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MOTINOS DIENA
Visos civilizuotos tautos skiria vieną 

dieną metuose motinai pagerbti. Tai yra 
Šimtus metų turinti tradicija, bet moder
niais laikais pradėta praktikuoti 1908 me

stais Amerikoje, kiek vėliau kitose pasau
lio valstybėse ir po pirmo pasaulio karo 
Lietuvoje.
—1929 m. kovo 24 d. Lietuvos organizaci
jų atstovų nutarta Motinos dieną švęsti 
ir minėjimus ruošti pirmąjį gegužės sek
madienį. Tad šiais metais Motinos diena 
yra švenčiama gegužės 2 dieną.

Nepriklauscmoje Lietuvoje tą dieną mo 
tinos buvo pagerbiamos viešuose susirin
kimuose, bažnyčiose ir šeimose. Dažnai 
tokiomis progomis gausių šeimų motinos 
buvo visuomeninių organizacijų ar val
džios institucijų apdovanojamos. Tokio
mis progomis būdavo iškeliama motinos ir 
šeimos vaidmuo valstybės gyvenime.

Motina yra šeimos židinio saugotoja, 
pirmoji vaikų auklėtoja ir mokytoja. Ji 
yra pasiaukojusi vaikų globėja. Jokia glo
ba, kad ir rūpestingiausia, negali atstoti 
motinos. Todėl jai pridera didžiausia Pa
garba ne tik šeimoje, bet ir bendruomenė
je. Jos vaidmuo išeivijoje — dar didesnis. 
Motina yra lietuvybės saugotoja ir ugdy
toja.

Lietuvių tautosaka skaisčiausiomis spal 
vomis piešia motinos paveikslą ir skiria 
jai visur pirmą vietą. Nieko nėra gražes
nio už motinos vaizdą prie lopšio,, prie 
ratelio mokant vaiką skaityti ar palydint 
jį į mokyklą. Tai mylinčios motinos vaiz
das, skaisčios meilės, kuriai nėra tolygios 
kitos.

Už tai mūsų meilė ir pagarba motinoms 
netik tą vieną Motinos dieną, bet visur ir 
visuomet.

DBLS SUVAŽIAVIMO

REZOLIUCIJOS
1. D. Britanijos Lietuvių Sąjungos (DB 

IS) suvažiavimas, įvykęs 1982 m. balan
džio 24-25 dd. Londone, sveikina brolius 
ir seseris tėvynėje, kovojančius dėl lietu
vių tautos laisvės.

2. DBLS suvažiavimas sveikina Lietu
vos Diplomatinę tarnybą, Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Centro Valdybą ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Cent 
ro Valdybą., ir kviečia D. Britanijos lietu
vius vieningai remti jų darbus.

3. DBLS suvažiavimas ragina D. Brita
nijos lietuvius Lietuvių Chantos dvasioje 
vieningai dirbti lietuvių tautai naudingą 
darbą.

4. DBLS suvažiavimas kviečia Britani
jos lietuvius kuo skaifflingiau dalyvauti 
29-toje Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitėje ir I-oje D. Britanijos Lietuvių Die
noje.

5. DBLS suvažiavimas, išklausęs Tautos 
Fondo ir Tautinio Paramos Fondo atstovų 
pranešimus, ragina D. Britanijos lietuvius 
visomis išgalėmis remti tuos Fondus pi
niginėmis aukomis.

6. DBLS suvažiavimas siūlo tarp Sąjun
gos narių kilusius nesusipratimus pavesti 
DBLS Tarybos prezidiumui Ištirti ir pada
ryti rekomendacijas.

7. DBLS suvažiavimas pageidauja, kad 
suvažiavimo protokolas būtų pristatytas 
Centro Valdybai vieno mėnesio lakotarpy- 
įe po suvažiavimo ir tuoj pat išplatintas 
atstovams.

— V. Vokietija paneigė britų BBC te
levizijos programoj paskelbtus teigimus, 
kad vokiečiai suteikė Argentinai branduo
linės bombos technologiją.
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VID. RYTAI
SINAJAUS PUSIAUSALIS PERDUOTAS 

EGIPTUI
Po penkiolikos metų okupacijos, Izraelio 

karinės pajėgos pasitraukė iš Sinajaus pu- 
siausallo, užleisdamos teritoriją Egiptui. 
Pagal anksčiau pasirašytą Izraelio-Egipto 
sutartį, balandžio 25 dieną Sinajaus pu- 
siausalis buvo perduotas Egiptui.

Prieš teritorijos perdavimą Izraelio ka
riuomenė buvo priversta jėga pašalinti 
savo piliečius, kurie toje teritorijoje buvo 
įsikūrę. Daug pastatų buvo sugriauta, na
mų įrengimai ir kitas turtas sunaikintas.
EGIPTO PREZIDENTAS APIE TAIKĄ 

SU IZRAELIU
Izraeliui pasitraukus iš Sinajaus dyku

mos, Egipto prezidentas Mubarek pasakė 
parlamentui, kad jis tikisi, jog tarp Egip
to ir Izraelio taikingi ryšiai dabar su
stiprės. Tas atidarys naujus horizontus 
sutartims ir mainams tarp abiejų valsty
bių.

Prezidentas pasakė, kad tokie taikingi 
santykiai bus galimi tik tuo atveju, jeigu 
Izraelis pilnai laikysis „Camp David“ su
sitarimų ir taikos sutarties, kurią Egiptas 
yra įsipareigojęs sąžiningai ir tiksliai. ’įgy
vendinti.

BEVILTIŠKOS DERYBOS
Dr. J. Burg, Izraelio delegacijos vadovas 

deryboms dėl Palestinos autonomijas, pa
sakė Jeruzalėje, kad tokia zona automa
tiškai taptų „palestiniečių valstybe“. Jis 
pasakė, kad Izraelis neleis tokios valsty
bės steigti savo teritorijoje, nes „palesti
niečių valstybė reikštų Maskvą, reikštų 
Libiją — o mes esame prieš tai“.

AMERIKIEČIŲ REPORTERIS KALBASI 
SU KAUNO REKTORIUMI

Kovo mėnesio pradžioje žinių agentūra 
Associated Press paskelbė savo korespon
dento Bryan Brumley pasikalbėjimą su 
prelatu Viktoru Butkumi, Kauno Kunigų 
Seminarijos rektoriumi. Brumley taip pat 
Vilniuje kalbėjosi su „lietuvių nacionalis
tais“.

Pasak Brumley, katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje pergyvena „nacionalistinį atgimi
mą — tylų Lenkijos aidą“. Kai kitose So
vietų Sąjungos dalyse religiją didele dali
mi nustelbė komunizmas, Lietuvoje dabar 
veikia 600 bažnyčių ir 700 kunigų. „Lietu
voje yra tradicinis posakis: būti lietuviu 
reiškia būti kataliku“, korespondentui kal
bėjo preletas Butkus, „šiandien bažnyčio
se matome daugiau jaunimo, kaip prieš 15 
metų, nors nežinome kuo tai paaiškinti. 
Žmonės netiki vien duona. Gal jie ateina 
į bažnyčią, ieškodami dvasinių vertybių. 
Daugelis krikšttjasi ir tuokiasi bažnyčio
je, daug laidotuvių yra bažnytinės“.

AP korespondento nuomone, Lietuvoje 
ryškiau kaip kitose Sovietų respublikose 
pastebimas „tvirtas nacionalistinis sąjū
dis“. Reguliariai išeina keturi pogrindžio 
laikraščiai, nežiūrint policijos pastangų 
juos numarinti. Vilniuje sutikti „naciona
listai“ kalbėjo prel. Butkui, kad jie siekia 
nepriklausomybės nuo Sovietų Sąjungos 
Jų žodžiais, Lenkijoje 1980 m. rugpjūčio 
mėnesį prasidėjus darbininkijos akcijai, 
KGB ėmėsi griežtų priemonių prieš Lie
tuvos katalikų bažnyčią ir „disidentus“.

(Elta)

Kiti rašo
Australijos liet, savaitraštis MŪSŲ PA
STOGĖ rašo:

PRIEVARTAUJAMI PABALTIEČIAI?
Aną savaitę australų spaudoje aštriai 

buvo paliestas pabaltiečių reikalas paskli 
dus kalboms, kad pereitais metais iš So
vietų Sąjungoje buvę atvykę į Australiją 
agentai - teisininkai ir prievartavę pabal- 
tiečius, reikalaudami mirusiųjų palikimus 
palikusioms giminėms Lietuvoje su grasi
nimais, kad jeigu nebūsiąs išmokėtas mi
rusiųjų palikimas, Okupuotuose kraštuose 
nukentės jų giminės ar artimieji. Pagal 
spaudos prielaidas tokio šantažavimo prie 
vaitaujami pabaltiečiai įmokėję dideles 
sumas Vilnaus Injurkolegįjos teisininkei 
Valinskienei, kuri bandžiusi išvežti apie 
ketvirtį milijono tokiu keliu išprievartau
tų tautiečių australiškų dolerių, bet aerod 
rome muitininkų patikrinta ir nelegaliai 
gabenami pinigai buvę sulaikyti. Ji išsi- 
vežiusi tik apie 60.000 dol.

Reikalas atsidūrė federalinės vyriausy
bės imigracijos ministerijoje, iš kur imi
gracijos ministeris Mr. H.I. Macphee iš
leido tokį komunikatą:

.^Ministeris patvirtinęs, kad Mr. G.K. 
Valinskienė laukėsi Australijoje pereitų 
metų gruodžio mėn. Jis pareiškė, kad Mrs. 
Valinskienė yra teisininkė, tarnaujanti ir 
reprezentuojanti Injurkolegiją Lietuvoje. 
Tai yra Sov. Sigos vyriausybės legali or
ganizacija, kuri rūpinasi mirusiųjų pali
kimais.

Du Injukolegijos vizitoriai kalbėjosi su 
Australijos Public Trustees ir advokatais 
Australijoje reikalais, kurie juos liečia. 
Dviejų savaičių laikotarpy jie lankėsi Syd 
nejuje, Caniberroje, Melbourne ir Adelai
dėje. Atrodo, kad juos lydėjo oficialus so
vietų konsuliarinis tarnautojas, atsakingas 
už Injunkolegijos reikalus ir pasireiškęs 
kaip vertėjas.

Mr. Mactphee pareiškė, kad jis buvo in
formuotas iš emigrantų bendruomenės, 
jog įtariami teisininkai sietini su svetima 
žvalgyba.

(Melbourne vienas pabaltletis kalbėjęs 
su atsakingais pareigūnais apie jų veiklą, 
bet Mr. Macphee pareiškė, kad nieko es
minio neiškelta tuose įtarimuose ai' nusi
skundimuose apie terorizavimą ir išrelka- 
lavimus iš tūkstančių pabaltiečių ir kitų 
rytų Europos pabėgėlių.

Australijos piliečių gąsdinimas prievar
tavimais giminių ir draugų Sov. Sąjungo
je, yra labai sunkūs kaltinimai, pabrėžė 
Mr. Macphee. Jei būtų įrodymų apie gąs
dinimus Ir prievartavimus tokiomis aplin
kybėmis, ateityje panašiems vizitams įva
žiavimo vizos būtų ypač atsargiai išduo
damos. Mr. Macphee pabrėžė, jeigu būtų 
gauta kokių įrodymų apie panaišią veiklą, 
reikalas būtų perduotas atinkaimiems au
toritetams ištyrinėti. Ministeris kreipėsi, 
kad kiekvienas, turįs tokių įrodymų, turi 
juos pristatyti. Tuo reikalu bet kokia in
formacija bus laikoma paslapty Ir garan
tuotai toks informacijų suteikiąs asmuo 
nebus atskleistas.“

BiUTANIJOS-ARGENTINOS 
KONFLIKTAS

BRITAI UŽĖMĖ PIETŲ GIORGIJOS 
SALĄ

Balandžio 25 d. Britų gynybos ministras 
pranešė, kad Britų karinės pajėgos užė
mė Pietų Giorgios salą, kurią prieš 3 sa
vaites buvo okupavę Argentinos kariniai 
vienetai.

•Britų desantas buvo išsodintas Grytvi- 
ken uoste, kur prieš tai buvo sužalotas 
Argentinos povandeninis laivas ir su
žeista keli jūreiviai.

Pietų Giorgijos saloje nuo seniau buvo 
įsteigta Britanijos pietų ašigalio ekspedi
cijos stotis, kuri ten liko per visą dabar
tinio konflikto laikotarpį.

Britų karinėms pajėgoms užpuolus Pie
tų Giorgiją, Argentinos užs. reik, minist
ras Costa Mendez, atvykęs į New Yorką 
pareiškė, kad Argentina yra „techniškai 
karo stovyje“ su D. Britanija. Jis taip 
pat laikinai nutraukė diplomatines dery
bas dėl Falklando salų, kurios turėjo vyk
ti per JAV Valstybės sekretorių A. Haigą.

FALKLANDO SALŲ BLOKADA
Britanijos gynybos ministerija paskel

bė, kad nuo balandžio 30 d. vidudienio 
200 mylių radijuse aplink Falklando sa
las yra įvedama jūrų ir oro blokada. Bet- 
koks laivas ar lėktuvas atsiradęs toje zo
noje galės būti britų karinių pajėgų ap
šaudytas.

POPIEŽIAUS JLAIŠKAS
Iš Vatikano sluoksnių patirta, kad Popie 

žlus pasiuntė Britanijos karalienei laišką 
Falklando krizės klausimu. Britanijos vy
riausybė į laišką neatsakiusi.

LOTYNŲ AMERIKA REMIA 
ARGENTINĄ

Amerikos valstybių organizacijos konfe
rencija Vašingtone nutarė paraginti D. 
Britaniją susilaikyti nuo karo veiksmų 
pietų Atlante ir pasmerkė Europos bend
ros rinkos kraštų sankcijas prieš Argenti
ną. Už rezoliuciją balsavo 17 valstybių, 
niekas prieš, bet 4 valstybės (JAV, Čilė, 
Kclumbia ir Trinidadas) susilaikė.

Argentina laimėjo Lotynų Amerikos so
lidarumo pareiškimą, nes konferencija 
pripažino jai suverenumo teisę į Falklan
do salas.
BRITŲ DARBO PARTIJA NESUTARIA

Britų Darbo partijos kairysis sparnas, 
kuriam vadovauja parlamento atstovas 
Tony Benn, pareikalavo, kad Britų karo 
laivynas būtų atšauktas iš pietų Atlanto 
ir Falklando salų ginčas būtų perduotas 
JTO.

