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PRANCŪZIJOS (PREZIDENTO
RINKIMAI

Europos lietuviai nuoširdžiai sveikina
Vakarų Europos lietuvių Vyskupą Antaną
Deksnį, kuriam š.m. gegužės 9 d. sukanka
75 m. amžiaus, o gegužės 30 d. — 50 me
tų kunigystės. Ekselencija jau dvyliktus
metus eina atsakingas bei sunkias vysku
po pareigas.
Vyskupas yra kilęs iš Panevėžio vysku
pijos Gimė 1906 m. gegužės 9 d. Buteniškyje, Juodupės valsčiuje, Rokiškio apskri
tyje. Baigęs Onuškio pradinę mokyklą,
Rokiškio gimnaziją ir 1931 m. Kaune Vy
tauto Didžiojo universitetą, tais pačiais
metais Kauno katedroje buvo įšventintas
j kunigus. Vikaravo Kristaus Karaliaus

— Prancūzijos prezidento rinkimuose
balandžio 26 d. Giscard d'Estaing gavo
8.155.297 balsus, o socialistų partijos kan
didatas Mitterrand — 7.485.876 balsus.
Kiti kandidatai, kurie gavo mažiau balsų,
nuo tolimesnių varžybų atkrito. Galutinai
rinkimų rezultatai bus žinomi po gegužės
10 d. balsavimo.
Komunistų partijos lyderis G. Marchais,
kuris rinkimuose gavo 4 su puse milijono
balsų ir buvo eliminuotas, paragino Pran
cūzijos komunistus balsuoti už socialistų
kandidatą. Tas gali pagerinti ar pablogin
ti Mitterrando šansus galutiniuose rinki
muose.

katedroje Panevėžyje, šv. Jono Krikštyto
jo parapijoj Biržuose, 1936-1940 m. gilino
pedagogijos, filosofijos, sociologijos ir is
torijos mokslus Šveicarijos Friburge, čia
gavęs daktaro laipsnį ir nebegalėdamas
sugrįžti į Lietuvą dėl rusų antplūdžio, iš
vyko į JAV. Pavikaravęs Mt. Carmel. Pa.
parapijoje, nuo 1943 m., pakviestas vys
kupo II, Althoff, darbavosi Belleville vys
kupijoje, East St. Louis III., Nekalčiau
sios Marijos liet, parapijoj. Klebonas nuo
1953 m. Jis čia nenuilstamai rūpinosi lie
tuviais ir kitais tremtiniais bei išeiviais,
jų atvykimui parūpindamas garantijas,
atvykusiems surasdamas butus ir darbus,
juos padrąsindamas. Tai dirbo ne tik
Belleville vyskupijoj, bet ir aplinkinėse.
Pagelbėjo įkurdinimo direktoriui msgr. E.
Holtgrave, o nuo 1966 m. jis pats buvo pa
skirtas tuo direktoriumi. Jo rūpesčių šim
tai lietuvių rado prieglobą. Taip pat ir
kitataučių Vos šioj parapijoj jam pradė
jus darbuotis, beveik visiškai sudegė baž
nyčia. Pastatė laikiną, o nuo 1945 m. pa
gal lietuvio architekto J. Muloiko projek
tą pradėjo ir pastatė liet, stiliaus bažny
čią, (kurią dailiai išpuošė dailiais rankdarbiniais medžio ir geležies ornamentais.
1963 m. uolus kunigas buvo pakeltas į
popiežiaus rūmų prelatus.
Vyskupas veikė ateitininkuose, skautuo
se, vyčiuose, liet, kunigų Vienybėje, bend
radarfbiavo spaudoje, buvo redakcijos na
riu. Lietuvišką spaudą iki šiol visaip re
mia.
Vyskupo konsekracija įvyko 1969 m. bir
želio 15 d. šv. Petro katedroje, Belleville.
Pagrindinis konsekratorius buvo apašta
liškasis delegatas Vašingtone arkiv. dr.
Luigi Raimondi. Vietinė ir amerikonų
spauda naująjį vyskupą labai plačiai skai
tytojams pristatė.
Beveik po 30 metų 1969 m. rugpiūčio 2
d.,vyskupas A. Deksnys grįžo Europon
naujai pasiuntinybei. Rugpiūčio 8 iš Ro
mos ganomiesiems tarp kitko rašė; „Visa
širdimi trokštu, kad Visagalis Dievas su
teiktų man rekalngų šventosios Dvasios
malonių tapti tinkamu Įrankiu Jo valiai
vykdyti ir ištikimai tarnauti visiems lie
tuviams jų dvasiniuose, tautiniuose ir kul
tūriniuose reikaluose... Netrokštu sau jo
kios asmeniškos garbės ar prestižo, o vien
meldžiu Aukščiausiąją padaryti mane Jū
sų tarnu, mokytoju ir vadovu pagal Gero
jo Ganytojo pavyzdį. Te Jūsų maldos ir’
nuoširdus bei artimas bendradarbiavimas
padeda įgyvendinti šią misiją visų mūsų
bendrai gerovei“...
Tų minčių vedinas vyskupas pradėjo ir
uoliai vykdo sunkią bei atsakingą pasiun
tinyfbę jau dvyliktus metus. Didi sunke
nybė, kad ganomieji plačiai išsibarstę ma
žais būreliais. Todėl kad ir uolių rūpesčių
vaisiai negali būti tokie našūs, kaip nor
malioje vyskupijoje. Apjungti pabirusius
vyskupas daugelį kartų visur juos lankė,
kėlė, tvirtino, o tarp svetimtaučių vis at
stovavo. Vyskupas aplankė Šiaurės bei
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Londonas, 1.981 m. gegužės 5 <1.

KINU (RADIJAS (PERDAVĖ (ESTĘ
PROTESTĄ PRIEŠ RUSINIMĄ

Vasario 10 d. Pekino radijas rusų kalba
perdavė agentūros S'inchua pranešimą iš
Helsinko apie Estijoje augantį nepasi
tenkinimą dėl respublikos rusinimo. Pra
nešimas rėmėsi suomių laikraščio Helsingin Sanomat informacija ir paminėjo 40ties estų kultūros veikėjų protesto laišką.
Šį estų kultūrininkų pareiškimą plačiai
aprašė Vakarų Vokietijos, Šveicarijos,
Anglijos ir kitų šalių spauda. Vasario
mėn. apie jį atsiliepė įtakingas Stockholmo dienraštis Svenska Dagbladet. Rašo
ma, kad estai yra susirūpinę savo kalbos
teisių siaurinimu ir padidėjusiu rusinimu.
KGB tardė kai kuriuos estų kultūrininkus,
pasirašiusius Atvirą laišką ir vertė juos
DU JAUNUOLIAI VILNIUJE (PADEGĖ atšaukti savo parašus.
SOVIETINĘ VĖLIAVĄ
ELTA
Vasario mėnesį Vakaruose gautas pra
nešimas, kad pernai spalio 7d. Vilniuje du STOCKHOLM© ESTŲ TRANSLIACIJOS
PASIEKIA ESTIJĄ
jaunuoliai padegė sovietinę vėliavą. Pra
Stockholmo estų draugija transliuoja
eivis rusas mėgino juos sulaikyti, bet jie
paspruko. Saugumo organai visą mėnesį programas estų kalba, pasinaudodama šve
jieškojo įtariamųjų. Daugelis vilniečių dijos pilietinės gynybos vietiniais įrengi
jaunuolių buvo kviečiami į prokuratūrą mais. Teoriškai tos laidos tegirdimos 50
ir turėjo įrodyti, kur jie buvo spalio 7 d. km. spinduliu, tačiau rengėjai gauna laiš
Tardomųjų tarpe buvo Vytautas Bogužas, kų iš Estijos, kuriuose atsiliepiama apie
Kęstutis Subačius ir kiti saugumo perse kultūrines ir informacines programas.
ELTA
kiojami jaunuoliai. Pagaliau saugumie
čiams pavyko išsijoti keturis Vilniaus 22AUSTRALIJOS M1NISTERIS (PRAŠO
sios vidurinės mokyklos dešimtokus. Spė
jama, jog du moksleiviai, Noreika ir Sin KLAIPĖDOS BAŽNYČIOS (SUGRĄŽINO
Tasmanijos Teisingumo, Imigracijos ir
kevičius, buvo suimti pernai lapkričio mė
nesą ir tebėra kalinami. Kiti du mokslei Etninių reikalų ministeris, Brian Miller
viai, stebėję sovietinės vėliavos sudegini parašė sovietų ambasadoriui Sudarikovui
prašymą, kad Klaipėdos bažnyčia būtų
mą, buvo pašalinti iš komjaunimo.
ELTA sugrąžinta tikintiesiems. Tėviškė Aidų
Melbourne (1981. III. 14) žiniomis, Tas
PERSEKIOJAMI VYTAUTO (SUKAKTI manijos premjeras Douglas Lowe tą pra
šymą diplomatiniu keliu pristatė Sudari
PAMINĖJUSIEJI LIETUVIAI
ELTA
Vakaruose gautas vilnietės architektės kovui Caniberroje.
Zitos Vanagaitės laiškas LSSR CK antra
TEISIAMAS MOTERŲ ŽUDIKAS
jam sekretoriui Dybenkai, iš kurio paaiš
Balandžio 29 d. Britų aukščiausias teis
kėja, kad Vytauto Didžiojo 550 metų mir
ties sukakties istorinis minėjimas KGB mas „OM Bailey“, Londone, pradėjo svars
organų laikomas neteisėta veikla. Minėji tyti 34 m. amžiaus šoferio Peter William
me dalyvavusieji dabar persekiojami. Sutcliffe bylą. Jis yra kaltinamas nužu
LBK Kronikos 46 nr. žiniomis. Didžiojo dęs 5 metų laikotarpyje 13 ir bandęs nu
kunigaikščio Vytauto jubiliejus pernai žudyti kitas septynias jaunas moteris.
spalio 25 d. į Trakus sutraukė per tūks Numatoma, kad byla tęsis porą savaičių.
tantį žmonių. Pamokslą pasakęs Pajevo Teismo salėje daug žurnalistų ir publikos.
nio klebonas Vincas Jalinskas ragino lie Bylą stebi teisiamojo žmona, kurios mer
tuvius nedaryti gėdos Vytauto Didžiojo gautinė pavardė yra Sonia Szurma, nuo
atminimui. Trakuose buvo pilna saugu 1974 m. gyvenusi su žudiku po vienu stogu
miečių ir milicijos, kurie iškilmių netruk Bradforde, Vid. Anglijoje.
dė, bet išardė dalį medinio tilto, kad žmo
nės negalėtų nueiti į salos pilį.
BEGINĄS PUOLA SCHMIDTĄ

Izraelio min. pirm. M. Begin, kalbėda
mas gegužės 3 savo partijos suvažiavime,
puolė Prancūziją ir Vak. Vokietiją, kad
šios valstybės norinčios „neteisėtai pasi
pelnyti.“ Jos parduodančios arabams bran
gius ginklus už pigiai perkamą naftą.
M. Begin pasakė, kad palestiniečių lais
vas apsisprendimas, kurį siūlo kancleris
Schmidt, reikštų Izraeliui galą. Bet tas
nerūpi Schmidtui. „Jis tarnavo kariuome
nėje, kuri apsupdavo miestus ligi Einzatz
gruppen baigdavo savo darbą“.
.Daily Telegraph" korespondentas pa
žymi, kad H. Schmidt karo metu kovojo
Rytų ir Vakarų frontuose, tarnaudamas
vokiečių kariuomenėje vyr. leitenanto
laipsnyje. Jis vadovavo priešlėktuvinės
artilerijos baterijai kol buvo paimtas bri
tų nelaisvėn.
Gegužės 4 d. Beginui dar kartą pakar
tojus kaltinimus Vokietijai, diplomati
niams santykiams tarp abiejų valstybių
buvo suduotas smarkus smūgis.
JAV DERYBOS SU SOV. (SĄJUNGA

NATO valstybių užs. reik, ministrų kon
ferencijoje gegužės 4 d. Romoje JAV
Valst. sekr. A. Haig pareiškė, kad Ameri
ka ruošiasi pradėti derybas su Sov. Sąjun
ga dėl atominių raketų Europoje apribo
jimo.
Derybos prasidėsiančios rudenį.
Pietų Amerikos ir net Australijos lietu
vius.
Apjungimui pradėjo leisti ,,Krivulę“ pa
rūpino, išleido įvairių liturginių bei kito
kių leidinių, dažnai pribūna ganytojiškais
laiškais, tėvišką vyskupo dėmesį junta ki
ta lietuvių spauda.
Mums melstina Viešpatį, kad ir toliau
mūsų gerojo Ganytojo rūpesčius laimintų
gausiais vaisiais!
S. Matulis, M.I.C.
™
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Nuoširdžiai užjaučiame Skyriaus narį
Joną (Kavaliūną,
jo ilgametei gyvenimo draugei
GLADYS CUTTLER
mirus.
DBLS (Birminghamo
Skyriaus (Valdyta ir (nariai

LENKAI ATIDĖJO PARTIJOS
REFORMAS

Balandžio 30 d. pasibaigęs Lenkijos
kompartijos centro komiteto posėdis pri
ėmė keletą nutarimų, kurie rodo tik labai
ribotą pažangą krašto demokratizavimo
kryptimi. Centro komitetas nutarė sušauk
ti partijos kongresą š.m. liepos mėn. Kong
reso delegatai bus renkami fabrikų ir uni
versitetų partinių organizacijų susirinki
muose. Posėdis taip pat nutarė įsteigti ko
misiją buvusių partijų vadovų klaidoms
ir nusikaltimams ištirti.
Buvęs min. pirm. J. Pinkowski ir keli
(kiti aukšti partijos pareigūnai buvo paša
linti iš Politbiūro arba neišrinkti į centro
komitetą.
Sovietų spauda davė daug vietos S. Kanios, Lenkijos kom. partijos lyderio, kal
bai. Tas rodo Kremliaus pasitenkinimą
S. Kanios vadovavimu.

