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SVEIKINAME 
SUVAŽIAVUSIUS

DHLS ir LN B metinis suvažiavimas — 
reikšmingas įvykis D. Britanijos1 lietuvių 
visuomeniniame gyvenime, šiomis dieno
mis Londonan suvažiavę DBLS Skyrių at
stovai, kitų lietuvių organizacijų delegatai 
ir LNB-ivės akcininkai išklausys Valdomų
jų organų pranešimus, blaiviai įvertins 
praeitų metų savo veiklą ir bandys nu
brėžti planus ateinantiems metams.
.D. Britanijos Lietuvių Sąjunga, būda

ma Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pa
daliniu, turi savo veiklai aiškias gaires. 
Jos yra nusakytos Lietuvių Chartoje, ku
rios svambiausieji straipsniai saiko:

Valstybė yra 'aukščiausioji tautinės 
bendruomenės organizacija.

Valstybinė nepriklausomybė vra tauti
nės kultūros ugdymo ir išlikimo būtinoji 
sąlyga.

Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu 
lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Draugija yra tautinės kultūros veiks
minga talkininkė.

Lietuvis kuria ir palaiko religines, kul
tūrines, jaunimo, savišalpos, profesines 
ir kitas lietuvių draugijas.

Tautinis solidarumas yra aukščiausioji 
tautinė dorybė. Lietuvis ugdo tautinį soli- 
darutną.

Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tau
tos vaikai, tarp savęs broliai.

Lietuvio santykius su nelietuviu nusta
to artimo meilė ir pagarba kiekvieno žmo
gaus laisvei, garbei, gyvybei, sveikatai ir 
turtui.

Šie kilnūs principai yra prisimintini ne
tik suvažiavimų dienomis, bet ir kasdie
niniame mūsų gyvenime. Jais vadovauda
miesi galėtume išspręsti sunkiausias prob
lemas.

D. Britanijos lietuviai šiais metais1 prieš 
akis turi turtingą programą. Gegužės pa
baigoje D. Britanijoje laukiamas katalikų 
Bažnyčios galva — Popiežius Jonas Pau
lius □, kurtį lietuviai, kartu su kitų tautų 
katalikais, džiaugsmingai sutiks įvairiose 
vietose.

Rugpjūčio viduryje Anglijoje įvyks Eu
ropos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, ku
rioje kartu su kitų kraštų lietuviais daly
vaus ir D. Britanijos lietuviai.

Rugsėjo 11 d. Bradforde įvyks Britani
jos Lietuvių Dienos, pirmos šio krašto lie
tuvių istorijoje.

Per Šiuos metus D. Britanijos lietuviai 
turės pasiruošti ateinančių metų PLB Sei
mui ir Dainų šventei Čikagoje.

Visa ši programa pareikalaus įtemito ir 
vieningo darbo.

Todėl, sveikindami atvykusius į DBLS- 
LNB suvažiavimą, linkime, kad suvažia
vusiųjų diskusijas lydėtų Lietuvių Char- 
tos dvasia, ir kad pats suvažiavimas praei
tų darbingoje ir susiklausymo nuotaikoje.

BOMBA (PARYŽIUS GATVĖJE
Balandžio 22 d. Paryžiaus gatvėje spro- 

botnbai, buvo užmušta viena praeivė ir 
sužeisti 63. Padaryta daug nuostolių.

Prancūzijos vyriausybė tuoj pat at
šaukė savo ambasadorių Sirijoje ir įsakė 
dviem Sirijos diplomatams apleisti Pary
žių. Tas rodo, kad į minėtą atentatą buvo 
įvelti Sirijos diplomatai.

ATSARGIAI (SU VAISTAIS
Londono psichiatrijos instituto profeso

rius M. Lader, tyrinėjęs nervus raminan
čių vaistų „Valium“ naudojimo pesekmes, 
pasakė, kad žmonės, kurie ima tuos vais
tus Ogesnį laiką, sužaloja savo smegenis 
panašiai kaip ir girtuokliai bei alkoholi
kai.

Psichiatrijos institutas pradžioje tyri
nėjo alkoholio įtaką į smegenis. Vėliau 
buvo pastebėta, kad panašiu būdu būna 
sužalotos smegenys ir tų žmonių, kurte 
ilgesnį laiką naudoja „Valium“. Jų pro
tas susilpnėja.

A.A VALENTINUI (RTBOKUI 
staiga įnirus, Jo žmoną, 
mielą dainavietę Dianą, 

giliai (nžaučiame Ir kartu liūdime
Dainavietės

A.A. EMILIJAI I.I Ž.IENEI ,mirus, 
jos (dukterį Dalią ir jos {šeimą 

nuoširdžiai užjaučia ir (kartu liūdi
Kristina ir (Petras Gugai 

su šeima

FALKLANDO SALŲ GINČAS
Britų karo laivyno flotilijai perplaukus 

pusiaujfį ir artėjant prie Falklando salų, 
Argentinos karo laivynas taip pat išplau
kė įš savo bazių. Argentina pasiuntė pa
stiprinimų savo karinei įgulai Falklando 
salose ir prez. Galtieri pareiškė, kad Ar
gentina nepasitrauks ilš salų.

Tokiai padėčiai esant, JAV prez. Reaga- 
rias praeitą savaitę pasiuntė Valstybės 
sekretorių A. Haigą į Buenos Aires ban
dyti surasti taikingą sprendimą D. Brita
nijos — Argentinos konflikte.

Po keturių dienų derybų su Argentinos 
vyriausybe, A. Haigas grįžo į Vašingtoną 
ir pasiuntė Britanijos vyriausybei galuti
nus Argentinos pasiūlymus. Balandžio 20 
d. Britanijos min. pirmininkė M. Thatcher 
pareiškė pa.riamen.te, kad Argentinos pa
siūlymai (kurių turinys viešai, nepaskelb
tas) D. Britanijos vyriausybei yrla nepri
imtini. Tačiau D. Britanija balandžio 22 
d. siunčia į Vašingtoną savo užsienio rei
kalų ministrą Fr. Pim tolesnėms dery
boms.

ARGENTINA PRAŠO PAGALBOS
Balandžio 20 d. Amerikos valstybių or

ganizacijos konferencija, susirinkusi pa
gal Argentinos prašymą, nutarė sukviesti 
balandžio 26 d. Amerikos valstybių užs. 
reikalų ministrų konferenciją. Ilš 30 da
lyvaujančių valstybių, už pasiūlymą bal
savo 18, niekas — prieš, ir trys valstybės 
(JAV, Kolumbija ir Trinidadas) susilaikė.

Pagal konferencijos rezoliuciją, užs. rei
kalų ministrai turi aptarti Argentinos 
skundą, kad D. Britanijos laivyno veikla 
sudaro pavojų taikai ir saugumui Vakarų 
hemisferoje.

Tarp minėtų Amerikos valstybių yra 
sudaryta kolektyvinė gynybos sutartis, 
pagal kurią Amerikos kontinento visos 
valstybės yra įsipareigojusios teikti pagal
bą tai valstybei, kuri bus agresijos auka.

LENKIJOS MOTERYS 
KONCENTRACIJOS (STOVYKLOSE

Balandžio 18 d. Varšuvos senamiestyje 
religinėje ceremonijoje dalyvavo apie 
30 000 žmonių. Arkivyskupas Jozef Glemp 
pasakė pamokstą, per kurį reikalavo, kad 
valdžia, iki balandžio mėn. pabaigos pa
leistų visas internuotas moteris.

Darluwek koncentracijos stovykloje 
tarp kitų moterų yra internuotos dvi gerai 
žinomos visuomenės veikėjos. Jos slaptai 
išsiuntė Švedijos „Solidarumui“ remti ko
mitetui laišką, prašydamos painformuoti 
tarptautinį Raudonąjį Kryžių, kad jos 
sunkiai serga. Gražina Kuron, žinomo Len 
kijos opozicijos sąjūdžio KOR lyderio 
žmona turi skausmą nugaroje, o aktorė 
Halina Mikolajska — nenormalų krauja
vimą.

KANADOS /NAUJA (KONSTITUCIJA
Balandžio 18 d. D. Britanijos karalienė 

Elžbieta II, nuvykusi į Kanados sostinę 
Ottawa, pasirašė naują konstituciją, pa
gal kurią Kanada turės teisę tvarkytis sa
vo reikalus. Gavusi nepriklausomybę jau 
1931 metais, Kanada nuo dabar nutraukia 
paskutinius savo kolonialinius ry'sius su 
Westminsteriu, bet dar neatsisako nuo 
monarchijos.

VENGRIJOS (ŠNIPAS (JAV TEISME
Naturalizuitas JAV pilietis Otto Attila 

Gilbert, kilęs ilš Vengrijos, bet dabar gyve 
nąs Augustoje, Georgijus valstijoj, yra 
kaltinamas JAV teisme šnipinėjimu Veng 
rios naudai. Jis pasiūlęs Amerikos karei
viui 100.000 dolerių už karinių paslapčių 
išdavimą. Jam gresia mirties bausmė.

KGB SUĖMĖ DEMONSTRANTUS
Balandžio 19 d. Maskvos Raudonoje 

Aikštėje KGB pareigūnai sulaikė grupę 
Vakarų europiečių, kurie bandė demonst
ruoti už nusiginklavimą. Jie turėjo mėly
nai baltą transparentą su užrašų „Duo
nos, gyvenimo ir nusiginklavimo!“

Panašios demonstracijos tą pat dieną 
įvyko Prahoje, Rytų Berlyne, Bukarešte, 
Buda,pešte ir Sofijoje. Visur demonstran
tai buvo suimti.

SUSPROGDINTA (MADRIDO TELEFONŲ 
CENTRINĖ

Balandžio 18 d. turistų padėta sprogsta
moji medžiaga padarė daug materialinių 
nuostolių Madrido telefonų centrinėje. 
Sprogimas sužeidė 7 žmones ir nutraukė 
telefono susisiekimą su Madrido apylinkių 
ir užsieniu.

Tai buvo šeštas teroristų aktas Ispa
nijoje per keturias dienas, šiaurės Ispa
nijoje teroristai paleido sovietų gamybos 
antitankinę raketą, sužalodami policijos 
šarvuotą automobilį. Prieš kelias dienas 
panaši raketa buvo paleista į karinį au
tobusą Barcelonoje, kitą dieną — teroris
tai apšaudė civilinės gvardijos kareivines 
San Sebastian mieste.

New Yorke veikianti pabaltiečių orga
nizacija BATUNas (Baltic Appeal to the 
United Nations) ir šiais metais pasiuntė 
delegaciją į Ženevą atstovauti Pabaltijo 
interesams Jungtinių Tautų Žmogaus Tei
sių sesijoje. BATUNas tai daro nuo 1977 
metų. š.m. kovo 1-5 BATUNo delegacija, 
kurią sudarė estė pirmininkė Juta Ristsoo 
iš New Yorko, lietuvis Narcizas Prielaida 
iš Ženevos ir latvis Julijs Kadelis iš 
Munsterio, lankė sesijoje dalyvaujančias 
delegacijas bei susitiko su Europos spau
dos atstovais.

Delegacijos išlaidas finansiškai padengė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, Latvių Laisvės 
Fondas ir Amerikos Estų Taryba.

Laiškai su dokumentacija buvo pasiųsti 
visoms delegacijoms jau dvi savaitės 
prieš BATUNo delegacijos atvykimą į Že
nevą. Pagrindinė dokumentacija — BA
TUNo tarybos narių specialiai paruoštą 
1981 m. einamųjų įvykių kronika, kuri 
vaizdžiai bei kondensuotai sumini ryškiau
sius žmogaus bei tautos teisių pažeidimus 
Pabaltijo kraštuose.

Susitikimuose su delegacijomis BATU 
No atstovai ypatingą dėmesį atkreipė į vis 
kylantį smurto naudojimą Pabaltijo kraš
tuose. Per paskutiniuosius pusantrų metų 
eilė katalikų kunigų buvo fiziškai užpulti 
Lietuvoje ir Latvijoje — net keturi nužu
dyti.

BATUNo delegacija ilgiau kalbėjosi su 
JAV atstovu Jungtinėse Tautose Cart 
Gersham, kuris iš New Yorko atvyko kal
bėti sesijos baigiamajame posėdyje. Jis 
yra žinomias lietuvių bei aplamai pabaltie
čių bičiulis. 1981 metais su pranešimų da
lyvavo LB-nės ir LJS-gos suruoštoje po
litinėje konferencijoje New Yonke. Be ki
ta ko, jis praeitų metų rudenį Jungtinėse 
Tautose į viešumą iSkėlė Pabaltijo tautų

AR POPIEŽIUS ATVYKS ANGLIJON
Britanijos katalikų kardinolas Hume pa
sakė, kad Popiežius turės atsisakyti savo 
vizito D. Britanijon, jeigu kiltų karas tarp 
šio krašto ir Argentinos dėl Falklando sa- 
ly.

Balandžio 18 d. popiežius lankydama
sis Boloigna mieste, šiaurės Italijoje, mel
dėsi, kad Argentina ir Britanija rastų 
taikingą sprendimą Falklando salų ginče.

SIRIJA NUTRAUKĖ (SANTYKIUS SU 
IRAKU

Balandžio 17 d. Sirija nutraukė diplo
matinius santykius su Iraku ir graso Bag
dadui, k'ad padės musulmonų brolijai (ne
legaliai organizacijai) nuversti prezidentą 
Sadam Huseiną.

Prieš savaitę Sirija sustabdė naftotiekį, 
kuriuo Irakas pumpuoja eksportui, naftą 
per Sirijos teritoriją į Viduržemio jūros 
uostus.

REAGANAS SIŪLO BREŽNEVUI 
SUSITIKTI

Prez. Reaganui pasiūlius birželio mėn. 
susitikti su prez. Brežnevu New Yorke, pa
starasis atsakė per pasikalbėjimą su 
PRAVDOS korespondentu.

Prez. Brežnevas pasakė, kad toks susi
tikimas turi būti gerai paruoštas, ir nega
li būti paskubomis sukviestas. Todėl jis 
siūlo susitikti rudenį ir Europoje. Jam tin
kamiausia vieta — Suomija, ar Šveicarija.

