimieji ir pažįstami
Atsiminimus praturtina eilė autentiš
šiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiitiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiii? kų, gerai pažįstamų asmenų charakteriai
ir jų nuoširdi talka. Su šilta meile aprašo
try ir aplinkės lietuvių sielovada, žino vos 28 metų mirusią motiną, geros valios
jau jį kaip jautrios sielos menininką: kur jiautrų tėvą, brolius ir seseris, jauną pa
begyvendamas, organizavo chorus ir motę, atžarų Pašilės kleboną kun. K. Babjiems dirigavo, rengė ir režisavo vaidini rauską, užjaučiančią Karčiauskų šeimą
mus, piešė dekoracijas, kūrė proginius ir neperskiriamą draugą Juzernką — da
eilėraščius.
bartinį mons. Juozą Tadarauską.
Nors autoriui stinga Vaižganto stilingu
Benamio (Odisėja
mo ar M. Vaitkaus aprašomų asmenų cha
Gimęs Ukmergėje, augęs ir zakristi- rakteristikos p’iastiškumo, tačiau geba in
jonavęs Pašilės bažnytkaimyje, mokėsi dividualiai pažvelgti į žmones ir į drama
privačiai, vėliau Jėzuitų gimnazijoje tiško laiko sukeltas situacijas. Vaizdinga,
Kaune ir Telšių Kun. Seminarijoje, ku gyva buvusio kario tėvo charakteristika:
rią baigė 1936 m.
„Tėvelį prisimenu aukšto ūgio, taisyk
Vysk. J. Staugaičio buvo paskirtas vi lingų veido bruožų, šviesiai melsvų akių.
karu Papilėje, paskum Kuršėnuose, pa Jo galvą puošė stambūs ir tamsūs plau
galiau gimnazijos kapelionu Viekšniuose. kai, akis dengė tos pačios spalvos vešlūs
Karo audrai siaučiant, pasitraukė į Vo 'antakiai, tik ūsai kiek šviesesni. Vienas
kietiją, tęsė sielovados darbus Padebome, eidamas, lyg kažką mąstydamas bei pla
Dorenhagene, Wevelsburge ir Grevene, nuodamas lyg karys eidavo tiesiai ir, jei
gilindamas teologijos ir muzikos studijas, nešdavo kokį įrankį, atrodo lyg ginklas
o taipgi mokydamas gimnazijoje ir „Ži ant jo peties“.
binto“ prekybos mokykloje.
Motutę prisimenu „vidutinio ūgio, gra
Emigravęs į Angliją, kurį laiką pa
dirbėjo Coventry, bet, čia neprigijęs, per žiai nuaugusią. Baltas, šviesus į rusvumą
kėlė į Kanadą. Pradžioje talkininkavo veidas. Stambūs plaukai — beveik juodi
St. John's vyskupui, bet, pasiilgęs lietu — gaubė jos taisyklingą veidą. Darbo me
vių, kun. P. Ažubalio kviečiamas, vikara tu supinta į kasas ir dailiai sutvarkyti...
vo Toronte šv. Jono paskum kanadiečių Iš po ilgų blakstienų švitėjo didelės, mė
Taikos Karalienės parapijoje ir pagaliau lynos akys“. Kai pastebi niekad nematęs
jos supykusios, besibarančios, kai sužino
jau minėtame Londone.
Sulaukęs pensininko amžiaus ir norė me, kad iš namų niekur neidavusi, su mo
damas po intensyvaus darbo pasilsėti, terimis nedraugavusi, — turime gyvą
gnižo į Torontą ir apsigyveno T. Pran jaunos motinos vaizdą.
Šiltomis spalvomis piešia Jėzuitų rekto
ciškonų klebonijoje, talkininlkandamas
sielovados darbuose, nes „kunigui be baž riaus T. Kypo asmenį. Įdomiai vaizduojla
vysk. J. Staugaitį dienų rutinoje: dalyvau
nyčios sunki būtų tremties dalia“.
jantį egzaminuose, sekantį studijų pažan
gą, sielovados darbą. Taikliai charakteri
Kelias jį tikslą
Nukritus nuo pečių didelei atsakomy zuoja oficialumu Maironį ir nuoširdų,
bės naštai, kun. B. Pacevičiui susidarė draugišką Telšių K. Seminarijos rektorių
patogios sąlygos prisėsti prie stalo ir prel. Borisevičių bei kitus profesorius.
aprašyti nesuskaičiuojamų
„Žingsnių
Gera atmintis
prieš neviltį“ epopėją. Tai, pasak auto
rių, padėka Viešpačiui ir Dievo Motinai,
Galbūt sunkiau deramu objektyvumu
Marijai, be kurių pagalbos „nebūtų pa vyksta tapyti tuos, kurie dėl ligos ar bū
siekęs to tikslo, kurio taip troško nuo ma do savybių pasirodė atšiaurūs ir nedrau
žens“.
giški. Taip ir jauti autoriaus užsiangaža
Kaip ir dera, šių memuarų centrinę vimą, kartai net drykstelėjusią ambiciją
vietą užima pats autorius, kurio turinin ar žybtelėjusią ironiją. Tačiau sunkiai
ga asmenybė, išsiskleidusi plačiuose kul- išvengiamą subjektyvumą galima pateitūrinio darbo baruose, atsiminimų kny- sinti, nes, jam įropojus, žybteli autoriaus
gą praturtino ne tik benamio kunigo vin- , temperementas bei nusiteikimas.
giuota odisėja, bet ir pasiryžimo, daub- j Autorius mini gerą atmintį
svetimų

J. Kuzmickis

Erikas BAMBERGAS, latvių rašytojas

Karvė ant stogo
APSAKYMAS
Šienapiūtės rytas išaušo neaiškus. Ga
lima' buvo tikėtis lietaus.
Į dirbtuves vyrai ėjo, atmetę galvas lyg
gandrai snapus, tartum nosimis lengviau
būtų pajausti vėjo debesų judėjimą.
Kaip visuomet paskutinis ėjo Julijus
Varzemis. Ir kaip visuomet — išdykauda
mas: draskė medžių lapus, dėjo ant kumš
čio, sulenkto panašiai! į trimitą ir —
pliaukšt! Didelis klevo lapas garsiai
„sprogdavo“. Pagyvenęs žmogus, o vis dar
mėgsta išdaigas. Įeis pas moteris į kontotą — pliaukšt! Atsistos į eilę prie parduo
tuvės —• pliaukšt!
Julius priglaudė prie kumščio klevo la
pą: „šaus paskutinį kartą ir sės prie vairo.
Bet netikėtai ranka nusviro, kumščio tri
mitas atsileido, ir lapas nuplaniravo ant
žvyruoto tako.
— Ar aš matau, ar man rodos?..
Nuo dirbtuvių stogo į išdaigininką buku
žvilgsniu žiūrėjo karvė.
— Karvė!
— Ant stogo!
Lyg susitarę visi žingsniavo aplink di
delį dirbtuvių korpusą. Ir sugrįžo kur bu
vęs. Persijungė i kitą natą:
— Kaip ta karvė ten pateko?
— Žiūrėk — tikrai užskrido?!
— Dievaži, dievaži! Užsirepečkeno.
Su tokia išvada niekaip negalėjo su
tikti Ardis Velderis:
— Ar tau neatsišriūbavo? Karvė ne ož
ka, kaipgi ji užsiropš?
— O kaip ji ten pateko? Pasakyk, jei
toks gudruolis.
Ardis norėjo pradėti filosofuoti, bet
staiga pabėgėjo link karvės. Stogo užka
riautoja ištiesė į jį galvą ir graudžiu bal
su sumykė.
Ardis Velderis atsisuko į bendradarbius
lyg išsigandęs, lyg susigėdęs.
— Tai juk mano Veldrė.
Ir pasileido link namų. Po valandėlės,
žmoną už rankos tempdamas, šoko į tvar
telį, po to abu su Ineta pas vyrus prie

dirbtuvių.

— Aš jau seniai sakiau, kad tokie anspūtuoti stogai — tikra pajuoka, — pra
trūko Julius Varzemis. — Aš juk seniai
sakiau, kad su tuo stogų amputavimu į
griovį įvažiuosim. Ir še tau! Karvė ant
stogo!
Paprastai į karvę niekas nė nežiūri. Nei
i gyvą, nei į paplautą. Bet reikia tik to
kiai žalei bukagalvei palypėti truputį
aukščiau — visi sustoja ir stebisi.
Gudročių per akis, bet kai reikia gy
vulį nukelti nuo stogo, nėra nė vieno pro
tingo pasiūlymo.
— Pro stogo liuką nuleisti virvėmis!
— Pro tokį liuką galima nuleisti triu
šį, o ne karvę.
— Autokeltuvu galėtų pasiekti.
Bet pasirodė, jog keltuvas išvažiavęs iš
kolūkio.
Kas čia dabar galėtų spręsti klausimą?
Pirmininkas išvažiavęs. Pavaduotojas Kry
me pilvą kaitina. Kai paprašė patarimo
vyr, zootechnikę, ji suspiegė;
— Palikit mane ramybėje dėl individu
alios karvės! Kolūkio galvijai man plau
kus nuo galvos nuėdė.
Julijus Varzemis tuo laiku buvo nubė
gęs į namus ir atsitempęs savo mylimiau
sią knygą; išleistą Rygoje dar 1906 me
tais, „Kaip suteikti pagalbą gyvuliams ne
laimingų atsitikimų bei netikėtų susirgi
mų atvejais“.
— Ar tau neatsišriūbavo? Mano Veldrei
nieko neatsitiko.
Julius nepasidavė.
— Ten paaiškinta, kaip gyvuliams pa
dėti nelaimingų atsitikimų atvejais.
Pradėjo dulkti smulkus lietutis.
Karvė stogu judėjo vis nervingiau. Kart
kartėmis pavojingai priartėdavo prie kraj
to ir bandė koja ore užčiuopti pamatą.
Ineta suplojo rankomis ir laužė pirštus:
— Tu vyras ar ne? Neleisk jai nukristi!
Ardis buvo visai susijaudinęs. Nelauk
damas naujo užrėkimo, surado kopėčias
ir vikriai pakilo ant stogo. Veldrė palaižė
šeiminirikui ranką, bandė paskanauti švar