PA S A UL IJH

— D. Britanijoje 3.7 mil. žmonių yra
apsidraudę sveikatą privačiose draudimo
bendrovėse.
— Vašingtone buvo svarstomas 5 metų
paramos planas Pakistanui. Pirmiems me
tams siūloma 232 mil. svarų kredito, dau
giausia krašo apsaugos reikalas.
— Gibraltaro nesutarimas iškilus, Gen.
Franco 1969 m. uždarė sieną. Dabar spe
ciali britų komisija vyks į Madridą ir ban
dys susitarti.
Gibraltare gyvena apie 30.000 maišytos
kilmės žmonių, kurių dauguma nori pri
klausyti D. Britanijai.
— Portugalų parlamente įvestas „trafiko šviesos“, kadangi pirmininkui būdavo
sunkų nutraukti įsikarčiavusių politikų
kalbas. 1977 m. socialistas min. pirm. Soa
res iškalbėjo iki 5 vai. ryto. Dabar duo
dama 9 min. žalia šviesa, po to minutė
KOVOS LIBANE
geltonos ir 30 sekundžių perspėjamoji rau
Kovoms Libane tarp Sirijos kariuome dona, ir, jeigu kalbėtojas dar nebaigia —
nės ir krikščionių milicijos išsiplėtus, Iz mikrofonas išsijungia.
raelis pasiuntė savo aviaciją, kuri balan
— JAV atšaukė grūdų pardavimo Sov.
džio 28 d. nušovė du Sirijos helikopterius. Sąjungai dalinį draudimą, kurį buvo pra
Izraelio min. pirm. Beginąs pasakė, jog dėjęs prez. Carteris 1980 m. sausio mėn.
Izraelis negali leisti 'kad Sirija sunaikin po Afganistano užpuolimo.
tų Libano krikščionių bendruomenę.
Prez. Reagan as pareiškė, kad jis netei
Sirija yra Sov. Sąjungos sąjungininkas. kė ypatingos reikšmės tam draudimui ir
JAV vyriausybė yra susirūpinusi padė matė maža naudos, o tik nuostolius JAV
timi Libane, nes turimomis žiniomis, Si ūkininkams. Tuo pačiu įspėjo sovietus,
rija atgabeno į frontą sovietų pagamintus kad tame nutarime neįžiūrėtų JAV silp
SAM priešlėktuvines raketas. Vid. Rytų numo ar nusileidimo Afganistano atveju.
klausimas buvo svarstomas JAV Saugu
— Turkijoj karinio tribunolo teisiami
mo taryboje, dalyvaujant prez. R. Reaga- 34 politikai, kurių tarpe buvęs min. pir
nui, viceprez. G. Bushui ir Valstybės sek mininkas ir 10 ministerių. Jie kaltinami
retoriui gen. A. Haigui.
bandymus įvesti krašte islamišką režimą.
— Brangiausias pasaulyje pragyveni
EUROPOS POLITINĖ UNIJA
mas Tolkio mieste, o Europoje — Londone,
Anglų spauda praneša, kad Vak. Vokie Jeigu, pavyzdžiui, New Yorkui pragyveni
tijos užs. reikalų ministerija ruošia planą mo išlaidoms palyginti skirsime 100 taš
Europos politinei unijai. Tas planas bus kų, tai Tokio prilygs 160.4, o Londonas
patiektas Europos Ekonominės Bendruo 133.6.
menės ministerių pirmininkų konferenci
— Sov. Sąjunga įspėjo Vakarų banki
jai, kuri susirinks š.m. birželio mėn.
ninkus, kad ji nebus atsakinga už Lenki
Vak. Vokietijos užs. reik. min. Gens jos skolas, kurios jau dabar siekia 11 bil.
cher sausio mėn. pasakytoje kalboje pažy svarų.
mėjo, kad Bendros Rinkos kraštai turėtų
— Britų ekonomistai pranašauja artė
eiti prie Europos kraštų unijos sudarymo. jančią krašto ekonominio nusmūkio pa
Vokiečių nuomonė, tas būtų naudinga už baigą, tačiau tikime, kad bedarbių įkai
sienio politikos atžvilgiu. Jeigu dešimts čius iki metų pabaigos pasieks 3 mil.
valstybių negalės tuoj pat susitarti dėl
— JAV iš viso suimta 17 asmenų, ku
politinės unijos, tai tokios diskusijos bent rie ketino ar planavo nužudyti prez. Reasustiprins Vak. Europos valstybių politi ganą. Paskutinysis yra M. Berke iš New
nį bendradarbiavimą.
Yonko.
— Kanados banko palūkanų procentas
pakeltas iki 17.4. Tai aukščiausias krašto
istorijoj.
— D. Britanijos karalienei suėjo 55 me
(BALTIJOS VALSTYBIŲ ATŽVILGIU
tai.
Kokią vietą JAV-ių užsienio politikoje ir kabinetinio rango vyriausybės pareigū
— Nuo 1971 m. Graikijos gyventojų akai
užima Baltijos valstybės? Į šį klausimą nams neleidžiama lankytis Baltijos res čius padidėjo 10.7%. dabar Graikijoje gy
vasario laidoje suglaustai atsako JAV-ių publikose.
vena 9.7 mil. žmonių.
Valstybės Departamentas informacinis
Kaip Washingtono politika Baltijos vals
— Naujajame savo penkmečio plane
leidinys Gist.
tybių atžvilgiu veikia JAV-ių — Sovietų
Rytų Vokietija sumažino atominių elekt
Leidinyje pabrėžiama, kad JAV-ės „ne Sąjungos santykius. Anot Valstybės De- ros jėgainių statymą. Iki šiol 10% visos
pripažįsta 1940-ais metais jėga įvykdyto paidamento informacinio leidinio, JAV-ės elektros energijos gaunama iš tų jėgainių.
ir neteisėto Estijos, Latvijos ir Lietuvos retkarčiais tariasi su Sovietų Sąjunga Buvo numatyta tą skaičių padvigubinti,
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Baltijos vals ypatingais reikalais, kai paliečiami Ame bet dėl įvairių techniškų sunkumų nutar
tybių diplomatiniai atstovai JAV-ėse nau rikos piliečių interesai Estijoje, Latvijoje ta padidinti tik 2%.
dojasi pilnomis diplomatinėmis privilegi ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, stengiantis suvie
— D. Britanijos anglies paklausa per
jomis ir imunitetu: „Jų vaidmuo yra iš nyti šeimas ir padėti šeimos nariams iš 1980-81 m. laikotarpį sumažėjo 7.3 mil.
laikyti laisvos Estijos, Latvijos ir Lietuvos vykti iš Baltijos respublikų reikia derė tonų. Vyriausybė teiks finansinę paramą
idealą“.
tis su sovietiniais pareigūnais. Taip pat, toms įmonėms, kurios pakeis gazinius ap
Ar šiandien tebėra prasminga nepripa JAV-ių piliečiai, kurie nori lankytis Bal šildymo įrengimus ir grįš prie anglių.
žinti Baltijos valstybių įjungimo į Tarybų tijos respublikose, turi gauti sovietines vi
— Gegužės 25 d. Ženevoje įvyks Opeco
Sąjungą? „Nuo 1940-ųjų metų mes pakar zas. Tačiau, Washingtono nuomone, dery kraštų konferencija, kurioj peržiūrės da
totinai patyrėme“, rašo GIST, ,,lkad mūsų bos su Sovietų Sąjunga specifiniais klau bartinės naftos kainas. Beveik tikra, kad
nepripažinimo politika daugeliui baltiečių simais nesusilpnina Amerikos -politikos, nebus siūloma naujų pakėlimų. Dėl ma
primena, jog mes jų nepamiršome, ir sim kuri remiasi Baltijos valstybių prievarti žesnio pareikalavimo kainos jau pradėjo
bolizuoja ateities viltis. Mes jaučiame, nio įjungimo nepripažinimu.
kristi. Pvz., Saudi Arabija numušė 2 dol.
kad po Helsinkio baigminio akto pasauly
ELTA nuo statinės, o Kuwaitis nuėmė kai ku
je padidėjo dėmesys žmogaus teisėms —
riuos specialius primokėjimus.
todėl ir mūsų politika Baltijos valstybių VIKTORAS (PETKUS ,NOBELIO TAIKOS
— Šveicarijos ekonomistai spėja, kad
atžvilgiu prasminga ir svarbi bendros JAV
krašto infliacija šių metų pabaigoj bus
PREMIJAI
-ių politikos dalis“. Tačiau, nors Baltijos
Vasario 3 d. penki JAV-ių kongresma- apie 10%.
valstybių atstovybės tebėra „baltiečiams
—JAV nutarimas parduoti Saudi Ara
nai ir penki senatoriai, priklausantys Eu
svarbūs simboliai“, Washingtonas jų ne
bijai
radaro įtaisus turinčius lėktuvus,
ropinio Saugumo ir Bendradarbiavimo
laiko .egziliinėmis vyriausybėmis“.
Komisijai, pasiūlė, Viktorą Petkų, rusų Izraely sukėlė nerimą ir nepasitenkinimą.
Kuriais būdais pasireiškia „nepripažini
fiziką Jurijų Orlovą, Rusijos žydą mate Tačiau prez. Reaganas pareiškė, kad JAV
mo politika“? Valstybės departamento lei
matiką Anatolijų ščaranskį, ir ukrainie ir toliau garantuos Izraelio saugumą.
dinys išvardina šias priemones:
— Sov. Sąjunga ir Argentina pasirašė
Pirma Amerikos valstybės sekretorius čių poetą Mykolą Rudenką kandidatais 5 m. sutartį, pagal kurią Maškva gaus
1981
m.
Nobelio
Taikos
premijai.
Savo
kasmet paskelbia Nepriklausomybės šven
laiške Nobelio Institutui, jie pabrėžė, jog jautienos už 457 mil. svarų.
tės sveikinimus lietuviams, latviams ir es
— Kancleris Schmidtas susitiko su Is
minėtieji
kandidatai „pašventė savo gyve
tams; Valstybės departamento atstovai
panijos
min. pirm. Sotelo. Vokietija rems
lankosi trijų Baltijos šalių atstovybių ruo nimus veiklai už taiką ir moralę“.
Ispanijos įstojimą į Bendrąją rinką ir
Viktoras
Petkus
komisijos
laiške
vadi

šiamuosius Nepriklausomybės šventės mi
namas Lietuvos Helsinkio Grupės vadovu. NATO.
nėjimuose.
— Kuwaitis suteikė 930 mil. svarų beAntra, kitų JAV-ių įstaigų veiksmai de Rašoma, kaip jis Permės lageryje Nr. 36- procentinę paskolą Irakui. Po 7 mėn. ka
2
baudžiamas
už
savo
religijos
praktika

rinami taip, kad jie sutaptų su nepripaži
vimą. Už savo „aktyvizmą“ jis buvo ne ro, Irako ištekrliai pradeda išsekti, o naf
nimo politika. Pavyzdžiui, oficialiuose
tos eksporto pajamos dėl bombordavimų
JAV-ių vyriausybės žemėlapiuose siekia seniai nubaustas šešiais mėnesiais vienu smarkiai sumažėjo.
tėje.
ma išlaikyti nuoseklią Estijos, Latvijos ir
— Gyvenamųjų namų trūkumas Lon
Lietuvos vietovardžių ir paaiškinimo teks
„Ir vis dėlto“, rašo siūlytojai, ,.in done 1986 m. gali pasiekti 323.000. Jau da
to terminologiją.
formacijos sriautas, kaip ir persekiojimai bar 635.000 namų, kas ketvirtas, yra blo
Trečia, JAV->bės bando išlaikyti ryšį su Tarybų Sąjungoje, tebesitęsia, šių Sovie gam "tovyje, ir tas skaičius vis didėja.
baltiečiais Amerikos Balso ir Laisvės Ra tų Sąjungos piliečių veikia tapo moralinės
— 15 Vakarų valstybių, kurioms yra
dijo laidomis jų gimtosiomis kalbomis.
drąsos ir pilietinės sąžinės pavyzdys kitų daug įsiskolinusi Lenkija, sutarė per kon
Ketvirta, kiekviena atitinkama proga Helsinkio sutarties pasirašiusių valstybių ferenciją Paryžiuje pratęsti Lenkijos sko
Washingtonas viešai pakartoja, kad Ame gyventojams... Už tokį asmeninį pasiauko lų mokėjimo terminą, iki 1985 m. Pagal
rika nepripažįsta prievartinio trijų vals jimą ir pasišventimą jie nusipelno ypatin ankstyvesnes sutartis Lenkija turėjo šiais
tybių įjungimo į Sovietų Sąjungą.
go pripažinimo, kurį tegali suteikti Nobe metais grąžinti skolintojams 2.600 milijo
Penkta, JAV-ių ambasadoriui Maskvoje lio Institutas“.
ELTA nų dolerių.
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Su iivturiais
Aktyvus komunizmo simpati’kas Juozas
ir žalioje jaunystėje, ir subrendimo amlĮusaulįįįo

Gintarines svajones
„štai Šitaip mes ir gyvensim, gerda
mi kavą“...
Kai 1964 m. buvo švenčiamas Kristijo
no Donelaičio, lietuvių literatūros pradi
ninko, 250 m. gimimo jubiliejus, sukak
tuvinio komiteto Lietuvoje pirmininkas
K. Korsakas, pažymėjęs „nesulaikomą
tarybinių žmonių veržimąsi į meną, litera
tūrą, poeziją į šviesą ir grožį“, pridūrė,
kad būtų karštai džiaugiamasi „jeigu su
silauktume biografinio romano ar apysa
kos iš Donelaičio gyvenimo“.
Tačiau reikėjo laukti 17 ilgų metų,
kol poetas ir rašytojas Antanas Drilinga
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Kuzmickis
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(g. 1935 m. Anykščių raj. ir nuo 1964 m.
Tarybų Sąjungos komunistų partijos na
rys) paskelbė įdomia forma sukirptą „Jau
saulelė“ romaną apie 'būrų pastorių ir
„Metų“ poemos kūrėją, kuris jau pačioje
pradžioje prisipažįsta: „Mane galima už
sipulti, o aš neturiu jokių teisių, aš net
gintis negailiu! Aš nieko prieš nieką ne
galiu, nes esu Dievo tarnas ir turiu nuo
lankiai nešti šią naštą“...
Graudi tironija

