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Vasario 16-toji
Lietuvių tauta, amžių bėgyje, yr,a daug 

kartų bandyta. Jos vėliava aukštai plevė
savo, leidosi ir vėl kilo, perduodama iš
kartos i kartą, į tos pačios lietuvių tautos 
rankas.

Tautinė dvasia ir vailstyibinė mintis bu
do, plėtėsi, augo. Metai slinko nesugrįž
tamai praeitin ir iš tautos gelmių išaugu
sios asmenybės išėjo j priekį žadindamos 
ir kviesdamos tautą savystoviam, laisvam 
■gyvenimui.

Rusijos imperijai žlugus, 1918 m. Vasa
rio 16-tąjq, lietuvių tautos svajonės ir va
lia išsipildė. Vasario 16-toji yra lietuvių 
tautos troškimo išsipildymas, tautos žadin 
tojų, knygnešių ir savanorių pasiaukoji
mo ir kraujo aukos vaisius. Lietuva kėlėsi 
iš pelenų laisvam ir nepriklausomam gy
venimui. Bet mes niekad neprivalome pa
miršti, kad Lietuvos Laisvė ir Nepriklau
somybė buvo apmokėta labai brangia, mū 
sų tautos tauriausių vaikų pasiaukojimo, 
kaina.

Mes, kurie buvome mūsų valstybės pri
sikėlimo liudininkais ir tie, kurie augome 
gimtosios žemės sultimis maitinami, dar 
gerai prisimename tautos pastangas ir 
ryžtą, gydyti okupantų kraštui padarytas 
žaizdas ir kurti šviesesnį ir laimingesnį 
ateities gyvenimą.

Su pasitenkinimu ir džiaugsmu sekėme, 
nors lėtokai, bet tvirtu žingsniu, visose 
srityse daromą pažangą, kurią ir svet'imie 
ji pripažino ir įvertino.

Vasario 16-toji, laisvoje Lietuvoje, bu
vo nepaprastos svarbos diena. Ji buvo 
Lietuvos prisikėlimo padėkos ir džiaugs
mo šventė Neužmirštamai mename, kaip 
trispavių vėliavų puošnume skendo mūsų 
Lietuva. Ir minios suplaukdavo paminėti, 
padėkoti' ir pagerbti visus tuos, kurie au
kojosi ir mirė, kad Vasario 16 akte įrašyti 
idealai virto realybe. Lietuvis suprato ik 
jsisąmonijo,, kad nieko brangesnio žmo
gaus ir tautos gyvenime būti negali, kaip 
laisvai ir nepriklausomai gimtojoje žemė
je gyventi.

Deja, jau virš 40 metų praslinko, kai 
raudonoji lava užliejo mūsų gimtąją že
mę ir sovietinis okupantas atnešė vergiją 
lietuvių tautai. Okupantas, tautos nuotru
poms talkinnkaujant, žiauriai siaučia ir 
sauvaliauja mūsų tėviškėlėje. Skleisdamas 
komunistinį melą, griauna ir niekina mū
sų tautos tautines ir religines šventoves, 
tautos karžygių kapus bei paminklus ir 
visa tai, kas tik gali lietuviui priminti Ne
priklausomos Lietuvos gyvenimo dienas. 
Nežiūrint visų persekiojimų ir žiaurumų, 
nepasisekė lietuvių tautos nei įbauginti, 
nei palaužti. Ji stovi Stipri kaip uola, įsiu 
tusias jūros bangų negailestingai daužo
ma. Nors šėlstančios bangos, kartais su
radusius silpnesnę vietelę, atplėšia nuo
laužą ir paskandina jūros gilumoj, bet uo 
la palieka stovėti stipri ir nepalaužiama.

Nors Vasario 16 minėjimas tėvynėje ir 
skandžiai1 baudžiamas nusikaltimas, bet 
jis bus paminėtas ir šiemet, kaip ir pra
eityje. Negalint kitaip, bus prisimintas 
giliai širdyje, nes 22 metai laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo, perdaug giliai1 Įsi
rėžė tautos sąmonėje ir širdyje ir ištvers 
iki laisvės pavasariui išauštant.
Mes, išeivijoje gyvenanti tautos dalis, de 

ja, ir šiemet Vasario 16 minėsime toli nuo 
tėvynės; ne savo tautos šventovėse ir ne 
prie tautos karžygių paminklų, bet išblaš
kyti plačiame pasaulyje.

Minėdami šią brangią tautos šventę, pa 
bandykime surasti pakankamai drąsos 
mesti žvilgsnlį į save ir atvirai paklausti: 
— ar tebėra gyvos tėvynės apleidimo prie- 

, žastys ir pažadas peržengiant gimtosios 
žemės sieną. Netenka ginčytis, kad žmo
gui, kur jis begyventų, 'būtina ir supran
tama pareiga pasirūpinti, savo ir savo 
šeimos, galimai geresnio ir padoresnio gy
venimo sąlygomis'. Neteisingas irgi būtų 
teigiimas , kad iš gimtosios žemės išrau
tiems svetimais vieškeliais keliaujan
tiems, gyvenimo kelias būtų rožėmis klo
tas, ar be sunkumų. Bet taip pat nepriim
tinas būtų pasiteisinimas, kad čionykščio 
gyvenimo sunkumai privertė mus nutolti 
nuo lietuviško darbo ir užmiršti pirmines 
lietuvio pareigas.

Broli, Sese! šiandien švęsdami Vasario 
16 Šventę, mintimis persikelkime tėvynėn 
ir susijungę su ten pasilikusiais, aplanky
kime laisvės kovų laukuose ir Siibiiro plo
tuose žuvusius, kalinamuosius ir gilios tė
vynės meilės vedini, pakilkime virš pilnos 
kasdienybės, pasiryžklme vieningam dar
bui. Suglaudę mūsų vis labiau retėjančias 
gretas, vieningai žygiuokime ten, kur mū
sų tautos šaknys giliai' į žemę įsmigę, kur 
mūsų jaunystės džiaugsmas, ten kur mū
sų Tėvynė Lietuva.

D. BRITANIJOS SPAUDOJE
THE TIMES APIE BALTIJOS 
VALSTYBIŲ PASIUNTINYBES

Žymiausias Britanijos dienraštis The 
TIMES (II.8) išspausdino straipsnį „Din- 

1 gusios valstybės paskutinis pasiuntinys“ 
ir įdėjo Lietuvos atstovo Vinco Balicko 
portretą.

Straipsnyje kalbama netik apie Lietuvos 
pasiuntinybę, bet keliais žodžiais užsime
nama ir apie Latvijos bei Estijos pasiun
tinybes Londone. Tačiau pažymima, kad 
oficialiame diplomatų sąraše, kuriame 
Fording Office registruoja visų Londono 
ambasadų personalą, iš baltiečių yra įra
šyta tik M. Vinco Balicko pavardė. Jis 
yra Lietuvos Change d‘ Affaires, vieninte
lis iš trijų mažų valstybių ,,gimusių po I 
pasaulinio karo ir mirusių II-jo pasauli
nio karo pradžioje“.

Britanija, kaip ir kitos Vakarų valsty- 
oės nepripažįstanti Baltijos valstybių oku
pacijos ir todėl Britanijos diplomatai' 
Maskvoje dabar nelanko Baltijos respub
likų. Bet paskutinė privilegija Baltijos pa 
S'iuntinybėms Londone — atleidimas nuo 
nekilnojamo turto mokesčio — dabar yra 
atimta.

V. Balickas atvyko į Londoną prieš 45 
metus ir buvo akredituotas dar prie da
bartinės karalienės senelio.

Korespondentas aprašė Estijojs ir Lat
vijos pasiuntinybių liūdną padėtį. Tuo at
žvilgiu Lietuvos pasiuntinybė stovi geriau 
šiai, „gal dėl to, kad p. Balickas turi savo 
I ri'Vačias pragyvenimo lėšas“, todėl virš 
jo frontinių durų net vėliavos kotas nau
jai nudažytas. Iš visų baltų, lietuvių yra 
didžiausia bendruomenė D. Britanijoje. Be 
to Lietuva turi ilgą valstybingumo istori
ją.

Pabaigai korespondentas aiškina Balti
jos pasiuntinybių lėšas ir jų dabartinį 
darbą. Latvijos atstovas P. Reinards bu-

VLIKO IR TAUTOS FONDO ŽODIS 
VASARIO 16 PROGA

Brangūs lietuviai,
I Artėjant Vasario šešioliktąjai,, ku- 
' rią šiemet minėsime Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 65-ąsias meti
nes, mūsų visų žvilgsnis krypsta į 
Tėvynę.

Prisimename sunkius pirmuosius 
Lietuvos žingsnius į nepriklausomą 
gyvenimą. Atiduodame pagarbą di
džiojo ryžto asmenims, išvedusiems 
Lietuvą į pasaulio laisvųjų tautų šei
mą. Susikaupę lenkiame galvas kritu- 
siems kovose už lietuvio teisę būti 
laisvu savo žemėje.

Gerai žinome, kad pavergtoje tėvy
nėje mūsų sesėms ir broliams nelei
džiama minėti šią didžiąją tautos 
šventę. Tačiau taip 'pat žinome, kad 
okupantas nepajėgia pavergti jų dva
sios. Nepaisydami ir žiauriausių baus 
mių grėsmės, jie kovoja už savo tau
tines, religines ir politines teises. Jie 
tiki į laisvės rytojų. Didžiuojamės 
jais ir šią valandą norime pakartoti
nai jiems tarti: JŪS NESATE VIE
NI!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir Tautos Fondas šios 
reikšmingos sukakties išvakarėse nuo 
širdžiai dėkoja visiems jų darbo rė
mėjams ir kviečia visus laisv >;n pa
saulio lietuvius dar stipriau jungtis ; 
ištvermingą laisvinimo kovą siekiant 
mūsų tautos didžiojo tikslo: laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos.