kalbų įsisavinimą, ciceronišką iškalbą.
Atsimena, ką šeimos nariai kalbėjo, „per
žengęs ketvirtus savo įamžiaus metus“!
Pasakodamas apie vaikystę, mokslo troš
kimą, įterpia visą eilę dialogų. Skaitant
atrodo, kad tai literatūrinis apsakymas.
žymiai trumpiau rašo apie Vokietijos
DP stovyklas, o sielovados darbui Angli
jos Ceventry teskiria vos pusę puslapio.
Girdi, „nors dauguma šeimų ir namus bu
vo užplikę, bet pasilikti neketino: drėg
nas oras ir uždarbiai tik pragyvenimui".
Šalia to mini, kad „tuo metu Anglijoj bu
vo vedama propaganda — išbandyti nau
ją gyvenimą Australijoj arba Kanadoj“.
O vis dėlto daug kas pasiliko, namų sko
las išmokėjo, o drėgnas oras autorių nu
lydėjo net į Kanadą St. John's miestą.
Bendros pastabos
Visa širdimi pamėgęs dainą, ją kulti
vuojančius chorus, o taipgi vaidinimus,
Kun. B. Bacevičiaus memuraruose šios
sritys dominuoja. Galima spėti, kad jo
širdį traukė mokyklų jaunimas, nes gra
žiausiai išsiskleidė, dirbdamas su moks
leiviais: „Darbo sūkury net pamiršę savo
laikinumą, tvarkėmės, negalvodami apie
emigracijas. Nors tėvynės ilgesys dažnai
prabildavo į širdlį, bet žydintis Lietuvos
jaunimas išsklaidydavo nostalgines min“
tis“.
Autoriaus pasaulį sudarė betarpiška
aplinka, — žmonės, kurie buvo reikalin
gi ypač jo meninių gabumų. Tas pasaulis
įkvėpė ir šiuos memuarus, kuriuos skiria
„'šių dienų jaunimui, kurio dalis bando
plaukti pagal vietinių daugumos srovę —
nieko nesiekdami, dažnai net apleisdami
tėvų namus, — tariamos laisvės ieškoda
mi“.
Mūsų paskutinių laikų knygos nenorom
liudija, kaip pamirštamia lietuvių kalba
— jos gramatika, sintaksė, žodynas. Kai
šios knygos tekstą rinko svetimtaučiai,
mažiai ką gelbėjo Z. Didžbalienės neakyli
korektūra: jai neįmanoma buvo susidoroti
su gramatikos bei sintaksės reikalavimais.
Tam tikslui būtų buvę naudinga pasitelk
ti į talką reiklesnį kalbos žinovą, kad at
skirtų net ir veikėjų tiesioginę kalbą nuo
autoriaus pasakojimo. Pvz., autorius rašo:
„Baigiau pamokslą jautriais Jeremijo
žodžiais:
— Jeruzale, Jeruzale, grįžk prie savo
Dievo. Zakristijoj laukia kun. Senkus ir
sveikina made už pamokslą“.
Savaime aišku, Jeremijas nieko nesakė
nei apie zakristijoną, nei apie kun. Senkų,
nei apie pamokslą. Dėl to būtų buvę tiks
lu, jei po tiesioginės pamokslininko kal
bos autoriaus pastaba apie zakristiją bū
tų pradėta nauja eilute.
Kun. B. Pacevičiaus „žingsniai prieš
neviltį“ atsiminimų knyga įdomi ir labai
naudinga perskaityti.

Ateitis Nr. 10, 1980 m. gruodis. Katali
kiškos - lietuviškos orientacijos mėn. žur
nalas. Leidžia Ateitininkų Federacija,
Chicago.

ko skverną.
Stebintis ir svarstant laikas bėgo greit.
Ardis Velderis lyg piemuo vaikščiojo sto
gu ir ganė savo vienintelę melžiamąją.
Iš apačios atskrido išmintingas pasiū
lymas.
— Reikia pamelžti, o tai gaus tešmens
uždegimą.
Ineta nubėgo kibiro.
Kolūkio centre viskas apmirė. Kontoro
je niekas nedirbo. Sandėlyje ničnieko ne
išdavė, žolės miltų apgregatas sustojo. Vai
ruotojai išjungė motorus. Telefonai Skam
bėjo, bet ragelių niekas nekėlė. Virykles
šeimininkės išjungė. Kolūkis žiūrėjo, kaip
ant stogo medžią karvę.
Bet gyvulėlis nenusiramino. Visiškai
natūralu — gyvas padaras juk nori ėsti
bei gerti.
Vyrų skatinti nereikėjo. Ten pat už
kontoros mojavo dalgiu ir tempė rasotų
dobilų glėbius ant stogo.
Veldrė šnopšdama puolė ėsti.
— Kaip ėda!
— Ant stogo.
Bet Julius pradeda kitą pamokslą:
— Aš jau seniai sakiau, kad šlapi do
bilai — mirtis. Klausykitės kas rašomą
profesoriaus Steierto knygoje...
Moterys ir vyrai nebekalbėjo, apie tai,
kaip galėjo karvė ant stogo patekti. Ne
galima juk juk valandomis malti tą patį.
Vis dėlto nuo karvės bei Velderių per to
li nenuklydo.
— Tai jam likimo atpildas už tas kau
koles, — kažkas pasakė.
Šitą istoriją žinojo visi kolūkiečiai. Kai
buvo lyginama vieta gyvulininkystės
kompleksui statyti. Ardis buldozeriu nu
stūmė kalvelę ir rado anksčiau nežinomus
kapus. Tiesa, tai paaiškėjo vėliau. Tąsyk
Ardis paėmė porą kaukolių, nusinešė na
mo. Jis buvo girdėjęs, kad tokius radinius
reikia gerai išvirkit. Įdėjo į katilą ir at
kimšo puslitrį. Dviese su kaimynu nesku
bėdami gėrė ir kalbėjosi apie septynių
šimtų metų amžiaus kaulus. Vanduo virė,
kaukolių pakaušiai judėjo. Tą vakarą dar
nieko. Bet po to, kai dar kartą atėjęs kai
mynas pastebėjo kaukuoles ant lentynos,
tuojau įsakė:
— Apdenk!
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LIETUVOS KARAIMAI
Karaimai yra senovės tiurkų kilmės tau
telė, kurios dalis XIV a pabaigoje apsigy
veno Lietuvoje. Juos kartu su totoriais
Lietuvą atgabeno DLK Vytautas. Iš pra
džių jie buvo apgyvendinti Trakuose, pa
vedant jiems dalį miesto. Vėliau jų dalis
išsikėlė kitas Lietuvos vietas — Vilnių,
Panevėžį ir kt.