NAUJAS ZIMBABWĖS (SOSTINĖS 
VARDAS

Zimibabwes sostinės Salisbury vardas 
yra pakeistas į Harare. Zimbabwes vy
riausybė, norėdama nusikratyti kolonia- 
linės praeities, nutarė pakeisti apie 700 
vietovių pavadinimų.

BOMBOS .AUSTRIJOS (SOSTINĖJE
Balandžio 19 d. anksti rytą Vienoje spro 

go dvi bombos. Didelių nuostolių padaryta 
Prancūzijos ambasadai ir „Air France“, 
prancūzų oro linijų įstaigai Austrijos 
sostinėje.

DERVVINSKIO REZOLIUCIJA 
REIKALAUJA LAISVĖS 

MARTUI NIKLUSUI
JAV-ių Atstovų Rūmų pakomitetis va

sario 3 d. vienbalsiai priėmė kongresmano 
Ed Derwinskio rezoliucija, raginančią 
Amerikos vyriausybę kiekviena proga pro
testuoti prie® estų patrioto ir žmogaus tei
sių veikėjo Marto Nikluso suėmimą ir rei
kalauti, kad jis būtų paleistas. Nikius yra 
lankęsis Vilniuje ir artimai bendravo su 
lietuvių laisvės sąjūdžio veikėjais. Prista
tydamas savo rezoliuciją Derwinskis pa
reiškė, kad pabaltiečių rusinimas yra vie
nas grubiausių žmogaus teisių pažeidimų.

(Elta)

VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATŲ 
KONFERENCIJA

Balandžio 19 d. Miunchene prasidėjo 
Vokietijos socialdemokratų partijos kon
ferencija, kurioje partijos pirmininkas 
Willy Brandt pasakė programinę kalbą. 
Jis pasakė, kad jis pilnai remia NATO 
divilygę gynybos politiką: modernizuoti 
branduolinių raketų arsenalą ir tuo pat 
laiku vesti derybas su Sov. Sąjunga rake
tų skaičiui sumažinti.

Willy Brandt savo dviejų valandų kal
boje pasakė, jog jis baiminasi iliuzijomis 
tų žmonių, kurie nori vienašališko nusi
ginklavimo. Jie yra nutolę nuo gyvenimo 
ir neišvengiamai bus nusivylę vėliau.

Vidaus politikos klausimu W. Brandt 
pasakė, kad partija dės daugiau pastangų 
eliminuoti bedarbę, ypač jaunuomenės 
tarpe.

EUROPA (SUVIENODINS VASAROS 
LAIKĄ

Europos parlamentas Strazburge balan
džio 19 d. pritarė EEB komisijos, pasiūly
mui suvienodinti Vakarų Europoje vasa
ros laiko (laikrodžių perstatymo) pradžios 
ir pabaigos datą.

Keleivių ir transporto įmonių patogu
mui, nuo 198.3 iki 2000 metų vasaros lai
kas prasidės paskutinį kovo mėn. sekma
dienį. Bet jeigu tą sekmadienį išpuola Ve
lykos, tai vasaros laikas prasidės Verbų 
sekmadienį.

Visuose Vak. Europos kraštuose vasa
ros laikas pasibaigs spalio mėn. antrą sek
madienį.

šiais metais D. Britanijoje ir Airijoje 
vasaros laikas pasibaigs sena tvarka — 
spalio 24 d., o kituose Vak. Europos kraš
tuose — rugsėjo 26 d.

ŽURNALISTŲ VALYMAS (LENKIJOJE
Lenkijos laikraščių redakcijose šiuo 

metu vyksta žurnalistų „valymas“. Pagal 
„Solidarumo“ slaptą biuletenį, lig šiol yra 
atleista ilš darbo 1200 žurnalistų, kurie at
rodo nepatikimi komunistų valdžiai.

IZRAELIS PUOLA (LIBANĄ
Balandžio 21 d. Izraelio karo lėktuvai 

puolė palestiniečių stovyklas Libano teri
torijoje. Laike puolimo Izraelio naikintu
vai nušovė du Sirijos MiG karo lėktuvus 
ir užmušė 19 žmonių.

ATSTOVAS HYDE SIŪLO PASKELBTI 
„BALTŲ LAISVĖS DIENĄ“

Sausio 27 d. Kongresmanas Henry J. 
Hyde (Illinois) Atstovų Rūmuose paskel
bė bendrą rezoliuciją (H. J. Ras. 386), ku
rioje siūloma kasmet birželio 14 d. minė
ti Baltų Laisvės Dieną, kuri „simbolizuotų 
amerikiečių solidarumą su pavergtais pa- 
baltiečiais“. Rezoliucija perduota Senato 
ir Atstovų Rūmų Užsienio Reikalų Komi
tetams. (Elta)
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BATUNO DELEGACIJA GENEVOJE
liūdną likimą bei pagerbė esto fcalinio- 
klankinio Jurio Kukk atminimą, šiame su
sitikime buvo aptarti numatytieji BATU 
No ateities planai bei susilaukta ilš C. Ger- 
sham brangių patarimų veiklos metodams 
patobulinti.

BATUNo delegacija aptarė ir numatomą 
eigą įteikti oficialiam protestui prieš So
vietų Sąjungą per UNESCO organizaciją 
su John Kreindler iš Paryžiaus, JAV at
stovu toje organizacijoje Paryžiuje.

JAV delegacijos kopinmininkas Richard 
Shifter jau JT Žmogaus Teisių sesijos me
tu iškėlė Pabaltijo kraStų neteisėtą oku
paciją bei pakartojo JAV-ių Pabaltijo 
kralštų aneksijos nepripažinimą.

BATUNo delegacija taip pat kalbėjosi 
su Julius Bobiniger, Vakarų Vokietijos at
stovu, Jean-Francois Bouffandeau, Pran
cūzijos atstovu, Roderick Bell, Kanados 
atstovu ir Richard Fursland, Britų dele
gacijos kopinmininku. Visi atstovai, žmo
gaus teisių ekspertai, buvo susipažinę su 
Pabaltijį liečiančiomis BATUNo delegaci
ja JT žmogaus Teisių sesijoje 1982 balan
džio 14 informacijomis ir rodė didelį su
sidomėjimą vėliausiomis žiniomis. Jie 
vertino BATUNo paruoštą dokumentaciją 
ypač tų žinių patikimumą bei nuoseklų 
detalilškumą.

BATUNo delegacija Ženevoje turėjo 
progos sueiti ir su spaudos koresponden
tais. Reuters korespondentas Tom Henag- 
ham paraišė reportažą apie BATUNo sie
kius Ženevoje. BATUNo delegacja nušvie
tė Pabaltijo reikalus Hans Neuerborg, Ass 
ociated Press skyriaus vedėjui, kuris pra
leido paskutiniąsias atostogas Pabaltijo 
kraštuose. Agence France Press, Deutsche 
Presse Agentur ir Le Monde koresponden
tai taip pat buvo painformuoti apie BATU 
No veiklą.

Gintė Damušytė

PASAULYJE
— Scarborough įvykusioje britų moky

tojų profsąjungos konferencijoje, nubal
suota remti vienapusišką nusiginklavimą 
ir pasisakyta prieš naujųjų branduolinių 
ginklų bazes D. Britanijoje.

— Prancūzija -aprūpins Indiją naujai
siais Mirage-2000 karo lėktuvais ir suteiks 
galimybes ateityje pačiai juos gaminti.

— Britų sveikatos ir socialinės apsau
gos departamento paskelbtais duomeni
mis, D. Britanijoje yra 2 milijonai skunde 
gyvenančių žmonių, kurie dėl nežinojimo 
ar kitų priežasčių, neprašo papildomos pa
šalpos. Šiuo metu papildomas pa'šalpas 
gauna 4 milijonai.

— Nežiūrint Pekino protesto, Reagano 
administracija nutarė parduoti Taiwanui 
ginklų už 60 miil. dolerių.

— Iki birželio 30 d. Sov. Sąjunga bus 
įsivežusi 44 mil. tonų grūdų, ir tai padės 
jai nugalėti paskutiniųjų trejų metų blo
go derliaus sunkumus.

—■ Nauja organizacija, sudaryta iš Aust 
ralijos, Japonijos ir Ramiojo vandenyno 
salų profsąjungų atstovų, skelbia tame 
rajone prancūziškų prekių boikotą, pro
testuodama prieš Prancūzijos branduoli
nių bandymų programą Ramiajame van
denyne.

— Prancūzijos prez. Mitterrandas be
veik visą savaitę išbuvo Japonijoje. Pran
cūzai spaudžia japonus mažinti prekybos 
balanso persvarą.

— Oficialūs tyrimai nepatvirtino, kad 
sovietų agentai Australijoje bando išgauti 
pinigus iš Rytų Europos imigrantų. Dabar 
Imigracijos ministeris nori gauti daugiau 
įrodymų apie sovietinių pareigūnų netei
sėtą veiklą.

■— Balandžio 14 d. lenkų komunistų 
partijos dienraštis .„Trybuna Ludu“ pirmą 
kartą viešai pasmerkė Solidarumo profsą
jungos slaptos radijo stoties pranešimus.

—- Garsioji filmų žvaigždė vengrė Zsa 
Zsa Gabor Meksikoje ištekėjo už 52 metų 
grafo Albos. Tai jos aštuntosios vedybos.

-— Nikaragva pareiškė norą tartis su 
JAV santykių gerinimo reikalu. Prez. Rea 
gano administracija jau anksčiau buvo pa
teikusi 8 punktų planą, kuriuo Sandinistos 
valdžia turėtų apriboti savo karines pajė
gas, neremti kaimyniniuose kraštuose par
tizanų ir pagreitinti krašto demokratiza
ciją. Už tai JAV duotų ekonominę paramą 
ir sustabdytų Nikaragvos egzilų JAV-se 
karinių pasiruošimų veiklą.

— Varfšuvosi universiteto studentai ir 
lektoriai nutraukė 15 minučių paskaitas, 
protestuodami prieš jų išrinktojo rekto
riaus pašalinimą.

— Indija nutarė įsivesti spalvotą tele
viziją.

i— Pietų Valijoj angliakasiai iškasė 260 
milijonų metų senumo suakmenėjusį me
džio kamieną.

— Manoma, kad šiais metais Britų ge
ležinkeliai turės 165 mil. svarų nuostolio: 
triskart daugiau, negu praėjusiais metais. 
Iš 50.000 geležinkeliečių, 6.000 gali netekti 
darbo.

1— Britų ambasada Vašingtone gavo 
daug prašymų iš amerikiečių, kurie siū
lėsi kovoti prieš Argentiną.

— Balandžio mėn. pabaigoj Jugoslavi
jos krašto apsaugos ministeris vyks ofi
cialaus vizito Maskvą ir tarsis su Sov. 
Sąjungos krašto apsaugos min. Ustinovu.

— Peru Generalinė Darbininkų Konfe
deracija buvo paskelbusi 48 vaL streiką, 
reikalaudama vyriausybės pravesti 'įstaty
mą, kuriuo įmonės dalintųsi pelnu su dir
bančiais. Vyriausybė paskelbė streiką ne
legaliu.

— D. Britanijoje belikę tik apie 18.000 
uosto darbininkų. Prielš penkiolika metų 
buvo 50j00ū. Dabar dar norima tą skaičių 
sumažinti 2.000. Ilgiau išdirbusiems siū
lomos iki 22.500 sv. kompensacijos.

— 1902 m. balandžio 15 d. nuskendo 
„Titanic“ keleivinis laivas, žuvo 1.500 
žmonių. Dabar mirė F. Goldsmith, kuris', 
'būdamas 9 metų, plaukė tuo laivu į Ame
riką. Pildydama vyro norą, žmona nuvežė 
mirusiojo pelenus į tą vietą, kur pasken
do jo tėvas.

— Įvairių spėliojimų britų spaudoje su
kėlė Popiežiaus eskorto arkivysk. Pau
liaus Marcinkaus pareiškimas, kad pasi
tarimai su Britų Bažnyčių lyderiais bus 
sutrumpinti ir, Canterbury katedros vizi
to metu, Popiežius neįeis į vidų pro cere
monialines Didžiąsias Vakarų duris.

— Sovietų Sąjunga pirmą kartą per 
spaudą Viešai puolė Vakarų Europos tai
kos sąjūdžius, nes jie kritikuoja sovietų 
branduolinį apsiginklavimą. Iki šiol Mask 
va rodė palankumą tiems sąjūdžiams.

Viena V. Vokietijos tų sąjūdžių ir bran
duolinio nusiginklavimo skatintojų „ža
liųjų grupė, atsisakė kartu su komunistais 
dalyvauti būsimuose prieš prez. Reaganą 
demonstracijose, kai jis birželio mėn. vi
zituos Bonną.
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SPAUDOS
LITU ANUS

Lituanus yra anglų kalboje meno ir 
mokslo žurnalas, kurio paskirtis iškelti ir 
aipsvarstyti visus klausimus liečiančius 
BaMSjos, ypatingai Lietuvos, kraštus ir 
žmones.

Lituanus yra leidžiamas Amerikoje Li
tuanus Foundation, Ine., pelno nesiekian
čios korporacijos, keturis kartus metuose 
po 4.200 egzempliorių spausdinamas Mor
kūno spaustuvėje, Chicagoje.

Lituanus spausdinti straipsniai suglaus- 
■tei pakartojami Amerikos Bibliografinio 
Centro istorinėse santraukose (Historical 
Abstracts), Modernias Kalbos Sąjungos
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sistemoje (Abstracts System), yra įregis
truotas Amerikos Viešųjų Reikalų (In
formacijos )Tarnyiboje ir yra gaunamas 
mikrofilmo formoje.

27-tos laidos 4-tąjį numerį redagavo 
Antanas Klimas. Kiti Lituanus redakto
riai — Thomas Remeikis, Saulius Sužie
dėlis ir Jonas Zdanys. Už žurnalo dailę 
atsako Vanda Batukas, techninis redak
torius — Clemente Dedela, techninio re
daktoriaus pavaduotojas — A. Pakalniš
kis, jr.: rankraščių redaktorius — Rita 
Paliulionis ir administratorius — Jonas 
Kučėnas.