Be abejo, K. Donelaitis, tvirtomis ©pi
ko kojomis įžengęs į mūsų literatūros kla
sikų parnasą, šiandien negali ginti nei
prūsų Lietuvos, nei ant socialistinio rea
lizmo kurpaliaus tempiamos savo poe
mos.
Ligi ašarų graudi ironija: K. Donelaitis,
kuris prieš porą šimtų metų su ilgesiu
dainavo apie „lietuviškas gadynėles, kai
dar prūsai vokiškai kalbėt nemokėjo...,
bet vyžas, kaip būrams reik, nešiodami
gyrės“, net naujame karste perdėtais
kaulais subraškintų, klausydamasis E.
Mieželaičio postrigavimų, būk jis gimė,
mokėsi ir kūrė dabartinėje Kaliningrado
srityje“, kurioje jau „sujungiamas lietu
viškas ir rusiškas žodis“, arba K. Korsa
ko panegirikų T. Sąjungai, kuri „visiems
laikams išvadavo iš vokiečių valdžios šią
žemę, tuo būdu įgyvendindami tai, apie
ką savo metu svajojo Donelaitis“ („K.
Donelaičio jubiliejiniai metai“, 1956 m.,
142-3 psl.).
Negi tie du literatūros žinovai laisva
valia gali būti tokie naivūs, kad negalin
čiam gintis K. Donelaičiui drįsta brukti
tariamas svajones apie soviietų okupaci
jos liaupsinimą?! Tačiau didįjį klasiką
šiandien gina jo paties sukurta „Metų“
poema, kurioje atmetama vergiškumo
dvasia, Tolminkiemio pavertimas Cist.yje
Prudy ir be kompromiso rėžiama:

O štai, tanp lietuvininkų taipjau nu
siduoda,
kad lietuviškas tūls smirdas ingi be
dievis
Lietuvai ir lietuvninkams mums ge
dą padaro.
(Rudens gėrybės)
Maišaties ugnis
A. Drilingos „Jau saulelė“

romanas
įmantriai sukomponuotas: K. Donelaičio
gyvenimo atkūrimas supintas su buvu
sio komunistų aktyvisto sūnaus Juozo
Tumėno ir jo dukters Skaistės gyvenimo
drama.

žiuje, kai tarybiniais laikais užėmė auk
štą postą statybos treste, meilės srityje
vadovaujasi
biologine
trauka.
Ve
dęs skirtingos ideologijos malūnininko
dukteriį Mildą Pavilonytę ir sulaukęs
dukters Skaistės, su žmona išsiskiria ir
pradeda jokių vilčių nežadantį flirtą su
dukters drauge jaunute Regina. Duktė
Skaistė, tos pačios biologinės meilės vei
kiama, išteka už vakarų Vokietijos stu
dento, turtingo vokiečio Richardo Miule
rio, apsigyvena su juo Kelne, bet vėliau
taipgi atsiskiria ir grįžta pas vienišą ir
liūdną tėvą: ji viena „galėjo įsivaizduoti,
kas darėsi tėvo sieloje, nes ir jos sielą
degino baisiausios maišaties ugnis“.
Deja, A. Drilingai nebelieka noro tęs
ti Juozo Tumėno ir dukters Skaistės vie
nišo ir liūdno gyvenimo. Leidęs Skaistei
palydėti Richardą į aerouostą, grįžtan
čią priverčią „pereiti į kitą gatvės pusę“,
— ir sugeltonavęs troleibusas „smogia
per galvą“. Tačiau ji grįžta iš ligoninės
į namus, ir tėvas keliais žodžiais išsako
visą sugriuvusių smėlio pilių dramą: Juk
mudu, Skaiste, nieko daugiau ir nebetu
rim, tik vienas kitą“...
Taigi, labai trafaretiška ir dirbtinė vi
so romano atomazga. O kokia jo idėja?
Pagrindinė mintis? Ją gal tiksliausiai iš
reiškia Skaistės tėvas, stkakliai kovojęs
už naują ir laimingą gyvenimą: „Mes vi
si esam traumuoti. Visa mūsų karta trau
muota. Nes, kaip tada sakydavo, buvom
maži didelės mašinos sraigteliai, štai su
kinėjo mus, kaip kam patiko“.
Smėlio pilys

J. Repšys „Laiko ir idėjų“ filosofijos
istorijos baruose (Vilnius, 1980 m.)
teigia, kad žmonės esą tam tikrų sociali
nių sąlygų bei auklėjimo produktai bei
tas sąlygas keičiantis veiksnys ir prime
na K. Markso teiginį, kad žmonės keičia
aplinkybes ir kad „auklėtojas pats turi
būti išauklėtas“. Tačiau toliau J. Repšys
klausia: o kas išauklėja auklėtojus?
Klausimas rimtas ir problematiškas.
Smėlio pilis lengva statyti: J. Tumėnas
jas statė, neįstengęs pažinti Mildos, o jo
duktė Skaistė — vakarietiškų pažiūrų
Richardo ir jo skirtingos aplinkos. Tačiau
ir neigiamai vaizduojama Milda, ir kaž
ką naujo Skaistėje pajutęs Richardas
sudėtingame ir žiauriame pasaulyje, ku
ris viltis gali paversti pelenais, pasirodo
esą savarankiškesni ir patvaresni nei
naujų socialinių sąlygų veikiami jų
partneriai, kurie matė, jog „griūna smė
lio pilis, kuri buvo statoma kaip gintari
nė svajonių ir laimės pilis“.
Tai viena „Jau saulelė“ romano pusė.
Antroji jo pusė sukinėjasi apie K. Done
laitį, kurį suformavo krikščioniškoji pa
saulėžiūra. Šitokie žmonės A. Drilingos
nuomone, „niekada nepražūva, jie praeina
ugnį ir vandenį, jie aukščiau visų nelai
mių ir kančių, juos galima nukryžiuoti ir
išdurt jiems akis bet jie niekada neatsi
sakys to, kuo tvirtai tiki, ir galima juos
laikyti fanatikais, apsėstaisiais, galima iš
jų tyčiotis, o jie vis tiek nugalės, nes be
tokių žmonių pasaulis būtų skurdus ir pil
kas“
Tokio charakterio didįjį klasiką K. Do
nelaitį palukštensime sekantį kartą.

Fabijonas ĮNeveravičius

Debesys ir prošvaistės
(Ištrauka 'iš .istorinio romano „Blaškomos vėl ’atsistoti tvirtomis kojomis kitų valsty
liepsnos“.
Nidos i leidinys, | Londonas, bių eilėje.
1959 (m.)
Valdantysis, vienintelis teisių turįs luo

Pasaulis susiūbavo ant sutrūnijusių pa
matų. Visų tautų pažangieji ir taurieji
ėmė kelti galvas, reikalauti žmoniškų tei
sių ne tik privilegijuotiems, bet visiems
žmonėms. Laisvės ir žmoniškumo ir lygy
bės šūkiai, sklindą iš vakarų, iš kruvinai
žėrinčios Prancūzijos, iš Anglijos ir net iš
tolimos, išsilaisvinusios Amerikos, plaukė
per pasaulį, gaivino apsnūdusius, feoda
lizmo šimtmečiais atbukintus protus. Iš
lėto ėmė busti masių sąmonė. Beteisiai,
atstumtieji, su galvijais sulygintieji dai
rėsi nustebę, sužinoję, kad ir jie žmonės.
Senasis pasaulis kovojo su naujais dvel
kimais, nesirinko priemonių. Tačiau toji
kova buvo sunki, ir naujos idėjos žingsnis
po žingsnio laimėjo vis naujus gyvenimo
plotus, šviesiausi protai, taurios asmeny
bės ėjo to naujo judėjimo prieky, nešėsi
vėliavas su „žmogaus teisių“ šūkiu. Bet
žmonija dar nebuvo pasirengusi prisiimti
tai, ką jai siūlė geresnieji jos atstovai.
Tamsoje skendinčios masės tebebuvo iner
tiškos, storasų, prievaizdų ir ponų rimbais
teiišjudinamos, sunkaus, apkaustyto jų ba
to verčiamos tylėti ir klausyti. Dar nebuvo
pribrendusi visuotinės laisvės valanda.
Tebegyveno ir tebeviešpatavo teisę turin
tys, merdėjo ir vargo beteisė liaudis, ant
rųjų priešaušris.
Dvilypė Nemuno ir Vyslos valstybė,
svetimųjų ligi šiol draskyta ir trempta,
savųjų pardavinėta ir tik saujelės tikrų
jų jos mylėtojų sielvartingai ginta nuo
pražūties, pamažėli tvarkėsi, sėmėsi jėgų,
jieškojo kelių nusikratyti niokotojais ir

mas išgyveno moralinį persilaužimą. Vails
tybei netekus žymios dalies savo teritori
jos, skaudžiam faktui įvykus, siautėjant
ir prievartaujant Riepninui, Fridrichui
Didžiajam ir štakelbergui, bajorija atsi
peikėjo ir kiek blaivesnėmis akimis ėmė
žvelgti įvykius ir save. Atbudo patriotiz
mas. Baro konfederatų žygiai, eilę metų
besitęsusi sunki partizaninė kova, kovoto
jų pavyzdžiai kėlė būtąjį kržygiškumą ir
norą kovoti „už tikybą ir tėvynę“.
Patriotų eilės ir jų jėgos augo. Į jų bū
rius spietėsi žymios bajorų ir miesčionių
inteligentijos asmenybės, o pagaliau ir kai
kurie didikai, be jau vadovavusių konfe
deracijai, ėmė dėtis prie patriotų judėji
mo.
Pirmasis jų tikslas — nusikratyti Rusi
jos globa.
Tačiau tai buvo be galo sunku. Be dau
gybės apmokamų šunuodegautojų, vado
vaujamų renegatų, kaip Baro konfedera
ciją sutriuškinęs hetmonas Ksaveras Braniskis, patriotų judėjimui priešinosi re
akcinių elementų masės, Rušijos pataikū
nai, kurie plakėsi prie jos, tardamiesi iš
imtines teises, ir bijodami, kad dalykams
kitaip pakrypus, bus sutramdyta jų sau
valė ir aprėžta vien jiems priklausanti
„■aukso laisvė“. Ukrainos didikas, tikra
to žodžio prasme „karaliukas“, Feliksas
Potockis, valdąs neaprėpiamus plotus, ke
lių dešimtų tūkstančių baudžiauninkų ne
aprėžtas valdovas, o taip pat ir Lauko
Hetmonas Ževuskis, vadovavo ir kiršino
tuos atžagareiviškus gaivalus.
Neaiškią ir nedviprasmišką politiką ve-

KAS YRA ©R. A. (KLIMAS?

Dr. Antanas Klimas -yra įtrauktas į pa
sižymėjusių žmonių leidinio „Who‘s Who
in America“ 1980 m. laidą. Trumpame ap
rašyme paminėta, kad lingvistas, pedago
gas A. Klimas gimęs Lietuvoje, daktara
tą gavo Pennsylvanijos universitete, yra
pilnas profesorius Rochesterio universi
tete. Taip pat pažymėta, kad jis yra auto
rius „Introduction to Modern Lithuan
ian“. Lithuanian Reader for Self-Instruc
tion“, „A Glossary of Lithuanian Linguis
tic Terminology“, „Litu anus“ redaktorius
ir dažnai pateikia straipsnių lingvistinė
mis temomis profesiniuose žurnaluose.
INŽ. A. RUDIS jKINUON

Inž. Antanas ir Marija, Balfo pirm. Ru
džiai šį pavasarį vyksta į Kiniją ir ten pa
bus ilgesnį laiką. Antanas Rudis yra
vienas iš 15 Amerikos išrinktų delegatų,
kurie susipažins su ūkiniu Kinijos gy
venimu. Grįžę iš Kinijos, vyks į Pietų
Ameriką, kur arčiau susipažins su lietu
vių visuomeniniu gyvenimu. Būdami
Brazilijoje dalyvaus Rotary organizaci
jos tarptautiniame su važiavime. Anta
nas Rudis yra Amerikos delegacijos pir
mininkas, bet paprastai jis suranda pro
gos pakalbėti ir Lietuvą liečiančiais klau
simais. Marija Rudienė dalyvaus tarp
tautinėse šalpos konferencijose.
LIETUVIŲ FONDAS AMERIKOJE
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NAUDINGAS (DARBAS

MIRĖ |INŽ. iB. yiNGRYS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, no
rėdama plačiau paskleisti lietuvių ir jų
draugų tarpe okupuotoje Lietuvoje lei
džiamus patriotinius leidinius, pradėjo
juos spausdinti didesniu tiražu ir platin
ti Vakarų pasaulyje.
Pirmas tokio pobūdžio leidinys yra
perspausdintas opsetiniu būdu VYČIO 5tas numeris. Tai 95 psl. gražiai išteista
knygutė.
Vieno leidinio kaina, apmokanti per
spausdinimo ir pašto išlaidas, yra 4 dol.
Prenumerata už 6 leidinius šiais ir kitais
metais — 20 dol. Leidėjai tikisi gauti ir
aukų, kurios labiau paremtų Lietuvos po
grindžio spaudos platinimą ii- tuo pačiu
visų pasaulio lietuvių bendrą kovą už
Lietuvos laisvę.
Čekius ar „Money Order“ rašyti LITHU
ANIAN WORD COMMUNITY FOUNDA
TION vardu ir siųsti Pasaulio Lietuvių
Bendruomenei šiuo adresu:
Lithuanian Word Community
5620 so. Claremont Ave.
Chicago, Illinois 60636 U.S.A.

Balandžio 13 d. Melbourne, Australijo
je, staiga mirė inž. Bronius Vingrys
plačiai žinomas veikėjas ir visuomeninin
kas.