TARIASI LEISTI LIETUVOS METRIKĄ
Šių metų pradžioje Lenkijos spauda
pranešė apie Sov. Sąjungos istorikų vizitą Varšuvoje, per kurį buvo sutarta su
Lenkijos istorikais dėl Lietuvos Metrikos
leidimo. Sovietų delegacijai vadovavo istorikas V. Pašuta, knygos „Lietuvos valstybės susidarymas“ autorius. Be to delegacijoje buvo istorikės dr. A. Horoškevič
ir dr. M. Byčkova. Sovietų istorikai turė
jo suderinti su lenkų istorikais bendradar
biavimo planus ateinantiems metams, pa
sirašyti sutartį tarp Lenkijos Istorijos
Instituto, iš vienos pusės, ir SSSR Istirijos Mokslų Akademijos iš kitos pusės, kas
liečia bendrą leidimo akciją.
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Per amžius nesimaišydami nei su lietu
;
viais nei su kitomis Lietuvoje gyvenan
čiomis tautomis, karaimai sugebėjo išlai
kyti savo skirtingus papročius, ir tikybą.
Nepriklausomoje Lietuvoje jie buvo susi
organizavę Lietuvos karaimų d-ją, kuri
Panevėžyje turėjo apie 150 narių. Vilniu
je ir Trakuose 1939 m. jų buvo apie 600.
Lietuvos Metrika yra apie 700 tomų kny
Trakuose ligi karo jie turėjo savo maldos gų dokumentų rinkinys, apimantis XVnamus ir muziejų.
XVIII amžius Didžiosios Lietuvos Kuni
Pasirodo, Karaimų etnografinis jnuzie1- gaikštijos. Tose knygose įrašyti kancelia
jus Trakuose dar tebėra. Esama ir medi rijos išduoti dokumentai: įvairūs teisiniai >
nių gyvenamų namų, kurie „suteikia tokį aktai, įsakai, sutartys, teismų procesai,
savitą vaizdą senajai Lietuvos sostinei“, valstybių sienų rubežių aprašymai ir kt.
Lietuvos Metrikos pradžia kilo Trakuo
— sako Alvidas Remesa (Lit. ir Menąs,
se ir Vilniuje. Laike švedų užpuldinėjimų,
1981. III. 21).
Lietuvos Metrika buvo perkelta į Varšu- '
Tačiau ir dabar Lietuvoje mažokai ži
vą, gi po trečiojo Lenkijos padalinimo, pa
noma apie karaimų etninę grupę, kuri jau imta Pet’iapilin (Petersburgan). šiuo me
600 metų gyvena tarp lietuvių. Kovo 11 tu randasi Maskvoje, Senovės Rusų Aktų
d. Vilniaus konservatorijoje įvyko stu Archyve. Minimam atatinkamam rinki
dentų būrelio surengtas karaimų muzikos niui Lenkijoj yra „Karūnos Metrika“.
vakaras.
Pasirašytoj Varšuvoj prieš porą metų
Viešnia — filosofijos kandidatė, VISI bendradarbiavimo sutarty, liečiančioj Lie
docentė H. Kobeckaitė papasakojo apie tuvos Metrikos leidimą, numatytas drau
karaimų istoriją, dvasinę ir materialinę ge darbo planas 1981-1985 metams. Mini
kultūrą, atsakė į gausius susirinkusiųjų mame laikotarpyje numatoma abiejose
klausimus. Iš magnetofono juostos skam valstybėse išleisti po porą tomų knygų
bėjo karaimų liaudies buitinių, apeiginių pasikeitimas milkrofilmoms, dirbančių met
dainų, raudų, taip pat pora liturginės mu rikos nagrinėjimo srityse kasmetiniais is
zikos pavyzdžių, kuriuos parengė vakaro torikų kontaktais.
svečias, Miestų statybos projektavimo in
Sovietuose pirmiausia bus išleistas pil
stituto vyriausiasis inžinierius M. Firka- nas išsaugotų knygų inventorius ir, taip
vičius. Jis ir M. K. Čiurlionio meno mo pat, dokumentų tomas iš pirmųjų XVI
kyklos mokinė K. Firkavičiūtė kelias dai šimtmečio metų. Lenkijoje išleisti numa
nas čia pat ir padainavo. Buvo nepapras toma porą tomų, apimančių dokumentus
tai įdomu klausytis šios originalios, mums iš XVII šimtmečio pirmos pusės.
negirdėtos muzikos.
Pažymėtina, kad Sovietų Sąjungos dele
Vakaro rengėjai siekė ne tik supažin gacijoje nebuvo nei vieno lietuvio istori
dinti su ja. Kartu norėta atkreipti muzi ko, nors kalba eina apie Lietuvos Metri
kinės visuomenės o ypač folkloristų dė ką. Nepastebėta taip pat jokių pranešimų
mesį į karaimų muziką, paskatinti ją už vilniškėje spaudoje tuo lietuviams rūpi
rašinėti, tyrinėti. „Būtų gerai, kad mūsų mu klausimu.
dienomis, kai taip populiarėja autentiškas
liaudies menas, į viešumą iškiltų ir savi
ta karaimų muziką“, — sako „Lit. ir Me
SUPUOLIMAS? (JEI INE, TAI KAS?
no“ korespondentas.
Pasikėsinimas nužudyti JAV preziden
tą Ronald Reaganą primena labai įdomią
statistiką, štai ji. Naudoju vardų ir pa
vardžių anglišką rašybą, kad nereikėtų
1981 tautinis almanachas, Lietuvių Sa vargti su sulietuvinimais.
Abraham Lincoln buvo išrinktas JAV
leziečių leidinys Nr. 35 (kalendorius).
Sao Paulo, SP — Brazilija. Kaina 4 dol. prezidentu 1860 metais. John F. Kennedy
Karys, Nr. 1 1981 m. sausis. Pasaulio buvo išrinktas prezidentu 1960 metais.
Liet, karių - veteranų mėn. laikraštis. Lei Abu buvo atentatų aukomis. Po jų sekė
prezidentai, pavardė Johnson. Andrew
džia LKVS Ramovė, New York.
Naujoji Viltis, Nr. 13, 1980 m. Politikos Johnson gimė 1808 m. Lyndon Johnson ■
ir kultūros žurnalas. Leidžia Studentų 1908 'm.
Lincoln'o žudikas, John Wilkes Booth, '
korporacija „Neo-Lithuania“ ir ALTS,
gimė 1839 m. Harvey Oswald, kuris nužu
Chicago.
Skautų Aidas Nr. 2, 1981 m. vasaris. dė Kennedy, gimė 1939 m. Abu žudikai
Lietuvių Skautų S-gos organas, Chicago. buvo patys nužudyti prieš jų teismą.
Lincoln'o sekretorius, vardu Kennedy pa
tarė prezidentui neiti į teatrą. Kennedžio
sekretorius, vardu Lincoln, patarė prezi
Ir po to ėmėsi atidarinėti butelį.
Kaimynai išgerdavo dažnai, todėl kau dentui nevažiuoti į Dalias.
John Wilkes Booth nušovė Lincoln'ą
kolės dažniausiai buvo apdengtos Inetos
teatre ir nubėgo į sandėlį. Tuo tarpu Lee
prijuoste.
Julijus Varzemis mintį apie atpildą pa Harvey Oswaldas nušovė Kennedį iš san
dėlio, bet nubėgo į teatrą.
gavo iškart:
■Dar yra sakoma, kad JAV prezidentų
— Ko norėjo, tą ir gavo. Aš juk seniai
sakiau, jog karvė yra šventas padaras. žudynės ar pasikėsinimai nužudyti įvyks,
Štai mano sūnus dirba pieno konservų ta kas 20 metų. Iki šiol tas atrodo taip ir
M.B.
kombinate. Paruošė siuntą skardinių į buvo..
Birmą. Aukščiausios kokybės dešimtkart
patikrinta. O ten nepriima. Karvė ant eti
PAPIGINTA KNYGA
ketės mėlyna! Reikia natūralios spalvos,
DBLS Valdybos nutarimu K. Barėno
negalima šventumo apšmeišti! Va, kokie
redaguota knyga BRITANIJOS LIETU
dalykai.
Pasikalbėjo kiek širdis geidė, bet kar VIAI 1947-1973 dabar yra parduodama
vė vis dar stovėjo ant stogo. Ir Andis jai papiginta kaina.
Knygą galima gauti Lietuvių Namuose,
prie uodegos. Ineta vėl užlipo su kibiru
prisiimtos 5 svarus.
— buvo jau viduiitdienis.
Visi laukė autokeltuvo.
O apie technologiją vis dėlto vienodos
nuomonės nebuvo.
— Kai tu ją paimsi? Kablio j ausį ne
GALVOSŪKIS NR. 5
kabinsi.
Jeigu 10 akrų pievoj 12 karvių žolės už
Julijus Varzemis vartė gudrybės knygą:
— Čiagi apie karvės nukėlimą nepasa tektų 16 savaičių, arba 18 karvių — 8
kyta. Galbūt galima panaudoti kitą būdą savaitėm, tai kiek karvių išganytų 40 ak
rų pieva per 6 savaites?
— arklio pakėlimą?
Žolė auga visą laiką.
Ardis supyko:
— Ar tau neatsišriūbavo?
Praėjusio galvosūkio atsakymas
O vyrai ginčijosi rimtai.
Prisirišęs (prie vežimo vieną (savo j žal
— Reikia labai stipraus brezento, jame
margių,
(klebonas (nuvyko pas Sūnus ir ta
išpiauti keturias skyles kojoms. Virš nu
rė:
garos brezentą surišti ir užkabinti...
— Aš jums paskolinsiu Šią (karvutę tik
Autokeltuvas atvažiavo tik vakarėjant.
Vefldrę, kurią savo rankomis surišo vete keliom (minutėm. Turėsite 18 |kja.rvių, ir
lengvai .pasidalinsite: Vyriausiajam teks
rinarijos gydytojas, nukėlė žemyn sėk
mingai. Lyg niekur nieko karvė ramiai 9, Jpntrajam ,1— Į6, jauniausiajam - 2, e
savąją parsivesiu namo.
skalbė žolę.
Ištisą dieną vyrai tąsęsi su karve, tik
Senasis klebonas gražiai užlaikė savąjį
tai dabar pastebėjo, jog parduotuvė jau
rožių
darželį, kuris buvo netoli moterų
uždaryta. Reikėjo eiti namo tuščiais
vienuolyno.
skrandžiais ir skaidriomis galvomis.
Gėrėdamasis rožių gražumu, praeivis
Jei Ineta draugėms nebūtų išsiplepėju
jam
tarė:
si, tai įvykis su karve iki šiol liktų nepa
— Klebone, kaip jūs sugebate taip pui
aiškinama paslaptis.
kiai jas auginti?
...Tą dieną, kai Veldrė pateko ant stogo,
— Nėra labai sunku. Tik nelengva W
kolūkyje mokėjo atlyginimą. Ji buvo už voti su mano apylinkėj siaučiančia gelto
mokėjusi autokeltuvo vairuotojui...
epidemija, vadinama „Juodąja mirtimi"-;
— Kas vai per liga, nidkad n1
i
Ko tiktai moterys nesugalvoja, kad su — stebisi praeivis.
laikytų vyrus nuo butelio.
(V.L.) I — Tai vienuolės su žirklėm.

Atsiųsta paminėti

Galvai ir plaučiams
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EUROPOS LIETUVIS

TERORIZMO SKATINTOJAI
DISKUSIJA „TIMES“ (SKILTYSE
DĖL JAV PREZ. R. REAGANO IR
VALSTYBĖS SEKR. A. IIAIGO
PASISAKYMŲ SOVIETŲ POLITIKOS
KLAUSIMAIS

D. Britanijos spaudoje tebediskutuoja
ma JAV Prezidento Ronaldo Reagano ir
Valstybės Sekretoriaus Alexandro Haigo
pasisakymai spaudos konferencijoje apie
Sov. Sąjungos metodus destabilizuoti Va
karus, pasauliniu mastu plečiant komuniz
mą.
Š.m. vasario 6-tą įtakingas Londono
dienraštis „The Times“ paskelbė skaityto
jo Briano Thomas'o laišką, kuriame Prez.
Reaganas kritikuojamas už tai, kad priki
ša Sov. Sąjungai jos, nuo pat pirmų Spa
lio revoliucijos dienų, viešai ir aiškiai
deklaruojamą nusistatymą plėsti komu
nizmą pasaulio mastu. Brianas Thomas1
as bando įrodyti, jog kokie bebūtų TSRS
veiksmai, jos vadų žodinės deklaracijos
visuomet neigė „revoliucijo exportą“, lai
kydamas revoliucinius pasikeitimus kitose
šalyse jų vidaus reikalu, šiam savo teigi
niui Brianas Thomas'as remiasi Stalino
interviu, kuris buvo paskelbtas „Pravdoje“ 1936-tais metais ir kurį jis vadina „ga
lutina TSRS užsienio politikos oficialia
formule“. Anot jo, tokio pat turinio for
mulė pateigta ir naujoje TSRS Konstitu
cijoje kurioje neva taip pat pasisakoma
prieš vadinamą „revoliucijos eksportą“.
Vasario 17-tą „The Times“ išspausdino
tris laiškus šia tema. Pirmąjį parašė mums
gerai pažįstamas ir ne per seniausiai iš
Lietuvos į Vakarus atvykęs Dr. Aleksand
ras Štromas, dabar profesoriaująs Salfordo universitete Anglijoje. Savo laiške Dr.
Štromas pilnai paneigia Br. Thomas'o
tvirtinimą, nurodydamas, kad jo cituoja
mas (taip kitko klaidinkai datuotas) Sta
lino interviu yna išimtino pobūdžio ir to
dėl jokiu būdu negali būti „galutinė TSRS
užsienio politikos formulė“. Pats Stalinas
1938-tais metais šią formulę buvo panei
gęs viešame pareiškime, žadėdamas, Ta
rybų Sąjungos vardu pilnai palaikyti re
voliucinius judėjimus Vakarų šalyse. O
kas liečia brežnevinę TSRS konstituciją,
tai, (priešingai B. Thomas'o teigimui, jo
sios 28-tame straipsnyje (4-tas Skirsnisi),
— cituoja Štromas, — aiškiai paskelbta,
kad „stiprinti pasaulinio socializmo pozi
cijas, paremti tautas, kovojančias už na
cionalinę nepriklausomūbę bei socialinį
progresą“ yra vienas pagrindinių sovietų
užsienio politikos tikslų. Tokiu būdu Štro
mas parodo, jog Prez. Reaganas turėjo
pilną teisę kritikuoti sovietų vadovus už
jų „intervencionistinius“ žodžius ir tvir
tinti, jog bent šiuo atveju sovietų vadovų
žodžiai nesiskiria nuo jų veiksmų (taigi
žodžių kritika prilygsta šiuo atveju veiks
mų kritikai).
Valstybės sekretoriaus Haig'o pasisa
kymas, jog Sov. Sąjunga remia teroriz
mą pasaulyje, smarkiai užgavo sovietų
spaudos agentūros „NOVOSTI“ bendra
darbį Avtandilą Ruchadze, kurio laiškas
buvo pasikalbtas tame pačiame „Times“
numeryje, po Štromo laišku. Ruchadze
bando įtikinti britų kultūringiausio dien-