Antanas Klimas Anglijoje yra žinomas 
iš jo ir kolegų paruošto lietuvių kalbos 
vadovėlio „Introduction to modern Lithu
anian“. Šia knyga ir priedais — įkalbėto
mis magnetofoninėmis juostelėmis ir at
sakymų raktu — remiantis yra įmanu su
sipažinti su lietuvių kalba ir jos vartose
na.

POETĖ IR DAILININKAS
Lietuvos valstybės nepastovumas isto

rijos sąvartoje, tarpsniais nepajėgiančio
je garantuoti reikalingų sąlygų kultūros 
poreiškiams vystyti, vertė kalkuriuos kū
rėjus ir puoselėtojus tų sąlygų ieškoti ki
tų valstybių priglobstyje ir kunti tų val
stybių tautų labui. Šiame Lituanus žur
nale atskirais straipsniais rašoma apie 
du lietuvis — poetę Aldoną Gustas (’Gus
taitę) ir dalininką Praną Domšaitį.

Apie Aldoną ir jos paskutinę poezijos 
knygą „Oro narveliai: lietuviška vaikys
te“, (Luf'tkafi’ge: Eine litauische Kind- 
heit), Lituanus žurnale rašo Audronė Ba- 
rūnaitė-Wllleke. Aldona Gustaitė gimė 
1932 m. Karčeivilšlduose, o vėliau gyveno 
Vilniuje. 1941 m. vasarą, jos tėvą rusams 
ištrėmus į Sibirą, ji su motina, būdama 
devynių metų amžiaus, išvyko į Vokieti
ją kur užaugo ir dabar gyvena Berlyne.

Nuo 1962 iki 1980 metų buvo išleista 
vienuolika jos poezijos knygų, kurių ke-

Juozas Bulota

PASID4LIJIMAS PATYRIMU
Pasibaigus pamainai prie fabriko vartų 

susidarė grūstis.

— Pasakyta neišleisti, — tvirtai pasakė 
sargas. — Nė vieno. Bus susirinkimas.

Merginų būrys nesiginčydamas pasuko 
atgal.

Pasiliko tik sandėlininko pavaduotojas 
Vikentas ir dar keli vyrai. Jie veltui ban
dė įkalbinti sargą paleisti juos už vartų 
į visas keturias puses.

— Aš visuomenininkas, supranti, — šau 
■kė apkūnus Vikentas. — Susirinkimas... 
Už vartų man trys susirinkimai ir svar
besni už šitą. Ko mes jame negirdėjome... 
Grobstymai. Būtų mano valia —sutvarky
čiau ir be susirinkimo...

Tačiau sargas buvo neperkalbamas, ir 
visi pasuko į salę.

Susirinkimas prasidėjo kaip ir visi su
sirinkimai. Profsąjungos galva varė ki
kenančias merginas į priešakį.

— Priešakinės vietos tulščios, o jūs ga
le susigrūdę... Praeikite gi, sakau... Kiek 
reikės prašyti...

O mes norime į pirmininką iš tolo pa
sižiūrėti, — atsikirto viena,—Ūsai gražiau 
atrodo — su atšvaistais...

Pagaliau salė nurimo. Direktoriaus pa
vaduotojas kalbėjo neilgai.

— Draugai! Klausimas aiškus. Neša! 
Po senovei neša! Per praėjusį mėnesį, tie 
sa, grobstymų nepadidėjo, bet ir nesuma
žėjo! Iš milicijos pareikalavo, tiksliau sa
kant, paprašė, apsvarstyti šį klausimą vi
siems kantu su draugovininkais ir liaudies 
kontrolieriais! Draugai! Kiek nešė — iš
nešė! O dabar turime padaryti galą! Už
teks!

— Kam užteks, o kam ir ne, — sukike
no moteriškas balsas iš kampo.

— Žodis sutelkiamas draugui Vikentui.
Vikento ilgai prašyti nereikėjo. Dar ne

buvo tokio susirinkimo ar pasitarimo, kur 
Vikentas nepakalbėtų. Dalykiškai. Išsa
miai.

— Iš anksto dėkoju už dėmesį, — pa
sakė jis, iš tribūnos žiūrėdamas į antroje

ARUODE
turias ji yra pati iliustravo. Aldona Gus
taitė, kaip ir lietuviškos kilmės Mickevi
čius, Baltrušaitis ir Milošius „apie šarvo 
gimtąją kraštą rašo svetimos kultūros kal
ba“. Gal todėl ji yra mažai žinoma lietu
vių tarpe.

Audrone Barūn.aitė-Willeke apie Aldo
ną ir jos kūrybą rašo su meile, lyg apie 
seserį, bet kruopščiai ir detaliai per aka
deminę prizmę. Apie Aldoną Gustas an
gliškai parašytas straipsnis yra įdomus 
ir lengvai skaitomas. Lietuviškai apie Al
doną galima pasiskaityti AIDUOSE (Nr. 
9, 1969 m. lapkričio mėn. 402-406 psl.) 
Alaušius .^Aldona Gustaitė: Vokiečių poe
tė lietuvaitė“; K. Barėno redaguotoje 
SEPTINTOJI PRADALGĖ Londonas, Ni
da, 1971 m. 304-331 psl.), R.E. Maziliaus
kas „Panas lietuviškose samanose: Aldo
na Gustas ir jos kūryba“.

Dailininkas Pranas Domšaitis sulaukęs 
85 metų amžiaus mirė 1965 m. Pietinėje 
Afrikoje — rašo Mykolas Drunga — pa
likęs aiškius pėdsakus Pietinės Afrikos 
dailėje ir vokiečių ekspresionistų istori
joje. Jo kūryboje vyrauja lietuviško liau
dies meno tradicija ir natūralus religinis 
misticizmas, tačiau mažai kam, išskyrus 
meno žinovus,jis yra žinomas, šiai padė
čiai pakeisti, Adolfo Valeškos pastango
mis, Prano Domšaičio kūriniu stambų rin
kinį 'įsigijo C'hicagos Lietuvių Fondas su 
tikslu Šiaurės Amerikos ir Europos mu
ziejus bei meno galerijas supažindinti su 
jo darbais.

Pranas Domšaitis gimė Lietuvoje Vo
kietijos pasienyje, kur 2 metus ūkininka
vo. 1907 metais įstojo į Karaliaučiaus Ka
rališkąją Meno Akademiją, kurią baigė 
1910 metais.

1938 m. dalyvavo Hitlerio suruoštoje 
ekspresionistų parodoje, kurioje be Dom
šaičio buvo išstatyti Munch, van Gogh, 
Nolde, Kirchner, Muller, Dlx ir kitų me
nininkų darbai. Šios parodas „Entartete 
Kunst“ tikslas buvo išjuokti ir pasityčioti 
iš „dekadentinio“ meno Ir menininkų. Po 
parodos Domšaičio darbai buvo pašalinti 
i!š Vokietijos muziejų ir oficialių meno 
galerijų.

Apie dail. Praną Domšaitį plačiai ir iš
samiai yra aprašiusi Elsa Verloren van 
Themaat išleistoje monogramoje.

KAZIMIERAS BŪGA IR 
LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS

Šiame numeryje apstu ir lituanistikos. 
Antanas Klimas rašo apie Kazimierą Bū
gą Ir jo pradines pastangas sudarant da
bartinį okupuotoje Lietuvoje leidžiamą 
lietuvių kalbos žodyną, žinomą „Akademi
nio Žodyno“ vardu. Kalbos mylėtojas šia
me straipsnyje ras, kad ir suglaustai, lie
tuvių kalbos žodyno pradžios ir vystymo
si eigos gaires: nuo pirmojo 1629 m. Vil
niuje išleisto trilkalbinio (lenkiškai, loty

eilėje snaudžiantį planuotoją. — Mes čia 
susirinkome pačiu laiku, nes kęsti tokią 
padėtį tiesiog gėda. Pirmiausia turime iš
nagrinėti priežastis ir iš šaknų Išrauti 

’grobstymo reiškinius. Va, vakar, Jagūnie- 
nės rankinuke kontrolė prie vartų rado 
'dvejus moteriškus apatinukus...

— Kvailė! — garsiai pasakė vyriškas 
baisas salėje. — Irgi! Rankinuke! Reikėjo 
apsivilgti tualete, ir kvit!

Kalbėtojas apsimetė negirdįs.
— O šaltkalvis Mekys pasielgė dar gė

dingiau, jį sulaikė apsimovusį trejomis 
kelnaitėmis!

Salėje pakilo juokas.
— Užtat ir sulaikė, kad jis duše paliko 

savo apatines kelnes, pagal jas ir atsekė... 
— šaukė kažkas iš salės. — Vėpla! Galėjo 
apatines užsitraukti ant kelnaičių ir nė 
pats velnias nebūtų suradęs!

Kalbėtojas lyg niekur nieko tęsė toliau.
— O po vairuotojo sėdyne rado ketve

rius naktinius...

— Na ir asilas! — vėl sušuko salėje. — 
Kas taip veža... Galėjo pakišti po šiukš
lėmis nors ir penkiasdešimt, ir važiuoti 
sveikas...

Kalbėtojas sunerimo.
■— Draugai! Prašau netrukdyti! Kai jūs 

/kalbėsit, alš jums netrukdysiu! Taigi... 
Tik užvakar milicija pričiupo mūsų tink- 
lininkus... Daužo sviedinį, tas išlekia per 
tvorą, o jame — prikimšta trikotažo...

— Senas numeris! Ne tik milicija, bet 
ir visi žvirbliai ant tvoros jį žino! Užtat 
ir pagavo! Žioplių komanda!

Kalbėtojas nusišluostė prakaitą.
— Draugai! Aš baigiu. Mes turime ga

lutinai visiems laikams užtkirsti kelią 
grobstyltojams, kad ir kaip jie begudrau- 
tų ir savo juodas užmačias bebandytų 
slapstyti. Tedega visų mūsų širdyse pa
nieka jiems!

Kalbėtojas sušilęs atsisegė marškinius 
ir sudavė sau į krūtinę.

Salė prapliupo griausmingais aplodis
mentais ir pasigėrėjimo šauksmais. Ant 
kalbėtojo krūtinės pro prasegtus marški
nius švytėjo šilkinis biusthalteris — tai 
yra modemiškas liemenukas, kaip moko 
kalbininkai. „šluota“ 

niškai ir lietuviškai) Konstatino Sirvydo 
žodyno „Dictionarium trium linguarum“, 
iki K. Būgos pradėto ir J. Balčikonio prie
žiūroje 1940 m. atspausto lietuvių kalbos 
žodyno pirmojo tomo. Antrasis tomas 
(C-F) pasirodė 1947, kurio tų pačių metų 
antroje laidoje buvo iškoreguotos į Vaka
rus pasitraukusių mokslo ir grožinio raš
to asmenų pavardės. Dar ir to nepakako. 
Lietuvių Kalbos ir Literatūros Institutas 
1949 m. buvo Komunistų Partijos apkal
tintas, kad lietuvių kalbos žodyne neprisi
laikąs komunistinės linijos. Bandant šiuos 
reikalavimus patenkinti darbas užsitęsė 
ir trečiasis lietuvių kalbos žodyno tomas 
teišėjo 1956 m., po devynerių metų per
traukos. Ligi šiol lietuvių kalbos žodyno 
yra išleista vienuolika didokų tomų, kele
tas tomų jau yra paruoštų spaudai, todėl 
manoma, kad visas žodynas susidės iŠ 
18-20 „riebių“ tomų, kurie, Antano Kli
mo teigimu, dydžiu prilygs Oxfordo an
glų kalbos žodynui.

Prof. Kazimieras Būga atskiru straips
niu, autobiografine apybraiža, pasakoja 
apie gimtinę Pažiegę, tėvų pasiaukojimą, 
mokslo pomėgį ir meilę ’lietuvių kal
bai. (....)

„1899 rudenį pradėjau lankyti Petrapi
lio viešąją biblioteką, čia aš susipažinau 
su bibliotekos tarnautoju S. Baltramaičių, 
kuris man laiks nuo laiko leisdavo biblio
tekos knygą parsinešti į namus. Šioje 
bibliotekoje as susipažinau su liaudies 
dainų ir pasakojimų rinkiniais, o taip 
pat su Daukanto, Valančiausko ir Ivinskio 
kaikuriais raštais“.

Nuo to laiko Kazimieras Būga buvo iš
tikimas lietuvių kalbos ir jos praktiško 
vartojimo mokslui ligi mirties 1924 m.

Tolesnę Akademnio žodyno eigą apra
šo William R. Sohmalstieg straipsnyje 
apie kalbininką Juozą Balčikoni ir jo 
įnašą papildant ir apibendrinant K. Bū
gos žodynui surinktą medžiagą.

Lituanistinės dalies pabaiga yra papuoš 
ta Aloyzo Barono trumpa apysaka „Dyka
duonis“.

Knygų apžvalgoje yra aptariamos šios 
knygos Andres Andres Kūng „A Dream 
of Freedom“, Einar Sanders „KGB Calling 
Eve“, Joshua Rubenstein „Societ Dissi
dents“. Tomo Remeikio knygą „Opposition 
■to Soviet Rule in Lithuania 1945-1980“ 
recenzuoja Benedict V. Mačiuika.

Lituanus yra vertingas ir kultūringas 
ambasadorius informuojantis svetimtau
čius apie Baltijos, ypač Lietuvos, kraštą 
ir žmones. Todėl jis yra remtinas visų 
esančių Vakaruose, kad klestėtų ir didė
tų ateityje.

Norintieji Lituanus užsakyti vietos uni
versitetui ar bibliotekai prenumeratos kai 
na metams yra 15 dolerių, o visiems ki
tiems — 10 dėl. Užsisakyti galima šiuo 
adresu: Lituanus,6621 S. Troy, Chicago, 

Illinois 60629, U.S.A.

APSITVERKIME!
Visais laikais pripažįstama, kad tvora 

labai geras išradimas. Nei paršiukas iš 
.aptvaro 'į laukus pabėgs, nei vilkas į ap
tvarą įsibraus. Šita jau žinojo mūsų tėvų 
tėvai.

Bet, žinoma, laikui bėgant ir tvora to
bulėjo. Nepakako žabų ir baslių tvorai 
pastatyti. Pradėta naudoti akmenys ir ki
ta kieta medžiaga ir tvora pasidarė kaip 
siena !