ARGENTINOS ATSAKYMAS
Balandžio 29 d. Argentinos vyriausybė 

paskelbė, kad Argentina, panašiai kaip 
ir D. Britanija, lįveda saugumo zoną 200 
mylių radijusu aplink Falkland (Malvi
nas) salas. Argentina uždraudė Britų lai
vams (įplaukti į tą zoną. Lėktuvai, pasiro
dę toje oto erdvėje, bus traktuojami kaip 
priešo.

SOV. RUSIJOJE
SUŠAUDĖ SOVIETŲ MINISTRĄ

PRAVDA pagaliau patvirtino, kad So
vietų Sovietų žuvininkystės ministro pava 
duotoj as Vladimir Rytov, kuris buvo prieš 
2 metų įveltas į kaviaro eksporto skanda
lą, buvo nuteistas mirties bausme ir su
šaudytas.

Kaviaras buvo įpakuotas kaip silkės ir 
paduotas Vakarų prekybininkams oficia
liai pigia, bet ištikrųjų brangia kaina. Pel
ną pasidalino ministerijos tarnautojai. 
Už tai buvo suimta apie 200 pareigūnų.

Buv, Gruzijos finansų ministrui už pa
našų nusikaltimą taip pat iškelta byla.

„FAŠISTAI“ (MASKVOJE
Balandžio 20 d. Maskvos Puškino aikštė 

je buvo jaunimo demonstracija, kurioje 
dalyvavo per 100 jaunuolių. Oficiaaiai aiš
kinama, kad tai buvo „fašistai“, juodmarš 
kiniai su svastikomis.

SOVIETAI (SUĖMĖ įSEKTISTUS
Balandžio 27 d. į Britanijos ambasadą 

Maskvoje atbėgo 6 žmonių grupė (du vy
rai, dvi moterys ir du valkai), ir prašė 
pagelbėti jiems emigruoti. Tai buvo reli
ginės sektos nariai, pentekolistai. Po va
landos juos suėmė sovietų milicija.

LECII VVALĘSA DAR NEPALEISTAS
Lenkijos karinė valdžia Išleido apie 1000 

internuotųjų ir nuo gegužės pradžios pa
naikins draudimą, įvestą nuo gruodžio 13 
d., vaikščioti po 10 vai. vakaro. Tarp pa
leistųjų yra aktorė Mikolajska, bet „So
lidarumo“ lyderis Lech Walęsa dar nepa
leistas.

PABALTIJO UŽGROBIMAS 
PAMINĖTAS JUNGTINIŲ TAUTŲ 

POSĖDYJE
Pabaltijo kraštų užgrobimą ir pabaltie

čių laisvės troškimą savo vasario 18 d. 
Ženevoje pasakytoje kalboje paminėjo 
Richard Sdhifter, amerikiečių delegacijos 
pirmininkas Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Komisijos posėdžiuose. „Aš kalbė
jau apie laisvo apsisprendimo teisės pa
žeidimus Azijoje ir Pietų Amerikoje“, pa
reiškė Schifter. „Bet ir Europos kontinen
tas neišliko nepaliestas. Leiskit man pami
nėti tris pavyzdžius. 1940-ais metais, pa
siremdama Stalino ir Hitlerio susitarimu, 
Sovietų Sąjunga okupavo nepriklausomas 
Estijos, Latvijos Ir Lietuvos valstybes. Ji 
jas laikinai prarado 1941-ais metais, po 
Hitlerio invazijos (į Sovietų Sąjunga, bet 
karui baigiantis Sovietų kariuomenė vėl 
okupavo tas tris Pabaltijo šalis ir nuo to 
laiko jos traktuojamos kaip Sovietų Są
jungos dalis.

,^Mano šalies pozicijo šiuo klausimu 
šiandien ta patį kaip 1940-ais metais. 
Mes nepripažįstame neteisėto ir ginklu 
įvykdyto trijų Pabaltijo valstybių įjungi
mo į Sovietų Sąjunga... Nežiūrint prievar
tinio daugelio (Pabaltijo valstybių) gyven 
tojų perkėlimo, kurį įvykdė Sovietų Są
junga, šios šalys tefoeliepsnoja tikėjimas 
laisvo apsisprendimo principu... Gausė
jantys suėmimai tų, kurie viešai pareiškia 
(šį įsitikinimą ir įsipareigojimą, rodo, kad 
ši liepsna skaidresnė kaip bet kada anks
čiau praėjusios kartos“. (Elta)

AP KORESPONDENTO 
PASIKALBĖJIMAS SU IRENA 

SKUODIENE
Associated Press žinių agentūros kores

pondentas Bryan Brumley neseniai lankė
si Lietuvoje. Vilniuje jis kalbėjosi su Ire
na Skuodiene, „sąžinės kalinio“ Vytauto 
Skuodžio žmona. Ji pareiškė, kad vienin
telis jos vyro nusikaltimas buvo tas, kad 
jis gynė žmogaus teises: „Jis nedalyvavo 
jokioje priešvalstybinėje akcijoje ir nie
kad nebuvo opozicijoje vyriausybei. Iš 
tikrųjų, jis daug dirbo vyriausybei, kaip 
geologas“.

Skuodienė painformavo AP korespon
dentą, kad vasario mėnesį ji buvo apsi
lankiusi pas savo vyrą Mordavijoje, kur 
jis dabar dirba lagerio skalbykloje. Ji pa
laiko ryšius su amerikiečių diplomatais ir 
minėjo, kad po jos vyro paleidimo jie mė
gins apsigyventi JAV-ėse. „Mes mylime 
Lietuvą“, kalbėjo Skuodienė, „todėl jis 
dalyvavo žmogaus teisių sąjūdžio veiklo
je. Bet jūs matote, koks čia mūsų gyveni
mas. Mes iš tikrųjų nebegalime čia gyven
ti“. Brumley rašo, kad policininkai fotog
rafavo ir sekė jį įeinant ’į Skuodžių na
mus ir išeinant. „Dabar jie mus seka gru
biau, kaip paprastai, bet jie visad laukia 
— lankytojų pasitikti“, kalbėjo Skuodie
nė.

Anot Brumley, „Lietuvos užsienių rei
kalų ministerijos“ atstovas Vilniuje, My
kolas Jackevičius, pareiškė, jog Sovietų 
vyriausybė nepripažįsta dvigubos piliety
bės ir todėl atmeta Washington© tvirtini
mą, jog Skuodis esąs „amerikietis“. Jacke- Į 
vičius nemano, kad jo vyriausybė pakeis I 
savo poziciją. (Elta)

— Romoje teisiami 63 Raudonosios bri
gados nariai, kurie įvykdė daugiau šimto 
nusikaltimų ir nužudė buvusį min. pirm. 
Aldą Morą.

PASAULYJE
— JAV Krašto apsaugos sek. C. Wtln- 

bergeris vėl įspėjo apie gresiantį branduo
linio karo pavojų. Jo nuomone, sovietai 
dabar tikisi, jog jie galėtų tokį karą laimė
ti. JAV turi kuo greičiau atstatyti bran
duolinių ginklų lygsvarą, nes laiko nedaug 
liko.

— V. Vokietijos kancleris Schmidtas 
kreipėsi į Vokietijos socialdemokratų 
kongresą, prašydamas baigti visus nesuta
rimus ir sutartinai remti NATO branduo
linių raketų strategiją.

— Birželio mėn. sovietų ir prancūzų 
astronautai dalyvaus bendrame erdvės 
skridime. Tam skridimui pagaminta spe
ciali erdvės stotis, kuri buvo išbandyta 
praėjusią savaitę.

— Cardiffe, Valijoj, vandalai sudegino 
medinę pakylą, specialiai padarytą Popie
žiui laikyti mišias paskutinę jo vizito die
ną D. Britanijoje. Atstatymo darbai jau 
prasidėjo.

— Turkija nutarė įvesti naujas taisyk
les laivams, plaukiantiems Bosforo ir Dar- 
danelių guriausiais.

— JAV tiria savo naujųjų F-16 naikin
tuvų pastebėtus motorų trūkumus, nors 
dėl to dar nebuvo tų lėktuvų avarijų.

— Botswana prašys tarptautinės pagal
bos, nes užsitęsusi sausra pridarė milži
niškų nuostolių.

— Britų parlamentas vėl balsuos dėl 
mirties bausmės grąžinimo. Konservato
rius V. Bandall siūlo, kad mirtim būtų 
baudžiami teroristai, policijos ir kalėjimų 
pareigūnų žudikai ir ginkluoti plėšikai.

— Tyliųjų filmų žvaigždės Rudolfo Va
lentino kaukė ir marškiniai, kuriuos jis 
dėvėjo vaidindamas, parduoti varžytynė
se už 830 svarų.

— Pekine pradėjo lyti. Lietaus nebuvo 
nuo praėjusio rudens. Sausra pridarė daug 
nuostolių.

— Raganosių apsaugai. Tanzanijos val
džia apmokys 1000 pareigūnų, kurie sau
gos šiuos nykstančius gyvulius. Brakonie
riai juos medžioja dėl brangaus rago.

— šiaurės jūroje danų žvejai išgelbėjo 
raudonąjį elnį, kuris plaukė D. Britanijos 
link.

— Pasitraukdami iš Sinajaus, žydai su
naikino visus pastatus. „Kaip mes rado
me 1967 metais, taip Ir paliksime — tik 
smėlį“, pareiškė vienas pareigūnas.

— Sumažėjus naftos produkcijai ir kraš 
tui atsidūrus ekonominiuose sunkumuose, 
Nigerijos valdžia imasi importo suvaržy
mų, ir tai kelia rūpestį britų ir V. Euro
pos bendrovėms.

— Lenkijos nepriklausomų profsąjun
gų konfederacija KAZZ, kuri turi 1 mil. 
narių, reikalauja, kad visom praėjusiais 
metais suspenduotoms profsąjungoms, 
įskaitant ir Solidarumo, būtų vėl leista 
veikti, nežiūrint karo stovio.

— V. Europos profsąjungų lyderiai, sa
vo ketvirtajame kongrese Hagoje, paskel
bė pasiūlymus, kaip sumažinti dabantinį 
13 mil. bedarbių skaičių.

— Nuo gegužės 15 d. JAV uždraus visas 
keliones į Kubą, tuo būdu mažiau ameri
kiečių valiutos bus išvežama į nedraugiš
ką kraštą. Tik turintiems ten labai arti
mų giminių, bus leidžiama vykti..

— Airijos pakrantėse nežinomas povan
deninis laivas paskandino žvejų kuteni, kai 
(įplaukė į jo tinklus. Žvejai buvo išgelbėti.

— Bingo žaidimas labai populiarus D. 
Britanijoje. Dabar kai kurios autubusų 
bendrovės, norėdamos pritraukti dau
giau keleivių, įsives tą žaidimą kelionių 
metu.

— Inžinerijos (metalo pramonės) profsą 
jungų lyderiai nori, kad Britų Darbo parti 
ja vėl paskelbtų nepageidaujamųjų „Rau
donąjį sąrašą“, į kurį įeitų įvairios trocki- 
stų onginizacijos ir kitos kairiojo sparno 
grupės. Jom atsikračius. Darbo partija 
galėtų laimėti sekančius rinkimus. Toks 
sąrašas yra buvęs prieš 10 metų.

— Lenkijos komunistų partija suspenda 
vo ir pašalino apie 50.000 narių, kurie ne
silaikė partijos linijos.

— Ameillkiečių laikrodžių ir foto apa
ratų kompanija Timex pradės gaminti 
asmeninius kompiuterius, kurie kainuos 
mažiau kaip 100 dolerių.

— Prasidėjęs visuotinis transporto dar
bininkų streikas Norvegijoje, sukėlė pa
niką Oslo maisto parduotuvėse ir benzino 
garažuose.

— Italijos penkių partijų koalicinės vy
riausybės krizė baigėsi, kai socialistai nu
tarė atšaukti pasitraukimo grasinimą. Ta
čiau spėjama, jog G. Spadolinio vadovau
jama vyriausybė ilgai neišsilaikys.

— Lenkijos min. pirm, pavaduotojas 
Rakowski pareiškė, kad greitu laiku nutna 
tomą paleisti daugumą likusiųjų 3.000 in
ternuotųjų.

— V. Vokietiją valdantieji socialdemok- 
rataai nori pakeiti krašto mokesčius. Pa
pildomos pajamos būtų panaudotos inves
tavimams ir naujiems darbams.
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JUBILIATAS
PREL. |DR. (LABUI TULABAI 70 [METŲ 

AMŽIAUS
(Balandžio 28 Romoj gyvenančiam prel. 

dr. Ladui Tulaba i sueina 70 metu, nore jo 
metrikuose yra dvi gimimo datos, t.y., dar 
(kita, pagal kurią jis yra gimęs sausio 12. 
Tačiau paties prelato tvrtinimu, tikresnė 
yra balandžio 28. Gimimo vieta yra Barčių 
kaimas, Metelių parapijoj, Alytaus apskri
tyje, Taigi dzūkijoje. Vėliau tėveliai pir
ko du ūkius Varanausko kaime, Miroslavo 
parapijoje.

(Ladas mokėsi Alytaus gimnazijoje ir 
ją baigė vos sulaukęs 18 metų. 1930 rude
nyje įstojo į kunigų seminariją Vilkaviš
kyje ir ją užbaigė už keturių metų. Kartu 
su savo kurso draugais kunigu įšventintas 
būti negalėjo, nes buvo per jaunas. Kuni
gystės šventimus gavo 1934 rugsėjo 16 ir 
tuoj pat pradėjo tolimesnes studijas Kau
no universitete, apsigyvendamas Aleksoto 
parapijos klebonijoje. Per vienerius metus 
'įsigijo teologijos licenciato laipsnį, vado
vaujant prof. prel. B. Česniui.

Nuo 1935 rudens kun. L. Tulaba studi
javo Romoje Bibliniame Institute ir gavo 
licenciato bei kandidato į daktaratą laips
nius. 1938 rudenį jau profesoriavo Vilka
viškio kunigų seminarijoje dėstydamas 
šv. Ralštą. Lietuvą užėmus bolševikams-, 
likosi kunigų seminarijoje tik Kaune ir 
L. Tulaba joje dėstė šv. Raštą. Kauno se
minarijos profesoriumi liko taip pat ir 
vokiečių okupacijos metais, bet nuo 1942 
rugsėjo kartu ėmėsi ir rektoriauti atgai
vintoje Vilniaus kunigų semnarijoje ir ten 
darbavosi iki pat pasitraukiant į Vakarus 
1944. Vokiečiams suėmus kun. A. Lipni Ci
ną, kun. Tulabai teko perimti ir rektoriaus 
pareigas šv. Jono bažnyčioje, čia jis pasi
žymėjo kaip geras pamokslininkas, kurį 
daug kas dar ir šiandien gerai prisimena.