NAUJAS PROF. B. KAZLO VEIKALAS

JAUNIMO PREMIJA

Eugenijaus Kriaučeliūno vardo jauni
mo premija paskirta Filadelfijoje gyve
nančiai jaunųjų veikėjų šeimai — Jūratei
ir Rimantui Stirbiams. Jiedu gavo 1000
dol.
R. Stirbys redaguoja (kartu su žmona
ir D. Muraškaite) lietuvių kilmės 'ameri
kiečiams skirtą žiniaraštį „BRIDGES“,
kuris pastaruoju laiku pradėjo vėluoti.
Dabar išėjo jo Nr. 1, 1981 m.
VIOLETA RAKAUSKAITĖ
NORVEGIJOJE

Muenchene gyvenanti estradinė daini
ninkė Violeta Rakauskaitė gegužės mėne
sį išvyksta koncertuoti Norvegijoje.

Atsiusta paminėti
Pasaulio lietuvis, Nr. 12, 1980 m. gruo

dis. PDB žurnalas „minčiai ir gyvenimui“.
Įdomaus turinio gerai redaguojamas gau
siai iliustruotas žurnalas. Nuo 1981 m.
sausio mėn. turės naują redaktorių. Pre
numeratas 8 dol. metams. Adresas: 5620
So. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636,
U.S.A.
Svečias, Nr. 3-4, 1980 m. Lietuvių evan
gelikų liuteronų laikraštis, redaguojamas
NUKENTĖJO LIETUVIAI
Vak. Vokietijoje, o leidžiamas Čikagoje,
Nuo siaučiančių vagių Kanadoje nuken JAV. Išeina kas 3 mėn. Prenumerata 4
tėjo solistė G. Čapkauskienė, pp. Ališaus dol. metams. Adresas: Dr. Adelė Trakis,
kai, J. Ladyga, G. Kudžmienė ir kt. Vagys 6620 S. St. Louis Ave., Chicago, Ill. 60629,
įsilaužia kai nieko nėra namie, išneša U.S.A.
brangenybes ir vertingesnius daiktus ar Akiračiai, Nr. 2, 1981 m. vasaris. Atvi
ba užpuola gatvėje.
ro žodžio mėnraštis. Chicago, Ill., JAV.
Paryžiuje išleistas mokslinis dr. Bronio
Kazio veikalas „La Lithuanie et la Seconde Guerre Mondiale“ (Lietuva ir antrasis
pasaulinis karas). Knyga turi 363 rosi, su
istoriniu Lietuvos žemėlapiu. Jos išleidi
mą finansavo JAV LB visuomeninių reika
lų taryba.

1980 metų atžymėtini pasiekimai: pa
grindinis kapitalas pasiekė 2,027,000 dol.,
nuo :sisteigimo pradžios pajamų turėjo
1,059,000 dol., iki šiol paskirstė lietuvybės
reikalams 757,000 dol., palikimų gauta
511,000 dol.
Per 1980 metus pagrindinis kapitalas
paaugo 376,000 dol., įsijungė 134 nauji
nariai ir dabar yra 4,860 narių. Lietuvy
bės išlaikymui paskirstyta 113,000 dol.
Tai vis rekordinės sumos, pasiektos su
tartino danbo ir lietuviškos visuomenės
Ava ISaudargienė
parama.
Lietuvių Fondo valdyba, vadovaujama
HENRIKO ŠALKAUSKO FONDAS
statydamas serijas didelių ekspresionisti
dr. Gedimino Baluko š.m. sausio 21 die
Sydnejuje, New South Wales meno ga nių kūrinių. Jo akvarelės sulaukė pasauli
nos posėdyje paruošė 1980 metų apyskai lerijoje, balandžio 10 d. atidaryta prieš nio pripažinimo, laimėjo kelioliką premi
tas, priėmė 1981 metų sąmatą, aptarė vei pusantrų metų mirusio Henriko šalkaus- jų, kurių žymiausia 1969 m. Tokio parodo
klos gaires ir pateikė tarybai tvirtinti.
go apžvalginė paroda. Uždarame atidary je, Jaunųjų menininkų premija.
Sydney lietuviams Henrikas Šalkauskas
me dalyvaujant nemažam būriui kviesti
MIRĖ J. KĖKŠTAS
nių svečių, Henriko draugų lietuvių ir aus ne vien žymus menininkas, bet bendruoBalandžio 16 d. Varšuvoje mirė lietuvių tralų menininkų, galerijos direktorius Ed. nės narys. Su giliu liūdesiu sutikome jo
poetas Juozas Kėkštas (Juozas Adomavi Capon pristatė H. Šalkauską kaip vieną mirtį 1979 m. rugsėjo mėn., sulaukusį 54
čius).
iš labiausiai gerbiamų Sydnėjaus meninin metų. Mena jį vieniša motina Ona Saikaus
J. Kėkštas gimė 1915 m. lapkričio 19 d. kų, kuris žinomas dėl savo šiltos asmeny kienė, jo artima draugė Eva Kubos ir vi
sa lietuvių bendruomenė.
Taškente, kur pirmojo pasaulio karo me bės ir dosnumo.
Prisimenu Henriką savo namuose kur
tu buvo nublokšti jo tėvai. Sugrįžęs į Vil
Parodos proga galerijos išleistame, gra dažnas svečias buvęs; pasigendu jo, kaip
nių 1926-34 m. mokėsi Vytauto Didžiojo
gimnazijoje, buvo persekiojamas už lietu žiai paruoštame iliustruotame kataloge daugelis tautiečių, Lietuvių klubo menėse,
yra trumpa Henriko biografija, apžvalga parengimuose, parodose ir pramogose.
vybę.
1939 m. bolševikams užėmus Vilnių, J. jo daubų ir penkiolika vertingiausių darbų Laiko perspektyvoje nušvito jo ryškus
Kėkštas buvo nuteistas už kontrrevoliuci reprodukcijų. Kataloge apibūdinti paro veidas.
Menininkų, kritikų ir meno mylėtojų
nę veiklą 8 metams priverčiamųjų darbų, doje išstatyti penkiasdešimt darbų.
stovyklos ir išvežtas į Sov. Sąjungą. Ten,
Kritikų pripažinta Henriko Šalkausko jis menamas kaip aukštos kultūros asmuo,
kaip buv. Lenkijos pilietis, 1942 m. įstojo didelė įtaka graviūrų meno augimui Aus menui atsidavęs tapytojas, modernios ak
į gen. Anderso armiją, su kuria per Vid. tralijoje. Jo gyvi lino, o vėliau šilko, rai varelės pionierius Australijoje; gilaus
Rytus pateko į Italiją ir buvo sužeistas. žiniai ir graviūrų parodų organizavimas charakterio, draugiškas, geros nuotaikos,
Po karo redagavo Romoje leistą Lietuvių sukėlė australų menininkų entuziazmą. ištiesta ranka pagalbos reikalingiems; kuk
balsą ir išleido savo eilėraščių rinkinius. Vertingiausia Henriko tapyba Skaitoma lūs, bet sąžiningas ir tiesus atvirai reiš
Vėliau persikėlė į Argentiną, o iš ten iš septinto dešimtmečio: jis suteikė naują kęs savo nuomonę aktualiais bendruome
vyko į Lenkiją, kur ilki mirties gyveno in gyvybę akvarelės menui ir davė įkvėpi nės klausimais.
Visad teikdamas pirmenybę lietuviš
validų namuose.
mą Australijos menininkams, parodose iš
kiems reikalams, Henrikas užėmęs ne eili
nę vietą lietuvių bendruomenėje.
Henriko motina Ona Šalkauskienė pa
dęs karalius Stanislovas Augustas dabar karštai jieškojo draugų, norėdama atsver skyrė Sydney meno galerijai 30 tūkst. dol
buvo įgijęs šiokio tokio populiarumo ir su ti anos sąjungos pavojų sau. Kviesdamas! Henriko Šalkausko fondo įsteigimui. Kas
gebėjo susidaryti savo šalininkų stovyklą, į sąjungininkus Lietuvą Lenkiją, ji žadė dvieji metai Galerijos patikėtiniai at
kuri buvo linkusi įvykdyti nežymių refor jo nesikišti į jos vidaus reikalus ir ginti rinks modernaus meno kūrinį, menininkui
mų ir sustiprinti valstybės reikšmę tarp jos nepriklausomybę. Seimas užmezgė su paskirs premiją, kurio paveikslą pasilai
tautinėje plotmėje. Tačiau jis tebesidairė Prūsija derybas ir, pasinaudojęs susida kys Galerija. Henriko Šalkausko pirma
į Rusiją ir, jai neleidus, nedrįso žingsnio riusia padėtimi, panaikino po pirmojo pa premija numatyta skirti jau šiais metais
žengti.
dalinimo uždėtą ir krašte nepopuliarią gegužės-birželio mėn. modernaus meno
parodoje.
Tuo tarpu susidarė vilčių teikianti pa Nuolatinę Tarybą.
Henriko Šalkausko fondo iniciatorė bu- |
dėtis.
Neįstengdama atsakyti į tai karine in
Rusija rengėsi karui su Turkija. Tuo tervencija, Rusija ėmė ii' vėl kiršinti vals vo Eva Kubos, jo draugė menininkė, ge- '
tikslu sudarė sąjungą su Austrija ir Pran tiečius Ukrainoje. Kaip ir Baro konfede rai žinoma australų menininkų tarpe. Jos į
cūzija ir norėjo į tą karą įtraukti taipgi racijos laikais prasidėjo skerdynės ir ba pastangomis ir rūpestingu darbu buvo pa- |
Lietuvos - Lenkijos valstybę. Didžiausio jorų dvarų deginimas. Ir vėl kartuvės bu ruošta šiuo vykstanti apvalginė paroda.
dvaro lydimas, karalius nuvyko į Kanio- vo puošiamos parašais: „Liach žyd 1 so- Motina Ona Šalkauskienė paaukodama
vą, kur dalyvavo konferencijoje su Rusi baka — vira odinaka“. Ant tų kartuvių didelę sumą pinigų pastatė savo sūnui
jos imipeiratoriene Kotryna ir Austrijos įsiutusios haidamalkų gaujos karstė drau gražų paminklą Australijoje.
ciesorium Juozapu Antruoju. Stanislovas ge bajorus, žydus ir šunis. Prasidėjo griež
Augustas pasiūlė Rusijai sąjungą kariauti ta kova ir žiaurios egzekucijos.
su turkais ir 25 tūkstančius vyrų, reika
Bedirbant seimui, bevykdant vidaus re
laudamas leisti įvykdyti tam tikras refor formas, bedidinant kariuomenę ir besirū
mas krašto viduje. Kotryna atsisakė pa pinant krašto finansais, iškilo naujas veiks
GALVOSŪKIS NR. 9
galbos, bet leido užmegzti konfederaciją nys, pareikalavęs naujų pakeitimų. Su
Jeigu
mergaitė,
prie jūros miegantį sa
ir padidinti kariuomenę.
judusi miesčionija kategoriškai iškėlė sa vo tėvą, gali apkasti iki kaklo smėliu per
Pinname po Kaniovo suvažiavimo sei va teisių klausimą. Tas sąjūdis padarė di
me patriotai turėjo nemaža šalininkų. Jau delį įspūdį valdančioms sferoms. Jos įma pusę valandos, o jos brolis — per 15 mi
antrą seimo posėdžių dieną, karaliui patei tė jame tik naujai išsiveržusios Prancū nučių, tai per kiek laiko jie atliks tų dar
bą kartu kasdami?
kus projektą, buvo užmegzta konfederaci zų Revoliucijos aidus.
Atsakymas sek. nr.
ja, kurios šūkis, be kariuomenės padidi
Lietuvos Lenkijos sąjunga su Prūsija
nimo, buvo ir vidaus reformos. Netrukus privertė Rusiją ir Austriją atitraukti sa
Atsakymas Nr. 8
seimas nutarė padidinti kariuomenę ligi vo kariuomenes. Rusijos įtaka žlugo. Jos
a)
Kainas,
nužudęs Abelį.
šimto tūkstančių vyrų, o paskui panaikino šalininkus ėmė traukti atsakomybėn. Dau
■b) Tėvus.
Nuolatinės Tarybos karo departamentą. guma jų pabėgo į užsienį.
c) Turėjo tik du Riekus.
Karo vadovybė buvo atiduota naujai su
Net ir pats karalius Stanislovas Augus
darytai karo reikalų komisijai, kuriai pir tas ėmė artintis prie patriotų.
Į mažą Amerikos miestelį atvyko banko
mininkavo hetmonas.
Šalis atsikvėpė laisviau. Seimas ėmė inspektorius. Įėjęs į vidų darbo laiku, ra
Šioms reformoms besipriešinęs Rusijos rengtis prie stambiausių reformų. Jau bu do tuščią įstaigą. Pravėręs kitas duris, pa
pasiuntinys štakelberg griežtai užprotes vo pribrendusi ir pleveno nauja konstitu matė sėdinčius tarnautojus ir lošiančius
tavo ir ėmė grasyti karu. Tačiau, bekariau cija.
pokerį. Nieko nesakęs inspektorius pasp®u
dama su turkais, Rusija negalėjo kolkas
dė aliarmo skambutį, ir koks nustebimas:
savo protesto paremti jėga.
Artėjo patriotinio pakilimo ir vaisingo nė vienas lošiančiųjų nepajudėjo iš vie
Seimas nukreipė savo politiką į susiar valstybinio darbo metai. Brendo įvykiai, tos! O už kelių minučių, iš kitoje gatvės
tinimą su Prūsija. Rusijos, Austrijos ir kurių išdavų nesitikėjo juos rengę.
pusėje esančio galiūno, įžygiavo kelneris
Prancūzijos sąjungos pabūgusi Prūsija
Ėjo 1791-ieji metai.
su keturiais bokalais alaus...
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(Iš Lietuvos gauto laiško santrauka)