’Geriausias pavyzdys kiniečių siena! 
Prieš šimtmečius, keletos tūkstančių kilo
metrų ilgumo siena apsitvėrė, kad kokie 
nors niekadėjal perėjūnai neįsibrautų į 
kultūringą ir turtingą Kiniją. Ta siena ir 
dabar tebesilaiko,!

Vėliau, mūsų laikais, bandyta pastatyti 
tokia „geležinė uždanga“, bet ta pradėjo 
plyšinėti, pasirodė ne tokia patvari. Tai 
vidury Europos sumūryta vadinama Rytų 
Berlyno siena, kad iš pragariško rojaus 
niekas į laisvę neprasmuktų. Tai jau dvi- 
ddšimto amžiaus pasiekimas, kuria gali
ma pasididžiuoti. Tą sieną galima laikyti 
šių laikų stebuklu!

Bet dabar ir mes išeiviai, šioje vaišin
goje saloje turime problemą! Nelauktai ko 
kios tai kirmėlės pradėjo į mūsų tarpą įsi
brauti ir ėmė graužti mūsų namų pama
tus! Tos kirmėlės, pasirodo, tai tie įvai
riaplaukiai šnipai, prisiplakę biaurybės 
KGB pareigūnai, Lietuvių Namuose uosti 
nėja. Jie, kaip mes Iš patyrimo žinome, 
turi gerą uoslę ir gerą klausą.

Ylos mailše nepaslėpsi, štai ir Lietuvių 
Namuose, kaž kas dunda! Nors ir prie ba
ro sėdėdamas, gerai įsiklausęs, gali girdė
ti, kad iš požemės ateina, laikas nuo lai
ko, duslus, monotoniškas dundėjimas. 
Namų požemiuose, giliuose rūsyse, kaž kas 
labai įtartina! Paslaptis pradeda ištrykš
ti. Pusiau lūpų šnabždama, kad rūsiuose 
bandomas koks tai pasiutiškai stiprus 
sprogalas! Tai, jei tai tiesa, šnipų ir viso
kių kirmėlių neatsikratysi! Jie, trūksplylš, 
tą paslaptį turi išgauti. Paslapčių nelšvo- 
gę, jie senai būtų strėbeles pakloję, jie 
patys nieko gero nebūtų išradę!

Bet šita rūsio paslaptis nelengva išvogti. 
Labai sudėtinga paslaptis! Tas atomiškas 
sprogalas rūsiuose, neva tai, gaminamas iiš 
visokių skysčių mišinio. Be vadinamo 
„juodo vandens“, svarbiausias mišinio 
elementas esąs limonadas! Vienas limona

NAUJOS KNYGOS
LIETUVIŲ ĮPASAKOS

Friedrich von der Leyden 1912 metais 
pradėjo leisti knygų seriją PASAULIO 
LITERATŪROS PASAKOS. „Klasiškas 
pasakų tonas, pirmą kartą suskambėjęs 
brolių Grimų rankose, šiandien yra daž
niausiai sutinkamas lietuvių pasakose“— 
sako vokiečių spaudos recenzija apie nau
ją pasakų rinkinį „Litauische Volksmar- 
chen“, kurį išleido Eugen Diederich Ver- 
lag, Duesseldorf-Koeln. Vertėjas Jochen 
D. Runge, 286 psl., kaina DM. 26. —

Recenzentas sako, kad pasaka apie 
Eglę, žalčių karalienę, turi net 80 varijan- 
tų, ir yra tapusi beveik tautinio epo kū
riniu. Apibūdinant jos liūdną turinį yra 
pabrėžiama, kad ir daug kitų, linksmes- 
*nių pasakų turi motyvus, kurie nėra vo
kiečiams svetimi.

Tas galėtų būti dėl to, jos dalinai rep
rezentuoja tipiškai Rytprūsių nuotaiką. 
Ir tas nenuostabu: daug tų pasakų buvo 
surinkta prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
kai kurios net 1850 metais Rytprūsiuose, 
kada į rytus nuo Kuršių marių ir Įsrutės 
dar vyravo lietuvių kalba. Bet, aišku, tos 
liaudies pasakos lieka lietuvių minties ir 
sąmonės paminklu.

Dėl to pasakų kalba ir temos rado moks 
limį susidomėjimą netik nepriklausomybės 
laikais. Ir dabar buvęs tautosakos archy
vas tęsia tą daubą Vilniuje. Lietuvių ins
titutas Vilniuje turi 45.000 pasakų rinki
nį, iš kurio daug jų pasirinko knygos ver
tėjas Rungė. Šio šimtmečio vidury Lietu
voje dar buvo pasakų sekėjų, kurie žino
jo po 500 pasakų.

Atsiusta paminėti
Skautų aidas, Nr. 10, 1981 m. gruodis. 

Lietuvių Skautų S-gos leidžiamas žurna
las. Red. v.s. Antanas Saulaitis, SJ, Chi
cago, JAV.

Lietuvių Dienos, 1982 m. sausis Mėnesi
nis iliustruotas žurnalas lietuvių ir anglų 
kalbomis. Leidžia A. F. Skirius, Holly
wood, JAV.

Česlovas Butkus, TEISĖJO ATSIMINI
MAI Lietuviškos Knygos klubo leidinys, 
Chicago, JAV. 318 psl. kaina 10 dol.

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

Šaltinis, Nr. 2, 1982 m. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas. Leidžia Marijonai 
ir Šv. Kazimiero S-ga, Nottingham, Ang
lija.

Skautų aidas, Nr. 1, 1982 m. sausis. Lie
tuvių Skautų S-gos organas. Leidžia LSS 
Tarybos Piranija, Chicago, JAV.

Karys, Nr. 2, 1982 m. vasaris. Pasaulio 
Liet, karių — veteranų mėnesinis žurna
las. Leidžia LKVS Ramovės N.Y. Skyrius, 
'Brooklyn, JAV.

do lalšas perdaug ar penmažai, anuliuoja 
visą mišinį ir išeina tik šnyplšt! Reikia mi
kroskopiškai tiksliai apskaičiuoti limona
do %!•

Bet yra dar daugiau neišaiškintų pa
slapčių! Lietuvių Sodybos ežerėly kipšas 
žino kas darosi! Anksčiau prie to ežerėlio 
ramiai susėsdavo melškerioitojai. Tai vie
nas, tai kitas pagaudavo laimikį, šiokią 
tokią žuvytę. Ir to pakakdavo! Talentingi 
žinovai ir organizatoriai, prie tos žuvytės 
pridėdavo atatinkamą, padidintą sūdytų 
silkių priedą ir išeidavo šaunus žuvų ba
lius!

O paskiausiu metu, meškeriotojas iš 
ežerėlio ant kranto išmetė naro leteną! 
Tokią leteną narai ant kojos užmauna, 
kad galėtų po vandeniu lyg žuvis nardyti. 
Ir to užteko! Aiškėja, kas tame ežerėly 
nardo. Sklinda gandas, kad tame ežerėly 
įrengta aukštieji narų kursai!

Ir kas be ko! Dabar jau planuojama eže
rėlį dvigubai padidinti! Jau senai, netoli 
nuo Sodybos, kaip mes visi esame paste
bėję, išraustos plačios ir gilios žvirduobės. 
O kas ten darosi? Ogi visas žvyras ateina 
ilš kasamo požeminio tunelio! Sodybos eže
rėlį tuneliu norima sujungti su Portsmou- 
tho uostu ir pačiame ežerėly įrengti povan 
deninių laivų bazę! Be to, gali būti ir vi
sokių kitokių strateginių planų ruošimas 
ir t.t.l

Aišku, visų tokių paslapčių vagims neį
kainuojamas objektas! Jie per akis lenda! 
Taip išeina, kad nepakanka militarinlo pa
siruošimo, nors diena i® dienos prie So
dybos vyksta šaudymo ir kiti pratimai.

Tarp kitko, reikėtų sveikinti susitvėru
sią pogrindinę „kiranėlėso“ naikinimo gru
pę, kuri užsibrėžusi plačiu mastu pasisko
lintu propagandos metodu veikti, bet la
bai abejotina, ar ta grupė bus pajėgi. Ta 
grupė daugiau panaši į juokdarių kompa
niją! Mums reikia ko nors daugiau ap
čiuopiamo!

Atrodo, laikas būtų rimtai pagalvoti ir 
nuspręsti, pasinaudoti jau senu ir pripa
žintu išradimu. Pastatykime, šiems lai
kams atatinkamą modernišką, sakysime, 
plastikinę sieną, kad niekas neįlįstų, no
sies nekaišiotų ir kad niekas Iš vietos ne
pajudėtų, kad joks kirminas mūsų pamatų 
negraužtų!

Vyrai, apsitverkime!
A b u s

Su lietuviau 
pasaulyj*

PREMIJA DAIL. A. VALEŠKAI
JAV Liet. B-nės Kultūros Taryba, rern- 

darna liet, kultūrinę veiklą, skiria metinę 
premiją iškiliam dailininkui Amerikoje. 
Už 1981 metus tokią premiją gavo dail. 
Adolfas Valelška — $1000. Premijos mece
natas — Lietuvių Fondas. Laureatui pre
mija bus įteikta balandžio 18 d. Detroite. 
Dailininkas pasižymėjęs kaip portretistas, 
Amerikoje plačiai pasireiškęs kaip vitra- 
žistas.

LIETUVIŠKŲ (PARAPIJŲ METAI
Vadovaujant vysk. V. Brizgilui, JAV 

Lietuvių Bendruomenė ir žymiosios kata
likų organizajos paskelbė šiuos metus Lie
tuviškų parapijų metais.

Paskelbime rašoma: „LietuviSkoji pa
rapija, ypač išeivioje. turėtų būti kiekvie
no lietuvio antrieji namai... Visais įmano
mais būdais išlaikykime dabartines lietu
vių parapijas, o kur tas neįmanoma, per
kelkime jas į patogesnę vietą“.

MAIRONIO MIRTIES (SUKAKTIS
Birželio 28 d. sueina 50 metų nuo Mai

ronio mirties, o spalio 21 d. 120 metų nuo 
jo gimimo. Abi šios sukaktys bus paminė 
tos išeivijoje. D. Britanijoje minėjimas 
įvyks Europos lietuviškųjų Studijų Savai
tėje rugpjūčio 15-21 d.d. Lietuvių rašyto
jų draugija ruošia Maironiui pagerbti 
šventę gegužės 22-23 d.d. Clevelande, JAV.

JUBILIJATAI
’Gegužės 27 d. poetui Stasiui Santvarų!, 

gyv. Bostone, JAV, sueina 80 metų am
žiaus.

Birželio 18 d. — tiek pat metų sueina 
rašytojui Vytautui Alantui, gyv. Cleve
lande, JAV.

STUDIJŲ KONFERENCIJA
Aštuntoji pafoaltiečių studijų konferen

cija įvyks birželio 17-18 d.d. Minnesotos 
universitete, St. Paul mieste, JAV. Pagrin
dinė studijų tema — Pabaltijo ir Skandi
navijos tautų santykiai. Konferencijos ren 
gėjai — Pabaltiečių studijų sąjunga ir 
Minnesotos universiteto Skandinavijos de
partamentas.

Konferencijoje dalyvaus Nobelio premi
jos laureatas Czeslavo Milosz, kuris skai
tys savo poeziją.

NAUJŲ (PRENUMERATŲ KONKURSAS 
— VAJUS

1. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val
dyba skelbia lietuviškiems patriotiniams 
laikraščiams (bei žurnalams naujų prenu
meratų rinkimo konkursą — vajų Pietų 
Amerikoje. Konkurso mecenatu yra kun. 
dr. Juozas Prunskis, tam tikslui paskyręs 
1000 dol.

2. Konkursas prasideda 1982 m. gegu
žės 1 d. ir baigiasi rugsėjo 1 d.

3. Konkurse gali dalyvauti visi Pietą 
Amerikoje gyvenantys lietuviai.

4. Terminui pasibaigus, konkurso daly
vis gauna j|š laikraščių ir žurnalų leidėjų 
liudijimą apie jo surinktas naujas prenu
meratas. šluos liudijimus jis persiunčia 
savo krašto Lietuvių Bendruomenės arba 
jai atstovaujančios organizacijos valdybai 
ne vėliau spalio mėn. 1 d.

5. Kraštų valdybos visus gautus duome
nis pasiunčia PLB Valdybai iki lapkričio 
mėn. 1 d. PLB Valdyba paskelbia konkur
so laimėtojus ne vėliau gruodžio 1 d.

6. Konkurse yra skiriamos trys premi
jos: pirmoji premija — 350 dol., antroji— 
250 dol. ir trečioji — 150 dot.

7. Laikraštis ar žurnalas, kuriam kon
kurso metu buvo surinkta daugiausiai 
naujų prenumeratų, gauna 250 dol.

PLB Valdyba

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 56

(Iš skaičių — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 — lengvai 
galima sudaryti du skaitmenis, kurių vie
nas yra dvigubai didesnis už kitą. Pvz., 
1046 dukart didesnis už 523.

Pabandykite iš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
sudaryti du skaitmenis, kurių vienas būtų 
dvigubai didesnis.

Atsakymas Nr. 55
22 ir 10 butelių.

— Aš niekad nevalgau maisto, kuriame 
yra gyvulinių riebalų, dažų, apsaugojimo 
chemikalų ir kitokių priemaišų.

— Ir kaip jautiesi?
— Alkanas.

Amerikoje mažam miestely, pralalmė 
jęs rinkimus, ’gatve eina senasis šerifas, 
pasikabinęs du pistoletus. Iš tūkstančio 
gyventojų, tik du už jį balsavo.

— Nusiimk pistoletus, ne tik žvaigždę, 
— sako jam praeivis.

— Būdamas toks nepopuliarus, turiu 
juos nešioti, — atsako buvęs šerifas.

Pasaulio mokslininkai vis dar ginčijas!, 
ar atomo suskaldymas buvo gudrus daly
kas?

2
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Anapus Atlanto
šimtametės lietuvės

CMcagoje gyvenanti Rozalija Žymantai
tė - Misevičienė atšventė šimtąjį savo gim 
(tadienį. Ji yra gimusi 1881 m. vasario mėn. 
18 d. Vanagiškių km. Raseinių apskr. ūki
ninkų šeimoje.