Dr. Kazys Bobelis
VIJIKO Valdybos pirmininkas

Juozas {Giedraitis
Tautos Fondo Valdybos pirmininkas

JAV VICEPREZIDENTO VIZITAS 
EUROPOJE

JAV viceprezidentas G. Bush, aplankęs 
Vak. Europos sostines, vasario 8 d. atvy
ko į Londoną, kur turėjo pasitarimus su 
užs. reik, ministru F. Pymu ir min. pirm. 
M. Thatcher.

Vasario 9 d. jis pasakė kalbą tarptauti
nių reikalų instituto sukviestame susirin
kime, kur paaiškino Amerikos nusistaty
mą branduolinių raketų Europoje klausi
mu. Jis pasakė, kad Andropovo pasiūly
mas, padarytas 1982 m. gruodžio mėn., 
Vakarams yra nepriimtinas, nes pagal ji 
Sov. Sąjunga turėtų 500 raketų, nukreiptų 
į Vak. Europą, o Vakarai liktų be raketų.

Sov. Sąjungos raketos yra kilnojamos. 
Jos gali būti lengvai pervežtos už Uralu, 1 
■ii net iš ten gali pasiekti Vak. Europą. j

G. Busta pasakė, kad iš kielionės Euro
poje jis patyrė, jog Vakarų santarvė yra 
vieninga ir pastovi.

KALTINAMAS UŽ RYGOS ŽUDYNES
Vasario 8 d. Hamburgo teisme prasidė

jo buvusio SS pusk. Karlo Tallkuehno 
byla. Šis 70 m. amžiaus vyras yra kaltina
mas 1942 metais sušaudęs Rygoje 80 žydų 
ir prisidėjęs prie kitų 2000 žydų žudymo 
Latvijos sostinėje.

Toilkuchn-as prisipažino, kad 1941 m. 
jis buvo perkeltas į Rygą, kur turėjo pa- 
regas, turinčias ryšį su Rygos centriniu 
kalėjimu, bet jis paneigė, kad tuo laiku 
ten buvo laikomi žydai. Taip pat paneigė, 
kad jis dalyvavo žydų žudynėse.

Jonui (Matulevičiui mirus, 
jo (žmonai (Stasei reiškiame jgilią 

užuojautą
P.S. Nenortai

Jonui Matulevičiui mirus, 
jo žmonai Stasei 

gilią \užuojautą (reiškiame
S. Valaitis, M. Kleizienė

Jonui |Matulevičiui mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame 

jo liūdinčią žmoną

B. Nar būtis ir šeima

Mielam bičiuliui 
Jonui Matulevičiui mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame jo liūdinčią 
žmoną ir gimines

V. Leonas Ir Angelika

vęs labai entuziastiškas dėl pastaruoju lai 
ku Europos Parlamento priimtos rezoliu
cijos ir pareiškė viltį, kad Europos užrie- 
nio reikalų ministrai dabar susirūpins 
Baltijos valstybių likimu. „Mes turime pa 
sitikėti savimi. „Mes nepražūsime“, — jis 
pasakęs.

REIKALAUJA PALEISTI ŠCARANSKĮ
Britanijos užs. reik, ministras F. Pym 

vasario 7 d. pakvietė Sovietų ambasadorių 
Londone Viktorą Popovą ir perdavė jam 
britų vyriausybės paraginimą, kad Sov. 
Sąjunga paleistų disidentą Anatolijų šča- 
janskį, kuris 1978 m. buvo nuteistas try
likai metų kalėjimo už „tėvynės išdavimą 
ir antisovietinę veiklą“.

A. Ščaranskis yra pasižymėjęs matema
tikas ir buvo Helsinkio grupės Sov. Są
jungoje steigėjas. Jo žmona, gyvenanti 
Amerikoje, neseniai buvo atvykusi į Lon
doną ir kalbėjosi su min pirm. Thatcher.

SOVIETAI ATMETĖ BRITANIJOS 
PASIŪLYMĄ

Sovietų telegramų agentūra TASS, at
sakydama į Britanijos užs. reik, ministro 
paraginimą paleisti kalinamą sovietų di
sidentą ščaranskį, apkaltino Britanijos vy 
rfiausybę, kad ji pradėjusi ,,provokacinę 
antisovietinę kampaniją“.

Tas komentaras rodo, kad naujoji So
vietų valdžia ketina laikytis kiečiau Va
karų vastybių atžvigiu.

BEIRUTO tŽUDYNIŲ KALTININKAI
Izraelio komisija, tyrinėjusi- Beiruto pa 

lestiniečių žudynes (įvykdytas -praeitais 
metais, vasario 8 d. paskelbė savo repor- 
tą. Komisija rado, kad Izraelio gynybos 
ministras Ariel Sharon buvo atsakingas 
ir todėl jis turi atsistatydinti, ar turi būti 
atleistas. Kitų asakingų pareigūnų tarpe 
paminėtas generalinio štabo viršininkas 
R. Eitan, karo žvalgybos v-kas gen. J. Sag- 
ny, ir keli aukšti karininkai.
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OLANDIJOJE APIE BALTIJOS TAUTAS
IŠ UŽMIRŠTIES — Į AKTUALUMO 

sūkurį

Civis primena olandams Pabaltijo 
okupaciją

žymus olandų politinis komentatorius 
J. L. Heldringas sausio 14 d. atidaryda
mas Amsterdamo Universiteto bibliotekos 
rūmuose Latvijos karikatūristo — kanki
nio S. Civinskio-Civiso darbų parodą pra 
nešė paskutinę naujjeną: Europos parla
mentas nutaręs iškelti’ JTO forume oku
puotųjų Pabaltijos valstybių dekolonizaci
jos klausimą. Tą patį opų ir skaudų reika
lą įtaigiai primena eksponuoti kovingi dai1 
lininko — žurnalisto kūriniai ir labai pla
tūs Olandijos spaudos komentarai apie 
šią parodą.

Ištisą puslapį užima populiarame dien
raštyje „TROUW“ prof. K. van Werigho 
straipsnis „Pas Civicą nepasijuoksi“. Įžan 
goję paaiškinama: „1940 m. birželio mėn. 
sovietų armijos okupavo tris mažas Pa
baltijo valstybes — Estiją, Latviją, Lietu
vą. Olandų komunistų organas, sdidari- 
zavęsis tada su Sovietais, komentavo pir
majame puslapyje: „Pabatijds išvaduotas 
iš Anglijos nagų“! Tas ,,išvadavimas“ pa
sireiškė dešimčių tūkstančių pabaltiečlų 
išvežimu į Sibirą bei1 kitas didžiules Rusi
jos imperijos dalis. Dauguma išvežtųjų 
žuvo nuo bado ir vargo arba buvo nužudy 
ti. Nužudytųjų tarpe — Rygos laikraščio 
„Segodnia" bendradarbis — Sergėjus Ci- 
vinskiis. Van Weringhas pasakoja, kaip 
jis pirmą kartą išgirdęs apie tą užmirštą
jį dailininką — antistalinistą iš I. Kapla- 
no, susidomėjo Pabaltijo likimo klausimu 
ir kartu su emigravusiu iš Lietuvos žur
nalistu pradėjo Civiso kūrinių paieškas, 
nes — anot Kaplano — olandai, patys per
gyvenę okupaciją, privalą žinoti kas bū
tent įvyko su tais trimis kraštais, ir visa 
Pabaltijo bendruomenė būsianti van We- 
ringhui dėkinga už tą jo veiklą. „lėškoji- 
mų žygis“ nuvedė olandų profesorių į 
Londoną, kur jis per „Europos lietuvio“ 
redaktorių susipažino su lietuvių išeivijos 
veikla ir užtiko kelis laikračio „Segodnia“ 
komplektus British Newspaper Library 
rinkimuose Colendalėje. Kaplanas surado 
Tiubingeno Rytų Europos institute Oiviso 
karikatūrų Vokietijos prieškarinės Aus- 
waertiges Amt spaudos skyriaus archyvuo 
se.

Van Weringhas trumpai apibrėžia S. Ci- 
vinskio gyvenimą, jo kūrybą, kurioje do
minuoja .bolševikinio režimo, demaskavi
mas, jo ypatingai aštriai puolamas Stali
nas, kaip nebetekęs žmogiškų savybių rau 
donas caras. Olandų profesorius mini, kad 
Niderlandų Spaudos Muziejaus organizuo
toje Civiso parodoje atsispindi trijų Pa
baltijo tautų kova prieš kaimyną — ga
lingąjį pavergėją. Straipsnis užbaigiamas

posmu iš I. Kaplano eilėraščio: „Negali 
būti užmaršties — teuždainuoja žuvusieji 
kad jų priesakai įsisunktų į mūsų sielas, 
į mus kankinančius sapnus!“.

Kitame masinio tiražo dienraštyje 
„VOLKSKRANT“ jautrus Pabaltijo te
mai publicistas W. Kuipersas klausia: 
Ar buvo įmanoma kovoti prieš Staliną?“ 
it sugretina Civiso karikatūras su O. Man 
delštano eilėraščiu apie gašlų Kremliaus 
valdovą. Už tą savo ryžtą vienas geriau
sių Rusijos poetų užmokėjo savo gyvybe 
stalini'škuose mirties lageriuose. Kuiper- 
sas rašo apie ryžtingo dailininko don-ki- 
chotišką dvikovą su pasaulio šeštadalio 
diktatoriumi — Civis, karininko sūnus ir 
pats karininkas, sugrįžo į gimtąją, tada 
■nepriklausomąją Latviją, 1920 m. ir Iš 
dienos į dieną piešė Staliną, kuris jam 
buvo biauraus smurto ir žvėriško obsku- 
rantizmo personifikacija. Tos karikatūros 
ėmė garsėti visoje Europoje — kol neiš
mušė Latvijos pražūties valanda, kol re
dakcijoje Civiso nesuėmė Kremliaus emi
saras. Stalinas suvedė sąskaitas su savo 
,(portretistu“.