IIETUVOJE

KAIP IŠBRISTI Iš KOLCHOZINĖS KLAMPYNĖS
Nuo 1944 metų vidurio, kai Vakarų sikirti medžiagų atstatymui, už kurias jie
Jim *TTj—**~i
Paskelbus valdžios potvarkį dėl papil vai aprūpina asmeninius ūkius veisliniais J* _■!_ —**Tjg*~jĮT-******
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j
Baltarusijoje buvo grąžinta Sovietų val sumokėsią. į pareiškimą buvo atsakyta domų priemonių žemės ūkio gamybai di gyvuliais, sėkla, pašarais, mechanizuotai
džia (II pasaulinis karas baigėsi 1944 m.), neigiamai. Tuomet 1978 m. pradžioje to dinti asmeniniuose pagelbiniuose ūkiuose, įdirba sklypą, skiria augalų apsaugos prie
SĖJA VYKSTA BE SĖKLOS...
prasidėjo čia lietuvių tautinė ir religinė kio pat turinio pareiškimas buvo pasiųs okupuotos Lietuvos spaudoje vis primena monių, mineralinių trąšų, rementuoja ir
Valstiečių
laikraštis (1981. IV. 16) pa
diskriminacija. Buvo uždarytos visos lie tas į Maskvą L. Brežnevui. Vėl gautas nei ma, kad augindami gyvulius ir paukščius,
rekonstruoja sodybos ūkinius pastatus. skelbė komunistų partijos šūkius gegužės
tuviškos mokyklos, kurios iki 1944 m. čia giamas atsakymas. 1979 m. lapkričio mėn. užsiimdami daržininkyste ir sodininkyste
Kooperatyvo specialistai savo narius kon
veikė, ir vietoje jų įsteigtos rusiškos, dėl tokios pareiškimų eigos parapijiečiai piliečiai turės naudos netik sau, bet atliks sultuoja įvairiais sodybinio ūkio tvarky 1-ajai, tarp kurių vienas yra: „Nudžiugin
kime tėvynę gausiu derliumi“, O toliau
kuriose visi dalykai dėstcmi rusų kalba. pasiskundė Sov. Sąjungos prokurorui Ru naudingą darbą valstybei.
mo klausimais, suteikia veterinarinę ir rašo apie sėjos darbus „Vienybės“ kolū
Vaikai, kurių įgimtoji kalba lietuviška, denko, bet ir iš to nieko neišėjo.
Aną dieną „Tiesos“ vedamasis pripaži sanitarinę paramą, rūpinasi produkcijos kyje:
jau |nuo 7 įmetu (I klasės) mokykloje (vi Dabar Baltarusijos katalikų bažnyčiose no, kad visai neseniai komunistų valdžia pardavimu.
—,,žemė čia menkai įtręšta, ne itin der
sus įdalykus turi {mokytis rusų kalba. būna tik lenkiškos pamaldos. Jauniausio padarė daug klaidų. Laikraštis sakė:
Tinkamai derinant visuomeninį ir as linga. Vadinasi, labai reikėtų mineralinių
Uždaryti lietuviški vaikų darželiai, bi ji karta — tiek lietuviai, tiek gudai —
„Ne veltui sakoma, kad gyvendami mo
bliotekos, kultūros klubai-skaityklos. Ne lenkiškai nemoka, nes lenkiškų mokyklų komės. šiandien į kai kuriuos reiškinius meninį ūkį Vengrijoje pasiekta gražių trąšų. Deja, ūkio sandėliai kol kas tušti.
Tą dieną ir po pietų nesirodė automaši
leidžiama jokių lietuviškų organizacijų: Baltarusijos respublikoje taip pat nėra. žiūrime kitaip negu vakar. Kai buvo pra rezultatų, šalyje, skaičiuojant vienam gy
uždrausta lietuviška saviveikla: chorų, Lenkiškai moka tik vyresnės kartos žmo dėta plačiai kurti naujas kolūkių ir tary ventojui, išauginama beveik po 1..2 tonos nos su trąšomis, vasarojumi apsėti laukai
vaidybos-tautinių šokių ratelių organiza nės, turį apie 55 ir daugiau metų amžiaus, binių ūkių gyvenvietes, kartais atrodė, grūdų, iš hektaro jų prikuliama daugiau platėjo.
— Nepasiruošusias užklupo pavasaris
vimas. Mokytojas Antanas šironas, kuris kurie čia, buvusioje Lenkijoje (1920-1939) kad žemdirbiui nebebus reikalo turėti di kaip po 40 cnt. Be to, vienam gyventojui
organizavo lietuvišką saviveiklą, buvo užaugo prieš II pasaulinį karą. Galima desnį ūkinį pastatą, laikyti gyvulius. Ėmė per metus pagaminama iki 200 kg mėsos aptarnaujančias organizacijas, aiškino ra
visaip terorizuojamas ir galop iš darbo suprasti, kokius vaisius gali duoti Kris dygti kai kur daugiabučiai namai kaimo gyvojo svorio. Pagal šį rodiklį Vengrija jono žemės ūkio valdybos vyriausiasis
agronomas Alfonsas Beteška.
atleistas. Kioskuose ir knygynuose nie taus mokslo skelbimas lenkų kalba, ku gyvenvietės išore, žinoma, darė panašias atsilieka tik nuo Olandijos ir Danijos.
Rajono žemės ūkio valdyboje vis skam
Susipažinęs su Vengrijos žemės ūkiu
kur nėra lietuviškų knygų ir laikraščių- rios žmonės visai nemoka. O vaisiai tokie į miestus. Bet be savo įprasto asmeninio
straipsnio autorius nedrąsiai siūlo vieną ba telefonai. Ūkių agronomai su nerimu
žurnalų.
— jaunimas į bažnyčią visai neina.
pagalbinio ūkio žemdirbių šeimos tarsi
Po 1944 m. iš šio krašto buvo išvaryti
Vakarų Baltarusijos lietuviai religiniu pakibo tarp dangaus ir žemės. Koks gi ar kitą dalyką pritaikyti Lietuvoje. Bet teiraujasi, kada gaus žirnių, seradėlių, pa
arba dėl nepakenčiamų sąlygų išvyko atžvilgiu atsidūrė apverktinoje padėtyje. esi kaimietis, jei neturi po ranka šiito jis sako: „Žinoma, Vengrijoje žemės ūkio šarinių runkelių sėklos. Atsakymas vie
lietuviai inteligentai mokytojai, kunigai Jeigu lietuvis nori savo kalba sutvarkyti kvapnaus pieno, jei žiemai atėjus negali gamyba ir kitos sąlygos gerokai skiriasi nas: „Nežinome, laukiame“.
Nemažai ūkiuose nusiskundimų, kad
ir kiti. Jų vieton privažiavo kolonistų iš tikybinius reikalus (išklausyti šv. Mišių pasikviesti kaimyno į skerstuves, jei šei nuo mūsų respublikos...“ Skiriasi, aišku,
Sov. Sąjungos gilumos, kurie užėmė at ir t.t..), pamokyti savo vaikus tikėjimo mininkės ryte nežadina giedorius gaidys... tuo kad Vengrija mažiau priklauso nuo ne laiku pristatomas amoniakinis vanduo,
D. B. tepalai. Trūksta sėjėjams specialių dra
sakingas vietas valdžios ir švietimo apa tiesų, jis turi vykti į Lietuvą 50 ir dau Susiaurintas pagalbinis ūkis neretai bu Maskvos, gali laisviau tvarkytis.
bužių, daibo apsaugos priemonių.
rate. Valdinėse įstaigose, visose darbo giau km., o kai kuriose vietose iki 100 km. vo priežastimi, kad iš kaimo traukėsi ne
O pavasario darbai laukuose vyksta
vietėse įvesta rusų kalba. Visas viešas gyDauguma pareiškimų, net su delegaci mažai gyventojų.“
įtcmtai.“
vepimas yra rusiškas. Nemokėdamas ru jomis, buvo siųsti Baltarusijos valdžiai ir
Straipsnyje „Vengrijos kelias“ (E.L.
sų kalbos lietuvis negali sutvarkyti savo aukščiausiai Sov. Sąjungos valdžiai Mask
asmeniškų reikalų. Lietuvių kalba čia voje (Brežnevui, Chruščiovui ir kitiems) Nr. 15) buvo pasakyta kaip Brežnevas ko
Šie du komponentai, — auka Lietuvai
NAUJOS KNYGOS
munistų partijos kongrese išgyrė Vengri
yra niekinama, išstumta iš , viešojo gy dėl lietuvių tautinės mažumos diskrimi
ir
kovai
dėl
jos
laisvės,
—
tiesiog
rikiuoja

ją ir patarė savo piliečiams pasimokyti iš
Kaip praneša „Gimtasis kraštas“, Lie
venimo ir pasmerkta išnykimui.
nacijos.
satelitinio krašto, kaip tvarkyti krašto si į Tautos Fondą ir jo uždavinius. Tautos tuvoje yra išleista Belgijoje gyvenančio
Pareiškimuose
buvo
prašoma
leisti
ati

Fondo
uždaviniai:
finansuoti
tautos
atsto

Kadangi Vakarų Baltarusijoje lietuvišūkį. L. Brežnevas tada pasakė, kad Veng
liet, rašytojo Eduardo Cinzo apsakymų
mokyklų nėra, tai lietuviškai nusiteikę daryti lietuviškas mokyklas, bibliotekas, rijos patyrimas parodė, kad asmeniniai vybės laisvajame pasaulyje — Vyriausio knyga „Spąstai“, kurioje „jautriai pertei
tėvai leidžia savo vaikus mokytis į Lietu leisti organizuoti lietuvišką saviveiklą, ūkiai gali pagaminti nemaža mėsos, pie Išlaisvinimo komiteto vedamąją kovą, kiamas skaudus įvairaus luomo ir am
vą (už 100 ir daugiau km.). Tai sudaro chorus, leisti veikti uždarytoms bažny no ir kai kurių kitų produktų, kurių leisti Lietuvą liečiančią literatūrą savie žiaus žmonių likimas Vakarų pasaulyje“.
siems ir svetimiesiems, parūpinti kapita Knygos tiražas — 10.000 egz.
dideles išlaidas ir daug kitų nepatogumų. čioms, leisti lietuviams kunigams apsigy trūksta Sov. Sąjungos gyventojams.
Be to, toki tėvai už tai vietinės valdžios venti ir eiti pareigas Baltarusijos resubDabar ,,Tiesoje“ pasirodė sovietų že lo atsinaujinančiai valstybinei nepriklau
Pagal tuos pat šaltinius Vilniuje ruo
represuojami. Pvz. Breslaujos rajono likoje. Buvo prašoma arba nutraukti prieš mės ūkio dkonomisto Ch. Markovo straips somybei.
šiamas spaudai ir poeto - laureato Vlado
„Pergalės“ kolchozo pirmininkas Lovčen- lietuvius vykdomą diskriminaciją, arba nis „Vengrų variantas“, kuriame smul
Prieš daugelį metų gražiai išsilyginus šlaito, gyvenančio Londone, kūrybos rin
ko tėvams, kurie leido savo vaikus moky prijungti Vakareų Baltarusijos lietuviškas kiau aprašoma komunistus viliojanti ini
Lietuvos
Diplomatinės tarnybos santy kinys.
tis į Lietuvą, vieniems atėmė darbą ar teritorijas prie Lietuvos respublikos. Po ciatyva. Straipsnyje apie Vengriją sako
kiams su Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo
ba paskyrė blogesnį darbą. Pil. Rakeliui pareiškimiais būdavo 2000 ir daugiau para ma:
komitetu, tarptautinėje politikoje susida
MIRĖ iV. DRAZDAUSKAS
paskyrė darbą už 7 km. ir pasakė „Pa- šų. Visi tie pareiškimai nei Brežnevo, nei
„Šiandien matome, kad šioje socialis. rė stipri Lietuvos politinė jėga. Ji pajėgia
Balandžio 19 d. eidamas 75-uosius me
važinėsi kasdien 7 km. į darbą, tai žino Chruščiovo nepasiekė, jie patekdavo į jų tinėje šalyje sparti žemės ūkio gamybos
si, kur reikia vaikus leisti mokytis“; ki kanceliarijas, o iš ten būdavo pasiunčia plėtote sumaniai derinama su asmeniniu dažnoje vietoje ne tik atsikirsti sovieti tus, Lietuvoje mirė literatūros kritikas ir
tiems sumažino individualų žemės skly mi Baltarusijos vietinei valdžiai, kuri ne pagalbiniu ūkiu, pasiekiant tuo būdu žy niam imperializmui, bet ir gerai paveikti vertėjas Valys Drazdauskas, buvęs trečiapelį 30 arų, kuris kiekvienam kolchozi- tik nepatenkindavo pareiškimų, bet dar maus maisto produktų išteklių pagausėji kitų kraštų vyriausybes, kurios, tardamos frontininkas.
už mus gerą žodį sovietams, talkininkauja
Gimęs 1906 m. Liepojuje, 1928 m. baigė
ninkui priklauso (pil. Gaidamavičiui su stengdavosi išsiaiškinti pareiškimų , inicia mo.“
mums
nelygioje kovoje. Visa tai dar kar Kauno „Aušros“ gimnaziją ir 1928-30 m.
torius
ir
juos
terorizuodavo.
mažino iki 10 arų,) arba neleido 'įsigyti
Vengrijos respublika savo plotu tik pu tą parodė įvykiai Madrido Europos saugu studijavo literatūrą Sorbonos universite
Baigiant reikia priminti, kad sovietinė
gyvuliams pašaro.
santro karto didesnė negu Lietuva, bet ji
mo ir bendradarbiavimo konferencijoje. te. Gyvendamas Lietuvoje išvertė į lietu
valdžia,
naudodama
genocidines
priemo