Gimtadienio proga buvo pasveikinta 
žento Alekso Vakselio ii’ vaikaičių. Taipgi 
sveikinimas atsiuntė JAV preside n ta s Ro
nald Reagan su žmona, Illinois guberna
torius J. Thomson, Chicagos mėrė J. Bur- 
ne ir Illinois abu senatoriai: Charles H. 
Percy ir Alan J. Dixon.

Rozalija Misevičienė turėjusi 4 vaikus, 
bet visi jau yra išmirę. Jos vyras Bronius 
Misevičius mirė būdamas tik 40 m. am
žiaus. Ji labai religinga, skaito spaudą, 
dar gerai mato ir turi gerą atmintį. Ją pri 
žiūri jos minusios dukters dr. Marijos vy
ras Aleksas Vakselis.

O Putname, prie New Yorko, Nekalto 
Prasidėjimo Marijos seselių vienuolių va
dovaujamuose Matulaičio senelių namuose 
gyvenanti Antanina Mikšytė - Vedeckie- 
nė, kovo mėn. 4 d. taipgi paminėjo šimto 
metų savo amžiaus sukaktį. Jai seselės su
ruošė kuklų minėjimą.

Antanina Vedeckienė buvo pasveikinta 
atvykusios dukters ir sūnaus. O ir vienuo
lyno vadovybės bei Matulaičio namuose 
gyvenančiųjų.

Nors ji jau silpnos sveikatos, bet dar vis 
kruta, juda, o laisvalaikį sunaudoja megz 
'dama įvairiausius mezginius.

Lietuviams labai (palankus JAV 
kongresmanas (pralaimėjo rinkimus

Po gyventojų surašymo 4-tasis distrik- 
tas — rajonas (balsavimo lį JAV Atstovų 
Fūmus( buvo parplėstas — padidintas. Bu 
vo 24 o padarė 22 rajonus.

Tame 4-jame rajone Edward J. Derwins
ki, vis būdavo išrenkamas. Jis jau 24 me
tų išbuvo kongresmanu.

Kaijp seni lietuviai prisimena, jo tėvas 
buvęs lietuvis, bet motina lenkė. Jis užau
gintas lenku, bet yra geras lietuvių drau
gas. Ir tikrai jis draugauja su lietuviais 
ir visur laibai daug padeda Lietuvai ir lie
tuviams. O lietuviai vis jam padėdavo — 
laimėti rinkimus. Labai norėjo ir šį kar
tą, kad jis laimėtų. Bet nelaimė, kovo mėn. 
16 d. Edward J. Derwinski rinkimus į 
kangresmanus pralaimėjo. Nedideliu balsų 
skaičiumi, bet vistiek pralaimėjo. Ir po

Kiti rašo
TAIP SUSINAIKINSIME IR BE KGB
Australijoje įleidžiama „Tėviškės (Pasto

gė“ rašo:
„Eilę metų, įgalima sakyti nuo pat kūri

mosi pradžios, Australijoje lietuviai gyve
no ramų ir kūrybingą gyvenimą be didelių 
barnių ar skandalų. Kas beto, kaip ir vi
sur buvo kai kurių nesusipratimų arba lo
kalinių nesutarimų, kas yra visai natūra
lu demokratinėje bendruomenėje, kaip 
kad ‘r šeimoje.

Gal kiek rimtesnis skandalas buvo iš
kilęs prieš maždaug 13 metų, kai saujelė 
patriotizmu prisidengusių net pačioje bend 
'ruomenės viršūnėse įžiūrėjo išdavikiškų 
pradų, bandė pakirsti bendruomenės au
toritetą ir perimti ir net sugriauti bendruo 
menės laikraštį, aktyviausius bendruome
nės narius apšaukdami bendradanbiauto- 
jais su komunistais arba net visiškai rau
donais. Ir čia pasirodė, kokia yra stipri ir 
vieninga mūsų bendruomenė: ji nesidavė 
suskaldoma ir atmetė išsišokėlių ultimaty
vioms reikalavimus. Gi jie patys nutilo 
pasitraukė į savo urvus niekur neprisidė
ję prie pozityvaus darbo nei anksčiau nei 
vėliau. Bandymas suskaldyti bendruome
nę ne tik kad nepavyko, bet greičiau pa
čią bendruomenę stipriau sucementavo, 
kuo galime ir šiandien pagrįstai didžiuotis.

Bet dešimtmetį trukusi giedra vėl pra
deda niauktis. Vėl atsirado tarsi koks 
slaptas niekeno nepripažintas tautos gynė
jų tribunolas, kuris savo aukomis pasirin
ko atskirus, labiausiai bendruomenėj pra- 
sikišiančius asmenis apšaukiant juos bend 
radanbiautojais su tautos pavergėju ir 
KGB įrankiais, šio neatsakingo elemento 
įtarinėjimai paverčiami tiesiog kaltini
mais tokį asmenlį pasmerkiant arba tiesiog 
eliminuojant iš aktyvios veiklos. Kiek 
jautresnis tokių kaltinimų — įtarinėjimų 
nepakelia ir savanoriškai pasitraukia, 
ypač nesulaukiant jokio užnugario, šian
dien vienas, rytoj gal kitas, ir taip ilgai
niui pati bendruomenė liks be autoritetų ir 
tuo bus sunaikinta lietuvybės tvirtovė, ku 
ri sėkmingai nešė vėiiavvą jau virš tris
dešimties metų“.

„Tėviškės Pastogės“ vedamasis nurodo 
konkretų atveją, kaip vienas Sydnėjaus 
lietuvis, kuris su pasišventimu dirbo per 
30 metų lietuvišką darbą, dabar tapo pik
tos valios žmonių apjuodintas, kaip pana
šiai yra dabar daroma ir D. Britanijoje.

Straipsnis yra baigiamas tokiais žo
džiais:

„Tokiu būdu i'š tiesų, kas gi griauna 
mūsų rezistenciją — KGB ar mes patys? 
Iš tikrųjų ir toliau vienas kitą taip beįta- 
rinėjant nereikės jokios pašalinės inter
vencijos — mes patys vienas kitą sunai
kinsim, ir, be abejo, mūsų ir mūsų tautos 
priešo džiaugsmui. Ar tuo patarnausime 
bendruomenei ir savo pavergtai tautai?“

24 m., turės perduoti ir su likusiais kong
rese bendradarbiais atsisveikinti. Jis yra 
teisininkas, respublikonas.

(Padidinus 4-tąjį balsavimo rajoną, atseit 
sujungus du į vieną, atsirado jau du kong- 
resmanai ir abu respublikonai. Tai Ed
ward J. Derwinski, 55 metų amžiaus, ir 
kongresmano pareigose buvęs 24 metus, 
o kitas George O'Brien 65 metų amžiaus 
ir kongresmano pareigose 10 metų.

Edward J. Derwinski lengvai tikėjosi 
savo oponentą nugalėsiąs. Bet išėjo at
virkščiai.

Lietuviai labai jau buvo subruzdę, Der- 
winskiui padėti. Buvo net sudarę komite
tą pirm. Jonas Talandis, inž. Vincas Sa- 
maBka ir 26 nariai. Komitetan įėjo veik
lūs, lietuvių žinomi veikėjai ir organiza
cijų vadovai. Visi buvo tikri laimėjimu.

Pasirodo, kad niekada nereikia pasitikė
ti ir sustoti, manant, kad pakaks. Bet gy
venime taip nebūna: reikia sunkiai dirbti 
iki tikro laimėjimo, žinoma, labai lietu
viams gaila praradus JAV Atstovų Rūmuo 
se, tokį labai gerą draugą kaip Edword J. 
Derwinski.

Tarp remiančių kongresmaną Edward
J. Derwinski, komitete buvo VLIKo val
dybos pirm. dr. Kazio Bobelio, JAV LB 
valdybos pirm. inž. Vytauto Kutkaus pa
vardės. Bet nebuvo ALT-os valdybos pirm, 
dr. Kazio Šidlausko.

Turbūt ALT-os vadovybė nujautė arba 
žinojo, kad Edward J. Derwinski vistiek 
pralaimės, tai jie ir nekvaršino galvų, 
jam padėti. Jei jie būtų prisidėję, tai gal 
jis būtų ir laimėjęs kas dabar gali žino
ti? Lietuviai tikrai pralaimėjo, Derwinski 
asmenyje.

Lietuvių Bendruomenės {rinkiminiai {metai
Pagal Lietuvių Bendruomenės įstatus, 

šie metai yra rinkiminiai, nes renkama 
JAV LB X Taryba ir į PLB seimą atsto
vai. Rinkimai vyks š-m. gegužės mėn. 8 
ir 17 dienomis.

Jau sudaryta vyriausia rinkimų komi
sija ir jai vadovaus, Jersey apygardos LB 
pirmininkas Kazys Jankūnas.

Bet dar ir kiekviena LB apygarda ir 
apylinkė taip pat turi savas rinkimų ko
misijas. Rinkimų komisijos apygardose 
viską paruoš, t.y. paruoš kandidatų sąra
šus, blankas ir t.t.

Rinkimai pravedami demokratiškai. De
šimts narių raštu pasiūlė kandidatą, bet 
pastarasis, turi sutikti raštu. Tada jis 
įtraukiamas į apygardos kandidatų sąra
šą ir balsuojama už pasirinktuosius. Ga
vę daugiau balsų, skaitomi išrinktais.

Prieš ketverius metus, renkant IX Ta
rybą, LB ardytojų buvo išvystytas, rinki
mų trukdymas. Bet patriotai lietuviai ne
kreipia daug dėmesio ir rinkimuose daly
vavo didelis skaičius — daugiau kaip 8 
tūkstančiai balsuotojų.

Šiais metais vėl tas pats prasideda. Vėl 
jie jau triūbija, kad lietuviai nebalsuotų, 
t. y. nedalyvautų rinkimuose.

Naujoji /Vyriausios (Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto valdyba pasiskirstė 

pareigomis
JAV sostinėje, Washington D.C. savo 

raštinę turi Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas. Jos vedėja iki šiol buvo 
Margarita Samaitienė, dabar jau dr. Do
mas Krivickas.

šjm. kovo mėn. 13 d. savo raštinėje, net 
7 vai. posėdžiavo naujoji VLIK-o valdyba.

šiais metais baigėsi, senosios VUKo vai 
dytbos terminas. Atstovų — Taryba iš VL 
IKą sudarančių organizacijų ir vėl pasi
rinko ir išsirinko VLIKo valdybos pirmi
ninku dr. Kazį Babelį. Jis sudarė valdybą, 
laisvai pasirinkdamas atatinkamus lietu
vius. Sudarytą valdybos sąstatą VLIKo 
Taryba patvirtino.

ŠJm. kovo mėn. 13 d., posėdyje VLIKo 
valdybos pirmininkas dr. Kazys Babelis, 
paskyrė pareigas, kiekvienam valdybos 
nariui. Liko dar neužimtos trys vietos ir 
valdybos pirmininkas, esant reikalui, į 
jas paskirs ir tuomi daugiau praplės val
dybos pajėgumą.

VLIKo vaidyba darbo atžvilgiu, taip per 
sitvarkė, kad valdybos pirmininkas, turės 
mažiau pareigų o daugiau VLIKo darbus 
stebės. Dr. Kazys Bobelis gyvena Florido
je. Jis yra gydytojas, turi daug darbo, kaip 
gydytojas ir chirurgas o dargi nori akty
viai dalyvauti Respublikonų partijos veik
loje. Tai atliekamo laiko, kaip ir neturi.

Dr. Domas Krivickas, gyvenąs Washing 
ton D.C. netoli VLIKo raštinės, sutiko bū
ti VLIKo valdybos pirmininko pavaduoto
ju ir raštinės vedėju. Be to jis galės, rei
kalui esant, šaukti valdybos narių pasita
rimus — posėdžius ir jiems pirmininkauti.

Dr. Domui Krivickui ptiėš 3 metus VL 
IKo Taryba pasiūlė VLIKo valdybos pir
mininko pareigas, bet jis pasiūlymą nepri 
ėmęs, nors jį tada labai rėmė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvių Fron
to Bičiuliai. Dabar jis priėmęs Valdybos 
pirmininko pavaduotojo pareigas, žada 
taikingai išspręsti VLIKo ir PLB ginčą.

Be dr. Domo Krivicko, kaip pirmininko 
pavaduotojo, VLIKo valdyboje dar parei
gas turės, būtent: dr. Kostas Jurgela — 
vicepirmininkas politiniams reikalams, 
dr. Jonas Stikliorius — sekretorius, dr. 
Elena Armanienė — iždininkės ir teisės 
patarėjo, Nijolė šlapetytė - Vaitekūnienė 
— vicepirmininkė, kaip teisininkė dirbs 
žmonių teisių komisijoje, Vytautas Jokū- 
įbatis — vicepirmininkas, lietuvių tarp or
ganizaciniams reikalams, dr. Jokūbas Stu-

kas — vicepirmininkas — informacijos 
reikalams, amerikiečių spaudoje ir radio, 
Jonas Daugėla — vicepirmininkas infor
macijos reikalams lietuvių spaudoje ir ra
dio, Liūtas Grinius — valdybos narys.

Toks darbų pasiskirstymas VLIKo val
dyboje, o ypatingai dr. Domo Krivicko pa
skyrimas su didelėmis teisėmis, pirminin
ko pavaduotoju, rodo VLIKo gerą norą.

JAV kongrese prisiminta {Lietuvos 
nepriklausomybės šventė

Vasario mėn. 23 d. JAV Atstovų Rū
muose ir Senate gražiai paminėta Lietu
vos nepriklausomybės šventė.