Apie tragiškąją S. Civinskio likimą, apie 
jo karikatūrų taikinius, apie pomirtinį Ci
viso žygį — jo parodą, iškeliančią plačio
je olandų visuomenėje Pabaltijo okupa
cijos problematiką, rašo stambiame ,(PA- 
ROOL“ dienraštyje Tomas Kuijtas, kartu 
trumpai recenzuodamas trijų parodos ren 
gėjų apybraižas ekspozijos stambokame 
kataloge, kur sugaustą Pabaltijo kraštų 
istoriją patiekė Rytų Europos žinovas M. 
van den Heu-vel'.s, K. van Weringhas ana
lizuoja Civiso kūryba, o I. Kaplanas pasa
koja apie susitikimus su dailininku.

„Universiteto biblioteka rodo nužudyto
jo latvių karikatūristo piešinius“ — taip 
pavadino savo straipsnį įtakingajame 
,NRC — HANDELSBLAT“ dienraštyje L. 
Gilletas, kuris apibūdina laisvąją Rygą 
Latvijos nepriklausomybės laikais, kaip 
bene svarbiausi Vakarų spaudos informa
cijų apie SSSR šaltinį — todėl „Segodnia“ 
buvo taip plačiai skaitoma toli už Latvi
jos ribų. L. Gilletas spėlioja, kad asmeni
niame Stalino archyve būta atskiros Civi
so bylos su visomis karikatūromis apie 
Kremliaus raudonąjį carą.

Tas pats „NRC“ įdėjo J.L. Heldringo 
prakalbą, pasakytą parodą atidarant, kaip 
atskirą straipsnį su antrašte „Pabaltijo 
kraštų Requiem“. Po tos kalbos Universi
teto bibliotekoje sekė ,Dainos“ ansamb
lio pasirodymas.

Sausio 14 d. Radio Hilversum perdavė 
intervju su I. Kaplanu apie Civiso parodą.

■Paminėtinas kruopštus ir išradingas eks 
■pozicijos paruošimas — daug įdėjo ener
gijos Niderlandų Spaudos Muziejaus vado 
vė ponia Huizinga.

J. Budrelka

PASAULYJE
— V. Vokietijos kancleris H. Kohi 'įsi

tikinęs, kad JAV ir Sov. Sąjunga šių me
tų pabaigoje pasirašys istorinę branduo
liniu ginklų kontrolės sutartį. _

— JAV Valst. sek. Shultzas lankėsi Ki
nijoj. Kinai nepatenkinti amerikiečių po
litika Izraelyje, P. Afrikaje, Taiwane ir 
kariniais manevrais P. Korėjoje. Pasitari
mai baigti viltimi, kad „juodi debesys" 
ateityje netemdys abiejų šalių santykių.

— Iš Peshawaro afganų partizanų vadas 
Mir Haider pranešė, kad vienas iš 16 šilau 
rėš Afganistane pagrobtųjų sovietų patarė 
jų bandė pabėgti ir buvo nušautas.

— Palaikę partizanais, Peru kaimiečiai 
per klaidą akmenimis užmušė 7 žurnalis
tus.

— Dabartinė V. Vokietijos vyriausybė 
nusprendė vykdyti Reino ir Dunojaus 
upių sujungimo kanalo kasimo projektą. 
1982 m. Schmidto kabinetas dėl finansų, 
aplinkos teršimo ir kitų priežasčių tą su
manymą buvo atidėjęs.

— Daugumai Ispanijos darbininkų 1983 
m. atlyginimai bus pakelti 9.5-12.5 proc.

— Švedijos gyventojai moka aukščiau
sius pajamų mokesčius V. Europoje. Kovai 
su „juodąja ekonomija", kuri siekia beveik 
10 proc. visos krašto gamybos, buvusioji 
liberalų vyriausybė įvedė griežtą mokes
čių mokėjimo kontrolę. Tačiau elektrikai, 
dekoruotojai ir kitokie amatininkai suge
ba nuslėpti savo pajamas. Pavyzdžiui, pa
sisamdyti namo remontui darbininką, ku
ris dirba savo laisvalaikiu ir išvengia mo
kesčių, kainuoja perpus pigiau.

— Ispanijos Vigo uoste kairiųjų partijų 
nariai trumpai užėmė, britų ir belgų kon
sulatus, protestuodami prieš branduolinių 
atliekų skandinimą Atlanto vandenyne.

— Italijos parlamentas svarstys konsti
tucijos paragrafo pakeitimą, kuriuo bu
vusiam krašto karaliui ir jo šeimos na
riams bus leista grįžti į tėvynę. 78 metų 
ir dabar sergantis karalius Umberto trern- 
tyjej išgyveno 36 metus.

— Tass pranešė, kad Rusijos TFSR Na
mų ir komunalinio ūkio minlsteris atleis
tas iš pareigų.

— 1982 m. Japonijoje buvo 1.36 mil. be
darbių — 2.4 proc. (dirbančiųjų iš viso 
yra 56.38 mil). Naudojimas robotų fabri
kuose Sir įstaigose automatizacija yra svar 
blausias didėjiančios bedarbės priežastys.

— Britų parlamente iškeltas klausimas 
panaikinti krautuvių atidarymo valandų 
kontrolę. Profsąjungos tvirtina, kad tai 
pakels kainas 4 procentais

— Hitlerio meilužės Evos Braun 75 pa
veikslų albumas parduotas varžytynėse už 
2 700 svarų. Nupirko britas, kurio pavardė 
’■epaškelbta. Albumas buvo rastas 1945 
m. Berlyno bunkeryje.

— Britų aludarių draugija pranešė, kad 
per paskutiniuosius 4 metus alaus gamy
ba krašte sumažėjo beveik 2 mil. litrų į 
dieną.

— Britai sukonstravo moderniems pre
kybos laivams bures, kurios sumažins iš
laidas. Pirmasis toks laivas tanklaivis

The Oilman“, išplauks į kelionę kitais 
metais. Burės pagamintos iš specialios 
plastikinės medžiagos ir yra labai stip
rios. Apskaičiuota, kad tokių burių pagal
ba laivas sutaupys kuro už 80.000 svarų 
per metus.

— Musulmonų lyderiai Jeruzalėj pa
skelbė kovą prieš sekso filmus.

— Sovietų prekybos delegacija skolinga 
Londono savivaldybei 517.580 svarų už 13 
metų nemokėtus mokesčius. Campdeno sa
vivaldybės taryba davė paskutinį 7 dienų 
įspėjimą.

— 19 metų Rytų Vokletjos jūrininkas 
pasiprašė politinio prieglobsčio Cornwa
ll}', D. Britanijoje.

— Sov. Sąjungoje prailginamos sveika
tos klinikų atidarymo valandos.

— JAV prezidento rinkimai bus 1984 
m. Pats pirmasis savo kandidatūrą paskel 
bė demokratų senatorius Alan Granatom 
Jis yra didelis šalininkas branduolinių 
ginklų sumažinimo.

— Portugalija padidino importo pre
kėms primoką Iki 30 proc. Nuo 1975 m. ta 
primoka buvo 10 proc. 1982 m. prekybos 
5 milijardų dolerių deficitas privertė vy
riausybę imtis griežtų priemonių.

— Britų angliakasių profsąjungos pa
skyrė 200.000 svarų padėta Darbo partijai 
laimėti sekančius parlamento rinkimus.

— Sovietų užsienio prekybos mdn. pava
duotojas I. Grišinas lankėsi Turkijoj ir 
pasiūlė 2 milijardų kubinių metrų gamti
nių dujų tiekimą per metus. Turkija bū
tų prijungta prie Sibiro dujotiekio Unijos.

— Suomių laikraštis „Ilta-Sanomat“ at
spausdino Estijos komunistų .partijai Mask 
vos direktyvas, kuriose ‘įsakoma sustip
rinti rusų kalbos mokymą vaikų darže
liuose, mokyklose ir universitetuose. Di
delis dėmesys 'turi būti skiriamas moky
tojų paruošimui. Direktyvos rusų kalboj.

1
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NAMUOS KNYGOS
NEBIJOK ŽAIBŲ, NEI VĖTRŲ!

(Poetės Birutės Kemežaitės paezįjos 
rinkinys).

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pa
skelbė 1983 metus „Aušros“ metais, jos 
100 metų sukakčiai paminėti. Ta proga 
„T. žiburiai“ savo vedamajame, visai tei
singai, šaukiasi pagalbos vis sunkiau be
siverčiančiai išeivijos laikraštijai.

Taip, visokia spauda — mūsų kultūrin
gumo matu — išeivija pertmažai domisi. 
Bet čia noriu iškelti, gal daugiausiai pa
mirštamą raštijos žanrą — poeziją. Juk 
ir „Aušra“, idealizuodama Lietuvos gar
bingą praeitį, nepamiršo ir poezijos, o 
„Varpas“ šaukė — Keikite, kelkite, kelki
te! Praeitais metais Maironis buvo įvai
riose paskaitose ir laikraščių ilguose 
straipsniuose teisingai įvertintas ir vadi
namas Lietuvos atgimimo dainium ne už 
ką kitą, o už jo poeziją, giliai patriotines 
dainas, kaip — Lietuva brangi, Kur bėga 
Šešupė, Jau slavai sukilo ir daug daug 
kitų. Taigi didžioji „Kaltė“ ir priskirtina 
poezijai — dainai Ji įpūtė mažą tėvynės 
meilės kibirkštėlę, užsilikusią šiaudinėje 
pastogėje, žiauriai suskurdintą nelemtos 
unijos Sr šimtametinio rusų jungo, j di
džiulį gaisrą. Tai ir buvo tikras kelias 'į 
nepriklausomą lietuvių tautos gyvenimą. 
Tikėkime, kad lietuvių tauta sulauks ir 
antro atgimimo. Turime jam tinkamai pa
siruošti. Jau velk 40 metų okupuotos Lie
tuvos jaunimui rafinuotais būdais ir prie
varta peršamas internacionalinis ,,patrio
tizmas“, o tautinė dvasia ir lietuvių kalba 
nustumiama, kaip nepageidaujama.