1944 rudenį kun. Tulaba išvyko į Vo
kietiją, į Regensfourgo miestą, ten kur bu
vo internuotas prel. M. Krupavičius. Tą 
patį rudenį jis atvyko į Eiohstae-ttą ir ėmė 
si globoti ten atvykusius lietuvius klieri
kus-, kurių buvo apie 80. Eichstaette buvo 
sudarytas lietuvių komitetas ir jam pirmi
ninkauti ėmėsi kun. L. Tulaba. Tose pa
reigose teko, ypač, veikti atėjus amerikie
čiams. 1945 spalio mėnesyje atvyko į Ro
mą ir netrukus čia buvo paskirtas vadovau 
ti neegzistuojančiai lietuvių kolegijai. To
ji kolegija tapo tikrove spalio 19, kai Ro
mon atvyk? lietuviai kunigai buvo apgy
vendinti Pietų Amerikos kolegijoje, vadi
namoje Pio Latino. Lapkričio mėnesyje 
atvyko taip pat dar 20 klierikų, kurie 
taip pat buvo apgyvendinti toje pačioje 
kolegijoje.

Tikru lietuvių kolegijos rektoriumi kun. 
L. Tulaba buvo paskirtas gruodžio 4 Stu
dijų Kongregacijos raišiu, rekomenduojant 
arkiv. J. Skvireckui. 1946 metų vasarą 
buvo nupirkti namai Via Casa-lmonferra- 
to 20 ir lapkričio 5 lietuvių kolegija prade 
jo gyventi savo namuose, kur ji yra ir iki 
šios dienos. Iki šios dienos jai tebevado
vauja tas pats L. Tulaba, tik jau ne eili
nis kunigas, o apaštališkasis- protonotaras.

Prel. Tulalba savo gyvenimą Romoje pa
naudojo taip pat asmeniškoms studijoms, 
(įsigydamas šv. Raisto daktaratą 1949. Iki 
Išlos dienos jis yra iš visų lietuvių vienin
telis atsiekęs tokį mokslo laipsnį šv. Raš
te.

Be abejo, per 37 metus prel. Tulaba ne 
tik vadovavo lietuvių kolegijai, bet turė
jo visą eilę kitų darbų bei pareigų. Nuo 
1960 jis yra narys Vatikano komisijoje 
emigracijos reikalams ir taip pat Vilka
viškio vyskupijos turtų valdytojas. Jis

Jonas Liobė

KARIO ATSIMINIMAI
Jonas Liobė pereitų metų pabaigoje su
laukė 85 metų amžiaus, lygiai 60 metų po 
palšaukimo į Lietuvos kariuomenę. Tuos 
laikus jis aprašė, savo atsiminimuose, ku 
rių santrauką čia spausdiname. Ypač įdo
mus tas faktas, kad J. Liobė, dabar gyve
nęs Ketteringe, Anglijoje, nė vienos die
nos nebuvo mokykloje, o užsitarnavo vir
šilos laipsnį ir dabar dažnai rašinėja 
spaudai. Red.

Gimiau prieš 85 metus. Tais laikais įsi
gyti moksą buvo labai sunku. Nors alš tu
rėjau patraukimą mokytis, dėl susidėjusių 
aplinkybių tėvelis neleido manęs į mokyk
lą.

Kiek paaugęs, ganiau bandą, o jau turė
damas 12-13 metų ėjau su tėveliu arti ir 
akėti, šieną ir javus su dalgiu piauti. Tailp 
ir pasilikau bemokslis.

(Paūgėjęs ėjau pas ūkininką už berną ir 
jau tada pradėjau svajoti apie kariuome
nę, į kurią buvau paimtas tik 1920 me
tais, man sulaukus 25 metų amžiaus. Anks 
čiau į kariuomenę negalėjau eiti, nes Alun 
tos valsčių, kur gyvenau, buvo užėmusi 
lenkų kariuomenė.

Buvau paskirtas ‘į Marijampolę, kur 
stovėjo vienas pėstininkų batalijonas ir 
jau buvo kuriamas 10-tas pulkas. Aš pa
tekau į 9-tos kuopos trečią batalijoną. Po 
trijų mėnesių apmokymo, kareiviai būda
vo skiriami į mokomąją kuopą. Alš pasisiū
liau pats ir buvau priimtas.

Po penkių mėnesių apmokymo buvau

Anapus Atlanto
Lietuviškos Radijo valandėlės JAV
Žinovai teigia, kad JAlV yra net 22 

radijo valandėles, duodančias lietuviškas 
ir lietuvių kalba programas. Ohicagoje yra 
net 3, tai: „Margutis“ — vadovaujamas 
Petro Petružio, „Lietuvos Garsai“ — Al
donos Daukienės ir „Lietuvos Aidai“ — 
Kazės Brazdžionytės. Kai kurios- ilš tų lie
tuviškų radijo valandėlių priklauso drau
gijoms bei organizacijoms, kitos — spe
cialiai įsiteigtiems radio klubams, bet di
džiausias skaičius jų priklauso asmenims, 
kurie iš to valandėlės pragyvena.

Kai kurie radijo programų pranešėjai 
per kiekvieną programos valandėlę vis 
dejuoja ir dejuoja, kad neišsiverčia Ir kaip 
koki ubagai vis pra'šo aukų, toms1 valan
dėlėms išlaikyti.

Bet neteko pastebėti nei spaudoje nei 
kur nors kitur išgirsti, kiek tie lietuviškų 
radijo valandėlių leidėjai turėjo per me
tus pajamų ir išlaidų ir kiek dar turi sa
vo seifuose ar bankuose grynais.

Tik vienintelis „Kalifornijos Lietuvių 
Radijo klubas“, Los Angeles mieste, atvi
rai ir viešai paskelbė, kad savo žinioje tu
ri per 25 tūkstančius dol. Ir jie džiaugia
si, kad finansinė padėtis leidžia ir užtik
rintai veikimą planuoti dar ilgesniems 
metams.

To radijo vadovybę sudaro išrinkti klu
bo nariai: pirm. Danutė Kaškelienė, vlce- 
pirm. Henrikas Bajelis, sekr. Jūratė 
Venekuvienė, ižd. Pranas Gustas, progra
mų derintojas Vladas Bakūnas, parengi
mų ruošėja Ona Macėnienė, narys Alfon
sas Vilkas.

Programos pranešėjai: Danutė Kaške
lienė, Vladas šimoiiūnas, Stasė Pautienie- 
nė,Rūta Vidižlūnienė ir Vladas Bakūnas. 
Pagrįstai Los Angeles lietuviškos radijo 
valandėlės vadovybė didžiuojasi tokiu ge
ru piniginių reikalų stoviu. Jie tvirtina, 
kad gavosi dėl to, kad jie gražiai sugyve
na ir vieningai dirba. Be to radijo valan
dėlės vadovybė griežtai laikosi bešališku
mo — nepalaiko nei vienos pusės ir ne
leidžia įsivelti į betkokius ginčus.

Lietuviai remia Putnamo Seseris »— 
vienuoles

Putname, JAV rytuose, yra 'įsikūręs 
Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolynas. 
Vienuolės išlaiko spaustuvę, (leidžia ma
žiems lietuviukams žurnaliuką. „Eglutė“), 
seneliams prieglaudą. Atskirai stipres
niems ir silpnesniems — ligoniams. Lietu
viai kalba, kad ta senelių prieglauda, gal 
ir pati geriausia visose JAV, ir jon patek
ti, reikia ilgai palaukti eilėje.

Vienuolynui išlaikyti, vienuolės turi su
organizavusios rėmėjų būrius. Bene di
džiausias rėmėjų būrys randasi Chicagoje. 
Šiam būriui vadovauja: pirm. Marija Re
inienė, vlcepinm. S. Endrijonienė, B. Ja
saitienė ir F. Dočkien., sekr. V. Čepaitienė, 
ižd. P. Norvilas, ūkvedys A. Kareiva, ryši
ninkė G. Meiluvienė ir korespondentė D. 
Augienė.

Vienuolyno rėmėjų būrys netik renka 

yra apvažinėjęs visą pasaulį ne tik lietu
vių reikalais, bet ir kitais, dažniausia Va
tikano siunčiamas ir įgaliotas. Yra para
šęs taip pat visą eilę religinio pobūdžio 
veikalų, galiausia 1979 išleidęs Naujojo 
Testamento savą vertimą lietuviškai.

Prel. L. Tulalba, nepaisant jo 70 metų 
amžiaus naštos, atrodo vis dar jaunatviš
kai, vis tebėra liesas ir nežilas. Tenka tik 
palinkėti, kad ir toliau Viešpats jiį palai
kytų tokį guvų ir jaunatvišką.

Br. Liubinas 

grąžintas i tą pačią 9-tą kuopą, kur man 
davė vadovauti skyriui, nors dar tebebu
vau eiliniu. Kuopos vadu tada buvo vyr. 
įeit. Kazlauskas, o kap. Skučas buvo pul
ko vadas (vėliau mjr. Ignas Musteikis).

'Laipsniai pradėjo augti kaip grybai po 
lietaus, grandinio laipsnį gavau 1921 m., 
o 1922 m. buvau pakeltas į jaunesnio pus- 
karininko laipsnį ir buvau paskirtas kuo
pos ginklininku.

Tais laikais reikėdavo kariuomenėje 
tarnauti du metus. Eiliniai ir grandiniai 
po to būdavo paleidžiami į atsargą, o vir
šilos ir jaunesni puskarininkiai dar buvo 
užlaikomi keturiems mėnesiams. Praėjus 
tam laikui kuopos vadas mus visus" ap- 
Iklausinėjo, kas norėtų pasilikti vienus 
metus liktinio viršilos vietai užimti. Aš tik 
vienas sutikau pasilikti. Nors ir būdamas 
tik jaunesnis puskarininkis tuojau pradė
jau eiti viršilos pareigas. Greitai gavau 
vyr. puskarininko laipsnį ir po keturių 
mėnesių — viršilos. Tai buvo mano di
džiausias pasitenkinimas, kad aš pasie
kiau to, ko labiausiai norėjau ir tai bū
damas bemokslis.

1923 m. rudeniop kariuomenė buvo pa
grindinai perorganizuota, dėl ko sumažė
jo kadrų etatai. Aš buvau perkeltas į 
Alytų divizijos komendantūros viršilos 
pareigoms. 1924 m. perėjau į pasienio ap
saugą ir buvau paskirtas į Seinų - Mari
jampolės apskritį, apskrities viršininko 
žinion.

Tuo užsibaigė mano nuo pat jaunystės 
svajotas noras — būti kariu. Su ginklu 
tačiau neatsisikyriau iki 1944 metų, kada 
reikėjo trauktis i'š mano mylimos tėvynės, 
žinant, kad aš ’į ją negrįšiu.

aukas bet ir suruošia parengimų vienuo
lynam paremti, štai kovo mėn. 28 d. Chi
cagoje. Jaunimo Centre suruošė metinę 
vakarienę su menine programa. Ją atliko 
solistė Margarita Ivašauskaitė - Monikie- 
nė, akoimponavo — pritarė muzikas Alvy
das Vasaitis. Jų parengimus lietuviai la
bai mėgsta ir šį kartą dalyvavo pilna salė. 
Jų tarpe — vyskupas Vincentas Brizgys 
ir gen. konsule J. Daužvardienė.

Ilš Putnamo atvykusi vienuolė Margari
ta, vakarienės metu, visiems už paramą 
vienuolynui nuoširdžiai dėkojo. Ji džiau
gėsi, kad lietuviai jas remia, jų veiklai 
pritaria, tik nusiskundė, kad didelis rū
pestis — nauji pašaukimai.

Pedagoginio (Instituto rėmėjai
Chicagoje jau daugelis metų, veikia 

„Lietuvių Tautinis Sambūris“. Sambūrio 
valdyba: pirm. dr. Antanas Kalvaitis (bu
vęs Lietuvos konsulas), vicepinm. Alfon
sas Pimpė Ir Stasys Virpša, sekr. Ignas 
Andrėšiūnas, ižd. Stasys Vidmantas. Vi
sada, jie kiekvienais metais, po 1000 dol. 
suma, paremia čia Chicagoje esantį Lie
tuvių Pedagoginį Institutą. O taipgi re
mia ir Vasario 16 gimnaziją V. Vokietijoje.

Lietuvių Pedagoginio Instituto rekto
rium yra prof. dr. Jonas Račkauskas, o ne
akivaizdinio skyriaus vedėjas — „Drau
go“ redaktorius Mykolas Drunga. Jis pri
ėmęs iš sambūrio š.m. kovo mėn. 25 d. 
1000 dol. paramą Institutui, nuolširdžlai 
Sambūrio valdybai dėkojo.

Pasaulio Lietuvių Dienos, 1983 jm. 
Chicagoje

1'983 m. vasarą, taip birželio mėn. pabai
goje ir liepos mėn. pradžioje, Chicagoje, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, rengia 
labai didelį renginį — „Pasaulio Lietuvių 
Dienas“.

Tai bus jau antras toks PLB rengtas 
renginys. Pirmas buvo — 1978 m. vasaros 
viduryje, Toronto, Kanadoje. Tos Pasaulio 
Lietuvių Dienos buvo labai puikiai su
ruoštos ir praėjo su didžiausiu pasiseki
mu. Manoma, kad ir Chicagoje 1983 m., 
jos bus taipgi šauniai — puikiai surengtos.

Taipgi, Pasaulio Lietuvių dienose, dar 
vyks PLB seimas, šeštoji dainų šventė, 
jaunimo kongresas, sporto šventė, o vaka
rais įvairiausi kultūriniai parengimai, 
kaip tai opera „I Lituani“, talentų pasiro
dymai ir t.t.

Pasaulio Lietuvių Dienas surengti pa
kviestas dr. Antanas Razma. Jis jau suda
rė didelį (skaičiumi) komitetą į kurį įei
na vyrai ir moterys įvairiems darbams 
atlikti.