Baigęs mokslus Lietuvoje jaunimas,
turi tris kartus daugiau gyventojų. Veng Visas Vliko plačiajai veiklai lėšas parūpi vių kalbą gan daug klasikų. Prieš išeida
nes
prieš
lietuvių
tautinę
mažumą
Balta

ten ir pasilieka dirbti, nes tokiems sąly
rijoje 30 proc. žemės ūkio produkcijos pa na Tautoos Fondas.
mas į pensiją, buvo grožinės literatūros
gų Baltarusijos respublikoje įsikurti nė rusijoje, pažeidžia ne tik žmogaus teisių gaminama privačiuose ūkiuose. Tie ūkiai
deklaraciją
bei
Helsinkyje
1975
m.
prisiim
leidyklos redaktorius.
Labai
svarbų
vaidmenį
suvaidina
Tau

ra. Kadangi daug jaunimo išvyksta į Lie
turi taip pat kitą uždavinį: „jit turi taip
tuvą, tai lietuvių skaičius Baltarusijoje tus įsipareigojimus, bet ir savo naująją pat ugdyti jaunosios kartos prisirišimą tos Fondo leidžiamoji informacinė ir stu
dijinė literatūra apie Lietuvą. Vėlesnės TARDYTI KALANTĄ PAGERBUSIEJI
vis mažėja, jų vieton čia ativažiuoja ko 1978 m. konstituciją.
Šia proga tenka priminti, kad Lietuvos prie žemės, padėti geriau tvarkyti jauni šio literatūros laidos yra šos: J. Audėno—
JAUNUOLIAI
lonistų iŠ Sov. Sąjungos gilumos.
mo darbinį mokymą.
Twenty
Years
Strugle
for
Freedom
of
Li
Nuo 1944 m. pradėta žiauriai persekio respublikoje gyvenanti rusų mažuma turi
Savilaidinės
Vyties (5 nr.) žiniomis,
Sodybinius ir pagalbinius ūkius' šalyje
ti Katalikų Bažnyčią Baltarusijoje, ypač savo rusiškas mokyklas. Kur tik atsiranda turi 1,5 milijono šeimų — kooperatyvų na thuania, V. Vaitiekūno — Lithuania, prof, 1980 m. gegužės 14-17 d.d. KGB tardė Au
nuo to persekiojimo nukentėjo lietuviai. keliolika ar net keli rusų vaikai, ten stei riai, valstybinių ūkių darbininkai ir tar dr. V. Sruogienės — Lietuvos Steigiama reliją ir Loretą Užmėtaites (Aurelija —
Buvo uždarytos lietuvių gyvenamose vie giama rusiška mokykla arba atidaromos nautojai, kitos kaimo vietovių gyventojų sis Seimasi, prof. dr. B. Kasflo — USSR WU filologijos fakulteto studentė, Lore
tose bažnyčios Apse, Vydžiuose, Lazdy rusiškos klasės. Pvz. Lazdijuose, Kupišky kategorijos, iš viso apie pusę šalies gyven — German Agression Against Lithuania, ta baigė Kauno 13-os vidurinės mokyklos
nuose, o Varenavo bažnyčia buvo visai je, Veliučionyse ('Vilniaus rajone) ir ki tojų. Daugumas jų naudojasi iki 0,6 ha so ir prof. dlr. J. Pajaujo knyga — Soviet 10-ą klasę), Kauno Medicinos instituto
nugriauta ir jos vietoje pastatyta kultū tur yra atidarytos rusiškos klasės (5-10( dybiniais sklypais, bet maždaug 80 tūks Genocide in Lithuania.
antro kurso studentą Valdą Kukulškį, Lais
ros namai. Kokia yra lietuvių religinė pa vaikams.
tančių šeimų, nesančių kooperatyvo na
Tautos Fondo leidžiamieji Eltos biule vę Vaitkūnaitę ir Paulių Vaitkūną. Jau
Vakarų
Baltarusijoje
lietuviams
nėra
dėtis Vakarų Baltarusijoje, parodo Ger
nuolius apkaltino gėlių padėjimu Romo
bažnyčių, nėra lietuviškų organizacijų, riais, turi daugiau kaip po 1 ha. Sodybi teniai — lietuvių, anglų italų, ispanų, Kalantos susideginimo vietoje. Jiems bu
vėčių ir Pelesos bažnyčių istorija.
niu
vadina
kooperatyvų
narių
ir
valstybi

prancūzų
ir
rečiau
portugalų
kalba
—
duo
Kai 1978 m. mirė Gervėčių klebonas nėra kas organizuoja kultūringas lietuviš nių ūkių darbininkų, o pagalbiniu — ki
da mums ii’ pasauliui apie Lietuvos gyven vo pasakyta, kad toko pobūdžo vekla ofi
kun. Ohodyka (jis mokėjo lietuviškai ir kas pramogas. Tokiu atveju žmonės meta tų žemės ūkiu 'besiverčiančių žmonių ūkį,
tojų padėtį sovietinėje priespaudoje išsa cialiojoje teisdaryboje vadinama „chuli
Gervėčiuose būdavo lietuviškos pamal si į knaštutinę situaciją — ieško linksmy kai ši veikla nėra pagrindinis jų užsiėmi mų vaizdą.
ganizmu“.
dos), parapijiečiai surinko 2000 parašų bės alkoholyje, aplamai žmonių moralė mas.
ELTA
Tiems
ir
kitiems
darbams
atlikti
reikia
ir kreipėsi į Religijos reikalu įgaliotinį smunka. Seniau žmonės sekmadieniais ei
Vengrijos
socialistinė
darbininkų
parti

pinigų
ir
pinigų.
Tautos
Fondas
įsteigė
ir
Gardine, kad jiems būtų duotas lietuvis davo į bažnyčią, o d'abar susirinkę gerią ja, plėsdama visuomeninę žemės ūkio ga
kunigas iš Lietuvos. Gardinas atsakė nei alkoholinius gėrimus. Ir geria ne tik sek mybą, skatina ir remia asmeninį pagalbi Lietuvos Laisvės iždą. Kas duodamas sa
vo auką Tautos Fondui norėtų atsikurian atgims laisva ir nepriklausoma Lietuva ir
giamai, tada buvo kreiptasi į atitinkamus madieniais bei šventėmis, bet ir šiokio nį ūkį, laikydama jo gamybinį pajėgumą
čiai Lietuvai padėti ir save kaip aukotoją dėl to sutartinai kovokime savo šventą
organus Minske (Baltarusijos TSR sosti mis dienomis. Parduotuvėse trūksta mais nacionalinio turto dalimi. Mat šalyje įsi
įamžinti,
tas savo auką per Tautos Fondą kovą“.
to
produktų,
bet
alkoholinių
gėrimų
visuo

nėje) ir Maskvoje. Lietuvių kunigų kandi
tikinta, kad stambioji gamyba dėl dauge
Juozas Audėnas
datūros buvo atmestos. Reikalas tęsėsi daų met yra. Ir šis tautinis bei dvasinis lietu lio priežasčių negali per trumpą laiką duoda Lietuvos Laisvės iždui. Tai labai
giau metus laiko ir baigėsi tuo, kad į vių: mažumos Baltarusijoj genocidas vyks apimti visų žemės ūkio šakų. Todėl, sie svarbu žinoti testamentų sudarytojams.
D. Britanijoje aukas siųsti šiuo adresu;
Gervėčius buvo paskirtas kunigas lenkas, ta XX amžiaus pabaigoje, kad pasaulio kiant patenkinti maisto poreikius, reikia Galima nurodyti ir kokiam tikslui ar ins
Lithuanian (National Fund,
kuris nė žodžio nemoka lietuviškai. Jau tautos baigė išsilaisvinti iš kolonijinio val savotiško darbų pasidalijimo tarp indust titucijai duodamas kapitalas skiriamas,
2, iljadbroke Gardens,
prieš 30 metų sovietiniai pareigūnai bu dymo, kuria sia.vo valstybes, naudojasi rinių ūkininkavimo metodų visuomeni šio kapitalo palūkanos eina Lietuvos lais
vinimui.
London, jWll 2PT.
vo pareiškę, kad joks lietuvis kunigas j laisvėmis ir žmogaus teisėmis, ir kada pati niame ūkyje ir asmeninio sektoriaus.
I Tautos Fondo lėšomis palaikomas iš
Tuo pat adresu galima užsisakyti prof.
Baltarusijos respubliką nebus įsileistas. Tarybų Sąjunga iškilmingai deklaruoja,
Taigi sodybiniuose ir pagalbiniuose as Vakarų duodamas radijo programas oku J. Pajaujo knygą „Soviet Genocide in Li
jog kovojanti už nacionalinį tautų išsiva
Tokio nusistatymo laikomasi ir dabar.
meniniuose ūkiuose šiuo metu yra apie 1 puotąją! Lietuvai iš jo pogrindžio atsilie thuania“, kaina 5 sv. plus 1 sv. pašto iš
davimą,
yra
pasirašiusi
minėtus
žmogaus
Rodūnėje lenkų kunigų dėka buvo pa
milijoną ha apdirbamos žemės, arba 80
naikintos lietuviškos pamaldos. Kun. teisių deklaraciją ir Helsinkio baigiamąjį proc. plotų, kurie nelabai tinka stambiai pė: „Tikėkite jūs, kaip tikime ir mes, kad laidoms.
aktą.
Šteinas (miręs 1978 m.) iki pat savo mir
gamybai, šiuose plotuose yra 90 proc. vi
ties nedavė savo parapijiečiams lietuvi'sų sodų, 45 proc. vynuogynų, 39 proc. vais
kų pamaldų, nors pats lietuviškai gerai
krūmių. Be to, sodybiniuose ir pagalbi
mokėjo. Jo vieton dabar paskirtas kitas DZŪKIJOS VIETOVARDŽIAI (MARSE niuose ūkiuose yra apie 400 tūkstančių
kunigas, kuris irgi neduoda lietuviškų pa
Tarptautinė astronomijos sąjunga pra palyginti smulkių tvartų galvijams, pasta
ėjusiais metais patvirtino daugeliodarinių tų penkiems milijonams kiaulių.
maldų.
Kad Rodūnės bažnyčioje buvo panaikin Marse, Eritrėjos ,,jūros“ srityje, pavadi
Vengrijoje asmeniniai ūkiai naudojasi
ATSAKYMAS ,Dr. A. GERUČIUI
Į 10 metų. Tuomet Jūs prašėte iš manęs kainimus. Didesnieji krateriai gavo žymių kooperatyvų patarnavimais. Todėl, pavyz
tos lietuviškos pamaldos, dalis šios para
kurių davinių apie buv. Lietuvos pasiun
pijos atsiskyrė, Pelesos kaime pasistatė
mokslininkų vardus, pvz., Bungė, Vojeiko- džiui, vienas vengrų kooperatyvas parduo Malonus Pone Daktare,
tinybę Berlyne ir ypač apie Lietuvių drau
bažnyčią ir įsteigė atskirą parapiją. Baž
vas. O smulkesniems, kelių kilometrų da valstybei daug mėsos, kurios net 45
štai matote, kaip lengva surasti įvykių giją, V. Čapo ir mano įsteigtos tuojau pa
nyčią statė patys parapijiečiai iš vietinės skersmens krateriams, burtų keliu buvo procentus gauna iš sodybinių ir pagalbi tikrovę. Jeigu tik norima.
siuntinybei užsidarius. Pirmus metus Liet.
medžiagos — akmenų, patys dirbo ir den paskirti kai kurių gyvenviečių bei kitokie nių ūkių.
Paskutiniame Tamstos laiške jau atsi Draugijai pirmininkavau aš; po to jos il
gė reikalingas išlaidas, iš valdžios jokios vardai. Vienam tokių kliuvo ir didžiausio
Už kiekvieną parduotą kiaulę koopera rado ir mano pasitarimai su Sovietų am gamečiu pirmininku buvo adv. R. Skipitis.
paramos negavo, ši bažnyčia veikė iki Dzūkijos miesto — Alytaus — vardas.
tyvo narys gauna 3 cnt grūdų. Be to, ko basados Berlyne pareigūnais ir net šių
Visa tai suglaudus kyla klausimas, ku
Teisę pasiūlyti keletą pavadinimų gavo operatyvas apmoka jam už darbą, pri- pareigūnų pavardės, kurių vieną aš buvau
1950 metų. Tais metais šios bažnyčios kle
riais
motyvais Tamsta, pone Daktare, tu
bonas kun. Vienažindis buvo areštuotas, ir Lenkija. Tarp pasiūlytųjų vietovardžių skaįtydamas po 0,5 forinto (VLR pinigi klaidingai paminėjęs ir tuo būdu iš to se
rėdamas anų laikų archyvus, dokumentus,
pati bažnyčia uždaryta ir paversta kol pateko Lenkijos lietuvių kultūrinis cent nis vienetas) iš kiekvieno forinto, gauto kąs ir mano trumpalaikis Lietuvos pasiun
laiškus ir savo gerą atmintį, savo pirma
chozo sandėliu, o vėliau buvo nugriauta ras Punskas.
(Mirg.) už tą kiaulę. Kooperatyvo nariams, laikan tinybės administravimas, bet pakankamai
me laiške puolei mane sukraipydamas
jos bokštai. Dėl bažnyčios atėmimo ir jos
tiems paršavedės, leidžiama nupenėti nuo ilgas, kad išvežti pasiuntinybės svarbes tikrovę ir paneigdamos įvykius?
BALIONU įAPLINK PASAULĮ
išniekinimo parapijiečiai rašė skundus
10 iki 20 kiaulių per metus, laikyti dvi nius archyvus bei turtą į saugią vietą, o
Argi visa tai tik mano 80 metų sukak
aukščiausiai Sov. Sąjungos valdžiai Mask
Bent trys įgulos (dvi JAV, viena Di karves su prieaugliu, bites. Sodybinio gal net kaikuriam pasiuntinybės persona čiai — būsiu kuklus — nesakysiu „pagerb
voje, bet jie nieko nepadėjo. Po to daug džiosios Britanijos) siekia kelionės aplink ūkio bulvės sodinamos ir nuimamos ko lui duoti galimybės laiku pasišalinti iš
ti“, bet paryškinti?!
kartų buvo siųsti pareiškimai, net su de pasaulį balionu rekordo. Daugiausia tiki operatyvo mašinomis. Tuo būdu sodybi pasiuntinybės.
Motyvai Tamstai neabejotinai gerai
legacijomis, vietinei ir aukščiausiai sovie masi iš amerikiečių Makso Andersono ir niuose ir pagalbiniuose šio kooperatyvo
Matote kaip retkarčiais naudinga, užuot žinomi, man gi tik spėliotini.
tiniai valdžiai, prašant sugrąžinti atimtą Donaldo Ado, kurie rengiasi skristi helio ūkiuose kasmet nupenima po 5 tūkstan piktai puolus kitus (šiame atsitikime ma
Padėkos nereiškiu, bet linkiu sveikatos
bažnyčią. Paskutinį kartą 1977 m. buvo balionu „Žiulis Vernas“. 1979 m. M. An čius bekonų. Daugiausia gyvulių išaugina ne) sukraipant tikrovę, pažiūrėti į archy
ir sėkmės.
surinkta apie 500 parašų ir pasiųsta pa dersonas su sūnumi Krisu tokiu balionu pensininkai ir išlaikytiniai.
vus. Ten gi yra mano raštas (pro memoStasys Kuzminskas
reiškimas Religijų reikalu įgaliotiniui sumušė pasaulinį Skridimo tolumo rekor
Žinoma, asmeniniame ūkyje pagaminto ria) duodantis trumpą anų laikų įvykių
Reti, pastaba: Atrodo, kad iš vykusių dis
Gardine. Prašyta grąžinti tikintiesiems dą — 5332 km. Amerikiečiai numato star ji produkcija pirmiausia Skirta savo šei apžvalgą pasiuntiniui. Nuo savęs dar no
kusijų E.L. skaitytojai jau susidarė pakan
Pelesos bažnyčią ir leisti lietuviui kunigui tuoti Egipte prie piramidžių, kur praside mos poreikiams tenkinti, tačiau pusė ko rėčiau tik pridurti. Jeigu Tamsta, pone
eiti joje pareigas. Pareiškime parapijie da Žiulio Verno mokslinio - fantastinio operatyvo narių šeimų pagamina daugiau Daktare, malonėtumėt pažvelgti į savo ar karnai aiškų vaizdą kas vyko Lietuvos
Pasiuntinybėje Berlyne, ir todėl tolesni
čiai nurodė, jog jie patys savo lėšomis at romano ,/Penkios savaitės balionu“ veiks produkcijos negu joms pačioms reikia.
chyvus kiek stropiau, tai ten rastumės ir tuo klausimu pasisakymai nebūtų naudin
statys sunaikintą bažnyčią, tik prašė iš mas, ir baigti kelionę po 21 dienos.
Pažymėtina, kad gamybiniai kooperaty- gi mano laišką, rašytą Tamstai prieš virš
gi.