raščio skaitytojus, jog TSRS komunistų
partija, vadovaudamasi Marksu ir Leni
nu, neigia ir visuomet neigė individualų
terorą, kuriuo užsiminėjo socialistų-revoliucionierių partija carinėje Rusijoje. To
dėl, sovietų žurnalisto nuomone, Haig'o
tvirtinimas, jog TSRS palaiko tarptautinį
terorizmą, yra absurdiškas. Anot Ruchazės ne teroras, o „tik darbininkų klasės
revoliucija gali savo šalyje pakeisti poli
tinę ir socialinę sistemą darbo žmonių
naudai.“ Kitais žodžiais tariant, Sov. Są
junga, būdama prieš individualų (pavie
nį) terorą, kuris pragaištingas revoliuci
jai, visokeriopai remia kolektyvinį terorą,
ką tarp kitko ir norėjo parodyti Amerikos
Valstybės Sekretorius Haigas ir savo laiš
ke netiesiogiai patvirtino Štromas, cituo
damas Staliną bei TSRS konstituciją, nors
specialiai tuo klausimu nepasisakė.
Specialų laišką, atsakantį Ruchadzeiir
visiškai sutriuškinantį jo argumentus,
„Times“ atspausdino š.m. vasario 25-tą
Jo autorius Oxford© universiteto profe
sorius W. Kendall'as plačiai cituoja Leni
no laikais (1921 m.) išleistą oficialų So
vietų Karo Ministerijos leidinį (taip ir pa
vadintą „Terorizmo gynyba“) o taip pat
ir 1928 m. Komintemo instrukciją „Dėl
Ginkluoto Sukilimo“, kuriuose terorizmas
skelbiamas svarbiu ir nepamainomu re
voliucijos įrankiu. Pasak šių dokumentų,
revoliucionieriai, atsisakantieji savo veik
loję nuo teroro, neišvengiamai pasmerkia
revoliuciją pražūčiai. W. Kendall'as priei
na išvados, kai A. Ruchadze arba stebėti
nai blogai informuotas, arba tyčia sten
giasi suklaidinti skaitytojus. Vienu ar ki
tu atveju, KandalTas kviečia Ruchadzę
paaiškinti savo pozicijas pateiktų įrody
mų Šviesoje.

Įdomią nuomonę svarstomais klausi
mais pareiškė žinomas Yale'o universiteto
(JAV) profesorius-teisininkas L. Lipsonas, kurio laiškas kartu su Štromo ir RUchadzės laiškais buvo
atspausdintas
„Times“ vasario 17-tos dienos numeryje.
Profesorius Lipsonas teigia, kad komunis
tinio viešpatavimo Rusijoje 60-ties metų
bėgyje sovietų vadovų pasisakymai pa
saulinės revoliucijos klausimais keisdavo
si priklausomai nuo jų vidaus politikos
šiuometinių tikslų, tarptautinių sąjungų
ar koalicijų sudarymo bei suardymo porei
kių, o taip pat ir nuo momentinės takti
kos varyti propagandai nukreiptai kaip
į palankiai ir taip ir į nepalankiai Sov.
Sąjungai nusiteikusius užsieniečius. LiPsonas teigia, kad sovietų vadovams žo
džiai tarnauja ne savo nuomonei išreikš
ti, ar veiksmams pridengti, kaip kad mė
gina teigti Brianas Thomas'as, bet jie yra
naudojami kaip savistovūs taktiniai
politiniai aktai, siekiantys galutinio so
vietų užsienio politikos įgyvendinimo duo
tose konkrečiose vidaus ir tarptautinės
padėties sąlygose. Tarp kitko Ši mintis
duoda puikiausią pagrindą tinkamai įver
tinti aukščiau minėtų Maskvos „Novosti“
korespondento A. Ruchadzės pasisakymą
terorizmo klausimais.
Violeta illaKausKaite

KAIMO GYVENTOJŲ .VARGAI

LIETUVOJE
JUBILIATĖS TĖVIŠKĖJE

Rašytojos ir visuomenės veikėjos Gab
rielės Petkevičaitės - Bitės 120 metų gi
mimo sukaktį atžymėjo ir Vilniuje lei
džiama spauda, neužmiršdama pastebėti,
kad jubiliatė buvo kovotoja dėl lietuvių
tautos išsilaisvinimo ir buvo išrinkta į
Lietuvos Steigiamąjį Seimą.
Tačiau Gabrielės Petkevičaitės tėviškė
je, kaip rašo ,,'Lit. ir Menas“ (1980. XII.
6), nesimato pagarbos daug nusipelniusiai
moteriai. Rašytojų s-gos organas rašo:
„Nemaloniomis biurokratizmo gleivė
mis Puziniškyje apveltas Gabrielės Petkevičaitė-Bitės gimtasis namas — senų
plytų rūmas neiprižiūrimas pamažu ir
nuosekliai yra, eižėja. Sakytum, lyg bul
vė rudens vandeny pūva. Todėl, kad jis
benamis. Pastatas yra Panevėžio rajone,
tačiau šeimininkai — Pasvalio miškinin
kai. 1973 m., susikūrus Panevėžio gamy
biniam miškų įmonių susivienijimui, lo
giškai galvojant, namas ir kūnu, ir siela
turėtų priklausyti Panevėžiui. Deja, nu
trūko ir iki tol varganai! vykęs remontas,
buvusi menė virto grūdų sandėliu... Pa
skaičiuokime, kiek jau metų, kai pastatas
be priežiūros ir šeimininko, vis iškulamais
langais, ardomas vėjo ir vandens! Pernai
Panevėžio rajono vykdomojo komiteto
sprendimu minėto susivienijimo direkto
rius A. Burda įpareigotas išgeflibėti statinį,
užsakyti restauracijos projektą.
Turime žinių, kad restauracijos doku
mentai jau paruošti. O kada prasidės res
tauracija? Po metų, kitų? Senam pasta
tui, kaip ir senam žmogui, juk daug ne
reikia... Pagerbkit, šiuolaikiniai vyrai, čia
gimusią ir gyvenusią nestiprią moterį, ku
ri, pasak Vaižganto, „nudirbo per savo
amžių daugiau darbų, negu visos kitos, tu
rėdamos arklio sveikatą“.

„Valstiečių laikraščio“ skaitytojai vis
skundžiasi negaudami sodybiniams skly
pams apdirbti įrankių.
P. Beniušis iš Graumenų kaimo rašo
(V.L. 1981. III. 19):
Mes, žemdirbiai, galėtume geriau prižiū
rėti sodybinius sklypus, išauginti ir par
duoti daugiau gyvulių, jei pramonė gami
ntų patogesnių ir geresnių pagalbiniame
ūkyje reikalingų įrankių padargų, mažo
sios mechanizacijos priemonių.
Praėjusią vasarą visur užaugo daug žo
lės, kai kur ji siekė vos ne iki metro. Iš
džiovinus tokią žolę nesmulkintą sunkiau
sušerti gyvuliams, dalis šieno išsibarsto.
Čia pravestų nedidelė žolės smulkinimo
mašina.
Paprasčiausia tarka šakniavaisiams
smulkinti dabar gaminama iš plonos skar
dos, tad kartais išlaiko vos savaitę. Rei
kėtų geresnės patvaresnės tarkos.
Turėdami patogius pašarų ruošimo įran
kius anba mašinas, su tai pačiais pašarais
galėtume išauginti daugiau gyvulių. As
meniniame pagalbiniame ūkyje labai pra
verstų ir mažo galingumo traktorius šų
pritaikytais padargais.
Savo sodybiniame sklype kasmet išau
ginu ir parduodu valstybei toną mėsos,
apie 3 tonas pieno. Jei pramonė kaimo
gyventojams pateiktų mažosios mechani
zacijos priemonių, tiek aš, tiek kaimynai
galėtų parduoti dar daugiau produkcijos.
NAUJA (TELEFONŲ (STOTIS

Neseniai pradėjo veikti Vilniaus devin
toji rajoninė telefonų stotis Naujoje Vil
nioje. Dar statoma dešimtoji — Viršuliškių priemiestyje.
Pagal aparatų skaičių tūkstančiui gy
ventojų Vilnius dabar užima vieną pirmų
jų vietiĮ Sov. Sąjungoje, — tvirtina „Tie
sa“. Bet patikrinti to negalima, nes nėra
atspausdintos telefonų abonentų knygos.
Vilniaus miesto visi telefonų numeriai
— šešiaženkliai.
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MOTERS DALIA SOVIETUOSE

PASKIRTA (LITERATŪROS PREMIJA

Lietuvių Rašytojų Draugijos knygų ver
tinimo komisija, posėdžiavusi vasario 14
d. New Yorke, balsų dauguma nutarė pa
skirti 1980 metų grožinės literatūros pre
miją poetei Kotrynai Grigaitytei už jos
eilėraščius knygą „Marių vėjui skarrtbant“, drauge prisimenant ir jos visą
įnašą į lietuvių literatūrą, jos mergauti
nių godų ir moters likiminio kelio at
skleidimą.
Premijos mecenatas yra Lietuvių Fon
das. Vertinimo komisiją sudarė: pirm:
Stasys Santvaras, sekr. Paulius Jurkus,
nariai — Leonadas Andriekus, Nelė Mazalaitė ir Vytautas Volertas.