Išeivijos jaunimas, veikiamas vakarie
tiško materializmo ir nelietuviškos aplin
kos, taip pat reikalingas dvasinio lietuviš
ko peno, kuris geriausiai įstringa per pa
triotinę poeziją — dainą. Mes išeivijoje 
turime gerų poetų, bet jų kūrybai perma- 
žai reikšmės prlduodame. Tai didelė ne
sąmoninga. apgailėtina klaida. Tik poezi
jos grožis giliausiai gali pasiekti jaunimo 
idealizmo pilnas širdis. Išeivija turi at
sverti, kas Lietuvoje draudžiama...

Ištai praeitais metais Čikagoje išėjo i® 
spaudos Birutės Kemežaitės poezijos rin
kinys —

„Nebijok Žaibų, Nei Vėtrų“
Autorė šią knygą skiria okup. Lietuvos 

politinio pogrindžio didvyriams, drąsia 
kova siekiantiems Lietuvos Nepriklauso
mybės. Šia proga norėčiau, bent labai 
trumpai, supažindinti „Europos Lietuvio“ 
skaitytojus su autore ir jos knyga, bei pa 
skatinti pastarąją įsigyti.

Birutė Kemežaitė, jau būdama pradžios 
mokyklos III skyriuje pradėjo rašyti ei
lėraščius ir juos deklamuoti 'šeimoje ir vė
liau viešai; tik gaila, kad dauguma jos ei
lėraščių žuvo karo audrose. Birutė augo 
ir mokėsi tuo laiku, kada Lietuvą užgriu
vo didžiausios nelaimės, kurios jos jau
nutėje širdelėje taip giliai įstrigo ir susi
kaupė, kad dabar savaime nori išsisakyti 
— išsikrauti:

„Mačiau krauju pasriuvusią tėvynę, 
Mačiau liepsnojančius tautos namus. 
Šimtai jaunuolių narsiai kraštą gynę, 
Nuklojo kūnais Lietuvos laukus.“ 
Nostalgijos kankinama ir nežinios ap

gaubta, klausia:
šalie kryžių birželių, artojų,
Širdis alpsta svetur be tavęs, 
Lietuva, mano žeme .gimtoji1, 
Kas tave vėl į laisvę išves?!“

Bet pasikliaudama viltimi, guodžiasi: 
„Iš priespaudos rusų vėl kelsis 
Į laisvę šalis Lietuvos!
Ir taip per du pirmuosius skyrius (Kas 

į laisvę išves ir Nepamirštamas birželis) 
40 eilėraščių, tarsi, varva tėvynės meile. 
Taip pat ir „Gyvenimo Simfonijoje“ (26 
eil.) daugiausiai aprašoma gamta bet ir 
čia tik lietuviškumu kvepia. Jei sparne
lius turėtų, niekad nenusileistų:

„Skardžiai ir linksmai giedočiau
Virš tėvynės Lietuvos.“
Paskutiniame knygos skyriuje „Buitis 

ir likimas (22 eil.) sukaupta daug gilių 
minčių, apmąstymų ir sprendimų, kartais 
kontraversinių, kas dar daugiau sudomina 
skaitytoją. Ir ištikrųjų, šio dvidešimtojo 
amžiaus žmogus ieško, siekia, ko dar ne
žino „Taip vienas stato kitas viską griau
na“, o susimąstyme sakoma:

„Kaip būtų, jei mylėtume viens kitą,
Taika klestėtų tarp visų tautų,
Vien tiktai gėris, jei apimtų viską,
Kaip angelai gyventume kartu.“
Bet, nerandant kelių į renesansą, puo

lama į neviltį — „Kaip meteorai mes pra- 
lėksim per pasaulį, gerai nespėję jo pa
žinti“. Ir pagaliau po mirties:

„Kartu pikčiausi guli priešai,
Šonas prie šono: ponai ir tarnai. 
Galingas protas, kilnūs siekiai — 
Iš visko likę — vien tik pelenai“...
Birutė Kemežaitė yra talentinga asme

nybė. Be poezijos ji dar Išleidusi romaną 
„Sudiev, aš išeinu...“, ilgo grojimo plokš
teles „Lietuvių kompozitorių solo dainos“ 
ir „Operų arijų rečitalis“ su RomosOpe- 
ros Simfoninio Orkestro palyda. Taip pat 

daug rašanti ir periodinėje spaudoje poli
tiniais klausimais. Dabar dar ruošia antrą 
romaną ir kitą poezijos rinkinį.

Pas ją dar galima užsisakyti „Nebijo 
Žaibų, Nei Vėtrų“. Adresas: Birutė Keme
žaitė, 7124 So Mozart Street, Chicago, IL 
60629 USA.

Knygos kaina 5 dol., oro paštu į Euro
pą dar reikėtų pridėti 3 dol.

Petras Mašalaitis

Birutė Kemežaitė

PARTIZANO MERGAITEI
Kai vėl aušra surinks žvaigždynus,
Dar nenudžiūvus bus rasa,
Gelsvas kasas tu dar liepynus, 
Nubrisi pievomis basa.

Stebėsi tuščią miško kelią,
Kuriuo nuėjo, jis toli...
Ar kas supras kaip širdį gelia,
Kad jo sulaukti negali?!

Dar daug, oi daug ateisi kartų
Tu šaltą dieną ir (kaitroj.
Ilgai dar lauksi jo prie vartų
Viena, parimusi tamsoj.

Be jis negrįš į (mielą sodžių,
Jam miško (paukščiai vien giedos.
Neverk, bet tu švelnių jo žodžių
Jau negirdėsi — niekados...

Atsiusta paminėti
Skautų aidas, Nr. 8—9. 1982 m. spalis. 

Oficialus Lietuvių Skautų S-gos organas. 
Leidžia LSS Tarybos Pirmija. Redakto
rius v.s Antanas Saulaites, S.J., Chicaga, 
USA.

XXI VASARIO 16
1939 m. kovo 5 d. „Naujosios Romuvos“ 

žurnalas atspausdino anglų „World Re
view“ 'bendradarbio žurnalisto Derek 
Wordley straipsnį „16 Vasario kaip ang
lų sekmadienis“. Jis rašė:

— Prieš tris mėnesius palikęs Londoną 
ir apkeliavęs Skandinavijos ir kitus Pa
baltijo kraštus, pasistengiau patekti į Lie
tuvą ir pamatyti jūsų Nepriklausomybės 
Dieną. Pamatęs visas apeigas, aš negalė
jau nuspręsti, ar mano jausmas yra nusi
vylimo ar pagalbos.

Kodėl aš turėčiau nusivilti? Taigi. Svar
biausias pagrindas yra tas, kad per išti
są dieną negirdėjau nė vieno linksmo šū
kio. Tai tikriausiai buvo entuziazmo pa
radas: nuo pat ryto visi autobusai, einą 
Bazilikos linlk, visą dieną buvo perpildy
ti; ištisą dieną jūs vaikščiojo! išilgai sa
vo didžiausios gatvės, laiks nuo laiko ly
dimi rėkiančio garsiakalbio, protarpiais 
kartu su jaunuolių eitynėmis, ir vakare 
jūs susidūrėt po lėktuvų prožektorių švie
som ir prie valdžios pastatų pasiklausyti 
prezidento kalbos.

Bet tai mane nustebino — aš neišgir
dau nė vieno linksmo šūkio. Tai mane nu
vylė. Bet galbūt tai yra ženklas patenkin
tų, subrendusių žmonių. Anglijoj berniu
kas subręsta, sulaukęs 21 metų. Lietuvoje 
aš tikėjausi rasti linksmą dvasinę iškylą, 
nes šventėte 21 metų Nepriklausomybės 
sukaktį.

Jei man to neteko patirti, gal tai reiš
kia, kad jūs subrendot metais anksčiau, 
ir todėl nebekelia! triukšmingų linksmy
bių. Jūs progresavot pirmyn. Jūs dabar 
laikot Nepriklausomybę faktu, kuriam ne
nuilstamai reikia dirbti — ne vien tik 
linksmai džiūgauti dėl to.

Ir tokiu būdu, pagaliau many kilo pa
garbos jausmas jums. Mano prmykštis nu
sivylimas, aš manau, buvo kilęs dėl per 
greito sprendimo.

Aš, vis dėlto, ryšy su jūsų Nepriklauso
mybės Diena, norėčiau pareikšti savo ne
pasitenkinimą. Kodėl jūs ją darot pana
šią į anglų sekmadienį? Aišku, tokią iš
kilmių dieiną daugumas žmonių nori išsi
vaduoti nuo darbo. Bet jeigu jūsų šoferiai 
ir kai kurie pašto valdininkai turi tą die
ną dirbti, ar nebūtų kalima logiškiau su
tvarkyt „uždarymų ir atidarymų“ planą 
tą dieną.