Gindami lietuvių tautos teisėtus reika
lavimus, turėti nepriklausomą ir laisvą 
Lietuvos valstybę, kurią neteisėtai, karine 
jėga 1940 m. birželio mėn. 15 d. okupavo 
Sovietų Sąjunga, —net 70 kongresmanai 
ir 16 senatoriai Lietuvos nepriklausomy
bės ir laisvės reikalais pasakė įspūdingas 
kalbas. Visi jie pasimerkė Sovietų Sąjungą 
ir pabrėžė, kad lietuvių tauta turi pilną 
teisę atgauti nepriklausomybę ir laisvę, 
kurią panaikino Sovietų Sąjunga. Taipgi, 
pasakytose 'kalbose, kaip kongresmanai 
taip ir senatoriai pilnai pritarė JAV pre
zidento politikai nepripažnti Lietuvos oku 
pacijos, bet taipgi ryžtingai pasisakė, kad 
Lietuva vėl turi būti nepriklausoma ir 
laisva. O Sovietų Sąjunga privalo iš jos 
teritorijos su savo kariais ir administra
cijos pareigūnais pasitraukti.
Pasaulio (Lietuvių /Bendruomenės atstovai 

buvo {priimti (Illinois senatoriaus 
Charles JI. Percy

Vasario mėn. 17 d., Illinois senatorius 
Charles H. Percy, savo įstaigoje, priėmė 
Pasaulio Bendruomenės atstovus. (Senato 
rius dar yra Senato užsienio reikalų ko
misijos pirmininkas). Pasikalbėjime daly
vavo; PLB visuomeninių reikalų komite
to pirmininkas dr. Kazys Ambrozaitis, 
PLB ruošiamos „Lietuvių Dienos“ komir 
teto ryšininkas su valdžios pareigūnais ir 
JAV Lietuvių respublikonų federacijos 
pirmininkas inž. Anatolijus Milūnas, PL 
B ruošiamos „Lietuvių Dienos“ rengimo 
komiteto pirmininkas ir Lietuvių Fondo 
steigėjas dr. Antanas Razma, PLB valdy
bos vicepirmininkas dr. Saulius Kuprys.

Taipgi pasitarime dalyvavo senatoriaus 
Charles H. Percy vyriausias asistentas 
Washington D.C. Scott Cohen ir Birutė 
Bulotaitė.

Pasikalbėta lietuviams rūpimais klausi
mais. Dalyvavusieji pasimatyme labai pa
tenkinti, galėję viską aptarti ir susitarti.

Reikia pasakyti, kad senatorius Charles 
H. Percy, Lietuvos ir lietuvių reikalams 
visada palankus. Jis visada lietuviams pa
deda, lietuviškus reikalus sprendžiant.

Andrius Laukaitis

SPAUDOJE

Rašo K. Valteris

Laisvalaikio

darbų!“. Salėj nuaidi 
ką atstovai pagalvojo 
šposininkai, parodė sa-

POPIEŽIAUS MILŽINAS
Jo ūgis 193 cm (6 pėdos 4 coliai) ir sve

ria 100 kg (16 stonų). Ne, čia kalbama ne 
apie naują sporto žvaigždę, o apie arkivys
kupą Paulių Marcinkų, neoficialų popie
žiaus asmeninį sargą, juokais anglų pra
mintą popiežiaus gorila.

Kaip anglų populiarus laikraštis The 
SUN sakė, jis nėra pavojingas vyras, ta
čiau pakankamai stiprus ir ištvermingas, 
kad jam būtų patikėta šv. Tėvo gyvybė.

Tikimasi, kad popiežiui gegužės mėne- 
syse lankantis Didžiojoje Britanijoje, arki 
vyskupas Marcinkus, turintis 59 metus, 
saugos šventą tėvą kiekviename jo žings
nyje.

Buvęs Amerikos futbolistas, kuris, kaip 
galvojama, greitu laiku bus paskelbtas 
kardinolu, yra viena iš keisčiausių figūrų 
Vatikano hierarchijoje.

Jis nėra vientiktai viso pasaulio 750 mi
lijonų Romos katalikų dvasios vadovo as
mens sargybinis. Arkivyskupas taip pat 
prižiūri ir šventosios Bažnyčios piniginius 
reikalus.

Jo sekretorius yra pasakęs: „Jis dirtba 
kaip vergas. Ir jeigu popiežiaus gyvybei 
iškiltų pavojus Marcinkus yra pirmiau 
pasiruošęs jį atremti. Būti Popiežiaus as
meniniu sargybiniu — pagrindinė arki
vyskupo dartbo dalis.

Kartą jis jau yra išgelbėjęs ankstesnio 
popiežiaus Paulio gyvybę. Tai atsitiko Fi
lipinuose 1970 metų lapkričio mėnesį, kai 
pamišęs Bolivijietis, vardu Mendoza, gink 
luotas peiliu, užpuolė šv. Tėvą, jam tik at
vykus j šalį. Arkiv. Marcinkui pavyko iš
mušti peilį iš Mendozos rankų ir popie
žius buvo tik lengvai sužeistas.

Tačiau 1981 m. gegužės mėnesį, Romo
je įvykus pasikėsinimui į popiežiaus gyvy
bę, arkivyskupas nebuvo šalia Šventojo 
Tėvo.

Arkivyskupas Marcinkus sportuoja žais
damas jo mėgstamą golfą ir tenisą. Bet 
būdamas Vatikano banko prezidentu nuo 
1969 metų, jis nebegali daug laiko skirti 
sportui.

Arkiv. Marcinkus taip pat užima 108 
akrų Vatikano miesto valstybės administ
ratoriaus postą, rūpinasi popiežiaus pa
saulinio. masto kelionėmis, įskaitant jo 
vizitą į D. Britaniją.

„Jis — narsus, štai kodėl jį visada ga
lima“ matyti šalia popiežiaus. Jis su pavo
jumi yra susigyvenęs“. Tai jo sekretoriaus 
žodžiai.

Kaip popiežiaus „karalystės“ galva, ar
kiv. Marcinkus tuii vesti derybas su 3000 
maištaujančių darbininkų, kurie kelia to
kius pačius reikalavimus kaip dirbantieji 
Leilandui (Leyland) — Britanijos auto
mobilių įmonė).

Arkiv. Paulius Marcinkus, jauniausias 
neturtingo lietuvio emigranto sūnus, ku
rio vaikystė prabėgo pietinėje Čikagos 
dalyje, priėmė kunigo šventimus turėda
mas 25 metus ir 1964 metais tapo neofi
cialiu popiežiaus asmens sargybiniu ir ke
lionių organizatoriumi, — sako anglų 
laikraštis.

„Jis visada šalia Švento Tėvo. Tai ir 
yra jo pasisekimo paslaptis“, tvirtina Ita
lijos saugumo policijos atstovas. „Jis tiek ' 
artimas popiežiaus aplinkai, kad niekas 
nežiūri į jį kaip į asmens sargybinį, net 
teroristai' ignoruoja jį. Nežiūrinti jo vė- 
lyvaus amžiaus, jis tebėra stiprus ir iš
tvermingas. Ne kaip sektųsi tam, kas pa
kliūtų 
beturi 
jėgą.

LIETUVOJE
REDAKTORIŲ VARGAI

Vilniuje leidžiamas „Literatūra ir me
nas“ rašo:

„Ar ne parodoksalu, kad respublikoje 
gausėjant aukštos kvalifikacijos mokslo 
darbuotojų (...), parengiamų ir pateikia
mų leidyklai rankraščių kalba ir stilius 
tebėra labai menkas?! (...,) Kiek dar gar
sėjančių ir išgarsėjusių mokslininkų ne
sidrovi atnešti į leidyklą rankraštį, kuria
me gausybė nenuoseklumų, pasikartojimų; 
ką jau sakyti apie logiką ir stilių, kai mir
gėte mirga gramatikos klaidų! Žinoma, 
nemaža tokių rankraščių redaktoriai at
meta, bet dažnai, planų spaudžiami, dienų 
dienas narplioja sakinį po sakinio, iš žo
džių painiavos išlukštena sunkiai suvokia
mą jo prasmę, o paskui valandų valandas 
„derina“ su autoriumi, t.y. jam aiškina, 
kaip reikia taisyklingai reikšti mintį.“

(„Mokslas“)

„Nors įprasta manyti, kad geras mintis 
protingi žmonės moka dėstyti gražia kal
ba, praktikoje pasitaiko visokių kuriozų. 
(...) Vienas, žiūrėk, šimtus' kartų taisinė
jo tą patį dalyką, perrašo viską iš naujo, 
kitas užsispyręs nenori taisyti aiškios klai 
dos ar savo iš piršto išlaužto fakto ir pan.

... ar nevertėtų bendromis pastangomis 
sukurti tokią atmosferą, kad autoriai ne
išdrįstų siūlyti leidyklai nevalyvos kallbos 
rankraščių (tokių autorių, deja, gana 
daugi), o leidėjai reikalautų ne tik daly
kinių, bet ir kalbos recenzijų". („Mintis“)

„Deja, leidyklai nesiseka apsaugoti re
daktoriaus nuo tų darbų, kurie jam nepri
klauso. Dar pernelyg ‘įsigalėję posakiai: 
čia redaktorius padirbės, čia redaktorius 
pataisys; kalba prasta, tegul padiribėja re
daktorius ir tk. O visu tuo pirmiausia tu
rėtų pasirūpinti save gerbiąs autorius.“

(„šviesa“)

GAVO (PREMIJĄ
Sovietinės žurnalistų sąjungos valdyba 

paskyrė premiją „Tiesos“ bendradarbiui 
Vytautui Žeimantui už „publicistiką kont
rpropagandos klausimais, buržuazinės ide
ologijos demaskavimą.“

Kaip buvo pažymėta komunistinėje span 
doje, V. Žeimantas „demaskuoja buržua
zinius nacionalistus, jų talkininkus, kapi
talistinį gyvenimo būdą bei buržuazinę ide 
ologiją.

KRITO (DAUG GALVIJŲ
Žemės ūkio ministerija oficialiai prane

šė, kad Jurbarko rajone pernai krito daug 
galvijų. Nors per pirmuosius žiemojimo 
mėnesius galvijų kritimų šiek tiek suma
žėjo, tačiau per sausį pašoko dvigubai. 
Dėl prasto šėrimo, blogų laikymo sąlygų 
Pavidaujo kolūkyje sausio mėnesį krito 
28 didelio svorio veršiai.

Jeigu 1977 m. rajone iŠ karvės buvo pri
melžta vidutiniškai 3525 kg pieno, tai per
nai — 2528 kg, arba 997 kg mažiau. Rajo
no ūkiuose karvių produktyvumas buvo 
žemiausias respublikoje, o bendroji pieno 
produkcija sumažėjo 6 proc. lyginant su 
1980 m.

mąstymai
PALAIMINTAS GINČAS

Tai įvyko prieš daugelį metų Lietuvių 
Namuose, Londone laike DBLS atstovų su 
važiavimo. Atstovai kalba, ginčyjasi. Stai
ga už lango iš viršaus nuleidžiamas ketur
kampis baltas popieris su įrašu: „Mažiau 
ginčų — daugiau 
juokas. Nežinau 
apie šį šposą, .bet 
vo neišmanymą.

Atsimenu ir kitą faktą. Prieš kokį 15 
metų Herefond'o ligoninėj turėjom laboran 
tą, kurį prieš 30 metų buvau pažinojęs 
Binminghiam'o universitete. Tai buvo ty
lus, bėt įdomus vyrukas su kuriuo buvo 
malonu pasikalbėti. Jo žmona turėjo tar
nybą mieste ir juodu visada pietaudavo 
Vienoj ar kitoj valgykloj mieste, o papie
tavę ateidavo prie ligoninės vartų ir čia 
kalbėdavosi. Kantą pasidomėjau kokia te- 
levizijcs programa juodu domisi. Atsaky
mas buvo gana netikėtas: esą jie neturfį 
nei televizijos, nei radijo aparatų! Kai pa
klausiau (kaip juodu praleidžia laisvalai
kius, tai jis ramiai atsakė „Kalbamės“. 
Taigi juodu kalbasi namie, kalbasi pietų 
pertraukos metu! Be abejonės juodu visą 
laiką ginčyjasi. Nesiginčyjant kalba baig
tųsi jei ne po keliolikos minučių, tai tik
rai po kelių valandų ir po to būtų tyla... 
Vienas tik diktuotų, o kitas vergiškai klau
sytų... Valstybiniu mastu tai yra diktatū
ra; juo mažiau leidžiama pasiginčytų pa
kritikuoti — juo žiauresnė diktatūra. Gin
čų bijo tik tie, kurie jaučiasi kalti, kurie 
jaučiasi esą neišmanėliai, kurie nesupran
ta ginčų prasmės ir naudos, ar kurie nori 
dominuoti.

Aš visada jaučiau pagarbą vienam iš 
DBLS steigėjų — p. M. Bajorinui. Būda
mas laikinuoju „E.L .“ redaktorium jis 
pritemidė savo žvaigždę ginčų baime. Tuo 
metu garsėjo barboiininikų - valterininkų 
./kautynės“ — ginčai. Ir kai skaitytojai I jėgą. Jis pasakė, kad lenkai praeityje yra 
jau pradėjo „gėrėtis“ ana draugiška „ko-1 turėję daug pralaimėjimų, tačiau Rytų 
va“ — gaunu iš p. Bajorino laiškutį, įsa
kantį „užbaigti ginčus“. Mano manymu 
ginčų negalima užbaigti: ginčai patys pa
sibaigia kai besiginčyj an tieji pritrūksta 
argumentų. Kodėl netęsti ginčų mėnesiais 
metais, dešimtmečiais? Ginčai neturėtų 
baigtis tol kol viena ar kita pusė randa 
NAUJŲ — ŠVIEŽIŲ argumentų savo nuo
monei paremti. Aišku, ginčai turi būti kul
tūringi ir neišvirsti į rietenas. Tam juk 
yra Redakcinė Kolegija!

jo nemalonėn, kadangi, jis dar te- 
Amerikos futbolisto sudėjimą ir 

A.K.

NUTEISTAS (LATVIS
Sausio 13 d. Latvijoje jaunas gydytojas 

Juris Vinke’.is buvo nuteistas dviem me
tams darbo stovyklos už „anltisovietinę 
agitaciją“. Jis buvo suimtas 1981 m. ge
gužės mėn., kai pas jį buvo rasta Pavils 
Bruverso knyga>, išleista Vak. Vokietijoje. 
Autorius buvo jo draugas, kantu stiudija- 
vęs Rygos medicinos institute.

PRIEKAIŠTAS LATVIŲ 
TAUTOSAKININKAMS

Latvijos kcimiur.tstų partijos laikraštis 
DARBO JAUNIMAS paskelbė straipsnį, 
kuriame sakoma, jog komunistai privalo 
stebėti latvių tautosakos draugiją, kuri 
yra labai populiari jaunimo tarpe. Sąjū
džiui prikišama, kad jis esąs tautiniai sen 
timenta’.us ir jame trūksta sovietų patrio
tizmo ir leninizmo.