Pastarieji vėl jau sudarė savo paskir
ties komitetus ir taip rengimo komiteto 
darbai pradėjo riedėti pirmyn ir spartyn. 
O darlbų netruks iki pat šventės pabaigos. 
Šventės sąmata maždaug 170 tūkstančių 
dot. Rengimo komiteto pirm. dr. Antano 
Razmos vadovybėn įeina dar: pavaduoto
ju Bronius Juodelis, sekr. Danutė Korzo- 
nienė, ižd. Kostas Dočkus, PLB seimui 
ruošti — dr. Petras Kisielius, dainų šven
tei — Vadovas Momikus, sporto šventei — 
Valdas Adamkus. Pasaulio Lietuvių jauni
mo kongresui — Violeta Abariūtė, kultū
rinius parengimus — Ingrida Bublienė, 
spaudai, radio ir TV Informacijas — Ri- 
tonė Rudaitienė, .kelionėms ir nakvynė
mis — Rima Rėiklaitienė, banketo reikalus 
— Marija Reinienė, ūkio reikalus — Ka
zys Laukaitis, su JAV valdžia ryšius — 
Anatolijus Milūnas.

Gi vyriausi, Pasaulio Lietuvių Dienų 
vadovai yra PLB pirm. Vytautas Kaman
tus, JAV LB pirm. Vytautas Kutkus, Ka
nados LB pirm. Joana Kuraitė, Š.A.L.T.A. 
S valdybos pirm. Pranas Bemeckas, PL 
J.S. valdybos pirm. Gintaras Aukštuolis. 
Ir čia išvardintieji drauge su Pasaulio 
Lietuvių Dienų rengimo komitetu yra at
sakingi už šventės surengimą.

PLB valdybos pirm, pavaduotojas Vac
lovas Kleiza, yra pasiūlęs Pasaulio Lietu
vių Dienose, vadovautis šūkiu „Mes tavy
je gyvi, tu mumyse gyva, tėvyne Lietuva“!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės lei
džiamas žurnalas „Pasaulio Lietuvis“, re
daguojamas inž. Broniaus Nainio, turi 'įsi
vedąs, dviejų puslapių, specialų skyrių 
Skirtą vien tik Pasaulio Lietuvių Dienų 
reikalams. Tame skyriuje (kiekviename 
žurnalo numeryje). Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos valdybos pirm. Jurgis Janulšai- 
tis, pateikia skaitytojams visas informa
cijas, apie Pasaulio Lietuvių Dienų pasi
ruošimo darbus.

Jurgis Janulšaitis yra pasikalbėjęs su 
PLB pirm. inž. Vytautu Kamantų, Pasau
lio Lietuvių Dienų rengimo komiteto pirm, 
dr. Antanu Razma, PLB seimui rengti ko
miteto pirm. dr. Petru Kisielių. Pasikalbė
jimai, labai įdomūs. Gal jie būtų įdomūs ir 
Europos Lietuvio skaitytojams?

O įdomūs todėl, kad toki dideli rengi
niai yra visų lietuvių pasididžiavimas, tai 
lietuvių tautos garbė ir Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo, kovos dalis.

Pasidžiaugti lietuvių tautos gyvastingu
mu, tose didingose šventėse — Pasaulio 
Lietuvių Dienose, susirenka vienon, krū
von desėtikal tūkstančių patriotiškai nusi
teikusių lietuvių su savo draugais ameri
kiečiais ar kanadiečiais.

Pasistengsiu, mielus Europos Lietuvio 
skaitytojus, kiek galint daugiau informuo
ti, apie tokį didingą ir ne eilinį lietuvių 
ruošiamą renginį. Norėčiau, kad visi pa
saulio laisvieji lietuviai džiaugtųsi, lietu- 1

Motina
Dūzgena, sukas prieblandoj (ratelis 
Palenkus baltą (galvą, tu įverpi,
O siūlas ilgas — kaip į laimę kelias i— 
Tu Savo gėlą .šypsenoj slepi.

Audringi pietai lekia, lekia, nepalieka 
Šventoj ramybėj židinio Mamų,
Bet stovi (tu prie amžių kelio (tartum.

liepa, 
Pavirtus laimės, laimės laukimu...

Neklausia (niekas, kiek reikėjo (meilės. 
Kol tu (vaikus varge (užauginai, i— 
Pagrobia karas sūnus, nesigaili, 
Iš (tavo laimės lieka pelenai.

Valia tvirtesnė (už kalnų {granitą,
O Itavo (meilė — kaip gėlė švelni,
Tu (šildai linus kasdien kaip šaulė rytą, 
Nes Imums tiktai pasauly gyveni.

(Eilėraštis atvežtas iš Lietuvos)

TASMANIJOJE
Kun. (Kazimiero jPugevičiaus viešnagė 

Hobarte
Lietuvos katalikų Religinės Šalpos ir 

Lietuvių Informacijos Centro vedėj'as kun. 
Kazimieras Pugevičius praleido darbingą 
savaitę HObarte, ten paskleisdamas vė
liausių žinių iš Lietuvos.

Australijos Lietuvių Sielovados pakvies
tas, jis išvyko į Australiją pusantro mėne
sio danbo kelionei, kurios tikslas — supa
žindinti visuomenę su juo vadovaujamos 
Religinės Šalpos ir Informacijos Centro 
veikla bei vesti gavėnios rekolekcijas.

Į Hobartą atvyko trečiadienį, kovo 17. 
Tą vakarą susitiko su Australijos pabal- 
tiečių organizacijos HELLP veikėjais jo 
globėjų Kantvilų namuose. HELLP mėne
sinį Baltic News biuletenį redaguoja Al
gis Taškūnas.

Kun. Puigevičiaus pirmasis viešas pasi
rodymas Hobarte įvyko kovo 18 Švč. šir
dies kolegijoje New Towne, kur jis klau
sytojams nušvietė dabartinės Lietuvos pa
dėtį. Po kalbos vyko spaudos konferenci
ja, kurią vedė kun. Greg Jordan, Jėzuitų 
kolegijos rektorius. Į konferenciją atsilan
kė vietiniai spaudos atstovai, įskaitant ir 
televizijos atstovus. Popiet kun. Pugevi
čius buvo prelegentu Kaimelio kalno ko
legijoje, Sandy Bay. Vakare specialiai su
šauktame pobūvyje jis intymiau supažin
dino susirinkusius pavergtųjų tautų rėmė
jus su šiuolaikiniu žmogaus teisių judėji
mu Lietuvoje.

Kovo 19 kun. Pugevičius paminėjo LKB 
Kronikos dešimtmetį, pasakydamas ketu
rias kalbas Hobarto apylinkės gyvento
jams. Su kalbomis jis aplankė Šv. Virgili
jaus, Šv. Domininko ir Šv. Marijos kole
gijas. Didžiausias bei plačiausiai išgarsin
tas jo pasirodymas įvyko tą vakarą Ho
barto miesto rotušėje. Ten jis kalbėjo te
ma „Inside the Soviet Union — Life Under 
the Soviets“. Pažymėtina, kad kun. Pugevi 
člaus paskaitas lydėjo Lietuvių Informa
cijos Centro skaidrių programa apie Lie
tuvos pogrindį bei latvių filmas apie gy
venimą sovietų lageriuose. Pasirodymų 
metu buvo dalinamas Baltic News biu
letenis.

Kun. Puigevičiaus pilnai darbotvarkei 
Hobarte vadovavo bei ja rūpinosi Algis 
Taškūnas, talkinant HELLP nariams.

Nuo kovo 20, kun. Pugevičius lietu
viams vedė rekolekcijas Šv. Teresės baž
nyčioje.

Net arkivyskupas Sir Guildford Young 
specialiai anksčiau atvyko iš vyskupų kon
ferencijos Sydnėjuje dalyvauti lietuvių 
religinėse apeigose Hobarte sekmadienį, 
kovo 21. Tą dieną kun. Pugevičius aukojo 
lietuviams mišias; jam taip pat teko du 
kartus sakyti pamokslus kitataučių Šv. 
Juozapo bažnyčioje, į kurią susirinko dau
giau kaip 500 parapiečių.

Pirmadienį kovo 22 jis kalbėjo krikščio
nių studentų bei pavergtųjų tautų draugų 
klubui Tasmanijos universitete. Po pas
kaitos jis susitiko su Hdbarto prokuroru 
Brian Miller, kuris yra lietuvių bičiulis.

Kun. Pugevičius i'š Tasmanijos prane
ša, kad Hobarto mažosios lietuvių koloni
jos veikla yra įspūdinga. HELLP organi
zacijos dėka, Hobarto lietuvių ryšiai su jų 
krašto bei apylinkės veikėjais yra labai 
glaudūs. Visose Tasmanijos lankymosi vie 
tovėse kun. Pugevičių pristatė bei jo rūpi
mus klausimus viėšumom kėlė kitataučiai 
profesionalai, kurie tobulai supranta bei 
remia lietuvių ir aplamai pabalitiečių sie
kius.

vių tautos sūnų ir dukterų ryžtinga veikla, 
dėl lietuvybės ir Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo.

Pasaulio Lietuvių Dienos bus baigtos 
kelių tūkstančių jaunuolių, moterų Ir vy
rų, iš viso pasaulio kraštų suvažiavusių 
choristų, kartu su orkestru ir liaudies in
strumentais ir šventės dalyviais sudaina
vus dainą „Lietuva brangi mano tėvyne...“

Tad visi, laisvojo pasaulio patriotinio 
nusiteikimo lietuviai, kas tik galėsite, 
ruoškitės, kitų metų vasarą atvažiuoti į 
Chicagą, JAV.

Čia visi būsite nuoširdžiai priimti, o pa
saulis turės išgirsti lietuvių tautos kan
čias — skausmus ir ryštą.

Andrius Laukaitis

Su lietuviui# 
į^usuuifįje

LIETUVĖ HAVAJUOSE
Nuo 1937 m. Havajuose dilba švenčiau

sių Širdžių vienuolijos narė sės. Seraphina 
— Marija Maziliauskaitė. JI yra gimusi 
1907 m. liepos 10 d. Mergtrakių km., Puins 
ko parapijoj, Suvalkų apskr.

Turėdama pašaukimą dvasiniam gyveni 
mui, 1932 m. ji išvažiavo į Olandiją ir 
įstojo į švenčiausių širdžių kongregaciją. 
Buvo pasiųsta į Prancūziją atlikti novi
ciato. 19.35 m. vasario 12 d. padarė vienuo
liškus įžadus ir po dvejų metų — 1937 
kovo 14 d. jau buvo Havajuose, kur apsi
gyveno Honolulu mieste. 1938 m. pradė
jo mokytojauti vietos seserų vedamoje 
mokykloje. Paskiau buvo paskirta į kitą 
vietovę — Kanai, kur išmokytojavo iki 
1972 m., kol vėl buvo sugrąžinta į Hono- 
lulus.

iLietuvilškai ji neužmiršo, lietuvitšku gy
venimu domisi. Kartais sutinka vieną ki- 
tv lietuvį, atvykusį į Havajus su ekskur
sija ar darbo reikalais. Su kai kuriais ji 
ir susirašinėja, palaikydami tautinę dva
sią ir atgaivindama jaunystės prisimini
mus ilš Nepriklausomos Lietuvos. Pb.

(Draugas)

MIRĖ DR. J. įSANDARGAS
Vasario 21 d. Floridoje, JAV, mirė buiv. 

Kretingos apskrities gydytojas dr. Jonas 
Sandaugas.

Gimęs 1908 m. 27 d. Vaitiekupių km., 
Sintautų vis., Šakių apskr., Jonas Saudar
gas baigė Jurbarko „Saulės“ gimnaziją ir 
Kauno u-to Medicinos fakultetą. Nuo 1935 
m. vertėsi gydytojo praktika Skuode, o ika
ro metais buvo Kretingos apskrities gy
dytoju.

193'8 m. sukūrė gražią lietuvišką šeimą, 
vesdamas Suvalkijos dukrą Aldoną Sta- 
naitytę. Užaugino du sūnus — Joną ir Do
natą.

Amerikon atvyko 1949 m. ir gyveno 
pirmiau Detroite, vėliau — Clevelande. 
Išėjęs į ramesnį gyvenimą, apsigyveno Po 
ridoje, kur dalyvavo liet, visuomeniniame 
gyvenime ir rėmė fondus bei spaudą.

Atsiųsta paminėti
Elta - Press Nr. 3, 1982 m. kovas. Eltos 

informacijos italų kalba, šiame numeryje 
— LKB Kronikos Nr. 50 vertimas į italų 
kalbą. Red. V. Mincevičius, Roma.

Die Raute Nr. 2, 1982 m. balandis-birže- 
lis. Lietuvos vokiečių kultūros ir žinių 
biuletenis vokiečių kalba. Red. Albert Un
ger, Arnsberg, V. Vokietija.

Elta Nr. 53, 1982 m. kovo mėn. Liet, in
formacijos biuletenis prancūzų kalba. Re
daktorė: B. Venskus, Paryžius.

Ateitis Nr. 9-10. 1981 m. Ateitininkų Fe
deracijos leidžiamas katalikiškos — lietu
viškos orientacijos mėnesinis žurnalas, šis 
dvigubas numeris skirtas X Ateitininkų 
kongresui, įvykusiam 1981 m. rugsėjo 3- 
7 d.d. Čikagoje. Red. A. Zallskaitė.

Moteris, Nr. 6, 1981 m. Lietuvių moterų 
žurnalas. Leidžia Kanados Liet. Katalikų 
moterų d-ja, Toronto, Kanada.

Aidai, Nr. 1, 1982 m. sausis-vasaris. Mė
nesinis kultūros žurnalas. Leidžia Tėvai 
Pranciškonai, Brooklyn, JAV.

Skautų aidas, Nr. 2, 1982 m. vasaris. 
Liet. Skautų S-gos organas. Redaktorius 
v.s. A. Saulaitis, SJ., Chicago, JAV.

Lietuvių dienos, 1982 m., vasario mėn. 
Iliustruotas žurnalas liet, ir anglų kalbo
mis. Leidžia A. F. Skirtus, Hollywood, 
JAV.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 57

Kiek bus, jeigu pusę tuzino padalysit iš 
pusės ir pridėsit pusę tuzino?

Atsakymas |Nr. 56
6729 ir 13458

įpusėjus teismui, kaltinamasis staiga at
sistojo ir prisipažino kaltę.