Kaipo keliauninkas aš turėjau kai ku
rių nesmagumų ir nepatogumų, nes:

1. Tuo metu, kai galėjau nusipirkti paš
te ženklų, negalėjau gauti savo korespon
dencijos „Poste restante" skyriuje;

2. Pastebėjau, kad jūs turite daugiau 
fotografjos reikmenų parduotuvių, negu 
betkuris kitas didmiestis, tačiau nė viena 
jų nebuvo atidaryta, ar bent būtų pasirū
pinusi įtaisyti automatus, iš kurių aš bū
čiau galėjęs gauti filmų tokią dieną, kada 
tiek daug yra ko nufotografuoti;

3. Aš išvaikščiojau Skersai ir išilgai jū
sų miestą, norėdamas rasti nors vieną 
atidarą kavinę ar restoraną. Vienintelis 
atidarąs buvo vegetariškas restoranas! Ir 
kaip aš galėjau valgyti tik daržoves to
kią širdingo džiaugsmo dieną? Kai po il
gų ieškojimų jau nebesitikėjau berasti, iš
girdau dvi merginas besikalbančias ang
liškai. Aš tiek nustebau, kad nė kiek ne
svyravau jų pasiteirauti, ar yra Kaune 
nors vienas neuždarytas restoranas. Jos 
manė, kad aš juokauju. Iš tikrųjų, aš bū
čiau pasijutęs kvailiu, jei jos būtų mane 
palydėjusios į vieną restoraną, kurį aš ką

ANGLO AKIMIS
tik buvau praėjęs. Nes pirmą valandą keli 
jų atsidarė!

Mano pirmas įspūdis apie Kauną, bijau, 
nebuvo labai nuostabus. Nei stotyje, nei 
centriniame pašte nė vienas jūsų karių ar 
policininkų, į kurį aš tik kreipiausi, ne
kalbėjo angliškai! Tai buvo liūdna. Taip. 
Toks pat buvo mano pirmasis įspūdis apie 
jūsų miestą, kai aš išėjau iš stoties. Ar 
jūs negalėtumėt nudažyti kai kurių nau
ju tinku prie stoties stovinčių namų.
,Aš pasiryžau pėsčias eiti į miesto centrą 
pamatyti, ką jis man pateiks. Aš nelauk
tai buvau nustebintas, kai priėjau du ar 
tris „namus“, kurie atrodė kaip kai ku
rios modernios Hollywoodo vilaitės. Vie
nas iš jų, iš tikrųjų, pasirodė esąs ne na
mas, bet vienos Amerikos filmų bendro
vės biuras. Keistą kontrastą sudarydamas, 
šalia stovėjo kitas medinis pastatas, pana
šus į Vidurinių vakarų Amerikos farme- 
rių gryčią, kuris pasirodė irgi esąs kitos 
amerikoniškos filmų bendrovės biuras.

Man patinka jūsų valdžios pastatai, ir 
jūsų paštas yra taip pat tikras architek
tūrinis pasismaginimas. 'Bet keliautojo 
įspūdis būtų daug simpatingesnis, jeigu 
jūs pastatytumėte kelis modernius, šva
rios išvaizdos namus arčiau savo stoties.

Jūs, be abejo, atsakysite, kad aš netu
rėjau eiti pėsčias, bet galėjau sėsti į au
tobusą iki miesto. Galbūt, aš taip turė
jau padaryti. Ir kalbant apie jūsų auto
busus, ar nepavojinga, kad visos sėdynės 
yra įtaisytos išilgai šoferį? Viename, ku
riuo aš vakar važiavau, du vaikai stovėjo 
prie lango iš dėžinės šoferio pusės, kas 
galėjo sukliudyti šoferiui pastebėti’ prie
šais atvažiuojančias mašinas iš dešinės.

Tos pastabos jums gali atrodyti nereikš
mingos, bet aš manau, jos padarytos visų 
turistų bendrai. Be viso to, Kaunas yra 
puiki vieta. Gero pasisekimo!

Su lietuviais 
gfusaulyįe

BAIGĖ AUKŠTUOSIUS MOKSLUS
Kasmet Amerikos universitetuose aukš

tuosius mokslus baigia gan daug lietuvių. 
Apie juos kartais praneša JAV lietuvių 
spauda.

„Technikos Žodis“ 1982 m. pranešė apie 
kelis jaunuolius, baigusius technikos bei 
matematikos mokslus. Tarp jų paminėtas 
Kęstutis Vincas Mašalaitis, baigęs Dela
ware universitetą B.Sc. laipsniu kompiu
terių mokslus. Jis dabar dirba Burrough 
bendrovėje ir ruošiasi magistro laipsniui.

NUŽUDYTA VIENUOLĖ
1982 m. gruodžio 6 d. buvo rasta negy

va savo bute Cabimas miestelyj j e, Vene- 
cueloje, lietuvė vienuolė Antanina Preiby- 
tė. Ją nužudė įsibrovėlis.

56 metų amžiaus vienuolė buvo medici
nos sesuo miisijonierė, baigusi šv. Kazi
miero akademiją Čikagoje ir gavusi bio
logijos bakalauro laispnį Lojojlos univer
sitete. 1949 m. ji buvo 'įstojusi į medicinos 
seserų vienuoliją ir 1955 m. buvo pasiųsta 
dirbti Venecuelon. Nuo 1973 m. ji dirbo 
Cabimas miestelio ligoninėje.

MIRĖ DR. A. MASIULIS
1982 m. gruodžio 26 d. Čikagoje mirė 

veterinarijos gydytojas dr. Antanas Ma
siulis, sulaukęs 8l) m. amžiaus.

DAINUOJA NEW YORKO OPEROJE
1982 m. lapkričio 14 d. „Amato“ teatre. 

New Yorke. G. Bizet operos „Carmen“ 
spektaklyje, Michaelos vaidmenį dainavo 
Angelė Kiaušaitė kuri kai kada dainuoja 
ir New Yorko lietuvių renginiuose.

KOMP. A. JURGUTIS IŠVYKO
1982 m. gruodžio 21 d. Čikagos Jaunimo 

centre „Dainavos“ meno ansamblis atsi
sveikino su savo dirigentu Aloyzu Jurgu- 
čiu, išvykstančiu nuolatiniam apsigyveni
mui į Los Angeles. Kompozitorius A. Jur
gutis buvo Išdirbęs su dainaviečiais sep
tynerius metus ir per tą laiką buvo pasta
tęs penkis muzikinius veikalus.

Anksčiau buvo rašyta, kad komp. A. 
Jurgutis pasirašė sutartį su Čikagos simfo 
reniu orkestru ir įsipareigojęs jam sukurti 
uvertiūrą.

JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ NAUJUOSE . 
FILMUOSE

Lietuvė filmų aktorė Ann Jillian (Jū
ratė Nausėdaitė) pasirašė kelerių metų 
sutartį su Columbia filmų bendrove ir jau 
baigė sukti filmą „Malilbu“, kuris sausio 
23 ir 24 d. buvo rodomas ABC televizijoje. 
Su ja kartu pasirodė kiti žymūs aktoriai 
Filmas yra 4 valandų ilgumo.

Jos kitas filmas „Stars in the Fast 
Lane“, buvo rodomas tuo pat laiku per 
kitą Amerikos televizijos stotį.

INŽ. M. ŠILKAICIO IŠLEISTUVĖS .
Prieš pusantrų metų atsikėlęs iš Čika

gos į Floridą veiklus inž. Mečys ŠilkaiUs, 
vėl grįžta į Čikagą. St. Petersburge jam 
ir jo žmonai Irenai buvo suruoštos iškil
mingos išleistuvės.

Inž. M. šilkaitis, po karo gyvenęs Lon
done ir dirbęs DBLS. dabar savo veiklą 
yra išplėtęs į PLB ir visa eilę kitų organi
zacijų. Kilnojasi jis ten ir atgal dėl tar
nybos.

DAIL. ROSINO PARODA
Izraelio meno mokyklos profesorius, 

dail. Rosinas neseniai lankėsi Čikagoje ir 
susitarė su Jaunimo centru suruošti ten 
savo grafikos ir tapybos parodą.

Dail. Rosinas prieš 10 metų emigravo 
iš Lietuvos 'į Izraelį.

ŽUVO LIET. INŽINIERIUS
Per sprogimą ir gaisrą elektros jėgainė

je netoli Caracas, Venecueloje, žuvo ten 
dirbęs jaunas liet, inžinierius Kvedaras.

Jis buvo 3'3 m. amžiaus, gimęs ir moks
lus baigęs Venecueloje. Liko nuliūdę: žmo 
na, du vaikai tėvai ir broliai.

JUDRI JUBILIATĖ
Magdalena Avietinaitė, dabar gyvenan

ti Putinamo seselių globoje, JAV, 1982 m. 
gruodžio 22 d. minėjo savo amžiaus 90 me
tų sukaktį.

M. Avietlnaitės gyvenimo kelias labai 
margas. Gimė ji Lietuvoje, vaikystę per
gyveno ir vidurinę mokyklą baigė Ame
rikoje. Aukštąjį mokslą ėjo Šveicarijoje 
ir Prancūzijoje. Po to dirbo žurnalistės 
darbą Amerikoje. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, ji dirbo Lietuvos ‘užsienių 
ministerijoje ir Eltoje, pasiekusi direkto
rės postą. 1940—44 m. dėstė anglų kalbą 
Vilniaus universitete. Pasitraukusi į Va
karus, 1945—47 m. buvo Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus gen. sekretorė. Persikėlusi 
į JAV dar daug metų dirbo įvairiose kole
džuose, dėstydama sociologiją ir kt.; iki 
pasitraukė į pensiją.

F. Neveravičius

Nuostoliu surašymas
(Iš bičiulio pasakojimo)

Tą dieną mūsų būrelį užklupo įvykiai. Visų 
pirma, rytą keldamasis Antanas rado ant kojinės 
utėlę. Tuoj subruzdo visi kambario gyventojai. Kas? 
Kaip? Iš kur? Kas kaltininkas? Pasipylė klausimai. 
Tiesą pasakius, čia nebuvo nieko nuostabaus. Prie
šingai, nuostabu buvo tai, kad iki šiol tos skurdo 
palydovės nebuvo mūsų apnykusios.