AUKA LIETUVAI

SkaitĮftoju laiškai

4
EUROPOS LIETUVIS

4

įįu^s LI ETUVIS

Boltonas

Nottinghamas
SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00
LITHUANIAN
Balandžio 24 d., ukrainiečių klube, įvy
WEEKLY sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai ko Boltono DBLS skyriaus susirinkimas.
brangiau.

Printed and Published In Gt. Britain
by the Lithuanian House Ltd.
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.
Tel. 91-727 2470
Registered as a Newspaper at the Post
Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Prenumeratos kaina metams 15 sva
rų, pusei metų 8 sv. (kitų kraštų prenu
meratoriai moka pagal Britanijos svaro
kursą).

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų,
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo.
monę.

Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ
KALENDORIUS 1981 M.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
AUKOJO

V. 9. Motinos dienos minėjimas Buerger- A.A. F. Neveravičiaus laidotuvėms vieton
gėlių:
hous'o salėje, Huettenfeld, Vokietijoje.
V. 9. Motinos dienos minėjimas, 18.00 vai. DBLS Centrinis skyrius — 10.00 sv., bu
vusieji
bendradarbiai, 'bendradarbiai,
30 Bentinck Rd. Nottingham.
V. 9. Pavasario balius, 20.00 vai., 2 Lad- Cheltenham'e — 8.00 sv., Mr & Mrs. P.
T. Kinnear — 10.00 sv., Mr. & Mrs. Glinroke Gdns., London Wil 2PT.
V.16. 13 vai. Nepaprastas DBLS Suvažia ka-Janczewski — 10.00 sv., LRS nariai D.
Britanijoje — 5.00 sv. ir D. J. Bendoriai
vimas Nottinghame.
V. 24. Pavasario Sąskrydis, Headley Park, — 10.00 sv.
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja
Hampshire.
TPF Valdyba
VI. 5-8. VI Baltistikos Konferencija Skan
dinavijoje, Stockholm.
VI. 14. Pabaltiečių pamaldos, 14.30 vai., Londonas
St Martin-in-the-Fields, Trafalgar Sq.
London.
DBLS (LONDONO PIRMO SKYRIAUS
VI. 20. DBLKB Suvažiavimas ir Tautos
METINIS 'SUSIRINKIMAS
1941 m. Sukilimo Minėjimas 30 Bentinck
Skyriaus Valdyba šaukia metinį susirin
Rd., Nottingham.
kimą gegužio 10 d. sekmadienį, 2 vai. 30
VII. 3-5 Vasario 16 d. Gimnazijos buv. min. p.ip. Londono Soc. ir Sporto klubo
mokinių suvažiavimas, Huettenfeld, Vo patalpose.
kietija.
Bus pranešimai iš DBLS ir L. Namų
VII. 4. Vasaros Šventė, Wolverhamptone bendrovės suvažiavimo, valdybos ir revizo
(Lenkų klube, Stafford Rd).
rių rinkimai ir diskusijos aktualiais klau
VII. 25-VIH. 1. Skautų/čių Vasaros Sto simais.
vykla, Headley Park, Hampshire.
Nariai ir svečiai kviečiami gausiai atsi
VII. 26-VIII. 2. VLJS Stovykla, Romuva, lankyti ir dalyvauti diskusijose.
Huettenfeld, Vokietija.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu DBLS CENTRINIO SKYRIAUS ŽINIOS
dijų Savaitė, Chateaux de MontvillarBalandžio 25 d. naujoji to Skyriaus val
igenne, Chantilly-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs dyba pasiskirstė pareigomis: pirmininkė
M. Barėnienė, sekretorius S. Kasparas, iž
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių, vid. Anglijoje, šo dininkas S. Bosikis, kandidatas V. Velička.
Ligšiolinės valdybos iniciatyva buvo pa
kiai.
skirta 10 svarų Paramos Fondui buvusio
nario a.a. F. Neveravičiaus laidotuvių pro
DBLS /CV POSĖDIS
ga. Naujoji valdyba tam pritarė.
Antrasis šios Valdybos posėdis įvyko
Darbais pasiskirstyta taip: visais kny
Lietuvių Namuose š.m. balandžio 25 d. gų, laikraščių užsakymais ir platinimu
Dalyvavo 6 Valdybos nariai, pirmininka rūpinasi S. Kasparas (32 Puteaux House,
vo Z. Juras.
Roman Road, London E2 0RF, telefonas
01-980 8159). Tuo reikalu gali kreiptis vi
Ypatingas 'Suvažiavimas
si lietuviai.
Valdyba aptarė Ypatingo Suvažiavimo,
Patekę į sunkią padėtį ar į ligoninę pra
kuris įvyks Nottinghame gegužės 16 d.,
šomi kreiptis į St. Kasparą. Valdyba pa
reikalus ir išnagrinėjo Centro Vidurinėje
Anglijoje įsigyjimo galimybes. Nutarta dės, kiek pajėgs.
S. Bosikis (2 Ladbroke Gardens, Lon
suvažiavimui pateikti du pasiūlymus,
don
Will 2PT, telefonas 01-727 24700, kaip
kad Vidurinės Anglijos skyrių pageidavi
ir iki Šiol, rūpinsis Centr. skyriaus žinioje
mai galėtų būti patenkinti. Šie pasiūly
esančia Londono Lietuvių Namų bibliote
mai bus dar kartą prieš suvažiavimą dis
ka. Tuo reikalu gali kreiptis visi lietuviai.
kutuojami CV posėdyje.
Taip pat jis pasitarnaus nariams įvairiais
Politinė veikla
reilklais Lietuvių Namuose.
Ta proga prašome visus grąžinti biblio
Pasiinformuota apie Birželio trėmimų
minėjimus šią vasarą. Be pamaldų, ku tekai užlaikytas knygas, o taip pat narius,
rias St Martin in the Fields bažnyčioje, kurie nėra tos pareigos atlikę, maloniai
Londone, birželio 14 d. ruošia Baltų Ta prašome apsimokėti nario mokestį už
ryba, bus du kiti įvykiai, kuriuos rengia 1981 m.
Gegužės 24 d. Sodybos sąskrydyje po
European Liaison Group (ELG). Birželio
12 d. Ministerė Pirmininkė M. Thatcher pamaldų kviečiamas Centrinio skyriaus su
sutiko, kad Užsienio Reikalų ir Britų sirinkimas. Pasimatymo vieta — po Rū
Bendruomenės Ministerija priimtų pabal pintojėliu. Bus malonu susipažinti ir in
tiečių delegaciją. Birželio 15 d. Parlamen formuosime apie suvažiavimus.
Birželio 6 d., šeštadienį, 7 vai, vakare,
to Rūmuose bus specialus susirinkimas,
kuriame bus prisiminti Sovietų Sąjungo Valdyba numato suruošti Londone litera
tūros - muzikos vakarą. Programą prane
je nukentėję pabaltiečiai.
Nutarta, kad Baltų Taryboje, Londone, šime vėliau.
Lietuviai, kurie dar nepriklauso jokiam
lietuviams atstovaus K. Tamošiūnas ir
DBLS skyriui, maloniai kviečiami įsirašy
A. Vilčinskas.
ti į mūsiškį: kai mūsų bus daugiau, tai
Kultūriniai Veikalai
pajėgesni būsime.
M. Barėnienė
Susipažinta su PLB bendralaiškiu kul
TRĖMIMŲ (MINĖJIMAS
tūriniais reikalais. Atsižvelgiant į PLB
Valdybos prašymą kad kiekviena ben
Šiais metais sukanka 40 metų nuo Bai
druomenė turėtų kultūrines veiklos ko siojo Birželio trėmimų iš Lietuvos, Latvi
ordinatorių, šioms pareigoms paskirtas jos ir Estijos. Baltų Taryba ruošia gedulin
K. Tamošiūnas. Jis rinks visas informa gas pamaldas
birželio 14 d.
14.3o
cijas, kurias prašo PLB. Tuo reikalu bus vai. St Martin-in-ithe-Fields, Trafalgar
susisiekta su visais skyriais.
Square, Londone. Visi tautiečiai kviečia
Nutarta padovanoti Centre for Infor mi gausiai dalyvauti h- prisiminti nuken
mation on Language Teaching bibliote tėjusius ir vis kenčiančius brolius ir se
kai, Londone, lietuvių kalbos žodynus ir ses tėvynėje.
vadovėlį, ši biblioteka yra
pasaulinio
masto centras kalbų mokymo srityje.
Parama Ir (aukos
Derby skyriui paskirta £60 parama
išlaidoms, susijusiomis su Vasario 16 dminėjimu ir susitikimu su Sosto Įpėdiniu
padengti.
Londone įvykusiame Vasario 16 d. mi
nėjime visos surinktos aukos perduotos
Tautos Fondui.

Sekantis CV posėdis bus gegužės 9 d.

CV sekr.
TAUTOS FONDUI AUKOJO
Vieton gėlių a.a. F. Neveravičiaus lai
dotuvėms aukojo Tautos Fondui: J. ir V.
Keriai — 10 sv. E. ir J. Vilčinskai — 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje .'d

Maloniai prašome atsilankyti į

.DAINAVOS“
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MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 9 d. 6 vai. vakare Ukrainiečių
Klube, 30 Bentinck Road, Nottinghame,
Derby, Nottinghamo,
Woflverhamptono
jaunimas ir skautai pasirodys dainomis,
deklamacijomis ir muzikiniais instrumen
tais. Taip pat pasirodys padidėjęs .Ginta
ro' choras, pritardamas tautinių šokių
šokėjams.
Vakaras tęsis palydint puikiam šokių
orkestrui, turtinga loterija ir 1.1.
Kviečiame visus tautiečius savo atsilankimu paremti mūsų atbundantį jauni
mą.

Sveikatos klausimas
Sovietai giriasi savo visuotinio nemoka
mo gydymo aukštu lygiu, tūkstančiais mo
demiškų ligoninių ir sanatorijų, gydyto
jų ir įvairiausių specialistų daugumu, re
čiausiom operacijom ir kitokiais medici
niškais laimėjimais.