Nustebęs teisėjas paklausė:
— Kodėl tamsta iš pat pradžių neprisi- 

pažinai?
— Alš maniau, kad esu nekaltas, bet, kai 

išgirdau tuos liudininkų parodymus, pa
keičiau savo nuomonę, — paaiškino žmo
gelis1.

Perskaitęs mašinėle rašytą raportą ir 
radęs daug rašybos klaidų, anglų genera
linio štabo pulkininkas pasišaukė savo ma 
šininkę ir sako:

— Aš jus įspėjau, kad šis raštas yra 
ypač slaptas, 'bet juk nesakiau rašyti ji 
užmerktam akim!

Alaus bare lenkas susitinka savo drau
gą anglą. Susėda netoli televizoriaus ir 
kalbasi.

Ateina žinių laikas: ekrane rodo lenkų 
Jaruzelskį.

Anglas tuoj ir sako:
— Va, žiūrėk, tavo diktatorius! Tiesus, 

lyg baslį prarijęs...
— Ne baslį, bet sovietinę vėliavą su visu 

kotu. — pataiso lenkas.

2
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BENDRO DARBO GRETOS
34-TASIS DBLS SUVAŽIAVIMAS IR31-MASIS [LNB-VĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS, ĮVYKĘS įLONDONO LIET. 

NAMUOSE BALANDŽIO 24-25 D.D.

Balandžio mėn 24 d.
34-tąjį DBLS Suvažiavimą atidarė Są

jungos pirm. Z. Juras. Pasveikinęs gau
siai susirinkusius skyrių atstovus ir sve
čius, prisimena neseniai mirusius narius 
ir pakviečia pagerbti juos tylos minute. 
Po to, pristato V. Puodžiūną, kuris yra lai
mėjęs E. Kriaučellūno premiją, skirtą lais 
vojo pasaulio lietuviui jaunuoliui, labiau
siai pasižymėjusiam žurnalistikoje. Pre
mija bus įteikta Studijų Savaitės metu.

Suvažiavimui pirmininkauti siūlomas 
H. Vaineikis, o sekretoriauti — I. Popika. 
Rezoliucijų komisijon — A. Bučys, Dr. S. 
Kuzminskas ir J. Vilčinskas. Prezidiumas 
išrinktas daugumos pritarimu.

Po 'įžanginio žodžio, Suvažiavimo pirmi
ninkas H. Vaineikis darbą pradeda svei
kinimais. Socialdemokratų vardu sveiki
na V. Motuzą, o raštu gautus sveikinimus 
skaito pats pirmininkas. Raistu sveikina 
Lietuvos atstovas V. Balickas, DBLS Gar
bės narys P.B. Varkala, Liet. Kat, D. Bri
tanijoje Sielovados vardu kun. Dr. S. Ma
tulis, MIC, ir skautų vardu Europos Ra
jono vadeiva v.sk. J. Maslauskas. Sveiki
nimo telegramas atsiuntė PLB pirminin
kas ir Pasaulio Liet. Jaunimo kongreso 
pirmininkė.

Praėjusių metų protokolą perskaitė A. 
Jaioveckas, o ypatingojo suvažiavimo Not 
'tinghame — I. Pcpika. Baigus protokolų 
skaitymą, išsiaiškinami kai kurie netiks
lumai ir pareikštas pageidavimas, kas su
važiavimų protokolai būtų greičiau pa
siunčiami į Centrą.

DBLS C.V. pranešimą skaito Z. Juras. 
Baigdamas pabrėžia, kad Valdyba neiėško 
nesantaikų ir nori su visais vieningai dinb 
ti. (C.V. pranešimas bus atspausdintas 
ateinančią savaitę).

DBLS Tarybos pirm. A. Bučys apžvel
gia Tarybos darbus, kalba apie nesibai
giančias pavienių asmenų asmeniškas ne- 
santaikas Ir nuoširdžiai prašo užbaigti tai
IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SfiaUųtoju laiškai
APIE GIRTUOKLIUS

Noriu pasakyti keletą žodžių dėl K Val
terio straipsnio apie alkoholį.

Iš girto galima juoktis. Niekas never
čia jį pasigerti. Patys tai daro laisva va
lia. O reikia tik apsigalvoti, kas bus vė
liau. Deja, žmonės, negali ir nenori galvo
ti.

Turėjau 14 metų, tuomet girdėjau ku
nigo pamokslą apie girtavimą. Parėjęs na
mo, pasižadėjau savo motinai, kad degti
nės nevartosiu, ir žodį ištesėjau. O turiu 
jau 74 metus. Tas pats ir su tabaku. Taigi 
galima susilaikyti, — jei norima.

Pora pastabų, dėl istorinių faktų, ku
riuos mini K.V.: Hammuvabi( ne Cham- 
miuJvaJbi) gyveno 1790-1750 m. prieš Kris
tų, ne, kaip K.V. sako, 2.250 m. pr Kr.

Ptha-Horeb, buvo vienas iš senovės 
Egipto dievaičių, bet ne karalius. Egipto 
faraonų sąraše Ptah-Horeb — nėra mini
mas. Pirmasis žinomas faraonas, — Nar- 
mer (Menes) I-ji dinastija (3100-2890 pr. 
K.) .

3000 m. pr. Kr. Persai dar neegzistavo. 
Arijų gentis, kuriai priklauso ir Persai, 
pajudėjo iš vidurinės Azijos apie 2000 m. 
pr. Kr. Vieni nuėjo į Rytų Indiją, kiti — 
‘į Vakarus.

Dar apie girtavimą. Austro - Vengrijoje 
XIX amžiaus pabaigoje, kai kuriose vie
tovėse pasižymėję girtuokliai buvo foto
grafuojami girti ir jų padidintos nuotrau
kos buvo iškabinamos viešai, žmonių pa
juokai. Verta būtų daryti panašiai ir su 
tais, kurie pasigeria Lietuvių Namuose, 
Londone, ir Sodyboje. Nereikia varžytis 
su žmonėmis, kurie savanoriškai pasiver
čia beždžionėmis ir kiaulėmis.

P. Lcvandauskas (Škotija)

MOTERS (NUOMONĖ
Abu labu veržkit diržus 
Pažiūrėsim, katro viršus! 
Katro viršus, katro žemė 
Katro tiesa, katram — amen!

Sako, kad iš šalies geriau matyti. To
dėl ir rašau, kadangi jau daugiau tylėti 
nebegaliu. Jau kuris laikas „Europos Lie 
tuvyje“ vyksta ginčai (Turiu omenyje 
skaitytojų laiškus“. Keliantys juoką, o 
tuo pačiu ir pasipiktinimą. Ir gaila, kad 
ginčijasi ne juokdariai, o rimti lietuvybės 
'Veikėjai. Ir kur dingo ta lietuvių vienybė, 
apie kurią tie patys vyrai jau 30-mt me
tų taip gražiai ulbėjo ir mus, jaunimą, jos 
mokė.

Gal paklausykit mano patarimo (nors 
jums gal per vieną ausį įeis, o per kitą 
išeis): Išsiaiškinkit tarpusavyje vyrai, kas 
kaltas, kaip seneliai sako prie keturių 
akių, o nešaukit per visą parapiją, ką čia 
(parapiją, juk „Europoslietuivis“ į visus pa 
Saulio kampelius nukeliauja. Ir įdomu ko
kį įspūdį apie.mus Anglijos lietuvius, tau
tiečiai plačiame pasaulyje susidaro, jei 
jau pačios šviesiausios galvos vienas ki
tą liežuviais kaip botagu pliekia.

A.K.

ir siekti vienybės.
Jaunimo veiklą apšviečia J. Podvoiskis: 

nusiskundžia organizaciniais trūkumais, 
'bet deda vilčių į vis didėjantį jaunuolių 
dėmesį ir prašo tėvų pagalbos ir skatini
mo.

DBLS iždininkas B. Butrimas perskai
to metinę apyskaitą, o A. Žukauskas — 
revizijos komisijos pranešimą.

Tautos Fondo vardu padėką pareiškia 
J. Vilčinskas, Dr. S. Kuzminskas plačiau 
supažindina su Tautinės Paramos Fondu 
ir nuveiktais darbais, ragindamas nema
žinti aukų rinkimo. Jo pranešimą dar pa
pildo R. Šova, pabrėždamas to fondo svar
bą ir mūsų visų pareigą jį remti.

P. Popika apžvelgia D. Britanijos Liet. 
Kat. Bendrijos nuveiktus darbus, o DBLS 
skyrių atstovai duoda savo pranešimus, 
skelbia rezoliucijas ir pateikia pageidavi
mus. Škotijos atstovas K. Savonis pamini 
ir atvežtąsias narių aukas, skirtas įvai
riems lietuviškiesiems reikalams.

S. Bosikis nori žinoti, kas atstovauja 
Centriniam skyriui, o M. Baronienė aiš
kina, kodėl kiti siūlomieji asmenys nepa
teko į išsiuntinėto aplinkraščio rinkiminį 
kandidatų sąrašą.

Dėl Sodybos skyriaus veiklos pasisako 
J. Snabaiitis.

Pradedant diskusijas, Suvažiavimo pir
mininkas prašo trumpai, aiškiai ir be as
meniškumų gvildenti reikalus.

A. Pranskūnas kalba buvusiųjų Sody
bos vedėjų reikalu. Perskaito R. Sakalo 
laiškus, rašytus „Gimtajame krašte“ Ir 
„E. Lietuvyje,“ Taip pat kelia Valdybos 
narių jr tarnautojų vykimo į Lietuvą 
klausimą ir ilš Lietuvos atvykusiųjų lan
kymąsi Liet. Namuose. Tuo klausimu sa
vo nuomones pareiškia A. Jaioveckas, V. 
Junokas Ir P. Petkevičius, kuris siūlo tam 
reikalui ištirti sudaryti specialią komisi
ją, o Dr. S. Kuzminskas tą darbą norėtų 
skirti Tarybai.

K. BARĖNAS BARA IR SKUNDŽIASI
Nustebau pamatęs „Pasaulio Lietuvio“ 

3 Nr. mano mielo „zemlioko“ Barėno laiš
ką „Kad ir p. Lėliui 'būtų aišku“, bet per
skaičius jį visitiek pasiliko dar neaišku.

Tame laiške gerto, p. Barėnas lieja aša
ras užtai, kad jį visi skriaudžia: Leiis 
„šokdino“ jį už nepriėmimo atsiprašymo, 
Federalistųšūlas J. Vilčinskas pradėjo jį 
gnaibyti Ir parodė „Šluotos“ karikatūrą, 
Z. Juras nubėgo į „Akiračius“ išvadinti jį 
kenkėju, vienybės 'ardytoju ir Sovietų 
talkininku. Neužteko to, federalistų šalti
niai pradėjo jį vadinti komunistu, „daužė 
jam per snukį“ ir tat.

Ir už ką? Ogi už tai, kad jis supažindi
no EL Skaitytojus su federalistų prolen
kiška politika ir pasiūlė nebeatstovauti 
ten DBLS...

Paslžiūrėtfę EL skaitytojų laiškus ma
tėme jų pasisakymus, kad jie EL jokios 
prolenkiškos tendencijas nemato. Gal jie 
daltonistai, 'beit ponia V. Širvidienė žadė
jo net pakeisti savo akinius, gal su jais 
geriau įžiūrės tą „tendenciją“ ir gudiškus 
ženklus...

Gerbiamas mūsų rašytojas gal dar neįsi 
savino tos gyvenimo logikos, kad sulaukus 
senatvės amžių reikia pasitraukti iš uži
mamų visuomenėje pareigų ir užleisti jas 
jaunesniems ir gal geriau sugebantiems 
tą darbą dirbti. Dėlto nėra ko pykti ir 
lieti ašaras. Seni žmonės, nors ne visi, 
pasidaro kaip vaikai. Gal geriau tą se
natvės būklę pavaizdavo savo laiške EL 
Nr. 12 Stasys Surgautas: „o tų senelių tar
pe yra pasišiaušėlių, užsispyrėlių, ku
riems niekas nebus geras“...

P.S. Gaila, anksčiau nežinojau, kad Ba
rėnas yra tas pats Barauskas, kurio tėviš- 
kė-Stanionių k. taip arti nuo mano kaimo, 
vos 5 km. Mus skyrė Lėvens upė Ir skirtin 
gi valsčiai. Net tą pačią Panevėžio gimna
ziją laukėm, tik su keletos metų laiko 
skirtumu, dėlto nebuvom pažįstami, bet 
vistiek esame „zemliokai“.

P. Leiis
Toronto Ont.

NEIŠKRAIPYTI ŠV. RAŠTO
K. Valteris savo straipsnyje „Laisvalai

kio mąstymai“ „Eur. Liet“. Nr. 15 š.m. 
bal. 16 d. svarsto girtavimo istoriją ir du 
kartu mini šv. Raštą.

Įdomu patirti, iš kur autorius sužinojo, 
kad „Adomas ir Jeva ėmė fermentuoti vy
ną. (Gal dėl šios nuodėmės buvo išmesti 
iš rojaus) „? Senojo Testamento Šv. Raš
tas sako, kad jie buvo išvaryti ilš rojaus 
už Dievo įsakymo nesilaikymą nevalgyti 
vaisiaus nuo uždrauto medžio, (žr. Pradž, 
3,1-19).

Antra, autorius mini Nojų. Anot jo: „Se
nojo Testamento liudijimu Noah (Nojus) 
gėręs 'vyną ir dažnai buvęs girtas“. Ten 
Pradž. knygoje (9,20-21) skaitoma: „Noė 
ėmė dirbti žemę ir įsiveisė vynuogyną. 
Kartą išgėręs vyno, jis apsigėrę“. Iš kur 
autorius žino, kad Nojus dažnai buvo 'gir
tas? Skaitytojas

S. Bosikis praneša apie Lietuvos prezi
dentų paveikslų dingimą iš Liet. Namų 
salės.

K. Baublys nori gauti paaiškinimų įsta
tų pakeitimo klausimu. E. šova siūlo su
teikti Tarybai svarbesnį vaidmenį. P. 
Dzidolikas kalba apie giminių lankymą 
Lietuvoje. Jo nuomone, važiavimas į Lie
tuvą, negali trukdyti lietuviško darbo.

Po pertraukos — Lietuvių Namų B-vės 
akcininkų susirinkimas.