Vasario 22 d., „The Observer", anglų leidinyje tvirtinama, kad disidentai nie
savaitraštyje Judy Cottam įdomiai supa kad nekėlė moterų teisių klausimo.
žindina skaitytojus su moterų teisių ly
Mamonova piktokai aprašo disidentės
gybės kova Sov. Rusijoje, kur feministi menininkės Tanios Kerner savižudybę.
nis veikimas eina greta disidentinio, ta Kai ji tapo nėščia vienas jos draugų, po
čiau visško sutarimo tarp jų nėra. Viena grindžio spaudos autorių, aukštai iškėlė
to judėjimo pradininkių, Tatjana Mamo motinystės svarbą, bet, kūdikiui gimus,
nova, dabar jau ištremta ir gyvena Pary kartu su tėvu paliko ją, be pagalbos ir
žiuje, vasario - kovo mėn. Rytų Europos finansinės paramos, likimo valiai. Kai ji
Moterų Grupės pakviesta lankėsi Didž. nusižudė, tie draugeliai tik paminėjo jos
Britanijoje ir Skaitė paskaitas. Kalbėjo meno darbų vertę.
Londone, Binminghame, Glasgove ir OxLabai gal blankus Mamonovos tvirtini
forde.
mas, kad tik vienas iš disidentų, Andrie
Tatjana Mamonova, pirmojo Rusijos jus Sacharovas, supranta ir pritaria mo
moterų pogrindžio leidinio redaktorė KGB terų kovai. Pozityviau pareiškia feministė
organų perspėta nutraukti pradėtąjį dar Oulianova: „Feminizmas gali sustiprinti
bą, paklausė: — Ar tai reiškia mano fe disidentinį veikimą ir padėti plačiau išsi dualumui. Klausimai, kuriuos jos kelia,
tiktų visur, tik jų kolegės feministės Va
ministinį veikimą? — Jūsų antisocialinę plėsti.“
karuose
turi laisvę atvirai reikštis ir de
veiklą, — atsakė jai. — Juk tai tas pats
Nors feministės dažnai nesutaria ne tik
dalykas, ar ne?
su disidentais, bet ir savo tarpe, pagrindi monstruoti.
Pagaliau ji buvo ištremta iš Rusijos, nis jų supratimas apie moters nedalią Ru
Feministinis judėjimas Sov. Rusijoje
kartu su savo trim kitom talkininkėm, vy sijoj yra vienodas. — Kas per visuomenė, liks ir toliau pogrindyje, bet, kaip rašo
ru ir penkerių metų sūnum. Jeigu būtų — klausia jos, — kur lėšos išeikvojamos Mamonova: „Moterys pradeda kalbėti ir
nesutikus palikti krašto, šeima liktų iš kariniams reikalams ir erdvės tyrinėji jokią raganų medžioiklė nenutildys jų bal
skirta, nes vyras turėtų vykti karinei tar mams, o sveikata ir kiti socialiniai reika so.“
nybai į Afganistaną.
lai paliekami paskutinėj vietoj?
Neseniai Natalija Lazareva nubausta
Tas pirmasis leidinys (dabar jau išvers
„Jie labiau norėtų išrasti naują raketą, 10 mėnesių pataisomosios darbo stovyk
tas į anglų kalbą — „Women in Russia") negu nuimti pančius nuo mūsų rankų,“ ra los, o Golubeva-Maltseva bus greit teisia
Sov. Rusijoj pasirodė 1979 m., rugsėjo šo Mamonova.
ma.
mėn., dešimčia mašinėle rašytų kopijų.
Sovietų feministės sako, kad komunižDaug stiprybės ir pasiryžimo turės pa
Iš jo matome, kokiom srovėm tas feminis mo praktikoj nėra vietos moterų klausi rodyti kovotojos, norėdamos išlikti toje
tinis veikimas reiškiasi. Pati Mamonova mui, jų identifiškumui ir asmens indivi- raganų medžioklėje.
yra arčiau vakarietiško šūkio:“ Be Baž
nyčios ir Valstybės įsikišimo, moterys pa
čios išspręs savo likimą!“ Ji nėra katego
riškai nusistačiusi prieš marksizmą, ak
tyviai dalyvavo Sovietų Žmogaus Teisių
judėjime, o Rusijos Ortodoksų Bažnyčioj
įžiūri patriarchališkumą.
DĖL CENTRINIO SKYRIAUS
jant daugiau kaip 2/5 provincijoje gy
Tačiau kitos trys ištremtosios veikėjos,
venantiems nariams.
E.L.
Nr.
6
buvo
atspausdintas
,,
Skaity

kurios priklausė Marijos klubui, yra tvir
Žinoma, kad Valdyba visuomet priims
tojų
laiškas
“
,
kuriame
pasirašę
tą
laišką
tai nusistačiusios prieš marksizmą, pri
sveiką kritiką ir atkreips demesį į po
asmenys
išreiškė
nepasitenkinimą
dėl
rin

pažindamos Ortodoksų Bažnyčią vieninte
zityvaus pobūdžio siūlomus pagerinimus
le saugotoja vertybių, prarastų sovietinėj kimų į skyriaus valdybą tvarkos.
ar pakeitimus — tai yra mūsų veiklos
Kadangi
šio
skyriaus
narių
dalis
gyve

visuomenėj... Toks požiūris eina išvien su
tikslas. Bet agresyvus užpuolis, nepa
na
provincijoje,
tai
nuo
I960
m.
rinkimai
Bažnyčios kova už laisvą žodį.
gristas faktais, tai tik apnuodija mūsų
Mamonova ir Grupė moterų, gyvenan į valdomuosius organus yra pravedami vieningą ir pozityvę veiklą.
korespondenciniu
būdu.
čių Leningrade, 1979 m. vasarą nutarė at
Centrinio ^Skyriaus Valdybai.
Kandidatus į Skyriau Valdybą, Rev.
skiru leidiniu išleisti feminisčių rašytojų
darbus. Idėja greit pasklido. Ėmė plaukti Komisiją ir atstovus į DBLS suvažiavimą
GERSI .MIRSI, .NEGERSI IMIESI
rašiniai, apysakos ir poezija. Daugiausia turi teisę siūlyti kiekvienas Skyriaus na
Tuibūt, daug kas iš mūsų girdėjome ši
tai buvo asmeniški pergyvenimai, iške- rys. Bet kadangi C. Skyriaus būstinė yra
tą „obailsį“ kartojant klubuose, baruose,
Lietuvių
Namuose,
Londone,
ir
C.
Sky

liantieji tą didelę prarają tarp valstybės
skelbiamosios lygybės ir praktiškojo gy rius atlieka kaip kuriuos patarnavimus na ir, namlie prie stikliuko. Tai darome
venimo, kuriame moterys priskiriamos tik Sąjungai, tai Skyriaus nariai ligšiol iš juokaudami. Bet buvo ne juokas vienam
rinkdavo į C. Skyriaus organus gyvenan žmogui iš Pre»tono, kuris grįžęs i'š atosto
„antrajai klasei.“
čius
Londone ir Lietuvių Namuose žmon- gų Canary salose, po savaitės mirė. Pagal
Sovietijoje daug kalbama apie motinys
daktaro paliudijimą jis mirė nuo širdies
nes.
tę, bet moterys turi gimdyti vienos (nė
priepuolio, nes jis gėrė per mažai alkoho
Rinkimų rezultatai buvo perskaitomi ir lio. Sunku patikėti, bet taip buvo ir ko
vyras, nė draugai neprileidžiami prie gim
dymo) nešvariose klinikose. Mamonova, partvirtinami iš Centro Valdybos narių dėl?
kaip pavyzdį, duoda tokį vaizdą. Moteris sudarytos Komisijos.
Atostogaudamas tas vyras išgerdavo po
Laiško autoriai sako: „tokia tvarka ne vieną viskio litrą per dieną. Grįžęs po atos
šaukia: „Mes gi esam žmonės!“ ,,Užmiršk
gera ir kai kurie nariai nėra patenkinti“. togų gėrė labai mažai. Tai reiškė, pagal
filosofiją,“ atsako daktaras.
Kaip matome šią tvanka C. Skyrius yra gydytojo parodymą, kad jis ėjo nuo vieno
Savo rašinyje „Kita medalio pusė“ (So
vietai turi „Motinos herojos“ medalį), Ve jau tvarkomas daugiau kaip 20 metų. kraštutinumo (perdaug gėrė) į kitą kraš
ra Golubeva pasakoja apie abortus, daro Tad kodėl gi ši tvanka pasidarė tik da- tutinumą (per mažai gėrė), per staigiai,
mus be užmarinimo, stoką vaikų darželių dar jau negera? Toliau, staipsnio autoriai širdies priepuolį jis gavo dėl per greito
ir nepakankamą pagalbą viengungėms sako:— Jkitų Skyrių atstovai, suvažiavi alkoholio sumažėjimo.
moterims. (Golubeva yra Natalijos Malt- muose balsuoja pagal savo narių nusista
Pamoka — gerk nuosaikiai ir proble
sevos slapyvardė, 30 m. nevedusios moti tymą ir pageidavimą ir kad jie atstovau mų neturėsi. Jeigu visai nustosi gėręs, tai
nos, turinčios tuberkuliozę ir 8 m. dukte ja savo narių nuomonę“.
atsisveikink su šiuo laikraščiu — jo dau
rį. Suimta gruodžio mėn., tuoj po ketvir
Kaip jau visi žinome, atstovai tik at giau negausi.
tojo leidinio suredagavimo, ir kaltinama vykę į suvažiavimą, sužino naujų kandi
„Europos Lietuvį“ daugiausia išlaiko
paragrafu, kurio didžiausia bausmė 7 m. datų pavardes, kandidatuojančių į Cen Lietuvių Namų ir Lietuvių Sodybos barai.
kalėjimo ir 5 m. darbo stovyklos).
tro Valdybą ir Tarybą. Tad kokiu gi
B. Mečkaitis
Kita rašytoja pasakoją, kaip ji turėjo .mediumu' atstovai naudojasi, susisiekti
DĖL -VALSTYBINĖS VĖLIAVOS
fabrike kilnoti didžiules dėžes. (Neseniai su savo nariais, kad patirtų jų nuomo
Sov. Sąjungoj moterims uždrausta dirbti nes — už ką jie turi balsuoti?
Parašiau straipsnelį (E. Lietuvis Nr. 11)
sunkiausius darbus, kuriuos jos anksčiau
dėl naujos E. Lietuvio antraštės, tikriau
Aišku, kad kiekvienas atvykęs atsto
atlikdavo, ir dabar vedama propaganda vas į suvažiavimą turi čia pat apsispreš- sakant, mūsų trispalvės, ant kurios kabė
apie motinystės šlovę, raginama turėti ti už kurį išstatytą kandidatą jis balsuos. jo Gedimino stulpai (E. Lietuvis Nr. 10).
daugiau vaikų. Tuo būdu daugiau darbų Taid kur gi čia ta „vieninga“ narių nuo
Tame pačiame numeryje, kur įdėtas ma
atsiranda vyrams, o, be to, norima padi monė tada?
no straipsnis, jau buvo pakeista trispalvė.
dinti rusų tautos skaičių, kadangi kitos
Į metinį DBLS suvažiavimą yra išren Išskusta iš klišės spalvų pavaizdavimas,
respublikos, ypač rytuose, savo daugumą kami du atstovai nuo C. Skyriaus, o ne o palikti tik Gedimino stulpai bal
ima lenkti „didžiuosius brolius“).
tame vėliavos lauke. Nieko negali pri
vienas, kaip autoriai rašo.
Moterys kenčia ir nuo vyrų girtuoklia
kišti. Vilniaus įkūrėjas Gediminas, jo
Toliau rašoma, kad:— „Daugumas mū vardo kalnas bei pilis pasipuošę Gedimivimo. Jie mielai stoja degtinės eilutėn, o
žmonoms tenkla ilgas valandas praleisti sų nežinome net, kas jis toks yra ir ne- mino stulpais.
mkisto eilėse. Čia, sako, bobų darbas! pažįstame“. Šis įžūlūs kaltinimas, neturi
Visa bėda, kad po mano straipsniu Re
(Kai Mamonova buvo maža mergaitė, no jokios tiesos; daugumas mūsų Skyriaus dakcijos pastaba: „Lietuvos valstybinė vė
narių
yra
tie
patys
žmonės
nuo
pat
Sky