Jau trečią savaitę „gulėjome“ ant šiaudų, dvy
lika žmonių kambarėlyje, kuriame normaliai galė
jo tilpti ne daugiau šešių. Aplinkui, visuose didžiu
lės mokyklos kambariuose knibždėte knibždėjo 
žmonių, dar gal sausiau prisikimšusių, negu mes. 
Likimo ir karo veiksmų atblokšti, trynėm prieglau
dos šiaudus, septyni svetimšaliai vokiškoj pabėgėlių 
minioj.

Pokapituliacinės gegužės dienos ėjo saulėtos, 
šiltos, žiedais kvepiančios laukuose, soduose, pievo
se. Miestelio oras kvepėjo neperdegusio benzino 
dūmais. Šimtai sunkvežimių, tankų ir kitokių va
žiuojamųjų priemonių traukė be paliovos kažkur.

Gyvenom čigonišką gyvenimą. Tik šia diena 
besirūpindami. Kas ryt? Kur dėtis? Ką beveikti? 
Nesvarbu. Svarbu tai, kad baigėsi karas, kad gali
ma be baimės žiūrėti į dangų, kad nebestaugia sire
nos, nebešvilpia ir nesproginėja bombos. Svarbu 
tai, kad esame čia, kur traukia virtinės auto vežimų 
su penkiakampėm žvaigždėm baltom, neraudonom 
Ir kad sutiktas kareivis dėvi žalsvą mundurą be 
penkiakampės žvaigždės ir be svastikos. Pagaliau. 
Išsipildė troškimai. Sutiktas kareivis — anglas.

Tad gyvenome tas dienas atlyžę, lyg baiseny

bių ir slogučio pašalę iš savęs leisdami.
Prieš kelias dienas, kai dar dangus maišėsi su 

žeme, Antano radinys nebūtų atkreipęs nė kieno 
dėmesio. Dabar subruzdo visi.

Labiausiai susirūpino Frau Wache, kambario 
vyresnioji.

— Ne kas kitas, tik tiedu kareiviai, kur vakar 
atsikraustė, bus užnešę — nusprendė ji: — Palau
kit, aš padarysiu tvarką, aš juos išžiūrėsiu.

Ir išžiūrėjo. Nusitempusi į prausyklą, liepė jie
dviem nusirengti. Buvę Wehrmachto vyrai klausė, 
klusniai rodė jai mundurus, marškinius...

Na bet nenuostabu. Frau Waches klausė visi, 
visa kelių šimtų pabėgėlių minia, gulinti mokyklos 
šiauduose. O Frau Wache klausė mūsų, kelių vo
kiškoj jūroj plūduriaujančių lietuvių.

Per kelias kapituliacines suirutės dienas pa
bėgėlių prieglauda pasidarė tikra atmatų dubbė. 
Visi viską mėtė po kojų, pylė pro langus. Korido
riais ir kiemu praeiti negalėjai neįmynęs. Mes pik- 
tinomės tokiu kultūringumu, bet tarpusavyje. Paga
liau kažkuris pareiškė tai vokiškai.

Frau Wache pašoko savo guolyje, kaip įgelta.
-— Gerai sakot! Taip būti negali! Taip prasi

dės epidemijos. Aš padarysiu tvarką.
— Ir padarė. Pakėlė tokį šauksmą, net aidėjo. 

Suvarė vyrus, moteris. Po pusdienio visur buvo pa
vyzdinga tvarka.

Jeigu ko trūko mūsų kambary, tik pasakyk 
Frau Wache.

—Aš tuoj suorganizuosiu — sakydavo ji, ir 
po pusvalandžio visi rūkydavo kvapnų anglišką ta
baką.

— Jane prausykloje paliko muilą. Prisiminusi 
nubėgo — neberado.

— Aš rasiu, — pareiškė Frau Wache, pasi
taisė akinius ir išėjo.

Po penkiolikos minučių grįžo su triumfuojan
čia mina, Janės muilu nešina.

Kaip ji sugebėjo kelių šimtų pabėgėlių minioj 
prisišaukti gabaliuko muilo, liko paslaptis. Ji nepa
aiškino, tik šypsojosi.

— Tvarka turi būti, — pasakė ji, kamantinė- 
jama.

O kai magistrato pareigūnai atėjo šaukti vy
rus į darbus „triumfo vartų“, prieštankinių kliūčių 
griauti, ir užsuko į mūsų kambarį. Frau Wache pa
sišiaušė, nelyginant višta perekšlė ir šaukė:

— Čia tik svetimšaliai! Jie neprivalo eiti į jū
sų darbus! Gana juos prikankino Hitleris su savo 
naciais. Dabar jų dienos, gana! Kad man žuvo du 
sūnūs kare, kad vyras dingo be žinios — nieko ne
sakau! Aš vokietė, tai ir turiu kentėti, kad tokį fiu
rerį turėjau, bet svetimšalių į darbus neimsit. O tie
du kareiviai išėjo kažkur. Jei ateis, tai aš juos iš
varysiu į darbus!

Pareigūnai neprasižioję išnyko, tik pečiais 
gūščiodami. O mums beliko Frau Wache padėkoti 
už apgynimą, kurio nebuvom reikalingi. Ir šiaip ne
būtume į darbus ėję. Juk tada gyvenom trumpas 
privilegijuotas palyginti su vokiečiais dienas.

Tokia tad buvo toji Frau Wache, vokietė ku
rią pamėgom. Bet atleisk, bišiuli, už nukrypimą. 
Tiesą pasakius ne apie ją norėjau pasakoti ir tik 
prabėgomis prisiminęs, užsiplepėjau.

Tik spėjom nusiraminti po nemalonaus radi
nio, kai į kambarį kyštelėjo galvą britų karys, o 
netrukus po to pasklido žinia, kad mokyklą užima 
kariuomenė ir pabėgėliai rytojaus dieną bus išvežti 
į kaimus.

(Bus daugiau)

A. KAIRYS — LAUREATAS
„Draugo“ dailiosios literatūros konkur

są laimėjo rašytojas Anatolijus Kairys, 
parašęs romaną „Kelionė į Vilnių“. 2000 
dol. premijjja bus įteikta per iškilmes Či
kagoje kovo 19 d. Romanas dabar yra 
spausdinamas.

Premijos mecenatė yra Irena Vindovie- 
nė, gyv. Clevelande.

Galvai ir plaučiams 
GALVOSŪKIS NR. 94

Išreiški! matematiškai tris vienodus 
skaitmenis, kurių suma būtų lygi 24. Pa
naudojus 8 būtų lengva: 8 + 8 + 8=24. Pa
bandykit be 8.

Atsakymas Nr. '93
50 ir 5 penų monetos (Viena nėra 50 p. 

moneta, bet kata yra).

Žydelis nori emigruoti į Izraelį. Eina 1 
KGB įstaigą (Maskvoje ir prašo leidimo.

— Nori palikti didižląją tėvynę! Ar čia 
tau nepatinka? — klausia saugumietis.

Negaliu skųstis, — atsako Icikas. sį
— Nesi patenkintas savo darbui?
— Negaliu skųstis.
— Gal turi blogą butą?
— Negaliu skųstis.
— Tai koks dabar tave bimbalas įgėlė, 

kad nori išmauti į Izraelį? — pradeda pyk
ti rusas.

— Ten galėsiu skųstis, — paaiškino žy- | 
delis. ««•

Du puškeliai suka bankrutkas ir kalba: ||
— Kaip tau patinka „Pravda“?
— Labai gera! Pats Leninas ją 'įkūrė! |į
— O kaip ,,'Izvestija“?
— Nebloga, nebloga...
— Na, o kaip „Trud“?
— Žinai, tiesą pasakius, nežinau. Dar 

niekad nesu iš jo rūkęs...
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BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMAS 
MERKINĖS APYLINKĖSE 

ANTRASIS PIRČIUPIS

Alytaus rūsiuose
Kalbėjomės su pensininku, kuris 1944- 

1946 m. Alytuje buvo aukštu pareigūnu, 
gerai atsimena tų dienų įvykius. Pasak, 
jo, 1944 m. lapkričio — 1945 m. birželio 
mėn. Alytuje buvo labai daug areštuotų, 
tardomų ir kankinamų arešto vietose ap
linkinių kaimų ir miestelių lietuvių. Tar
pe jų buvo daug ir iŠ sunaikintų Merkinės 
valsčiaus kaimų.

Štai ką prisimena iš tų laikų vienas iš 
šio rašinio bendradarbių.