LIETUVIŠKAS iPORCELIANAS
Kauno „Jiesios“ dailiosios keramikos 

gamyklos atsidarė porceliano cechas, ku
riame pradėti gaminti kavos servizai.

Šiam darbui ruoštasi šešerius metus. 
Per tą laiką specialioje laboratorijoje 
specialistai sudarė porceliano gamybos re
ceptūras. Įrengimų gauta iŠ Vak. Vokieti
jos, degimo krosnys — iš Italijos. .Atra
mos“ gamykla pagamino džiovyklas, o pa
tys keramikai — puodukų liejimo pusau- 
tomačius.

Sukurti porceliano gamybos receptūrą 
— svarbiausia. Mat tarp porceliartininkų 
paplitusi nerašyta taisykflė“J „Pats sutver
si — labiau mylėsi“ Ne paslaptis, ir nu
pirkus licenziją, ne visada gaunamas toks 
porceliano tvarinys, koks išrašytas recep
te. Čia, kaip ir visoje dekoratyvinėje ke
ramikoje, labai svarbu meistrai, žmonės, 
kurie tą gaminį kuria.

Gamyklos direktorius sako:
— Iki šiol Lietuvoje porceliano niekas 

negamino. Todėl teko pradėti „iš nieko". 
Tai sunkiausia.

Be kavos servizų, keramikos gamykloje 
gaminamos atskiros porcelianinės vazelės, 
puodeliai ir kt. maži suvenyrai.

POETAS MILOŠAS APIE LENKIJĄ
Nobelio literatūros premijos laimėtojas 

Czeslaw Milosz pareiškė „San Francisco 
Examiner“, kad Lenkijoje ilgainiui trium
fuos žmonių dvasia, kuri nugalės karinę

Europoje laisvės troškimas nėra laikinas 
dalykas. Jis išliks ir laimės, pasakė Mi
losz, pridėjęs kad valdžiai „Solidarumas“ 
buvo pavojingas, nes pasikėsino į mono
polį. Amerikiečiai nesupranta krizės reikš
mės, pasakė rašytojas. Tai nėra Lenkijos 
vidaus reikalas, tai yra dar vienas sovietų 
agresijos tarpsnis. Ekonominės sankcijos 
turėtų (būti taikomos ne lenkams, bet — 
Sovietų Sąjungai, pareiškė poetas.

(Draugas)

ALKOI1OLISMO PASEKMĖS
LTSR Centrinės statistikos valdybos vir

šininkas Lengvenis savo 1979 m. išleistoje 
brožiūroje su grifu „Tik tarnybiniam nau
dojimui“ rašė, kad nuo 1950 m. iki 1979 
m. gimimas protiniu požiūriu nepilnaver
čių vaikų Lietuvoje padidėjo dvylika kar
tų. Be to, LTSR švietimo ministerija pa
teikia duomenis, kad per tą laiką debi
tams — mažapročiams skirtų pagalbinių 
mokyklų skaičius išaugo nuo 5 iki 50-ties. 
Atrodo jog 'šis siaubą keliantis rezultatas 
buvo pasiektas dėl gyventojų nukultūrėji- 
mo ir negirdėtai išpiitusio alkoholizmo. 
Vadinasi, Lietuvos priaugančios kartos 
sveikatos (būklė yra ne tiktai nepatenkina
ma, bet ir tragiška. Dar daugiau, padėties 
gerėjimo perspektyvos neaiškios.

(Aušra Nr. 24)
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Nuoširdžiai dėkoja.
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AUKOS (SPAUDAI
A. Baranauskas — 5.00 sv., Ild. Meilus

— 3.00 sv., K. Skudutis — 2.00 sv., Aldo
na Kuičinskienė, V. Cibulskas ir Pr. Bra- 
d'ulskis po — 1.50 sv.

Ačiū.
34-to METINIO SUVAŽIAVIMO 

DARBOTVARKĖ
Šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 124 d.
12,30 Suvažiavimo atidarymas
1. Rinkimai
a. Prezidiumo
b. Rezoliucijų Komisijos
2. Darbotvarkės priėmimas
3. Sveikinimai
4. 33-čio Metinio Suvažiavimo Ir Ypatin

go Suvažiavimo protokolai
5. Pranešimai
6. Diskusijos
17.00 Lietuvių Namų B-vės akcininkų 

susirinkimas
19.00 Vakarienė

Sekmadienis, .1982 m. (balandžio mėn. {15 d.
9.00 Pamaldos

10.00 7. Mandatų Ir Nominacijų Komisi
jos pranešimai Sąjungos narių skai
čiaus pakeitimas

8. Rinkimai
a. Centro Valdybos (3-jų narių)
b. Tarybos (2-jų narių)
c. Revizijos Komisijos (3-jų narių)
d. Sekančio Visuotinio Suvažiavimo 
Mandatų ir Nominacijų Komisijos 
(3-jų narių)

e. PLB Seimo atstovų (5-lų asmenų.)
10.45 Lietuvių Namų B-vės Direktorių 

rinkimai (3-jų asmenų)
11.15 9. Centro Valdybos rezoliucijos

a. Revizorių paskyrimas ir atlygi
ntas
b. Sąjungos Įstatų pakeitimai bei pa

pildymai
c. Lietuvių Namų B-vės akcijų su
pirkimas

10. Pranešimai iš DBLS veiklos
11. Klausimai ir sumanymai
12. Bendros rezoliucijos
Suvažiavimo uždarymas — Tautos Him

nas.
DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 

RINKIMŲ [REZULTATAI
Centrinis skyrius turi 58 narius. Rinki

mų lapelius prisiuntė 39 nariai. Vienas 
(balsavimo lapelis buvo netinkamas. Rin
kimus pravedė ir balsų skaičiavimą atliko 
DBLS Centro valdybos paskintoji komisi
ja.

Pagal baisų skaičių i skyriaus valdybą 
(buvo išrinkti: V. Vilimaitė — 26, K. Makiū 
nas — 25, A. Vilčinskas — 23. Kandidatas 
liko S. Bosikis — 22, V. Leonas — 13.

— Skyriaus revizoriais išrinkti: p. Ma- 
šalaitis — 36, E. Matukas — 32, Kandida
tas — V. Rudaminas — 8.

Atstovais j DBLS metinį suvažiavimą 
išrinkti: P. Mašalaitis — 26, A. Vilčinskas
— 22. Kandidatu liko S. Bosikis — 13.

Už skyriaus valdybos piniginės apyskai
tos patvirtinimą balsavo 26 nariai, prieš
— 1.

Rinkinių Komisija
Londonas

A.A. E. [LUŽIENĖS LAIDOTUVĖS
Londone mirusios Emilijos Lūžienės lai

dotuvės bus antradieni, balandžio 27 d.
Lietuvių bažnyčioje pamaldų pradžia 

11 vai.

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 5.0o 
sv. ui coli. Dideanl skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už lalkražtyje 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, 

ritą, ae būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
mone.

A.A. (VALENTINAS RIBOKAS
Londono lietuvius sukrėtė skaudi žinia: 

Velykų dieną savo bute staiga mirė Va
lentinas Ribokas. Jis buvo visiems žino
mas ir populiarus nuo tų laikų, kai iš pra
džių pradėjo dirfbti lietuviškoj Baltic 
Stores bendrovėj, o vėliau kartu su žmona 
Diana įsigijo nuosavą krautuvę garsiojoj 
Londono Portobello gatvėj. Pe.r trumpą 
laiką, Valentinas sugebėjo išplėsti tą mais 
to ir specialių skanėstų parduotuvę. Iš
kelti jos kokybinį vardą ir susidaryti dide 
lę klientūrą. Ne vien lietuviai, anglai ir 
gausūs toj miesto daly gyvenantieji kita
taučiai, bet ir netoli esančiųjų įvairių 
ambasadų tarnautojai, įprato lankytis jo 
krautuvėje, ne vien tik dėl gerų produktų, 
'bet ir malonaus, švaraus patarnavimo ir 
pasikalbėjimo, nes Valentinas pasižymė
jo daugelio kalbų žinojimu.

Po keleto metų įtempto darbo, sveikatai 
susilpnėjus, V.D. Ribokai pardavė savo 
„Normandy Stores“ ir išsikėlė į kitus na
mus. Kiek pailsėjęs, Valentinas vėl pra

dėjo dirbti. Gavo darbą Piccadilly rajono 
žymiausioje skanėstų krautuvėj, čia iš
dirbęs apie pusantrų metų, neišlaikė įtem- 
to darbo ir ilgų valandų. Nutarė parduoti 
savo didelius namus, nusipirkti mažesnius 
ir susirasti lengvesnį užsiėmimą. Planai 
buvo įpusėti, bet Valentinas jau nebesu
spėjo persikelti į naujai nupirktuosius na
melius.

A.a. V. Ribokas buvo gimęs 1926 m., ge
gužės 13 d., Baltriškiuose, Panevėžio apsk., 
gausioje ūkininko šeimoje, bet karas, par
tizanų laikotarpis ir Sibiras Išdraskė Ri- 
bokų lizdą. Dabar tik beliko Lietuvoje 
vienas brolis ir senutė motina, kuriai šiais 
metais sueina 100 metų. Ta proga, Valen
tinas rengėsi vykti 'į Lietuvą.

Pasižymėjo Valentinas savo dosnumu. 
Ne vieną kartą stambiom sumom parėmė 
mūsų laikraštį, nuolat aukojo Lietuvių 
bažnyčiai ir kitiems reikalams. Buvo gi
liai tikintis ir sielojosi tautos likimu.

Paliko žmoną prancūzę Dianą, kuri ne 
tik nuolat rūpinosi jo sveikata, bet ir dir
bo Londono Liet. Mot. „Dainavos“ sam
būry ir dvejis metus pirmininkavo.

Ilsėkis', Valentinai, ir sudievu, mes lie
kam čia dar, su pagarba Tau ir atminimu.

A.a. Valentinas Ribokas bus laidojamas 
balandžio 28 d., trečiadienį, 11 vai., iš 
Lietuvių bažnyčias Londone.

MIRĖ P. IŠNYRĄS
Balandžio 15 d. Watforde, netoli Londo

no, rastas negyvas savo bute viengungis 
lietuvis Petras Šnyras, 54 m. amž.

Velionis buvo E.L. skaitytojas.

Bekonas
VELYKŲ POBŪVIS

Tradicinis boitonilškių Velykių pobūvis 
įvyko balandžio 12 d. Po lietuviškų mišių, 
kurias atlaikė kan. V. Kamaitis, Boltono 
lietuviai ir jų svečiai susirinko ukrainie
čių klube prie skaniais valgiais apdėtų ir 
pavasario gėlėmis papuoštų stalų. Po mais 
to palaiminimo ir pirmo alkio numalšini
mo kan. Kamaitis pasakė turiningą kalbą 
pagirdamas vietinius lietuvius už gražų 
sugyvenimą, bendradarbiavimą ir vieny
bę. Jis paminėjo kad Boltono lietuvių ra
telis gali būti pavyzdžiu kitoms Anglijos 
lietuvių kolonijoms ir palinkėjo tokios 
gražios veiklos ateičiai. Skyriaus pirminin 
kas trumpu žodžiu padėkojo mylimam Bol 
tono lietuvių draugui kan. Kamaičlui už 
atsilankymą, šeimininkėms už skanų mais 
tą ir gražius stalus ir visiems boltoniš- 
kiams už dalyvavimą pobūvyje.

Velykinių margučių kompetlciją laimė
jo J. Openshaw ir gavo bonką sherry už 
savo pastangas.

Pobūvis praėjo puikioje, draugiškoje

nuolaikoje — buvo pasišnekėta, pajuokau
ta, išgerta ir padainuota ir nors boltoniš- 
kiai visada šaunius suėjimus padaro, visi 
sutiko kad šis pobūvis tikrai iki šiol bu
vo vienas iš šauniausią.

Manchesteris
FILATELISTŲ (DRAUGIJA „VILNIUS“

Pirmasis šiais metais lietuvių filatelistų 
susirinkimas įvyko balandžio mėn. 17 d. 
Manchesterio lietuvių klube.

Draugijos sekretorius parodė savo nau
jausius lietuviškų p. ženklų įsigijimus, 
nauji p. ženklų katalogai apdiskutuoti ir 
Draugijos ateities veiklos planai aptarti.

Susirinko diskusijas paįvairino V. Mo
tuzą paminėdamas keletą lietuviškos nu
mizmatikos reikalų.

VELYKOS (LIETUVIŲ (KLUBE
Pirmą Velykų dieną M. lietuvių klubas 

savo patalpose, kaip ir kiekvienais me
tais, surengė velykinių margučių ir kepu
raičių varžybas bei velykinį pasilinksmi
nimą. Dalyvavo ekskursija iš Leigh ir 
daug pavienių žmonių iš plačios Mančes
terio apylinkės.

Ta pačia proga L.F.R. vienetas savo rei
kalams surengė bazarą ir loteriją, kur 
buvo galima nusipirkti patinkamų dalykų 
ir išmėginti savo laimę. Be to, buvo fil
muojami atsilankiusieji ir kas vyksta bei 
daroma, ir čia pat rodoma per televizijas 
aparatą; ten buvo galima pamatyti save 
ir kitus. Tas patiko visiems. Vienetas stem 
giasi neatsilikti nuo naujausios technikos 
pažangos ir deda pastangas įamžinti Ang
lijos lietuvių kultūrinę veiklą filmuoda
mas ir rinkdamas šiam reikalui aukas, ku
rių neišvengiamai reikia tolimesniems 
darbams. Jie yra dėkingi tiems, kurie au
koja ir remia jų veiklą.

Margučių varžybose 1-rną premiją lai
mėjo K. Steponavičius, 2trą — M. Aukš- 
kalnienė, 3-čią — I. Gerdžiūnienė. Mar
gučių k-siją sudarė V. Stanionis, P. Pod- 
voiskis ir M. Aukškalnienė.