Skyriaus pirmininkas padarė pranešimą
apie DBLS metinį suvažiavimą ir Lietu
vių Namų Bendrovės reikalus. Pranešimas
Tačiau anglų „Now“ žurnale, vasario
sukėlė gyvas diskusijas.
24 d., David Loshak, remdamasis Vakarų
pasaulio universitetų profesorių, sovieti
Skyriaus kasininkė M. Pauliukonienė
nių reikalų žinovų ir pačių sovietų statis
supažindino skyrių su praėjusio Velykų
tikos duomenimis, savo straipsnyje „Mo
pobūvio finansinėmis detalėmis ir buvo
tinos Rusijos liga,“ nupiešia visiškai ki
padaryti paskutiniai nusprendimai apie
tokį vaizdą. Įdėta ir nuotrauka girto be
ekskursiją į Sodybą gegužės mėn. 24-26
kojo invalido, gulinčio nuošalioj Maskvos
dd.
Susirinkimas pasibaigė labai malonioj Nottinghamo Moterų Draugijos Valdyba gatvėj. Trumpai paminėdamas Sov. Są
jungos ekonominius sunkumus, betvarkę
ir draugiškoj nuotaikoj.
žemės ūkyje, žmonių demoralizaciją ir
nusivylimą marksizmo-leninizmo ideolo
VELYKŲ POBŪVIS
gija, prieina prie sveikatos klausimo, ku
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
Antrą Velykų dieną, balandžio mėn. 20
ris, valdžiai skiriant vis mažiau lėšų, at
ŠVENTI: HAMBURGE
d., ukrainiečių klube, įvyko tradicinis Bol
sidūręs sunkioj krizėj. Iškeldamas sovie
tono lietuvių Velykų pobūvis. Susirinkę
Susirinko daug lietuvių, bet netrūko ir tines karines pajėgas ir pasiruošimą ka
prie skoningai pavasario gėlėmis papuoš mūsų draugų ukrainiečių, latvių, lenkų, rui, autorius baiminasi .sužeistos meš
tų ir skaniu maistu apdėtų stalų visi ap estų ir vengrų. Minėjimas prasidėjo pa kos“ desperatiška galimybe pulti Vaka
gailestavo kad geras boltoniškių prietelius maldomis Šv. Ansgaro bažnyčioje. Skaity rus.
kanauninkas V. Kamaitis buvo susirgęs mus atliko Teresė Lipšienė, Klaus FrueDėl pagerėjusių gyvenimo sąlygų, įvai
ir jis negalėjo nei Velykinių mišių atlai hauf ir Petras Gražulis. Pamokslą pasakė
riausių patogumų, švaraus vandens, mo
kyti nei pobūvyje dalyvauti.
kun. V. šarka. Mūsų gražias giesmes var derniškos medicinos ir sveiko maisto, Va
Visiems prie stalų susėdus Skyriaus pir gonais palydėjo Mykolas Gundlich'as. karų pasauly dabar žmonės gyvena ilgiau.
mininkas pasakė trumpą maldelę ir vie Paskiau sekė antroji iškilmių dalis Iškil Pvz., D. Britanijoje gyvenimo ilgio vidur
šės prasidėjo. Skaniai užkandus Boltono minga valandėlė, kurią atidarė pirm. Le kis vyrams jau pasiekė 69 m., ir vis kyla.
lietuvius su Velykomis pasveikino, pagy onas Narkus trumpu sveikinimu ir ilges Moterims dar daugiau. Per paskutiniuo
rė ir šeimininkėms padėkojo Manchesterio niu žodeliu lietuviškai apie Lietuvos Ne sius 15 metų Sov. Rusijoje tas skaičius
Lietuvių Klubo pirmininkas V. Kupstys, priklausomybės raidą. Tą pat pakartojo krito nuo 66 iki 62 metų, o vidurinio am
o ilgesnį žodį apie pačias Velykas, apie vokiškai Vanda Simonienė. Paskiau svei žiaus mirtingumas padidėjo net 30%.
tautišką solidarumą ir taip pat dėkoda kino mus gyvu žodžiu ir raštu: latvių var
Kūdikių mirtingumas miestuose taip
mas šeimininkėms pasakė Rochdale DB du — Arturs Cipulis, ukrainiečių — Si- pat kyla: iš tūkstančio gimusiųjų, 35 mirš
LS Skyriaus pirmininkas D. Banaitis. Bol men Lewczuk, lenkų — Stefan Mruczek, ta. 200.000 per metus gimsta genetiškai
tono lietuvių pirmininkas anglų kalba ispanų - ukrainiečių kun. Josef Casanovo, nenormalių. Sunkiosios pramonės užterš
trumpai padėkojo savo šeimininkėms už vengrų — dr. J. L. Kasaran. Kun. šarka tas oras ir vanduo, o taip pat vis didėjan
tikrai gražius stalus ir skaitlingiems sve kalbėjo lietuviškai ir vokiškai, dėkodamas ti radijacija, yra svarbiausios priežastys,
čiams už atsilankymą į pobūvį.
už atsilankymą bei pareikštus lietuviams bet į tai kreipiama mažai dėmesio.
Gražiausio margučio varžybas laimėjo sveikinimus bei linkėjimus. Jis pabrėžė,
Dagiausia įvairaus amžiaus žmonių iš
H. Silius, kuris gavo butelį sherry padova kad' mūsų priešai draudžia kalbėti Lietu
pjauna alkoholio dalgis. Vodkos paklausa
notą praėjusių metų varžybos laimėtojo voje ir kitur apie laisvę Lietuvai, Latvijai
padidėjo penkis kartus, o ,,samagono pra
Miss M. Wilson. Loteriją, kurios prizas ir Estijai. Visi tie, kurie nutyli mūsų aiš
monė“ taip pat neatsilieka. „Jeigu alkoho
buvo butelis degtinės kaip visada, sėk kius ir teisėtus troškimus atgauti laisvę
lizmas būtų sumažintas, tai kūdikių mir
mingai pravedė F. Silienė. Laikas prabėgo nėra mūsų draugai ir jie netarnauja va
tingumas kristų mažiausiai per pusę,“ pa
labai gražiai ir greitai — buvo daug pa karų demokratijai. Jų yra ne vien už ge
reiškė Lietuvos sveikatos ministras V.
valgyta, dar daugiu išgerta ir padainuota ležinės uždangos, bet atsiranda vienas ki
Kleiza.
ir taip Idar vienas Boltono lietuvių pobū tas ir čia vakaruose, šiaudadūšių pasitai
Kūdikių rachitas, Vakaruose baigiama
ko
ir
lietuvių
tarpe.
Mes
į
juos
nekreipia

vis nuėjo į istoriją.
užmiršti liga, Sovietuose pasiima daug
Boltoniškiai yra labai dėkingi savo Sei me dėmesio, nes tokių yra maža. Kiekvie aukų.
mininkėms, ypatingai O. Eidukienei, S. nas Pabaltietis ilgisi laisvės savo tautai ir
Naujų gydytojų išleidžiama dvigubai
Keturakienei, M. Pauliukonienei, M. Vai- kraštui ir bendromis jėgomis laisvajame daugiau negu JAV, tačiau medicinos įran
pasaulyje
kovoja
už
teisingumą,
taiką
ir
nes ir M. Wilson, kurių paruošti stalai sa
kių ir vaistų trūkumas ligoninėse labai
laisvę Lietuvai, Latvijai ir Estijai.
vo kokybe kyla kiekvienais metais.
ryškus. Užsieniniai vaistai gaunami tik
Kunigas priminė, kad Vasario 16-tos
Boltono lietuvių šventėse dalyvavo du
juodojoj rinkoj. Izraelis įsitikino, kad. iš
Gimnazija
šventė
didingą
savo
Gimtadie

lietuviai svečiai iš Vokietijos ir taip pat
Rusijos atvykę, gydytojai yra blogai ap
Manchesterio Lietuvių Filmos Vieneto at nį, kuris sutraukė daugelį svečių iš Vokie mokyti.
stovai J. Podvoiskis ir K. Steponavičius, čių valdžios, visuomenės sluoksnių ir kitų
Daugiausia pinigų išleidžiama ligoninių
kurie visas pobūvio ceremonijas užfiksa tautybių. Malonu buvo pastebėti, .kad vi skaičiui didinti, bet ne esamųjų pagerinivo video juostelėse. Ačiū jiems už atsilan si atvykusieji į iškilmes davė gana .dide nąui. Viena Maskvos širdies ligų klinika
les pinigų sumas gimnazijos išlaikymui
kymą į Boltoną.
yra penktajame aukšte, bet neturi keltu
ir prijungė savo asmeniškus, valdžios ir vų. Švara ir tvarka prilygsta Anglijos Ka
organizacijų linkėjimus. Buvo pastebėta,
ralienės Victorijos laikų ligoninėms.
Birminghamas
kad Hamburgo lietuviai parašė visiems
Valstybinio biudžeto lėšos sveikatos reb ?
konsulatams laiškus ir prašė pagalbos Lie kalams vis mažinamos, nes kariniai reika- Į
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
tuvai. Ta pačia proga kun. V. Šarka pa
lai, bandymai vytis amerikiečius erdvės •
Balandžio 12 d. įvyko Skyriaus metinis rašė p. Leonidui I. Brežnevui, prašyda
tyrimuose ir vedamoji užsienio politika i
susirinkimas, kuriame buvo aptarta pra mas suteikti Baltijos tautoms: lietuviams,
suėda milžiniškas sumas rublių.
eities ir ateities veikla.
latviams ir estams bent tiek politinės lais
„Lengviau nedaryti operacijos sergan- i
Buvo gan įdomus pranešimas iš metinio vės ir valstybinio savarankiškumo kiek
suvažiavimo Londone,ypač kas
liečia šiandien turi vengrai ir jugoslavai. Jo kai čiam žmogui, negu atimti batus sveikam,“
bą palydėjo visi susirinkusieji ilgu ploji gražiai išsireiškė vienas JAV Harvardo
klubo įsigijimą Midlande.
universiteto profesorių.
Skyriaus valdyba palikta ta pati: pirm. mu. Oficialioji dalis buvo užbaigta pager
bimu
mirusiųjų
ir
žuvusiųjų
kovose
už
P. Bukauskas, sekr. S. Jezerskis, ižd. V.
Remeika, Revizijos kom. B. Vaškelis ir savo ir kitų laisvę. Paskiau sekė Lietuvos
Himnas.
S. Štarka.
Trečioje minėjimo dalyje buvo koncer
Skyriaus valdyba reiškia padėką Romui
Birželio 5-7 d.d. Nottinghame, židinio
Važkelui už suteiktą skyriui piniginę do tas. Čia pasirodė lietuviškos dainos ir
pramoginės muzikos menininkai: Violeta patalpose, 16, Hound Road, Westbridg- į
vaną.
Rakauskaitė-Landienė ir dvynukai Šal ford, įvyks skautų-čių savaitgalio stovyk- f
čiai: Astra ir Alfredas su mažaja Regina. lėlė.
SERGA ALFONSAS KIETAVIČIUS
Kviečiame visus skautus-es ir vadus šio .
Visi jais žavėjosi ir nesigailėjo katučių.
Alfonsas Kietavičius rimtai serga ir
Jie padainavo apie 15 dainų. Dvynukai j e stovyklėlėje dalyvauti.
gydosi Queen Elezebeth ligoninėje, Ward
Toli gyvenančius kviečiame atvykti iš
Šalčiai pristatė publikai savo naujai pa
East 4A palatoje, kambarys 5. Lankyti ga
gamintą naują lietuvišką ilgo grojimo vakarėse penktadienį 5-to birželio.
lima kasdien nuo 15 vai. iki 16 vai. ir nuo
Skautai ir skautės dalyvauja unifor
stereo muzikos plokštelę. Mūsų meninin
19 vai. iki 20 vai. Belankydami ligonį, su
muoti
ir atsiveža miegamus maišus.
kus gražiomis gėlėmis apdovanojo.L. Nar
stiprinsime jį moralėje.
M. Linkevičius kus ir Irena Rotkytė-Ra.dtke.
Stovyklos mokestis 4 sv. kiekvienam.
Stovyklautojai registruojasi šiais adresais:
Ketvirtoje minėjimo dalyje buvo šokiai
Mrs. E. Ciganskas, 1 Cresta Gardens,
Leigh
-vaišės-jaukus pobūvis. Grojo labai geras Mapper,ley Rise, Nottinghame. (Tel. 0602džazo orkestras. Bufetą labai pavyzdingai 605353) arba
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
tvanke Petras Gražulis su žmona ir savo
Mr. S. B. Vaitkevičius 325, Eastfield
DBLS Leigh sky r. šaukia narių susirin
asistentais. Vaišes paruošė svečiams: me Road, Peterborough, PEI 4RA (Tel. 0733kimą, kuris įvyks gegužės mėn. 9 d. 7 vai.
nininkams ir programos dalyviams Danu 41705) ne vėliau kaip gegužės 24 d.
p.p. White Lion Hotel, Leigh Rd., Leigh. At
tė Gražulienė ir kiti idealistai, šiaip kiek
Iki pasimatymo Nottinghame.
vyks Boltono skyr. pirm. H. A. Vainys ir
vienas rūpinos savo šeima, giminėmis bei
padarys pranešimą iš metinio sąjungos
ps. S. B. Vaitkevičius
pažįstamais. Pertraukos metu Narkų šiusuvažiavimo Londone.
šelių, Jokšų jaunimas pademonstravo pra
Be to, bus svarstomi kiti skyr. einamie
moginių šokių įvairumą, darnumą, grožį,
ji reikalai.
PASLAPTINGOS ŽUDYNĖS
mūsų vyrai ir moterys traukė lietuviškas
Prašom kuo skaitlingiau dalyvauti
ATLANTOJE
liaudies dainas. Visi buvo linksmi ir lai
Skyr. Valdyba
Atlantos
mieste,
Georgijos valstijoje,
mingi labai gerai pavykusiu minėjimu.
JAV, policija rado jau 26-tą lavoną jau
(Inf. lapelis Nr. 6)
nų negrų, kuriuos kažkas žudo. Žudynės
prasidėjo 1979 m. liepos mėn., bet lig šiol f
MIRĖ J. GENYS
policijai nepavyko jų išaiškinti.
Balandžio 23 d. Luebecko ligoninėje mi
rė Juozas Genys.

Vokietija

Skautiškuoju keliu

SENIAUSIA PROFESIJA

Pavasario balių

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

kuris įvyks gegužės 9 d. Lietuvių
Namuose, 2 Ladbroke Gdns., London W.11.
Veiks turtingas .bufetas, gausi loterija,
gros švelni muzika.

Leeds — gegužės 10 d., 3 vai. p.p., H. Ro
sary bažn.

Eccles — gegužės 10 d., 12.15 vai.
Rochdalėje — gegužės 17 d., 12.15 vai.
Bradforde — gegužės 17 d., 12.30 vai., at

Staliukus užsisakyti iš anksto tel. 727 2470,
Iki greito pasimatymo.

simenant a.a. Adomo šilingo vėlę.

Huddersfield — gegužės 24 d., 1 vai., p.p.,

Londono L.M. „Dainavos“ -Sambūris

TO

Šv. Juozapo bažn., atsimenant a.a. Ka
zį Levinską.
Leigh — gegužės 24 d., 5 vai.
Manchesteryje — gegužės 31 d., 12.30 vai.

Pobūvyje dalyvavę — gydytojas, inži
nierius ir politikas diskutavo, kuri
trijų profesijų yra seniausia?
Gydytojas tvirtinąs, kad, girdi, pirmoji
žemėje profesija buvusi medicina: žmoni
ja visada buvo reikalinga gydytojų pa" j
galbos ir apie tai rašo seniausios biblijos, i
Su gydytojo nuomone nesutiko inžinieį
rius, teigdamas, kad prieš milijonus me
tų žemėje buvęs chaosas. Tik inžinieriui
dėka žemė išgelbėta iš chaoso.
Politikas: — gerai, gerai, bet kuri pro-;
fesija žemėje sukūrė chaosą?...