Mane areštavo 1944 m. gruodžio 27 d. 
Tą dieną dar daug kas nedrįso sugrįžti i 
Klepočių, Lizdų ir kitų kaimu nusiaubtą 
apylinkę, nes kai mane nuvedė pas kai
myną, ten radau vieną areštuotą Lizdų 
kaimo sukruvintą vyrą, sėdintį kampe ant 
grindų. Iš karto pamaniau, — peršautas, 
tačiau vėliau paaikėjo, kad buvo sukru
vintas nuo mušimo, čia atsidūrė daugiau 
mūsų kaimo areštuotų. Mane nusivedė į 
kitą kambarį, kur parsigriovę kareiviai 
mušė mane lazdomis, spardė kojomis, o 
viršininkai apsiputoję šaukė, kad atiduo
čiau šautuvą, šaudmenis, kurių aš nieka
dos nebuvau turėjęs savo rankose. Jokių 
kitų kaltinimų nepateikė. Kada liepė kel
tis, pajutau iki tol nepatirtą didelį deši
nės pusės apatinių šonkaulių skausmą. 
Spardydami kareiviai man sulaužė du 
šonkaulius. Su didžiausiu vargu atsikėlęs, 
buvau išstumtas lauk. Vežimuose sėdėjo 
visi areštuoti. Vos įlipau ir aš į vieną ve
žimą. Vežė j Merkinę, kur uždarė rūsyje. 
Ten buvo daugiau areštuotų. Jų tarpe bu
vo daug sumuštų, kad negalėjo paeiti. 
Kalbėjomės pašnabždomis. Niekas nežino
jo už ką areštavo, kodėl visus beveik iki 
vieno taip mušė. Po poros dienų mus nu
varė į Alytų. Buvome alkani, sušalę. Man 
labai sunku buvo kvėpuoti, eiti. Vargais 
negalais pasiekėme Alytų. Mus sugrūdo į 
naujai iškastą bunkerį Basanavičiaus gat
vės viduryje netoli turgavietės. Visi ne- 
tilpome. Kitus nuvarė kažkur kitur. Po 
poros dieni; buvome pervesti Vilniaus gat
vėn 'į perpildytą buvusį žydo alaus sandė
lį — rūsį. Čia radome daug ligonių, sumuš 
tųjųKampe ant sutrintų šiaudų raitėsi šau 
kdamas pagalbos, mokytojas Rėklys (Sei
rijų valse., Avižienių km.). Jo sirgta inks
tų uždegimu dar namuose, o čia baisios 
sąlygos, naktiniai tardymai ligą dar pa
sunkino. Daug kas, nusirengę prieš nedi
delį langelį, rinkosi utėles, kiti rodė nie
žų subjaurotą kūną. Pastarieji buvo čia 
seniau sugrūsti. Po kelių dienų mane su 
kitais nuvedė prie turgavietės esančio na
mo rūsin. šiame name prieš karą buvo 
Misiukienės kepykla, čia taip pat radome 
daug žmonių iš visų Alytaus apskrities 
valsčių. O dar vėliau mūsų keletą nuvedė 
į saugumo rūsį (daktaro Kudirkos name). 
Iš besikeičiančių sužinojome, kad areštuo
ti buvo laikomi dar keliuose Alytaus rū
siuose. Visur su areštuotais buvo elgiama
si barbariškai, tardoma tik naktimis ir, 
aišku, mušama. Mūsų prižiūrėtojai buvo 
daugiausia tokie, kurie vokiečių okupaci
jos metais dėl įvairiausių priežasčių slaps
tėsi. Žydas J. Radzevičius (berods iš Jėz- 
no) geibėjos! nuo vokiečių persekiojimo, 
Tertelis (pavardės tiksliai neprisimenu) 
iš Marcinkonių valse, buvo vokiečių ieško
mas dėl bendravimo su pabėgusiais žy
dais o vienas prižiūrėtojas vokiečių oku
pacijos metais policijos ieškotas dėl va
gysčių, kaip kad prižiūrėtojas Barkauskas, 
šie prižiūrėtojai naktimis išvesdavo areš
tuotus tardymams ir padėdavo juos muš
ti. Buvo kalbama, kad iš prižiūrėtojų vie
nas Tertelis buvo žmoniškesnis.

Žydą Radzevičių gerai prisimenu, nes 
iš keršto lietuviams virto tikru sadistu. 
Jo sudrausti niekas net ir nebandė, nors 
apie jo žiaurumą visiems buvo žinoma. 
Štai kai kurie jo „darbeliai“.

Kartą rūsyje prie turgavietės buvome 
22 žmonės (tą dieną buvo daug išvedę 
kažkur, o šiaip būdavome 50-60 žmonių). 
Radzevičius savo šautuvą atidavė kitam 
prižiūrėtojui, o pats įėjo į kamerą su na
ganu rankoje. Visus sustatė į vieną kam
pą. Priekyje stovėjusiam liepė prieiti prie 
jo 'į rūsio vidurį. Tą Radzevičius griebė už 
apykaklės ir su nagano rankena pradėjo 
mušti per galvą. Kai arėštuotasis prapliu
po krauju, paleido jį ir liepė stoti į prie
šingą kameros kampą. Toliau buvo lygiai 
pasielgta su antru, trečiu ir Lt. Sumušė 
ir sukruvino visus iki vieno. Nebuvo kam 
pasiskųsti, negalėjome paprašyti savo žais 
doms aprišti tvarščių. Reikėjo plėšyti savo 
utėlėtus marškinius. Nuo kraujo užkrėti
mo mus apsaugojo tik karštos maldos,

Vilniaus gatvėje alaus sandėlyje įeiti 
galima buvo laiptais, kurie iš oro buvo 
dengti. Tačiau jie vedė ne į apačią, bet į 
rūsio palubę. Kitaip durys buvo palubėje, 
o nuo tų durų žemyn reikėjo lipti papras
tomis kopėčiomis. Kada Radzevičius atves
davo areštuotą iš tardymo ar iŠ kito rūsio, 
tai jis pirmasis pakildavo laiptais atida
ryti rūsio durų. Vos duris atidaręs, liep
davo antram prižiūrėtojui leisti areštuotą. 
Tas prieidavo laiptais prie atvirų durų, o 
tada Radzevičius trenkdavo areštuotam i 
pečius 'šautuvo buože. Aišku, nelaiminga
sis nuo smūgio kriste krisdavo nesiekęs 

kopėčių. Kaliniai, vos atsivėrus durims, 
visuomet laukdavo, išskėtę rankas, kad 
žmogų sugautų dar ore ir šitaip apsaugo
tų nuo suluošinimo.

Vieną dieną Radzevičius, atsidaręs rū
sio duris, šovė į rūsį, šis sadistas tiesiog 
išprotėjo. Nežinia, kas jam užėjo. Regis, 
tą dieną ir girtas nebuvo. Žinoma, šūvį 
paleido ne tiesiog į žmones, bet !į sieną. 
Tačiau kulka atšokusi užkliudė vienam 
areštuotam nosį ir veidą. Už šį „šposą“ 
Radzevičiui niekas nieko nesakė.

Tačiau kartą atsitiko taip, ko ir pats Ra 
dzevičius nesitikėjo. Kai jis. atidaręs rū
sio duris, areštuotąjį nuleido žemyn kaip 
visada trenkęs buože į pečius, nuo smūgio 
šautuvas iššovęs pataikė laiptų pradžioje 
stovėjusiam kitam prižiūrėtojui, kuris kri
to negyvas. Po šio įvykio Radzevičiaus ne 
bematėme. Kas su juo atsitiko, nežinia.

Areštuotiems valgyti duodavo kartą į 
parą „sriubos“. Kieno artimieji buvo na
muose ir galėjo atvažiuoti į Alytų, retkar
čiais atveždavo maisto. Tačiau rasti areš
tuotąjį ir perduoti maistą Alytuje kartais 
neužtekdavo dviejų parų. Niekados niekas 
nepaaiškino, kur gali būti areštuotasis. 
Paprastai namiškis, atsistodavo eilėn prie 
kurio nors rūsio ar bunkerio, ir čia pagal 
eilę gaudavo atsakymą: „Tokio pas mus 
nėra!“ Vadinasi, eik prie kito rūsio. Vėl 
eilėje šalk. Ir taip su maišeliu tekdavo stū 
guriuoti, kol galų gale pataikydavo rasti.

Areštuotieji ne tik buvo terorizuojami, 
mušami, bet ir pusbadžiu laikomi antisani 
tarinėmis sąlygomis. 1945 m. kovo pabai
goje kelis šimtus areštuotų išrikiavo ir 
pėsčius nuvarė į Marijampolės (Kapsuko) 
kalėjimą. Laimė, kad pasitaikė šiltos die
nos, nors naktimis gerokai šalo. Ėjome dvi 
dienas. Marijampolės kalėjimas buvo per
pildytas. Kamerose, kurios buvo skirtos 
penkiolikai, šuto po 120-140 žmonių! O 
buvusioje kalėjimo koplyčioje buvo gal 
koks 1000 kalinių. Nors kalėjime siautė 
niežai, utėlės tačiau buvo ramiau, muši
mų beveik neteko girdėti.

Mane 'įgrūdo kameron, kur ant grindų 
radau susirietusį Griškabūdžio kleboną. 
Kiek bandžiau kalbinti, neišgirdau iš jo 
nei vieno žodžio, visą laiką dejavo. Nesu
žinojau, kas jam nutiko, bet greičiausiai 
buvo sumuštas. Rytojaus dieną jį kažkur 
išnešė, ir taip apie jį daugiau nieko nesu
žinojau.

1945 m. birželio 28 d. apie 2000 kalinių 
iš kalėjimo nuvarė į geležinkelio stotį ir 
susodino į paruoštus prekinius vagonus 
po 45 žmones mažuose vagonuose, po 90- 
dideliuose. Tos pačios dienas vakare Kau
no stotyje prie mūsų traukinio prikabino 
dar kažkiek vagonų su Kauno kalėjimo 
kaliniais, o birželio 29 d. — su Vilniaus 
kalėjimo kaliniais. Čia prisidėjo dar ant
ras garvežys. Taigi didžiulis ešalonas, trau 
kiamas dviejų garvežių, po 14 parų pasie
kė Vorkutą. Pirtyje apvogus paskutinius 
skudurus, mus visus išskirstė po įvairias 
Vorkutos anglies baseino kasyklas, kurio
se labai daug mūsų tautiečių mirė dėl ne
pakenčiamų darbo ir gyvenimo sąlygų, 
čionai mus konvejeriu teisė, nedavę žodžio 
ištarti, nes mus visus atvežė kaip „tardo
muosius“. Nedaug iš Vorkutos po metų ki 
tų paleido. Pavyzdžiui, A. Balčius iš Du- 
baklonio 1945 m. sausio mėn. vežė Alytun 
savo ir kaimyno sūnus į karinį komisari- 
jatą. Pakeliui juos sutiko čekistai ir, areš
tavę jaunuolius, pristatė kantu su mumis 
Vorkuton. Tokius turėjo išleisti. Tik kiek 
jiems reikėjo pereiti rūsių, bunkerių ir 
kamerų kančių!