Kepuraičių varžybose 1-mą premiją lai
mėjo A. Bematavičlenė, 2-trą — J. Jonės. 
Kepuraičių k-siją sudarė kan. V. Kamai
tis ir vienas boltoniškis, kurio pavardės 
neteko sužinoti.
Laimėjusius sveikiname.

Kartu vyko bendri šokiai Ir pasižmonėji 
mas.

A. P-kls

MOTINOS [DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės mėn. 2 d., sekmadienį, 4 vai. 

pjp. M.L.S. klubas savo patalpose rengia 
Motinos dienos minėjimą.

Programoje paskaita ir meninė dalis. 
Po programos — arbatėlė mamytėms. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Noilinghamas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Nottinghamo Moterų draugija ruošia Mo
tinos dienos minėjimą šeštadienį, ge
gužės 1 d. 6. vai. vak. Ukrainiečių, salėje, 
30 Bentinck Rd.

Bus puiki programa, pasirodys Notting
hamo jaunimas neatsiliks ir vyresnioji 
karta. Dainuos garsus Gintaro choras, bus 
laibai turtinga loterija, veiks baras, gros 
šauni muzika.

Kviečiame iš arti ir toli mūsų kaimynus, 
prašome nevėluoti. Nottinghamas laukia 
jūsų.

Moterų Draugija

Prestonas
SUSIRINKIMAS

Šm. gegužės mėn. 1 d., šeštadienį, 4 
vai., 126, Queens Rr., pirmininko S. Macū- 
ros bute, šaukiamas Prestono skyriaus na
rių susirinkimas, (kuriame bus padarytas 
pranešimas iš DBLS-gos atstovų suvažia
vimo ir aptariami skyriaus reikalai.

Skyriaus narius ir prijaučiančius ma
loniai kviečiame dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Stoke-on-Trent
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šių metų gegužės 8 d., 7 vai. vakare, 
Sneyd Arms Kotelyje, Tunstall, Stoke-on- 
Trent, DBLS-gos skyrius ruošia Motinos 
Dienos Minėjimą. Programoje: Sltoke-on- 
Trent, Derbio ponių mokinami jaunieji ar
tistai ir artistės atliks lietuviško žodžio 
Ir dainos pynę. Todėl meninė dalis bus 
ypatingai įdomi ir įvairi. Kai kurie iš jau
nųjų artistų pasirodys pirmą kartą.

Tuojau po programos bus šokiai, gros 
plokštelių muzika.

Visus Stoke-on-Trent lietuvius ir jų 
svečius nuoširdžia prašome šiame sky
riaus paruošime dalyvauti.

Kviečiame ir kaimyninių skyrių prava
žiuojančius lietuvius sulaikyti arklius ir 
užsukti į mūsų šventę.

Skyriaus V-ba

Gloueesteris
MIRĖ K. MAKARAS

Balandžio 12 d. Stroude (Gloucester) 
mirė Kazimieras Makaras. Velionis buvo 
E. L. skaitytojas.

Liet. Sodyba
SODYBOS (TVARKYMAS

Sodybos tvarkymo ir valymo darbai 
eina pirmyn, daug jau yra padaryta, bet 
dar yra daug darbų, kurie reikalingi sku
baus dėmesio.

(Ežero praplėtimas jau įpusėjas, liko iš
kirsti didieji medžiai ir išvežti šiukšles, 
kurios buvo ten supiltos per eilę metų.

Šių metų gegužės mėn. 15-16 dienomis 
vėl yra organizuojama Savanorių Talka 
Sodybos aptvarkymui, visi kviečiami ir 
visiems nakvynė ir maistas bus parūpin
ta.

TRADICINIS SĄSKRYDIS
Tradicinis Sekminių Sąskrydis (gegužės 

28, 29, 30 dienomis) vyks kaip paprastai. 
Specialios programos nėra numatyta, nes 
manoma, kad tuo laiku daug kas dalyvaus 
organizuojamuose Švento Tėvo sutikimuo
se. Bet kas norės atvykti j Sodybą per tra
dicinį Sekminių Sąskrydį, yra mielai lau
kiami. Laisvų kambarių Sekminėms jau 
nėra, šeštadienį gegužės 29 dieną šokiams 
gros puikus orkestras. Sekmadienį ir pir
madienį šokiams bus naudojamos naujos 
plokštelės.

LITUANISTINIS (SAVAITGALIS
Gegužės mėn. 1, 2 ir 3 dienomis Sody

boje vyksta lituanistinis savaitgalis. Da
lyviams rezervuoti visi kambariai.

SODYBOS PROGRAMA
Tolimesnė Sodybos programa bus pa

skelbta vėliau. Ji yra numatyta net iki 
1983 metų.

Italija
PREL. ;L. JTULABAI — .70 (METŲ

Balandžio 28 d. Romoje gyvenančiam 
prcll. dr. Ladui Tutabai sueina 70 metų 
amžiaus.

Sveikiname Gerb. Jubilijatą.
Plačiau — ateinančią savaitę.

Vokietija
V|ELYKŲ ŠVENTĖS LUEBECKE

Luebecke abiejų konfesijų gyvenantys 
lietuviai 10,00 vai. ryto skaitlingai susirin 
ko į lietuviškas pamaldas šv. Velykų pir
mą dieną, Švč. Jėzaus širdies bažnyčios 
kriptoje. Šv. Mišias atnašavo ir dienai pri 
taikintą pamokslą pasakė kun. Vaclovas 
Šarka, atvykęs iš Hamburgo su savo 
padėjėju.

(Pamaldų metu lietuviškos Velykų gies
mės gražiai skambėjo iš kun. Kazimiero 
Senkaus, M.M.S., ką tik paruošto ir Vo
kietijos Lietuvių Katalikų Sielovados 1981 
m. išleisto giesmyno. Tos giesmės buvo 
kun. V. Šarkos multiplikuotos į „Aušros 
Vartų“ leidinėlį.

Po pamaldų bažnyčioje, apie 40 žmonių 
su vaikais susirinko į „Haus Simeon1' na
mų prieglaudos salę, skirtą užsieniečiams 
katalikams. Moterys padengė šventiškai 
ir nuotaikingai atrodančius stalus su 
gausiais ir įvairiais maisto patiekalais, gra 
žiais margučiais ir kepsniais, o vyrai pa
rūpino lengvesnių ir stipresnių gėrimų. 
Kun. V. Šarka sukalbėjo maldą, palaimino 
ir pašventino stalo vaišes, ir kiek pasistip 
rinęs, pasakė Velykų 'šventėmis pritaikin
tą kalbą. Vėliau dar kalbėjo VLB Luebec- 
ko apylinkės valdybas pirmininkas Pranas 
Kotkis. Abu kalbėtojai pasisakė už reika
lą remti Lenkijoje gyvenančių lietuvių, 
ypač Suvalkų trikampyje. Kam siųsti pa
ramą, adresų galima gauti pas kun. V. 
Šarką ir pirmininką Pr. Kotkį.

Tuo laibiau reikia Vak. Vokietijoje gy
venantiems lietuviams suaktyvėti ir šalpą 
sustiprinti, nes Fed. Vokietijos paštas siun 
tinius iki 20 kg persiunčia veltui. Tokia 
akcija tęsis iki 1982 m. birželio mėn.

Iš vokiečių vyriausybės pusės padary
tas didelis palengvinimą siuntinių persiun
timui: į Lenkiją galima siųsti viską, saky
sime, dėvėtus drabužius, apavą, muilą, 
skalbimo miltelius Ir maistą. Tad reikš
tų kaip galima daugiau sukrusti ir mūsų 
broliams bei sesutėms gyvenantiems Len
kijoje pagelbėti.

Po kalbų kun. V. šarka Liturginiu Gies 
mynu su atatinkamais dedikavimais apdo
vanojo VLB Luebecko apylinkės valdybos 
pirmininkąPr. Kotkį, vlcepirm. ir sekre
torė p. Wandą Simon ir Luebecko lietuvių 
parapijas pirmininką J. Pyragą. Už šią 
gražią ir nelauktą dovaną Velykų švenčių 
proga, visi gražiai kun. V. Šarkai padėko
jo Tęsiantis vaišėms, kun. V. Šarka su vi
sais nuoširdžiai atsisveikino ir išvyko at
gal į Hamburgą, ten 15,00 vai. po pietų 
pravesti lietuviams velykines pamaldas.

Po to dar buvo tartasi, kaip Luebecke 
gyvenantys lietuviai sugebėsime ir įsteng
sime iškilmingai pagerbti mūsų ilgų metų 
dvasinį vadovą, didžiai gerbiamą gerada
rį kun. Vaclovą Šarką, jo 60-ųjų amžiaus 
metų jubiliejaus proga, kuris išpuola 
1982 m. gegužės 2 d.

Vaišės labai gražioje ir šiltoje atmosfe
roje tęsėsi iki 18,00 vai. vakaro, šiais me
tais Velykų švenčių orai buvo šalti, be
maž žiemiški.

Šią proga širdingiausiai sveikiname 
Luebecko lietuvių parapijos nenuilstančią 
ir ilgametę šeimininkę p. Stefaniją Stun- 
gurienę, jos 58-ųjų amžiaus metų gimta
dienio proga ir linkime geros sveikatos, ir 
tvirtybės tekančio gyvenimo takeliuose.

J. Pyragas

rSBq 0Q
EUROPOS M U
LIETUVIŠKŲJŲ—— .
SMXJU SAVAITĖ I

St. Mary's College 
Strayberry Hill 

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

Kas norėtų paatostogauti Anglijoje 
prieš Studijų Savaitę ar po jos, rekomen- 
duojlame Lietuvių Sodybą, kuri randasi 
60 km nuo Žemuogių Kalno, kambariai su 
šiitu ir šaltu vandeniu, yra salė šokiams, 
valgykla ir du barai.

Pasivaikščiojimui yra 56 akrai žemės 
su ežeru, maudymosi baseinu, miškeliu, 
žaidimo aikfšte. Pro šalį teka upelis.

Kainos: nakvynė ir pusryčiai 8 svarai, 
viena diena — (nakvynė, pusryčiai, pie
tūs ir vakarienė) 13 svarų, viena savaitė 
su pilnu išlaikymu — 78 svarai. Tos kai
nos yra su valstybiniais mokesčiais. Katn 
reikės, transportas bus parūpintas.

Rukpjūtis yra labai populiarus atostogų 
mėnuo Anglijoje, todėl norintieji yra pra
šomi siųsti užsakymus kuo greičiau.

Reservuoti atostogas Lietuvių Sodyboje 
galima per mūsų komitetą.

Studijų Savaitės Komitetas
2 Ladbroke Gardens

London Wil 2PT 
England

Telefonas: 01-727 2470

LORDO IKAGANO HERBAS
Londono DAILY TELEGRAPH (IV.23) 

pranešė, kad lordas Kaganas, atlikęs kalė
jimo bausmę, vasario mėn. padarė prie
saiką Lordų Rūmuose.

Dabar žinomas menininkas Edward 
Rothwell paruošė lordui Kaganui trijų 
spalvų herbą „geltonos, žalios ir raudonos 
— jo gimtinės Lietuvos tautinių spalvų“.

Herbo piešinyje yra įjungtos KS raidės 
ir koncentracijas stovyklos sargybos bokš
tas, kuris turbūt vaizduoja jo karo metu 
praleistą laiką stovykloje.

PAŠAVL YJE
— Nikaragvos valdžia, už parsidavimą 

svetimųjų interesams, per spaudą purtė 
krašto herojų ir buvusį partizanų vadą 
Pasterą.

— Balandžio 16 d. lenkų komunistų par
tijos savaitraštis „Polityka“ pristatė labai 
liūdną krašto ekonominę padėtį, pabrėž
damas, jog reikės mažiausiai 10 metų su
grįžti į 1970 metų gyvenimo lygį.

— Tanzanijos žinių agentūra pranešė, 
kad kaime, netoli Singidos miesto, mirė 
Hassan Kingamkono, kuris išgyveno 140 
metų.

— JAV karo lėktuvai užkirto kelią so
vietų TU-95 D žvalgybiniams bombone
šiams, kurie buvo įskridę į amerikiečių 
oro gynybos sekimo zoną netoli Cape Cod, 
Massachusetts.

AFGANISTANO PABĖGĖLIAI
Pakistano valdžios įstaigos iki kovo 

mėn. pabaigos užregistravo 2,696,620 Af
ganistano pabėgėlių.

ESTIJOS STATISTIKA
Kaip rodo oficialioji statisitika, estai sa

vo žemėje greit mažėja. Taline 1979 metais 
(buvo 51,2% estų. Iš 73.000 Narvos gyven
tojų 3500 buvo estų. Estų vidurinė mokyk
la ten užsidarė. Iš Baltijslkij 7300 gyven
tojų 233 buvo estai. Iš Sillamae 16,000 gy
ventojų estų yra mažiau kaip 700. E Koh- 
tla — Janve gyventojų estų yra tik ket
virtadalis. (Draugas)

NORI NUSIRAŠINĖTI
12 metų amžiaus lietuviukas, lankęs 

šeštą klasę, norėtų anglų kalba susiraši
nėti su panašaus amžiaus jaunuoliais.

Adresas: Mindaugas Sarva, 
Vingio 2,

PLUNGĖ, Lithuania 235610 
USSR.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchesteryje — balandžio 25 d„ 12.30 

vai.
Bradforde — gegužės 2 d., 12.30 vai. Pri

siminsime mamytes.
Eccles — gegužės 9 d., 12.15 vai.
Leigh — gegužės 16d., 5 vai., šv. Juozapo 

bažn.
Nottinghame —balandžio 25 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Nottinghame — gegužės 2 d., 11.15 vai,, 

už Motinas, Liet, židinyje.
Corby — gegužės 2 d., 14 vai., už Motinas, 

šv. Patrike, Gainsborough Rd. Ir apylin
kių lietuviams.

Nottinghame — gegužės 9 d., 11.15 vai., 
Židinyje.
Leamington Spa — gegužės 9 d., 13.45 vai., 

'šv. Petre.
Coventry — gegužės 9 d., 16 vai., šv. El

zbietoje.
Nottinghame — gegužės 16 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derbyje — gegužės 16 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Birminghame — gegužės 16 d., 18 vai., 19 

Park Rd. Pamaldos už a.a. Antaną Lit- 
vinavičių ir antkapinio paminklo šven
tinimas.
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