rėjo, kad jos motina pamestų girtuoklį
liava Gedimino kalne simbolizuoja Eurotėvą). Vadinamuosiuose „bendruomeni riaus įsikūrimo. Nors Valdybos ir keitė po lietuvių siekimą atstatyti nepriklauso
niuose“ butuose susikimšimas, nepasitikė- si, bet buvo išrenkamos iš tų pačių pa mą valstybę su sostine Vilniuje“. Taigi,
kėjimas ir privatumo stoka, moterims yra stovių Skyriaus narių. Juk mes neturėjo reikia suprasti — ką gi čia našai nesą
me naujos imigracines bangos ar jos tęs mones, čia valstybinė vėliava. Taigi kad
kita kančia.
— Kas atsitiko su komunistųlkomuhali- tinumo — kaįp kad kitos tautybės — kad nevalstybinė.
nio gyvenimo utopija? — klausia femi papildintume naujomis jėgomis ir atnau
Lietuvos konstitucija sako: „Valstybės
jintume Skyriaus senstantį veidą. Prie ženklas — baltas Vytis raudoname lauke“,
nistės.
šingai,
mes
per
ilga
eilę
metų,
kai
kurie,
Koliojimas žemininčiais vardais iPabai
Atskirai Vytis buvo naudojama gana pla
dažnas. — Vakaruose jūs turite vaizdinę vieni kitus gal ir perdaug „susipažinom“. čiai: valstybės antspauduose, kampiniuo
Nereikia taip karštai skubėti keisti kas se štampuose, ant pinigų, sienų ir kitur,
pornografiją, — sako Mamonova. — Mes
turime žodinę... Žodį „boba“ 1918 m. Mo per įlgą laiką buvo priimtina ir vykdama. o Gedimino stulpai, kaip nekonstituciniai,
terų kongrese, kurio vieną organizatorių Nepašlaptis, kad dabartinis koresponden- buvo galima naudoti visur. Jie buvo ir
buvo Lenino žmona, nutarta uždrausti, cinis balsavimo būdas Skyriaus Valdy antroje valstybės vėliavos pusėje, kad
bai sudaro daug administracinio darbo. vien raudona spailva nesimbolizuotų kitko.
bet iš to nieko neišėjo.
Apie išprievartavimus, kurių daug, Bet mūsų sąlygomis, gal būt šis būdas yra Bet atspausdinti jos užpakalį, o ne prie
praktiškiausias.
spaudoj neskelbiama.
kį, nebus valstybinė vėliava, kokią nusta
Valdyba yra numačiusi kai ką ateity to konstitucija ir kokią suponuoja redak
— Ar tai revoliucija? Man jau nusibo
do apie tai klausytis! — skundžiasi dar je pertvarkyti. Pavyzdžiui, išsiuntinėti cija savo pastaboje.
narių sąrašus kiekvienam nariui, ir gal
viena.
Petras ĮMašalaitis
Beveik visos pirmojo leidinio autorės būt paruošti ir išsiuntinėti Skyriaus na
Red. pastaba: Lietuvių Enciklopedijoje
yra motinos ir rašytojos. „Labai sunku riams pasisakymo lapelius — kokius pa (XXXIII t. 307 psl.) pasakyta, kad Lietu
rašyti, jei tik viena valanda lieka mie keitimus Skyriaus nariai pageidautų.
voje, šalia tautinės vėliavos „prezidentas
Bet sušaukti Londone visų Skyriaus ir Karo muziejus vartojo raudoną vėlia
gui,“ nevienos pasisakymas. Daugelis jų
anksčiau baustos už disidentinę veiklą. narių metinį susirinkimą nebus galima. vą su Vyčiu dešinėje pusėje ir Gedimino
Pvz., Julija VomesenSkaja, kuri išsiųsta Kas padengs kelionės ir apsistojimo iš stulpais kairėje, nors įstatymai tokios vė
kartu su Mamonova, už savosios poezijos laidas — atvykusioms iš provincijos liavos nenumatė. O prezidento automobi
platinimą, buvo ištremta 5 m. į Sibirą, o Skyriaus nariams?
lis naudojo abiejų vėliavų junginį... Pre
už nelegalų sugrįžimą į Leningradą, vėl
Sušaukti metinį susirinkimą Londone zidento ir Karo muziejaus (vėliava buvo
nubausta 2 m. darbo stovyklos. Jos per tik čia gyvenantiems nariams — tai ar vadinama) — valstybine“.
gyvenimai aprašyti pirmajame leidinyje. bus iš to didelė nauda? Toks susirinkimas
Vinjetėje pavaizduotą ta valstybinės
Nors iš dalies Sov. Rusijos feministinis neturės mandato išsirinkti Valdybos ir vėliavos pusė, kuri matosi pučiant vėjui
pabudimas kilęs iš disidentinio judėjimo, daryti kitus nuosprendžius — nedalyvau- iš Vakarų.

Skaitytoju taukai
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nuliūdusi našlė pakvietė visus į Vyčio klu
bą užkąsti ir geru žodžiu velionį paminėti, j
Amžiną atilsį, Suvalkijos sūnau!
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Vokietija
VASARIO (16 (GIMNAZIJA

J.K.

PLB palaiko glaudžius ryšius su Vasa
rio 16 gimnapija Vokietijoje. Gimnazijos
direktorius J. Kavaliūnas savo atsiųstame
Vyt. Kamamtui rašte džiaugiasi, kad Po
filnansišikų sunkių 1980 metų atėjo paleng
vėjimas evangelikams paskyrus lietuvių
gimnazijai 100,000 markių ir maždaug tiek
pat paskyrus Vokietijos Vidaus reikalų
ministerijai. Tai padės išlyginti susikaupu
sias skolas ir palengvins gauti naujų mo
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto iš Londono metinio suvažiavimo.
kytojų. Bet gimnazijai nuolat reikalinga
Nariams dalyvavimas būtinas kviečia ir lietuvių parama. Liepos 3-5 dienomis
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto me ir visus geros valios tautiečius. Į me bus antroji gimnazijos 30 m. jubiliejaus
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo tinį, suvažiavimą Londone išrinkti atsto šventės dalis; į ją kviečia ir PLB valdy
vai P. Bukauskas ir S. Starka.
monę.
bos pirmininką V. Kamantų.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai Birmingliamas
brangiau.
METINIS SKYR. SUSIRINKIMAS
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
Balandžio 12 d. 12 vai., Crown Restau
cija nesiima atsakomybės.
rant Station St., miesto centre, šaukiamas
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
metinis skyriaus susirinkimas. Bus renka
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina ma skyriaus valdyba ir svarstomi kiti
savo nuožiūra.
skyriaus reikalai, taip pat bus pranešimas

Skyriaus Valdyba
ŽINIOS IŠ 'HAMBURGO

Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ
KALENDORIUS 1981 M.

DBLJS Visuotinis Suvažiavimas,
13.30 vaQ. 345a Victoria Pk. Rd. London
E9.
IV. 19. Margučių ir (kepuraičių varžybos,
121 Middleton Rd. Manchester 8.
V. 9. Motinos dienos minėjimas, 18.00 vai.
30 Bentincik Rd. Nottingham.
V. 24. Pavasario Sąskrydis, Headley Park,
Hampshire.
VI. 5-8. VI Baltistikos Konferencija Skan
dinavijoje, Stockholm.
VI. 14. Palbaltiečių pamaldos, 14.30 vai.,
St Martiri-in-the-Fields, Trafalgar Sq.
London.
VI. 20. DBLKB Suvažiavimas ir Tautos
1941 m. Sukilimo Minėjimas, Nottingham,
VH. 25-VIII. 1. Sikautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley Park, Hampshire.
VII. 26-VIII. 2. VLJS Stovykla, Romuva,
Huettenfeld-Lamipentheim 4.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Montvillarigenne, Chantilly-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
IV. 11.

Manchesteris

Derby
SUSIRINKIMAS

Balandžio 11 d. 6 vai. va'k., šaukiamas
metinis skyr. narių bei apylinkės lietuvių,
susirinkimas. Wilmot viešbučio patalpose.
Normantan Rd. Derby. Dienotvarkėje pra
nešimas iš DBLS suvažiavimo, skyr. val
domųjų organų rinkimai ir kt. reikalai.
Visus skyr. narius bei svečius kviečia
me dalyvauti.
Skyr. valdyba

PADĖKA

Maloniai kviečiame visus atsilankyti.
Įėjimas 1 sv. Staliukus galima užsisakyti
tel. 727-2470.
Dainavietės

DBLS Derby sk. valdyba dėkoja vi
siems tautiečiams, svečiams, skyrių pir
mininkams ir ekskursijų vadovams, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie
Derby skyriaus surudšto reprezentacinio
Nepriklausomybės šventės minėjimo š.m.
vasario 28 d. Derbyje.
Ypatingai dėkojame p. V. Gasparienei
už dainaivimą ir jos vadovaujamo Notting
hamo „Gintaro“ gražų pasirodymą, poniai
Vainorienei, p-lei Vainoriūtei, Nottingharao sk. pirm. K. Bivainiui ir visiems Notttaighamo lietuviams, kurie visuomet
mums padeda. Dėkojame mokytojai Ire
nai Venckienei už įdėtą darbą, mokinant
Derbio ir Nottinghamo vaikučius ir pra
vedant programą. Taip pat dėkojame p.
G. Zinkuvienei, p. Rūtai Popikienei ir vi
siems Derbio lietuviams, kurie tiek daug
prisidėjo prie mums visiems svarbaus mi
nėjimo.
Nuoširdžiai dėkojame p. E. šovai ir p-lei
Savaitei ir visiems jauniems muzikantams
bei jų tėveliams, kurie mus aplankė. M.
Golvanauskienei ir jos vadovaujamos
„Baltijos“ jauniems šokėjams bei jų šau
niam muzikantui. Dėkojame Wolverhamp
tono sk. valdybai ir nariams, o ypač p.
G. Ivanauskienei ir jos vadovaujamai
„Vienybei“, tautinių šokių grupei.
Dėkoju DBLS Centro valdybos pirm.
Z. Jurui ir C. V. nariams už atsilankymą
ir visą pagalbą.