LNB pinm. J. Alkis perskaito praneši
mą. A. Pranskūnui atsisakius, sekreto
riauja A. Vilčinskas, kuris paskaito praė
jusių metų protokolą. Ilgiau diskutuoja
mos neparduotųjų akcijų klausimas. Val
dyba siūlo jas parduoti lietuviškoms orga
nizacijoms. Toliau B-vės angliškasis revi
zorius atsako į paklausimus. Su juo dau
giausia aiškinasi K. Baublys. D. Banaitis 
klausia apie B-vės investacijas ir jų pel
ningumą, o Dr. S. Kuzminskas pataria ne
sileisti į rizikingus investavimus. Vėl grįž 
tama prie neparduotųjų akcijų. Pagaliau 
nutariama parduoti jas DBLS-gai ir jau
nimui, pirma išsiaiškinus, ar tai pagal 
b-ivių įstatymą galima įvykdyti.

Po akcininkų susirinkimo — vakarienė. 
Balandžio mėn. 25 d.

■Antroji Suvažiavimo diena pradedama 
pamaldomis, kurias laiko kun. A. Geryba.

Po pertraukos, darbai tęsiami. P. Maša- 
laitis perskaito Mandatų ir nominacijų 
komisijos pranešimą. Suvažiavime viso at
stovauja 19 DBLS skyriai, 24 atstovai su 
716 balsų, 10 kitų organizacijų 9 atstovai 
su 10 balsų, 5 Tarybos atstovai su 5 bal
sais. Ilš viso 731 balsas.

Po to, pranėšimų priėmimas. Kyla aiš
kinimasis dėl Maidenhead skyriaus rezo
liucijos ir Centrinio skyriaus atstovavimo. 
Kiti pranešimai priimti vienbalsiai. Taip 
pat priimtas nutarimas dėl Centro Valdy
bos ir Sodybos skyriaus rezoliucijų.

Prieš linkimus, Suvažiavimo pirminin
kas susirinkusiųjų vardu padėkoja sena
jai Valdylbal už atliktus darbus.

Kandidatais į Centro Valdybą siūlomi: 
J. Alkis, P. Bukauskas, V. Dangis, A. Iva
nauskas ir K. Tamošiūnas. Išrinkti: J. 
Alkis (639), K. Tamdšiūnas(521) Ir V. 
Dangis (519).

Kandidatais į Tarybą siūlomi: J. Ada- 
monis, K. Bivainis, G. Ivanauskienė, R. 
Šova ir H. Vaineikis. Išrinkti: R. šova 
(429) ir K. Bivainis (337).

Revizijos komisijon išrinkti: I. Popika, 
S. Štarka ir A. Žukauskas. Mandatų ir no
minacijų komisijon: V. Junokas, P. Ma'ša- 
laitis ir A. Petkevičius.

A. Vilčinskas plačiau apšviečia apie ki
tais metais rengiamą Pasaulio Lietuvių 
Seimą Čikagoje, į kurį DBLS gali siųsti 
7 atstovus: DBLS pirmininką, Jaunimo pir 
mininką ir kitus 5 Išrinktus. Seimas pra
sidės birželio 24 d., 1983 m. Tuo pačiu 
metu ten vyks Jaunimo kongresas, Dainų 
ir tautinių šokių šventė, Sporto žaidynės 
ir kiti parengimai. Atstovai patys turės 
apsimokėti kelionę. Gal bus organizuoja
ma didesnė ekskursija iš Anglijos.

Tik grįžęs iš JAV, Dr. S. Kuzminskas 
papasakoja savo įspūdžius ir nušviečia 
ten susidariusią nuomonę apie mūsų veik
lą.

A. Jaioveckas iškelia S. Kasparo paša
linimo reikalą. Pasisako ir daugiau atsto
vų. A. Vilčinskas siūlo S. Kasparui ape
liuoti 'į Suvažiavimą, bet S. Kasparas at
sisako ir prisipažįsta platinęs paskvilį.

V. Dargis sutrumpintai perskaito Stoke- 
on- Trento skyriaus nuomonę apie organi
zacinius darbus ir įstatus. Jo pasiūlymą 
nutarta perduoti DBLS Tarybai.

J. Adamonis siūlo steigti Garbės Teis
mą. R. Šova pristato kitus organizatinius 
trūkumus, iškelia planavimo svarbą ir 
nori, kad būtų daugiau kreipiama dėme
sio į Tarybos patarimus. Dr. S. Kuzmins
kas dar pasisako Tautinės Paramos Fondo 
aukų rinkimo reikalu.

Į P.L. Seimą atstovais, be dviejų pir
mininkų išrinkti: J. Alkis, A. Bučys, V. 
Dargis, P. Dzidolikas ir inž. S. Nenortas.

Prieš grįžtant į akcininkų susirinkimą 
ir direktorių rinkimą, A. Vilčinskas per
skaito rezoliuciją, raginančią direktorių 
rinkimuose balsuoti už išrinktuosius įDB 
LS Centro Valdybą narius. Suvažiavimas 
ją priima.

Pradėjus vėl akcininkų susirinkimą, 
perskaitomi rezoliucijos dėl neparduotųjų 
akcijų balsavimo duomenys; už pardavimą 
pasisako 45, prieš — 9. Taigi ( jeigu ne
bus kokių teisinių kliūčių, tos akcijos bus 
parduotos DBLS-gai ir jaunimui.

Į naujai renkamus direktorius kandida
tuoja: J. Alkis, P. Bukauskas, V. Dangis, 
A. Ivanauskas ir K. Tamošiūnas. Išrinkti: 
V. Dangis (5952), J. Alkis (5574) ir K. Ta
mošiūnas (5559).

V. Puodžiūnas nori, kad ateinančiais me 
tais bendrovės apyskaitoje būtų smulkes
nių duomenų, kiek kas kainavo spaudos 
skyiluje, kiek išleista algoms ir kt. Be to, 
pageidauja platesnių informacijų apie in
vestacijas. A. Jaioveckas klausia >apie 
vykstantį teismą ir jo kainą. P. Bukauskas 
iškelia namo pirkimo Binminghamo klu
bui klausimą. Vienas namas ten greitu 
laiku parduodamas iš varžytynių. Šiuo 
reikalu pasisako Z. Juras, K. Bivainis, K.

Tamošiūnas ir kiti. J. Alkis aiškina, kad 
per maža liko laiko tokiam sumanymui 
įvykdyti. Kilo ginčas, kur reikėtų steigti 
klubą: Birminghame, ar Nottinghame. 
Daugumos nuomone, žiūrint iš kultūrinės 
ir politinės veiklos taško, tinkamiausia 
vieta Vid. Anglijos lietuvių klubui būtų 
Nottinghamas, kur gyvena lietuvių dau
giau.

Tuo baigiamas akcininkų susirinkimas 
ir tęsiama DBLS Suvažiavimo darbotvar
kė.

Perskaitomas trys Centro Valdybos re
zoliucijos: 1) dėl revizorių nutarta priim
ti, 2) S-gos įstatų papildymų ir pakeiti
mų — palikti metų bėgyje išgvildenti Ta
rybai ir 3.) suvažiavimas pritarė pasiūly
mui bent 51 proc. B-vės akcijų sutelkti 
Sigoje.

Seka klausimai ir sumanymai. Nutarta 
neregistruoti protokole asmeniškų nesuta
rimų, o patį protokolą trumpiau redaguo
ti ir jo kopijas greičiau išsiuntinėti atsto
vams. DBLS Maidenhead skyriaus rezoliu
ciją palikti ištirti Tarybai. Pasisakyta dėl 
Centrinio sk. valdybos perrinkimo ir pri
tarta Centro Valdybos padarytam tuo rei
kalu sprendimui.

K. Barėnas pareiškia savo nuomonę dėl 
esančių nesutarimų. P. Petkevičius siūlo, 
kad skyriai ateityje nedarytų rezoliucijų, 
bet tik reikštų pageidavimus ir siūlymus. 
D. Banaitis pasisako laikraščio reikalu — 
norėtų daugiau iliustracijų Ir gražesnio 
laužymo. Redaktorius aiškina priežastis, 
kurios neleidžia tai padaryti. J. Vilčins
kas perskaito rezoliucijų komisijos paruoš 
tas 7 rezoliucijas, kurias Suvažiavimas 
vienbalsiai priima, (jos spausdinamos at
skirai). Dar perskaitoma Stoke-on-Trento 
sk. rezoliucija, kurioje pareiškiamas pa
sitikėjimas ir padėka C. Valdybai. Ji vien 
balsiai priimta. Tarybos pirm. A. Bučys 
vėl taria žodį, ragindamas užmiršti asme
niškus nesutarimus ir grįžti prie vieningo 
darbo.

Trumpa pirm. H. Vaineikio kalba ir 
Tautos himnu. Suvažiavimas baigtas.

Europos spaudoje
Prieš kurį laiką Šveicarijos NEUE ZUE- 

RCHER ZEITUNG straipsnyje „Vakarų 
Europa — nuo Portugalijos iki Baltijos“ 
nagrinėjo kultūros ir krikščionybės išsi
vystymą Vakarų Europoje ir Rusijoje. 
Straipsnyje buvo pasakyta, kad visa Eu
ropa, įskaitant ir Rytų Europos kraštus, 
yra Romos imperijos ir tikybos įtakoje. 
Tuo tarpu Rusija paveldėjo Bizantijos kul 
turą, su religijos įskiepyta kantrybe, bet 
be kritikos ir dvasinės tolerancijos. Bet- 
kokios permainos, tiek Petro Didžiojo lai
kais, tiek dabartinio marksizmo laikotar
pyje neiškilo iš liaudies, bet buvo padik
tuotos „iš viršaus“.

Tokiu būdu dabartinė geležinė uždan
ga atskyrė istoriškai ir dvasiškai artimus 
ir giminingus kraštus. Nors šiuo metu Ry
tų Eurcpos respublikos priklauso Rusijos 
įtakos zonai, ten yra derlinga dinva vaka
rietiškoms idėjoms, laisvei ir pluralizmui. 
Dėl to Kremlius ir satelitinių kraštų vy
riausybės taip bijo užsikrėtimo „Vakarų 
bacilomis“. Lenkų „Solidornosc“, Išaugusi- 
Helsinkio akto pasėkoje, galėjo būti su
laikyta tik brutalaus smurto priemonė
mis. Idėjos, kilusios iš žmonių įsitikinimo, I 
yra galingos.

Vokietijos RUHRNACHRIOHTEN (III. 
3) atspausdino Vilniaus miesto vaizdą ir 
trumpą straipsnelį „Lenkų bacilos baimė“, 
kuriame kalbama apie lietuvių tautinį su
sipratimą.

Inturisto autobuse, kuris važinėja Vil
niuje, pakabintos Hamburgo lengvosios 
atletikos klubo ir Lenkijos Lomžos futbo
lo komandos vėliavėlės, padovanos tų klu 
bų, kai lankėsi Vilniuje. Autobuso šoferis 
sako vokiečių laikraščio reporteriui, kad 
vokiečiai turbūt šiemet vėl atvažiuos į 
Vilnių.

— O kaip lenkai, juk jų miestas tik 
250 km nuo Vilniaus?

— Lenkų turistai dabar nebeaĮvažiuoja, 
— trumpai atsako šoferis.

Lenkiškų laikraščių Vilniuje taip pat 
nėra. Vien tik Lietuvos komunistų parti
jos organas lenkų kalba, kuriame nėra 
nei vienos žinutės apie Lenkiją.

Žinoma, ilš 15-kos sovietų respublikų, 
Lietuva galėtų lengviausiai užsikrėsti 
„lenkiškomis bacilomis“. Ji turėjo praei
tyje istorinius ryšius su Lenkija, ji turi 
gilią katalikišką tradiciją, ji turi ir len
kų tautinę mažumą, kuri Vilniuje sudaro 
beveik penktadalį visų gyventojų. Lietu
va savo sostinę atgavo iš lenkų tik 1939 
metais, kai ji pati, kartu su Latvija ir Es
tija buvo priskirta Sovietų įtakos zonai.

Lietuva skiriasi nuo savo abiejų kaimy
ninių respublikų tuo, kad ji šimtmečiais 
buvo laisva ir priėmė krikščionybę tiktai 
prieš 690 metų, kaip paskutinė šalis Eu
ropoj e.

Iki 1950 metų čia dar stipriai reiškėsi 
piriešsovietinis pasipriešinimas. Išeiviai 
kalba apie 40.000 partizanų, kurie Ilš da
lies pradėjo savo pogrindžio kovas dar vo
kiečių okupacijos metais 1941-1944 m. 
šiandien lietuviai režimo kritikai remiasi 
Helsinkio aktais, tokiu pat būdu, kaip ir 
Rusijos kovotojai dėl pilietinių teisių. At
stumas nuo Maskvos, o tuo pačiu ir nuo 
užsienių žurnalistų, paaiškina priežastį, 
kodėl iš Lietuvos ateina mažiau žinių.

ŽADA TOLIAU „AUKLĖTI" 
LIETUVOS JAUNIMĄ

Balandžio 16 d. įvyko Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Komiteto V plenu
mas. Jis apsvarstė klausimą „Dėl respub
likos partinės organizacijos uždavinių to
liau stiprinti besimokančio jaunimo idėji
nį politinį, internacionalinį ir ateistinį 
auklėjimą vadovaujantis TSKP XXVI su
važiavimo nutarimais, draugo L. Brežne
vo nurodymais, išdėstytais kalbose TSRS 
profsąjungų XVII suvažiavime ir iškilmė
se Uzbekistane“.

PRISIKĖLĖ Iš NUMIRUSIŲ
Vilniuje leidžiamas „Valstiečių laikraš

tis“ balandžio 20 d. atspausdino straipsnį 
su stambia antrašte

„LENINAS GYVAS“
toliau seka B. Mackevičiaus eilėraštis: 

Rytais,
Kai už lango 
Balandį ankstyvą 
Jau smaigsto pro sniegą 
Vilyčios dalgų, 
Man kartais atrodo, 
Kad Leniną gyvą 
Senamiesčiu einantį 
Aiškiai regiu.

REIKIA ARKLIO...
Sėdžiu anądien poliklinikoje šalia dejuo 

jančios „Draugystės“ kolūkio melžėjos 
Stasės Meilutienės ir mintyse buriu: gaus 
ar negaus vargšelė transportą namams 
pasiekti?

Skambino registratorė, skambino gydy
toja į kolūkį, skambino vyras, kol ten kaž
kas atsakė: „Transporto nėra. Tik rytoj...“ 
Jei taip rogės ir bėris būtų...

O iki namų — tik penketas kilometrų. 
Jei taip rogės ir bėris būtų...

Pargrįžtu namo, o čia kaimynės pensi
ninkės Aleksandra Bagdonienė ir Adelė 
Aleksaitienė užėjusios tokias kalbeles pra
dėjo varinėti, kad geriau jas atpasakosiu.

— Ką darysi, kaimyne, su karve? — 
— klausia viena.

— Parduosiu, — atsako antra.
— Bene protas, moterys, jums pasimai

šė?! Ką veiksit be karvutės? — klausiu.
— Gera kitus rundyti, kai nei šienas, 

nei šiaudai nerūpi... — atšauna.
— To gero kolūkyje užtenka, — bandau 

pagauti užslėptą mintį.
— Užtenka. Bet ar ant nugaros susineši?
Prisiminė moterys vangelius su arų įdir

bimu, su bulvių sodinimu, jų aparinėjimu, 
nukasimu. Visų prašinėk, visiems lanks- 
tykis.

Ką kaltinti? Patį sodietį, kuris laiku 
darbus sodybiniame sklype nori nudirbti? 
Kolūkį, kurį tiek darbų spaudžia? Mecha
nizatorius, kurie, per dieną nusiplūkę, va
karais dar kaimynams padeda?

Pavartykim žiemą laikraščius su VAI 
pranešimais. Ar rasi daug pavardžių kai
mo mechanizatorių, vairuotojų, važiavu
sių „su kvapeliu“? Atėjus pavasariui, jų 
pavardėmis mirga kiekvienas rajono laik
raštis, it tuos vyrus linksmybių karšligė 
būtų susukus...

Kreipiausi 'į „Draugystės“ kolūkį, kuria
me daugiau kaip 5000 ha žemės, ir pasi
teiravau, kiek arklių skiriama kolūkiečių 
asmeniniams reikalams. Atsakė, kad ark
liai patikėti keliems pieną surenkantiems 
kolūkiečiams. Arklių padaugėsią šį penk
metį tik dešimčia. Antra tiek ilgai neišsi
laikysią, nes nesą pasagų, pasagvinių. Su 
vežimais, pavalkais taip pat bėda. Ir vėl 
vadžios nuo pradžios...

Būtų nors astuoniems kiemams pora 
'širmių su visu inventoriumi! Kokia pa
slauga žmogui! Ir kolūkiui palengvinimas.

Atsipūstų ir mechanizatorius, kurį da
bar visi už skvernų plėšia: „Man pirmam, 
man!“ Lyg jam nei pailsėti, nei pamiegoti 
nereikėtų. Ir dar. Ne kiekviename sklype 
su technika pasisukinėsi.

Reikia arklio kaime. Jis ir ūkio darbuo
se praverstų. Lietingą vasarą padėtų šie
nelį pakriaušiuos gelbėdamas, pabrėstus 
vežiodamas. O juk kolūkiečiui reikia ir į 
malūną nuvažiuoti, ir dujų balioną parsi
vežti, reikia žabarų iš miško... Daug rei
kalų žmoguli. Ir netektų dėl tokių „smulk
menų“ kvaršinti galvos ūkio vadovui.

Ta pačia proga apie jaunimą, papročius: 
išleistuves, palydėtuves, vestuves žirge
liams žvengiant ir apie žirginį sportą, ku
ris ne tik sulaiko jaunimą kaime, bet lei
džia prisiliesti prie tėvukų gyvenimo, prie 
meilės kaimui.

J. Astrauskaitė 
Kauno rajonas (V.L<)

SUŠAUDYTAS (ŽUDIKAS
TIESA (IV.24) praneša, kad 1981 m. sau 

slo mėnesį Rokiškio rajono Dvirėčių kai
me nužudytų dviejų moterų žudikas V. 
Grigonis buvo aukščiausiojo teismo nu
teistas aukščiausia bausme — sušaudyti. 
Jo malonės prašymą atmetus, nuospren
dis įvykdytas.

V. Grigonis apiplėšęs ir žiauriai nužu
dęs dvi moteris, ir po savaitės Trakų ra
jone Gurelių kaime dar apiplėšė ir nužu
dė senukus č. ir F. Fedorovičius. Tą nu
sikalstamą darbą padaręs Rokiškio rajo
no Štaronių kaimo gyventojas V. Grigo
nis, kuris niekur nedirbęs ir, pagal teis
mo išvadą, buvęs „itin pavojingas asmuo“.
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ

KALENDORIUS 1982 (M.
V.L3 UBUS Tautinių Šokių ir Liau
die* Dainų Savaitgali*. Lietuvių Sodyboje, 
Htmpahire, DB.
VII.24-31 33-iji Skautų Stovykla Lietuvių 
Sodyboje. Anglijoje.
VJW. 15-21 2C-oji Europoj Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary'* College, Strawberry 
Hill, Twickenham, DB.
TJH. 21-23 2-a*I* DBUS Lituanistinis Sa
vaitgali*, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

DiBLS atstovų suvažiavimas per suva
žiavimo prezidiumą 52.0 sv.

IP. ir St. Nenortas 10.00 sv.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba
TAUTOS FONDUI .AUKOJO

Bradfordo ir apylinkės lietuviai per 
Vasario 16 d. minėjimą „Vyčio“ klube, 
(įskaitant 28 sv. iš klulbo kasos — viso 
100.00 sv.

Škotijos lietuviai per DBLS Škotijos 
Skyrių Vasario 16 d. proga — 20 sv.

D'BLS Boltono Skyrius — 10 sv.
P. Vičas — 20 sv.
P. ir S. Nenortai — 10 sv.
V. Motuzą — 5 sv.
D. Jalinskas — 3 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje
AUKOS (SPAUDAI

J. Levlnskas ir V. Žukas — po 5 sv.
S. Janavičius — 4.50 sv.
J. Dimša, E. Gložaitis, S. Lauruvėnas, 

A. Jaloveckas, S. Markevičius, E. šova ir 
L. H. Krolius — po 1.5-0 sv.

J. Vilimas — 1.00 šv.
Ačiū

DBLS TARYBOS PREZIDIUMAS
-DBLS Suvažiavimui išrinkus į Tarylbą 

du papildomus narius, Tarybos prezidiu
mas pasiskirstė pareigomis sekančiai:

pirmininkas — A. Bučys, 
vicepirm. — K. Bivainis, 
sekretorius — J. Levins’kas, 
jaunimo atstovas — J. Podvoiskis ir 
narys — R. šova.

JAUNIMO SUSIRINKIMAS
Gegužės 15 d., Šeštadienį 12 vai. Lietu

vių Namuose, Londone, šaukiamas D. Bri
tanijos Liet. Jaunimo S-gos visuotinas na
rių Susirinkimas.

Prašome narius, jaunimą ir prijaučian
čius dalyvauti. Dienotvarkėje: Valdybos 
rinkimai.

DBLJS Valdyba

Londonas
PARAPIJINĖS NAUJIENOS

— Balandžio 26 d., įvykusiame Šv. Kaži 
miero parapinio klubo metiniame susirin
kime, išrinkta nauja valdyba. Pirmininku 
išrinktas Vincentas O'Brien. Komitetan 
išrinkti: St. Kasparas, v. Jurienė, A. Kna
bikas, Br. Namajušklenė ir Pr. Senkuvie
nė. Revizijos komisijon išrinkti: Z. Juras 
ir N. Žvirblis.

— Motinos dienos minėjimas bažnyčioje 
ir po pamaldų bažnyčios svetainėje bus 
gegužės 9 d.

— Šv. Onos draugijos metinis susirin
kimas įvyks taip pat gegužės 9 d. 3.30 vai. 
Sporto ir Soc klulbo salėje (Victoria Park 
Rd.).

— Parapinis metinis susirinkimas įvyks 
tą pačią dieną (geg, 9) 5 vai. Sporto ir 
Soc. klubo salėje.

P. IŠNYKO LAIDOTUVĖS
Petro Šnyro laidotuvės bus gegužės 7 

d., penktadienį 11 vai. iš Our Lady & 
Michael's katalikų bažnyčios, Crown Rise, 
Garston, near Watford.

Bradfordas
MIRĖ A. (NEIMANTAS

Kovo 31 d., sulaukęs 83 m. amžiaus, 
Brighouse vietovėje, Wes Yorkshire, Ang
lijoje, mirė Aleksas Neimantas.

sūnusLiko nuliūdę žmona Marija ir 
Vincas su šeima.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0u 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų. 
Jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę.

MOTINOS DIENOS (MINĖJIMAS
Motinos dienos minėjimas įvyks gegu

žės 2 d. 3.30 vai. p.p.
Kan. V. Kamaičio paskaita, meninė prog 

ramėlė ir arbatėlė mamytėms.
Vyčio“ klubo valdyba

Coventry
MIRĖ A. PAULAVIČIUS

Balandžio 23 d. Coventry ligoninėje mi
rė Antanas Paulavičius.

Kelteringas
MIRĖ A. VAICEKAUSKAS

Balandžio 8 d. staiga širdies smūgiu 
mirė Ketteringo — Konby skyriaus narys 
Antanas Vaičekauskas.

Velionis buvo gimęs prieš 59 metus 
Darbėnų vis., Kretingos apskr. Giminių 
Anglijoje neturėjo.

Skyriaus Valdyba Ir nariai liūdi nete
kę geri draugo.

Manchesteris
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.

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Ant. Jaloveckas, grįžęs iš DBLS-gos Su

važiavimo, š.m. gegužės 8 dieną, šeštadie
nį, Manchesterio lietuvių klube, padarys 
pranešimą.

Susirinkimo pradžia 6.30 vai. vak.
Skyriaus Valdyba

Noltinghamas
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 
labai turtinga loterija, veiks baras, gros 
šauni muzika.

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

Moterų Draugija

Prestonas
SUSIRINKIMAS

š.m. gegužės mėn. 1 d., šeštadienį, 4 
vai., 126, Queens Rr., pirmininko S. Macū- 
ros bute, šaukiamas Presitono skyriaus na
rių susirinkimas, įkuriame 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: Stoke-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 ipo 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

Liet. Sodyba
LITUANISTINIS (SAVAITGALIS

Gegužės mėn. 1, 2 ir 3 dienomis Sody-
boję vyksta lituanistinis savaitgalis. Da- į tuivos atvykusios Gerdos Grigaitės, su įsi- 
lyviams rezervuoti visi kambariai. I jautimu ir gražia intonacija, poezijos dek

Vokietija
LIETUVIŲ VAIKŲ VASAROS 

STOVYKLA
Šiemet vasaros vaikų stovykla bus Vasa 

rio 16-tos Gimnazijos parke ir patalpose 
nuo liepos mėn. 11 dienos iki rugpjūčio 
mėn. 1 dienos.

Priimami vaikai nuo 8 iki 14 metų am
žiaus. Mokestis: už pirmą vaiką 12 DM., 
už antrą 10 DM., už trečią ir kitus tos 
pačios šeimos po 8 DM. Tos šeimos, ku
rios negali šio mokesčio sumokėti, turėtų 
prašyti paramos vietos socialiniame sky
riuje (Sozialamt).

Vaikus į stovyklą atveža ir parsiveža 
tėvai arba globėjai. Atvykstantieji sto
vyklauti, turi pasirūpinti ligonio pažymė
jimu (Krankenschein), atsivežti pakanka- 
kamai baltinių, sporto drabužius ir mau
dymosi kostiumą. Beto kiekvienas vaikas 
turi atsivežti kišenpinigių, kuriuos paduo
da stovyklos vedėjui.

Registruoti savo vaikus stovyklai šiuo 
adresu: Litauische Volksgemeinschaft, 
684 LAMPERTHEIM 4 (lluettenfeld), te
lefonas 06256-322.

LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENTĖ
Lietuvių tautos šventė balandžio 3 d. Du 

sseldonfe - Wersten prasidėjo 16 vai. pa
maldomis, Wesrsteno kat. parapijos baž
nyčioje. Prie altoriaus buvo du kunigai, 
o vargonais grojo lietuvis vargonininkas. 
Šio krašto lietuvių katalikų kapelionas T. 
Konstantinas Gulbinas O.F.W. Cap., pa
moksle — Verbų sekmadienio išvakarėse 
— priminė Kristaus kančios kelią, kuris 
pasibaigė garbinga prisikėlimo pergale, ir 
bandė ‘išvesti lygiagretę su lietuvių tau
tos likiminiais lūžiais, ypač pastatrųjų de
šimtmečių bėgyje.

Tolimesnė programos dalis tęsėsi parapi 
jos salėje, kur specialiai iŠ Hamburgo at
vykęs kun. V. šarka priminė visą eilę, 
kiekvienam lietuviui, neužmirštamų faktų. 
Pirmiausia, kad Vasario 16 d. aktas nebu
vo nepriklausomos Lietuvos valstybės 
įsteigimas I pasaulio karo pabaigoje, kaip 
tai buvo su kaimyninėm Latvija ir Esti
ja, bet Lietuvos valstybės, gyvavusios ke
lis šimtus metų nuo Mindaugo laikų, atsta
tymas. Kad ir liūdnas faktas, jog lietu
viai šiandien nepriklausomybės neturi, ta
čiau svarbiau esą tai, ar bus pakankamai 
lietuvių tremtyje, išeivijoje, Sibire ir pa
čioje Lietuvoje, kurie Vasario 16 d. ak
to neužmiršo. Tada Lietuva, pirmai pro
gai pasitaikius, vėl kilsianti nepriklauso
ma.

Kruopščiai paruoštą paskaitą perskaitęs, 
prelegentas kreipėsi į šventės dalyvius ir, 
pritaikydamas gausiai pažertas mintis 
praktiškam gyvenimui: palaikyti ir skai
tyti lietuvišką spaudą, dalyvauti lietuviš
kose organizacijose, o Vokietijos lietuviai 
turį dar ypatingą galimybę — leisti savo 
vaikus į Vasario 16. gimnaziją Huttenfel- 
de.

Didelė staigmena buvo padėkos laiškas 
lietuvių tautai, kurį parašė tada Karaliau 
čiuje gimusi vokietaitė už tai, kad ji ma
ža mergaitė būdama su savo motina galė
jo nuo bado pabėgti į Lietuvą ir vėliau 
atvykti į Vak. Vokietiją. Laišką perskaitė 
A. Balnys, irgi, jaunesnės kartos atstovas 
išeivijoje. Kai p. Bohm pranešė, kad laiš
ko autorė yra šventės dalyvių tarpe, sa
lėje kilo spontaniškas ir yra ilgas ploji
mas. Būsų prasminga, kad tas laiškas ne
liktų kokiame privačiame ar valdiškame 
archyve, bet, kad būtų išverstas į kitas 
kalbas ir paskelbtas spaudoje.