NAUJA DBLS CENTRINIO (SKYRIAUS
VALDYBA

Skyriaus pirmininkas

AUKOS SPAUDAI

X. Petrauskas — 7.50 sv., K. Bivainis —
6.00 sv., P. Minto — 5.00 sv., M. Janulis
— 2.50 sv., B. Šleideris — 2.50 sv. V. Ša
kalys — 2.50 sv., P. Šarūnas — 2.50 sv.
Ačiū

Londonas
„DAINAVOS“ PAVASARIO (BALIUS

Tradicinis „Dainavos“ Pavasario balius
įvyks gegužės 9 d., 8 vai. vak., Lietuvių
Namuose, 2 Ladbroke Gardens, W.ll.
Gros smagi muzika, bus turtinga lote
rija ir lietuviškas bufetas.

Vladas J unakas,

Korespondentiniu būdu į DBLS Centri
nio Skyriaus organus išrinkti šie asme Leeds
nys:
Skyriaus Valdyba — M. BarlenieMIRĖ PR. BURKŠAITIS
nė, S. Bosikis ir S. Kasparas.
Kovo
13 d. po kojos amputavimo opera
Atstovai į DBLS Suvažiavimą: P. Ma
cijos ligoninėje užgeso ištikimas Suvalki
staitis ir K. Tamošiūnas.
jos sūnus Pranas Burkšaitis, visą laiką
Revizijos komisija: — P. Mašalaitis ir svajoją® sugrįžti į laisvą Lietuvą.
K. Makūnas.
Pranas gimė 1906 m. sausio 27 d. Valių
C. (Skyriaus Valdyba
k., Šakių apskr., ūkininko šeimoje. Be jo,
vyriausiojo rūpestingi tėvai augino dar
TRĖMIMŲ (MINĖJIMAS
keturis sūnus ir keturias dukteris. Nuo
Šiais metais sukanka 40 metų nuo Bai mažens puolęs prie ūkio darbų, išmoko
siojo Birželio trėmimų iš Lietuvos, Latvi ne tik gyvulius ganyti, bet ir gimtąją že
jos ir Estijos. Baltų Taryba ruošia gedulin mę kedenti, o taipgi skaityti ir rašyti. Pa
Igas pamaldas birželio 14 d. 14.30 simokęs dailidės amato, net ir tremtyje
vai. St Martin-in-ithe-Fields Trafalgar vartojo pjūklą ir oblių. Vedęs žmoną Tek
Square, Londone. Visi tautiečiai kviečia lę, persikėlė į jos ūkį Žvironuose ir, permi gausiai dalyvauti ir prisiminti nuken kentęs sovietų bei nacių okupacijas, pritėjusius ir vis kenčiančius brolius ir se artėjusios karo bangos 1944 m. buvo nu
ses tėvynėje.
stumtas į Vokietiją. Nors žmona buvo gi
musi Kaune, tačiau, jaunystę praleidusi
Vokietijoje ir gerai vokiškai kalbėdama,
Liet. Sodyba
palengvino o gyvenimą tremtyje. Visiems
skubant išemigruoti, Burkšaičiai taipgi at
MARGUČIŲ VARŽYBOS
keliavo ' Angliją ir 1947 m. dirbo žemės
Velykų sekmadieni, balandžio 19 d., So ūkio darbus Valijoje. Iš ten po kelių me
dybos skyrius kviečia jaunimą dalyvauti tų persikėlė į Bradfordą ir įsigijo nedide
margučių varžybose. Prašome pristatyti lius namus, kurie vėliau buvo nugriauti.
tik po vieną margutį. Premijos teikiamos
Pranas visą laiką dirbo tekstilėje sva
5 vai., po pietų.
jodamas, kada galės grįžti į tėvynę. Uo
Geros sėkmės!
liai skaitė „Europos Lietuvį“, galėdamas
Sk. Valdyba lankė lietuviškas pamaldas. Ne kartą gy
venime nusivylęs, nej ieškojo draugų ir
NAUJOS KAINOS ATOSTOGAUTOJAMS nelaukė nei pažįstamų, nei klubo. Laisvą
SODYBOJE
laiką sunaudojo augindamas daržoves, ką
Žiemos sezonas iki gegužės (15 Įdienos): nors naudingo sukaldamas, Skaitydamas
Už savaitę su pilnu maistu £55.0 ir VAT ir radijo klausydamas.
Paskutiniais metais truputį paliego. Ku
Už dieną su pilnu maistu
£ 9.0 ir VAT
Už nakvynę ir pusryčius £ 5.0 ir VAT rį laiką gulėjo ligoninėje, Ilgiuosi, prižiū
rimas rūpestingos žmonos Teklės, namuo
Vasaros sezonas ,(nuo (gegužės 16 d. iki se.
rugsėjo 15 (d.):
Kovo 19 d. gražus būrelis artimųjų su
Už savaitę su pilnu maistu £60.0 ir VAT sirinko šv. Onos bažnyčioje gedulingų Mi
Už dieną su pilnu maistu £11.0 ir VAT šių. Po graudžios Libera giesmės, kun. ka
Už nakvynę ir pusryčius £6.50 ir VAT pelionas atsisveikini visų vardu a.a. Pra
Pastaba: Kad palengvinus liet, jauni ną, išryškinęs jo tipišką lietuvišką charak
mui ir savaitgalio lankytojams pernak terį, gimtosios žemės meilę ir tikėjimą.
voti Sodyboje, LN drekcija nutarė suma Gyvenęs viltimi grįžti į tėvynę, suklupo
ne savo žemę ardamas, o svetimame kraš
žinti kainą už nakvynę ir pusryčius.
te, prie kurio negalėjo prigyti, kietus ša
K. /Tamošiūnas,
ligatvius mindamas.
Sodybos Direktorius,
Po paskutiniųjų apeigų krematoriume

Vokietijoje lankėsi pramoginių šokių
čempijonai:
Česlovas ir Jūratė Norvaišos
MARGUČIŲ BALIUS
šį kartą jie čia mažai šėko, bet daugiau
Manchesterio lietuvių klubas Velykų teisėjavo Pietų Vokietijoje, kur vyko tarp
pirmą dieną rengia gražiausių margučių tautiniai pramoginių šoikių turnyrai.
ir kepuraičių varžybas. Laimėjusieji var
Važinėj antiej i į Lietuvą turistai nusi
žybas bus premijuojami.
Kviečiame visus klubo narius dalyvauti skundžia, dėl paaštrėjusios muitų kontro
varžybose ir atsinešti margučių ir kepu lės įvažiuojant į Lietuvą, o paskiau ją ap
leidžiant. Visi stebisi, kad muitininkai
raičių.
Klubo Valdyba kimba prie dovanų, kurias vežama gimi
nėms rūbų, avalinės ir maisto pavidale.