Pagaliau sceną užvaldė dvi priėšginy- 
bės: čia pat gyvenanti ponia Danguolė pa
deklamavo kelis Maironio eilėraščius, jo 
50 metų mirties sukaktį paminėti ir dar 
kitų lietuvių poetų kūrinių paskaitė, o 
toliausią kelią, iš Berlyno atkeliavusi po
nia Vida Olscham - Vaitkutė padainavo 
senų ir naujesnių lietuvių liaudies dainų. 
Audringi plojimai, gal dar geriau jai (įteik
tos kaip gėlės dainininkei parodė, kad jos 
dainos rado atgarsį šventės dalyvių širdy
se.

Balandžio 3 d. suruošta lietuvių diena 
tai didele dalimi yra nuopelnas ponios 
O B chm Krutulytės, kuriai tanp kitko 
šiemet sukako šešlasdešimtukas amžiaus. 
Tai didelės pagarbos verta lietuvė mote
ris, kuri nepailsdama, jau senai dirba kul
tūrinį darbą lietuviškame bare Vokietijo
je, Šiaurės Reino - Westfalijos krašte. Jos 
meilė viskam kas lietuviška gal labiau
siai paryškėjo Dusseldorfe suruoštoje lie
tuvių tautodailės parodoje, šventės daly
viai gėrėjosi su meile kruopščiai surinktų 
gintaro ir medžio išdirbinių ir visa tai iš 
p. Bohm asmeninio lobyno.

Lietuvių dienai suruošti poniai Bohm 
labai talkininkavo jaunosios kartos atsto
vas R. Gumuliauskas ‘ir PLB VKV įgalio
tinis prie S. Reino — Westfalijos krašto 
valdžios p. J. Gulbinas.

šventės (dalyvis

PAVASARIO ŠVENTĖ HAMBURGE
Hamburgo moterų draugija, vadovau

jama energingos pirmininkės Theresės 
Lipšienės, balandžio 24 d. Hamburge su
rengė, su tuntnga programa, pavasario 
šventę.

Šventę atidarė, pasveikindama daly
vius ir trumpai pranešdama šventės prog
ramą, Th. Lįpšienė. Sekė neseniai iš Lie- 

lamacija iš K. Donelaičio „Metu Laikai“.
Jauna pianistė Kornelija Tenikaitytė 

pianu paskambino M.K. Čiurlionio kurinį 
„Aš prašau Dievo“ ir Bethoveno romansą 
Iš sonatos „G-Dur“. O Andree Malinows
ki - Malinauskas taip pat pianinu paskam 
bino liet, dainą „Kalvelis" ir „Siuntė ma
ne motinėlė“. Albu jaunieji atlikėjai pasi
rodė puikiai ir publikos buvo šiltai pri
imti.

Svarbi programos dalis buvo tautiniai 
šokiai. Vėl pradėjęs veikti mergaičių šokių 
būrelis, vadovaujamas Elenos Baliulienės, 
trimis išėjimais į sceną, pašoko Lenciūgė
lį, šustą. Kubilą, Pavasarį ir kitus liau
dies šokius, šokėjos savo gražiais tauti
niais rūbais žavėjo publiką ir susilaukė 
ilgų plojimų.

Gerda Grigaitė vėl padeklamavo eilė
raštį „šermukšnių žydėjimas“.

Lietuviškų liaudies dainų puoselėtoja 
Izabelė Schroederienė, kuri ir vokiečių 
vclkloro dainų koncertuose, skaitlingai 
publikai atlieka lietuviškas liaudies dai
nas, šį kartą padainavo šias dainas: K. 
Kavecko „Susitikt tave norėčiau", St. 
Šimkaus „Oi kas sodai do sodeliai“, St. 
Šimkaus“ Šalia kelio vieškelėlio gyveno 
šaltyčius“, St. Šimkaus“ Paukštužėle člul- 
bunėle“, St. Šimkaus (žodžiai Vienažin
džio) „Kaipgi gražus rūtelių darželis“ ir 
liaudies dainą „Daktaras“.

Hamburgo lietuviai yra laimingi turė
dami tokią energingą liaudies dainų puo
selėtoją. Akordeonu ją palydėjo Wolfgang 
Boenne, kuris taip pat pagrojo lietuviškų 
dainų pynę.

Visi programos atlikėjai buvo gausiai 
apdovanoti gėlėmis. Toliau sekė šokiai ir 
svečių tarpusavio bendradarbiavimas. Iš 
suaukotų fantų buvo gausi loterija, kurio
je svečiai mėgino laimę.

Veikė skanių valgių ir išgėrimų bufe
tas, kuriame pavyzdingai, šeimininkavo P. 
Rajauskienė, E. Banevičienė, A. Madšid- 
lauskienė, Th. Liplšlenė ir kitos darbščios 
moterys.

Grojant 3-jų vyrų truklšmingai kapelai, 
Šventė užsitęsė iki vėlyvo vakaro. Publi
ka buvo pavyzdinga.

I. Sragauskis

Skautiškuoju keliu
Užuojauta

Vasario 22 d., skautų ir skaučių susi
mąstymo dieną, ilgus metus buvusi LS 
Seserijos Vyriausioji Skautininke v.s. Ona 
Žailskienė paliko mus, iškeliaudama į Am
žinuosius Namus. Ją visad atsiminsime be
sišypsančią, seserišką, kupiną gerų ir se
seriškų žodžių, mylėjusią seses, o ypač 
buvusį Anglijos rajoną, net ilgai ir nepa
gydomai ligai varginant, nenutraukusiai 
ryšių su v.s. G. Zinkuviene.

1958 m. v.s. O. Žailskienė, perduodama 
savo pareigas v.s. L. Čepienei sakė: „Tai
gi Mieloji, perduodu Tau Skaučių Seseri
ją, lyg gražiausią Lietuvių Tautos žiedą. 
Kad mūsų seseriški ryšiai nenutruktų, 
kad sunkiom valandom nepasijustum vie
na, Vyriausios Skautininkės pareigų savą
ją auksinę virvutę dedu ant Tavo kaklo. 
Tespinduliuoja ji Tau, testiprina Tave 
taip, kaip spinduliavo man seseriškos mei
lės spinduliai iš kiekvienos skautiškos krū 
tinės ir teikė jėgų man sunkiame darbe“.

A.a. v.s. O Zailskienės netekusi seseri
jos skautiškoji šeima, nuoširdžiai ir skau
tiškai užjaučia jos mylimą vyrą Zailską 
ir artimuosius.

Liekame kartu su visais liūdesio pri
slėgti.

Sveikiname
Sveikiname mjr. inž J. K. Valiūną, Eu

ropos rajono skautų garbės narį (LSS at
žymėtą — pagerbtą „PADĖKOS“ su rė
mėjo kaspinu ordinu), 34-rius metus iš
tarnavusį 8595 LS kuopos vadu Schwet- 
zingene ir 7 metus Vokietijos LB Krašto 
valdybos pirmininku, sulaukusį kovo mėn. 
garbingos 65 metų sukakties.

Jubiliatui mjr. inž. J. K. Valiūnui, Eu
ropos rajono skautų vadija, sesės ir bro
liai, nuoširdžiai ir skautiškai dėkoja ir lin 
ki ilgų, sveikų, kūrybingų, našių Ir sėk
mingų metų.

Skautiška šeima lieka visuomet Tamstą 
prisimindama.
LSS (korcspondenciniam suvažiavimui pa
sibaigus .

Kaip jau buvo minėta „Europos Lietu
vyje“, LSS korespondentinis Suvažiavi
mas buvo pradėtas 1981 m. kovo mėn., jau 
baigėsi.

LSS Korespondeciniame Suvažiavime da 
lyvavo trijų šakų: Seserijos, Brolijos ir 
Akademiniai nariai, iš šešių kontinentų 
ir vienos vietininkijos — Brazilijos, suda
rydami skautišką šeimą iš 586 narių.

Kas treti metai įvyksta Lietuvių Skau
tų Sąjungos korespondencinls suvažiavi
mas, kuris išklauso vadovybės praneši
mus, dalyvių pasisakymus bei pasiūlymus 
priima nutarimus organizacijos klausilmus 
ir išrenka ar perrenka LSS Vyriausių or
ganų vadovybę.

Vadovybės pasikeitimas vyksta ne atsi
tiktinai, bet Sąjungos statuto ir nuostatų 
tvanka, LSS suvažiavimui demokratiniu 
korespondentiniu būdu išrinkus ar perrin
kus. Lietuvių Skautų Sąjungos suvažiavi
mo prezidiumas skelbia LSS vyriausios va 
dovyfoės rinkimų rezultatus ir pareigų 
perdavimą.

Lietuvių Skautų Sąjungos naujoji va
dovybė sekančiųjų trijų metų kadencijai 
yra tokia: LSS Tarybos Pirmininkas — 

v.s. fil. S. Miknaitls, Garbės Teisme Pir
mininkas — v.s. fil. E. Korzonas, Kontro
lės Komisijos Pirmininkas — v.s. fil. A. 
Karaliūnas.

Kiti vadovybės nariai: LSS Seserijos 
Vyriausioji Skautininke — v. s. fil.
D. Eidukienė, LSS Brolijos Vyriausias 
Skautininkas — v.s. fil. Vyt. Vidugiris, 
ASS Vadijos Pirmininkas — s. fil. R. 
Strikas. LSS RK Ir LSS EL dvasios vado
vai, bus pakviesti vėliau.

LSS Rajonų Vadai: LSS Australijos Ra
jono Vadas — s. A. Pocius, LSS Kanados 
Rajono Vadas — v.s. C. Senkevičius, LSS 
J.A.V. Atlanto Rajono Vadas — s. fil. R. 
Jakubauskas, LSS J.A.V. Ramiojo Vande
nyno Rajono Vadas — v.s. fil. M. Naujo
kaitis, LSS J.A.V. Vidurio Rajono Vadas
— v.s. Vyt. Jakubaitis ir LSS Europos Ra
jono Vadas — s. St. Br. Vaitkevičius.

Baigusiems eiti pareigas, tenka nuošir
džiai ir skautiškai padėkoti, o naujuosius 
pasveikinti ir pažadėti jiems visokeriopą 
talką.

LSS Suvažiavimo Prezidiumo Pirminin
kės komentarai: ,.studentų amžiaus grupė 
yra pati skaitlingiausia lietuviškoje visuo 
menėje, bet mūsų studentija yra mažiau
siai ir silpniausiai organizuota. Keista, 
kad šiame suvažiavime nebuvo nei vieno 
diskusinio klausimo A.S.S. reikalu, tuo 
tarpu kai turėjo būti vienu iš pagrindinių.
— O kaip apie universitetą baigusį jauni
mą? Man atrodo, kad jiems lietuvių tarpe 
veikos tikrai per maža... Nebeturime tunti 
ninkų-kių, A.S.S. pirmininkų-kių. Surasti 
gerą tuntininką, ar atsakomybės nebijan
tį vadovą, tai sunkiau kaip paparčio žiedą 
Joninių naktį...

Skautų stovykla
Skautų stovykla įvyksta liepos 24-31 dd. 

Lietuvių Sodyboje. Stovyklinis mokestis 
vienam stovyklautojui-jai 18 sv.

Į kolonijas bus pasiųsta registracijos la
pai. Vykstančius į stovyklą, kviečiame 
kuo anksčiau užpildyti registracijos la
pus ir reikalaujamas žinias ir prisiųsti vie 
netų vadovams ar J. Maslauskui, kiek ga
lint anksčiau, nes tas palengvins vadovaiins 
su maisto užsakymu.

Atsišaukimas ir (prašymas
Kaip buvo minėta „E.L.“, per visą 30 

metų skautiškos veiklos ir stovyklų gyve
nimo, labai nuoširdžios padėkos yra nu? 
sįpelnusios organizacijos, klubai ir skau
tiškos idėjos rėmėjai, mūsų skautiškus 
darbus ir žygius taip nuoširdžiai remia
mas ir globojamas. Skautiškas AČIŪ vi
soms ir visiems.

Nusistovėjusia tvarka ir vėl pasiuntėm 
aukų lapus į kolonijas ir klubus, drįsda- 
mi kreiptis, kad Tamstų nuoširdžiai iš
tiesta ranka: parama ir globa teikia jėgų 
ir skatina toliau organizuoti skautišks sto 
vykias jaunimui, kad jis turėtų progos 
mūsų lietuviškoj ir skautiškoj aplinkoj 
pagyventi ir savo atsidėkojimu stengtųsi 
įrodyti darbais.

Iš anksto nuoširdžiai Ir skautiškai dė
kojame.

Stovyklos aukos
DBLS (Maidenhead skyrius, vedamas fe.

E. šovos, per p. N. Lenkevičienę skautų
stovyklai su gražiausiais žodžiais Ir lin
kėjimais (prisiuntė 20 sv. (

Antrasis DBLS Boltono skyrius per H. 
Vaines, skyriaus skirtąją 10 sv. auką, pri- 
siųsdamas rašo: „per metinį skyriaus susi
rinkimą nutarėm paaukoti 10 sv. skautų 
organizacijai. Boltoniškių vardu giunčiu 
jums ir lietuviams skautams nuoširdžiau
sius linkėjimus ir likiu jums geriausios 
sėkmės ateities veikloje. Linkiu saulėtos 
ir gražios stovyklos!“ 
Nottinghamo Moterų Draugijos- Valdyba, 
iper p. Damoševičlenę, paskyrė skautų sto
vyklai 10 sv., linkėdamos mums sėkmės, 
gausios stovyklos ir skautiškai nuotaikin
gų darlbų.

DBLS skyrių ir Moterų draugijos valdy
boms ir nariams išreiškiamas nuoširdus, 
didelis ir skautiškas AČIŪ.

Budžiu,
v.s. J. Maslauskas

LSB Europos Rajono Vadeiva

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

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

bažn.
Nottinghame — gegužės 2d., 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.
Birmingham© — gegužės 16 d., 18 vai., 19 

Dark Rd. Pamaldos už a.a. Antanų Lit- 
vinavičių ir antkapinio paminklo šven
tinimas.

Nottinghame — gegužės 23 d., 11.15 vai., 
I Liet. Židinyje.

Leicesteryje — gegužės 23 d., 14 vai., Švč. 
Širdyje.
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