Nottinghamas

Kovo mėnesyje turėjo atvykti į Vokie
tiją Lietuvos styginis orkestras, vadovau
SĄSKRYDIS, MINĖJIMAS 8 R
jamas Sauliaus Sondeckio. Vokiečiai ste
KONCERTAS
bisi, kad Lietuvos orkestras negauna lei
Šiais metais birželio mėn. sukanka 40 dimo atvykti.
metų nuo Lietuvos sukilimo. Laisvaja
Vasario 16-tos gimnazija labai iškilmin
me pasaulyje pasklidę lietuviai šįmet gai šventė savo vardo dieną ir30-jį gim
švenčia to sukilimo sukaktį. Anomis bir tadienį Huettenfelide. Ją sveikino daugelis
želio dienomis 1941 metais, po metų žiau žymių vokiečių ir kitų tautų iškiliųjų vyrios rusų okupacijos, baisių trėmimų ir rų-veikėjų, organizacijų ir draugijų at
žudynių, visi kas gyvas Lietuvoje suju stovų. Iš Hamburgo buvo keletas lietuvių,
do ir, lyg pavasario srautas, išsiliejo į kuriems vadovavo Jonas Valaitis. Kun.
gatves ir aikštes, kad bendromis jėgomis Šarka pasiuntė raštišką sveikinimą!
ir visomis galimomis priemonėmis atsi
kratytų okupantą ir atstatytų nepriklau
somą Lietuvą.
7 dienos
Laisvės kovotojai ir partizanai su gin
klu rankose veiksmingai pastojo kelią
— Europos Bendrosios Rinkos valsty
okupanto armijoms, naikino jų transpor bės greitu laiku padarys nutarimą ar ir
tą, užpuldinėjo aerodromus ir okupanto toliau duoti 15% nuolaidą maisto ekspor
valdžios įstaigas.
tams į Lenkiją. Vien tik šiais metais pa
siųsta daugiau kaip už 120 mil. svarų
Visoj Okupanto organizacijoj kilo pa
nika. Komunistai bėgo kaip patrakę. Grį maisto.
Dabar lenkai vėl prašo 14.000 tonų svies
žo iš miškų partizanai, bažnyčiose rinko
si minios, meldėsi už žuvusius ir nukan to, 30,000 tonų mėsos, 50.000 tonų cukraus,
kintus arba Sibiran ištremtus savo arti 20.000 tonų pieno miltelių ir 20.000 tonų
muosius. Žmonės susitikdami gatvėse alyvos.
— Kovo 31 d. Indonezijos karinis viene
glėbesčiavosi, bučiavosi, veikė, džiaugė
si galėdami be baimės išeiti vėl į gatvę ir tas, kuris buvo apsupęs teroristų keleivi
laisviem sugrįžti į namus.
nį lėktuvą Bangkoko aerodrome, puolė te
Tai buvo nepaprastos Lietuvai dienos roristus ir išlaisvino keleivius. Per puoli
ir žodžiais neaprakoma tautos dvasia. mą 3 teroristai buvo nukauti. Prieš tai
TAI BUVO LIETUVIŲ TAUTOS SUKILI keleivis (britas) pabėgo, (amerikietis.) bu
MAS.
vo sužeistas.
Lietuviai išeiviai šią sukaktį švenčia
— Hamburge suimtas IG metalo darbi
savo pasiryžimams atnaujinti ir savo ninkų prof, sąjungos aukštas pareigūnas
gretoms suglaudinti, kad atgaivinę anų Hermann Ganmann, įtariamas šnipinėji
dienų dvasią, su pasitikėjimu tęstume mu vienos Rytų Europos valstybė naudai.
laisvės kovą iki laimėjimo.
— Kovo 29 d. suruoštą maratono bėgi
Dar visi gerai atsimenam ir tas dienas,
kai prie Tėviškės rubežių perpuolę bu mą Londone, kur bėgo 6700 bėgikų, lai
čiavom Lietuvos žemę ir prisiekėm ne mėjo Dick Beardsley (amerikietis) ir Inge
pamiršti jos kol gyvi būsim. Sakėme ne Simonsen (norvegas), nubėgę 30 km per
nurimsim, kol laisvė jai nebus sugrąžin dvi su puse valandos.
— Britų socialinių reikalų ministras P.
ta.
Didžiosios Britanijos Lietuvių Katali Jenkin pasakė parlamente, kad nuo šių
kų Bendrija, tos sukakties proga, organi metų svetimšaliai, atvykę trumpam pobū
zuoja didelį lietuvių sąskrydį su koncer viui į D. Britaniją, turės mokėti už gydy
tu, kuris įvyks Nottinghame, birželio 20 mą ligoninėse. Ligšiol turistai, kaip ir nuo
d. ukrainiečių salėje, 30 Bentincik Road. latiniai šio krašto gyventojai, naudojosi
Bendrijos Centro Komitetas maloniai nemokamu gydumu.
kviečia visus lietuvius iš visų Britanijos
— Sov. Sąjunga — pirmą kartą savo is
kampų, pasistengti atvykti į šį sąskrydį, torijoje — šiais metais nuo balandžio 1 d.
pasigerėti šauniu koncertu ir pagyventi įvedė „vasaros laiką“. Laikrodžiai buvo
ano sukilimo dvasia.
pasukti 1 vai. pirmyn.
Sąskrydžio dalyvius palinksminti yra
pasižadėjęs Amerikoj pagarsėjęs lietu
LIETUVOS (EGLĖS
vis jumoristas-ivaidintojas Vitalis Žu
Sako, kad geriausiai giriose -dera šer
kauskas. Prie jo prisidės ir kitos meni mukšniai, lazdynai. Bet eglės „derliai“ —
nės pajėgos.
iš tikrųjų neregėti! Kaišiadorių miškinin
Mes kviečiame visus iš anksto ir pra
kai Girelės eglyne rado nulūžusią trijų
šome nenuklysti tuo metu kur nors kitur.
metrų ilgio eglės viršūnę. Nulūžo ji ne
D.B.L.K.B-jos (Centro Komitetas.
nuo audros. Neišlaikė kankorėžių svorio.
Jų eglės karūnoje buvo daugiau kaip du
šimtai. Miškininkai apskaičiavo viename
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
eglės kankorėžyje — 350 sėklų. Vadinasi,
ECCLES — balandžio 12 d., 12.15 vai. Iš eglė rekordininkė brandino maždaug 79
tūkstančių sėkliukių. Tiek sėklos pakan
pažintys prieš Mišias.
HALIFAXE — balandžio 12 d., 1 val.,P(P., ka užsodinti septyniems hektarams nau
St. Columba bažn., atsimenant a.a. Myk. jo miško.
Talkačiauską.
Eglės — žydrynės mėgėjos. Jos gali su
BRADFORDE — balandžio 19 d., 12. 30
silyginti sulig penkiolikauikščiu namu. Ir
vai. — Kristaus Prisikėlimo Mišios.
mūsų girios turi eglių aukštuolių. Punios
Rochdalėjc — balandžio 19 d., 12.15 vai.
šile prie Nemuno stiebiasi ne eglė, o tik
Išpažintys prieš Mišias.
ra pilis. Daugelį metų jai priklausė Lie
Boltone — balandžio 20 d., 11 vai. Išpažin
tuvos eglių karalienės vardas. Keturiasde
tys prieš Mišias.
Manchesteryje — balandžio 26 d., 12. 30 šimt du metrus į dangų iškilusi ši eglė.
Bet štai girininkai gretimame kvartale
vai.
Nottinghame — balandžio 12 d., Verbose, surado dešimčia centimetrų aukštesnę.
11.15 vai., Lietuvių židinyje visos vettbi- Deja, šlovė atiteko Prienų šilui, čia auga
45 m 86 cm aukščio eglė.
nės apeigos.
O Mažeikių rajone, palei Varduvą ošia
Nottinghame — Didžiosios Savaitės apei
įdomus Renavos pankas. Jame keroja sto
gos židinyje: Did. Ketvirtadienį 19 vai.,
Did. Penktadienį 15 vai., Did. šeštadienį riausia Lietuvos eglė. Milžinės apimtis —
20 vai., Velykose su procesija 11.15 vai. pusketvirto metro.
...Ošia žaliosios eglės, primenančios ža
Wolverhamptone — Velykose 17 vai., šv.
Petre ir Pauliuje, North St. Sidabrinė mo liuosius girios bokštus.
terystės sukaktis Jono ir Mafaldos Bertašių.
Birmingliame— Velykų II d., balandžio 20
Pasirinkta profesija dažniausiai pasi
d., 11 vai., 19 Paik Rd., Moseley.
tenkinama tada, kai žmogus gauna dide
Derby — Velykų II d., 15 vai.. Bridge lį atlyginimą ir nieko nereikia dirbti.
Gate.
(Iš sociologo pastabų)
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STODUų SAVAITĖ
1. STUDIJŲ SAVAITĖS PROGRAMA
Paskaitinė .dalis

Organizaciniam komitetui jau pavyko
sutelkti visus paskaitininkus. ((Vieni jau
nurodė savo paskaitų temas, o kiti dar
jų pilnai nesuformulavo). Paskaitas skai
tys:
Elena Gaputytė (D. Britanija) apie jau
nuosius dailininkus Lietuvoje,
Dr. jur. Albertas Gerutis (Šveicarija)
tema: „Pašnekesys apie Lietuvos
bičiulius Prancūzijoje“,
Kęstutis Jokubynas (Vokietija) tema:
„Pastabos apie politinių kalinių gy
venimą Tarybų Sąjungoje“,
Isaak Kaplanas (Olandija) tema: „Lie
tuvių ir žydų santykiai praeity ir da
barty“,,
Kęstutis Keblys (JAV) svarstys lietu
vių moderniosios beletristikos kurį
■nors aspektą,
Vaclovas Kleiza (JAV) kalbės lietuvių
išeivių kuria nors problema,
Raminta Lampsatytė-Kollers (Vokieti
ja) tema: .Lietuvių kompozitorių kū
riniai styginiams instrumentams (su
muzikiniais pavyzdžiais.),
Vinioas Natkevičius (Vokietija) tema:
„Dr. Jono Griniaus literatūrinė kriti
ka“,
Augustinas Rubikas (Vokietija) tema:
„Ar galėjo Dievas sukurti geresnį pa
saulį (25 metai nuo Teilhard de
Chardin mirties) “,
Simonas šišmanas (Prancūzija) tema;
„Lietuvos Karaimai istorinių šaltinių
šviesoje“,
Vytautas Vardys (JAV) kalbės apie
Lietuvos sukilimą 1941 metais.
2. MENINĖ DALIS
— Koncertas, dainuos Laimutė Stepaitienė (JAV).
— Literatūros vakaras ir Tėvynės va
landėlė. Savo kūrybos skaitys Vita
lija Bogutaitė (JAV), Eduardas Cin
zas (Belgija), Irena Joerg (Austri
jai), Eglė Juodvalkytė (Vokietija).

3. PARODOS
— Prancūzijos lietuvių menininkų dar
bai. (organizatorė — Rima Puniškaitė),
— Lietuvos žemėlapiai ir graviūros (iš
'Petro Klimo rinkinio),
— Foto paroda: 27-oji Europos Lietuvių
Savaitė Austrijoje 1980 m. (organi
zatorius — Kęstutis Ivinskis).
4. PRAMOGOS
Vienas popietis bus skirtas išvykai ap
lankyti Paryžių.
5. EUROPOS LB KRAŠTŲ DARBUOTO
JŲ SUVAŽIAVIMAS
šio suvažiavimo posėdžius praves PLB
vykd. vicepirmininkas V. Kleiza.
II. įsidėmėtini pitaktiški dalykai

Dalyviai registruojasi pilnai savaitei.
Pakeleiviai, t.y., kurie žada atvykti vie
nai ar kitai dienai, turi iš anksto susitar
ti su organizatoriais nurodydami tikslų
atvykimo ir išvykimo laiką. Kitu atveju
rengėjai nesiima atsakomybės užtikrinti
nakvynę.
Visos savaitės pragyvenimas vienam
asmeniui kainuos: kambary vienams 940
FF — apie 410 DM (Kambarių už 1,150
FF jau nebėra), — kambary dviem (dvi
kategorijos): — 660 FF — apie 290 DM
ir 800 FF — apie 350 DM, kambaryje
trim: 570 FF — apie 250 DM. Visi kamba
riai yra su dušais ir telefonu.
Patartina ilgai nedelsti užsirašyti st.
savaitėm. Laiku užsiregistravimas padėtų
organizatoriams lengviau išspręsti kam
barių problemą. Organizacinis komitetas
prašo užsirašyti st. savaitėn iki š.m. bir
želio 1.
Studijų savaitėn jau užsiregistravo virš
50 asmenų.
Registracijos mokestis — 115 FF (50
DM), jaunimui 46 FF (20 DM). Užsira
šiusiems bus suteiktos visos papildomos
informacijos. Registruotis ir st. savaitės
reikalais rašyti:
Madame Žiba Kilimas
14, rue Oudinot, 75007 Paris
(tel. 734-56-66)
St. savaitės organizacinio komiteto var
du
Paryžius, 1981.3.26
kun. J. Petrošius

LIETUVOS GYVENTOJAI

Dabartinėj Lietuvos teritorijoj (65.200
kv. km.), 1979 m. surašymo duomenimis,
yar 3.399.000 gyventojų: 2.7 mil. lietuvių,
likusieji rusai, lenkai, baltgudžiai, latviai
ir kiti.
Vilniaus mieste — 492.000, Kaune —
377.000, Klaipėdoj — 178.000, Šiauliuose
— 121.000, Panevėžy — 100,000. (1980 m.
Vilniuje gyventojų skaičius pasiekė pusę
milijono).