Kartu su mumis buvo nemažai žmonių, 
kurie 1944 m. gruodžio 24 d. buvo areštuo
ti Klepočių, Lizdų, Druskininkų ir kituose 
kaimuose. Jie visi rūsiuose buvo daugiau 
ar mažiau sumušti, kankinti ir pagaliau 
nuvežti į lagerius, o kai kas ir kariuome
nėn.

Besikalbant su jais paaiškėjo, kad jie 
nežinojo apie 1944 m. Kūčių dienos trage
dijos mastą bei žiaurumus gimtinėje, mat 
kaimai, išskirstyti !į vienkiemius, buvo iš
sidėstę dideliame plote. Kiek jų nebegrįžo 
l savo gimtuosius namus iš Alytaus rūsių, 
Vorkutos lagerių ar iš kalinių stovyklų, 
darbo batalionų? To šiandien niekas neži
no ir vargu ar kada nors kas sužinos. Kai 
sugrįžę norėjome nueiti į tuos kaimus, 
pranešti artimiesiems, kad buvome kartu 
su jų sūnumi ar broliu Alytuje, Marijam
polėje, Vorkutoje, kokias ten kančias mes 
pergyvenome, — deja, dažniausiai mums 
buvo pasakyta, kad toks žmogus buvo nu
šautas, kiti jo Šeimos nariai Sibire vargs
ta. Nebuvo kam pranešti... Tada suprato
me, koks barbariškas „išvaduotojų“ dar
bas buvo atliktas tą šventą Kūčių dieną.

(Bus daugiau)

DERWINSKI PASKIRTAS VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO PATARĖJU

Praėjusių metų gruodžio mėnesį Ed 
Derwinski baigė savo pareigas kaip kon- 
gresmanas iš Illinois Valstijos, ir atver
čia naują lapą. Prezidentas Reagan jį pa
skyrė Valstybės Departamento patarėju 
(counselor) ir ypatingu Valstybės Sekre
toriaus, George Shultz'o asistentu. Savo 
24-ių metų kongresinės karjeros bėgyje 
Derwinski pasižymėjo kaip vienas ištiki
miausių lietuvių draugų ir Lietuvos lais
vės bylos rėmėjų. Lietuviai niekad nepa
mirš jo paramos ir linki jam visokeriopos 
sėkmės jo naujose pareigose. (Elta)

DANIJOS LIETUVIAI LIETUVOJE

Pasibaigus karui, mūsų atsirado Dani
joje daugiau tūkstančio, susibūrėm Ny- 
mindegabe vėliau Thistedte, mylėjom, ken 
tėjom, džiaugėmės ir verkėm drauge. Tu
rėjome ansamblį, chorą orkestrą, sporto 
grupes. Kas sugebėjo ir norėjo galėjo tęs
ti mokslą, kas sirgo turėjo geriausią medi
cinos priežiūrą. Tai danų pastangos kas 
tuometinėm sąlygom, kažin ar kur kitur 
kas naudojosi. Kada, kas ir kaip jiems už
tai atlygins, trūksta man fantazijos.

Kadangi Danija — pavyzdingas žemės 
ūkio kraštas, todėl privaloma vieną sezo
ną dirbti žemės ūkyje, ta prievolė taikoma 
ir danams. Sakoma, ir jų karalius tą pa
reigą atlikęs. Po to, pagal specialybę ir 
sugebėjimus, gali darbą laisvai pasirinkti.

Prasidėjus emigracijai, jų valdžia ta
rėsi su imigraciniais kraštais, apmokėti 
kelionių išlaidas, nereikalavo vėliau jų 
gražinti.

Viskas buvo gerai, o emigracijjos ban
ga išblolškė visus iš Danijos. Kodėl? Ar
gumentai keliauti toliau buvo nerealūs, 
vienas jų — Danija mažas kraštas mažai 
pramonės. Tikroji bėda buvo ta, kad mū
sų tarpe stigo organizuotos idėjos už įsi
kūrimą tame krašte, nesugebėjimas įver
tinti, kad gyvenama aukštos kultūros, eko 
nominiai ir socialiniai gerai sutvarkyta
me krašte, kurio gamta ir geografinė pa
dėtis panašios į Lietuvos. Ir dar vienas 
reikšmingas gyvenimo faktas kad tas 
kraštas apdovanotas ne tik gražia gamta, 
bet ir jo gyventojai gera širdimi. Danijos 
dukros palankiai vertino mus, o Danai 
Lietuvos dukras. Apsisprendimas pasilikti 
Danijoje būtų nevieną išgelbėjęs nuo po
žemių ar sunkios pramonės dulkių ir nuo 
atsiribojančių vietos gyventojų.

Ten liko ir mūsų statytas kryžius This
tedte.

Danų palankumas mums yra ir čia aki
vaizdus.

Tą vietą 1950 metais apleido paskuti-1
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AFGANISTANAS NEP4SIDU0S
Sausio 17 d. ABN iniciatyva, Ukrainie

čių namuose Londone buvo suruošta ilges 
nė paskaita apie Afganistaną.

Prof. Mohannad Naim Aziz supažindino 
klausytojus su Afganistano geografija, is
torija kultūra ir politika, o taip pat pa
pasakojo apie tame krašte vykstančią 
kovą prieš Sovietų Rusijos okupaciją.

Pirmutiniai gyventojai dabartinėse Af
ganistano geografinėse ribose, buvo atsi- 
Kėlusios i'š šiaurės Indijos Arifų gentys. 
Tad ir pirmasis Afganistano vardas buvo 
Ar if an a.

Musulmonų tikėjimą Afganistanas pri
ėmė 7-tame šimtmetyje. Tas davė Afganas 
tanui pozityvių rezultatų, sucementavo 
tautos vienybę ir suteikė nacionalinį cha
rakterį.

Afganistano niekam nepavyko užkariaų 
ti ilgam laikui. Aleksandras Didysis užka
riavo vėsus Artimuosius Rytus per du me
tus, 'bet jam truko 4 metai užkariauti Af
ganistaną. Nepasisekė ir britams jų už
kariauti, nors jie buvo užėmę visą Indi
jos kontinentą

Tad ir dabar visi afganistaniečiai tvir
tai įsitikinę, kad ir Sovietų Rusijos oku
pacija ilgai neišsilaikys. Jų įsitikinimu, 
Sovietų Sąjunga bus priversta pripažinti, 
kad padarė klaidą su savo intervencija Af 
ganistane.

Afganistano Išsilaisvinimo Armija vis 
stiprėja, modernių ginklų tiekimas prieš 
tankus ir malūnsparnius gerėja.

Bet koks tarptautinis ar rusų vienašališ
kas sprendimas, nedalyvaujant tautos dau 
gumai, nebus priimtinas.

Pagrindinės sąlygos, kurios privestų 
prie taikos susitarimo iš laisvės kovotojų 
pusės būtų tokios:

1. Atitraukti iš Afganistano Sovietų ka
riuomenę ir Okupacijos administraciją.

2. Nutraukti militaristinę ir ekonominę 
paramą Kabulo komunistinei vyriausybei.

3. Nesikišimas į Afganistano vidaus — 
reikalus.

4. Pripažinti Afganistano nepriklauso
mybę ir neutralitetą.

Tuo pačiu Afganistano vyriausybė, at
stovaujanti visai tautai, dėtų visas pastan 
gas atstatyti draugiškus santykius su So-
vietų Sąjunga ir kitomis kaimyninėmis rodys ateitis

nieji lietuviai, nuo to laiko prie kryžiaus 
Lietuviška ranka nebuvo pridėta, o kry
žius ir šiandien atrodo kaip naujas, jo ap
linka švari, sutvarkyta, — tai danų nuo- 
penas.

Mano gyvenamam krašte, prie Augsbur
go, Vokietijoje, dėl vietos gyventojų ir po
ros tūkstančio lietuvių apsileidimo, tokio 
pat amžiaus kryžius supuvo ir buvo pa
šalintas. Gal klek jaunesnio amžiaus kry
žius Anglijoje, Lietuvių Sodybos ribose, 
kur dabar 'gyvena lietuviai. 1980 m. ma
čiau jį pajuodusį, piktžolėm apaugusioje 
aplinkoje. Jeigu kas mano, kad šio stralps 
nio autorius per gerai Ir ne objektyviai 
'įvertino danus, tegul pats susidaro tų tri
jų kryžių vaizdus.

Dėl to niekas nenorės ginčytis: kas ver
tina kitų kultūrą, pats yra kultūringas, o 
tanp kultūringų žmonių gyventi būna ma
lonu.

Reikia, kad Lietuvos garsinimo darbuo
tojai pasiųstų padėkos raštą Thistedto 
miesto valdybai. Adresas: Thisted Kom- 
mune, Raad'huset, 7700 Thisted, Denmark. 
Dabar abejuose lageriuose įsikūrė Civili
nės apsaugos mokyklos.

Paskutinio lagerio buvusios sanatorijos 
ribose — danų senelių namai, kuriuose 
yra keletas kitataučių, jų tarpe vienintelė 
lietuvė atšventė 90 metų sukaktį. Kokia 
graži tradicija, gimtadieniais ir mirties 
dieną aikštėje iškelti vėiavą.

Namų administracija saugo vėliavas vi
sų tautybių gyventojų, jų tarpe ir mūsų 
seną trispalvę, kuri mūsų laikais plevėsa
vo lageryje.

Kai senutės tautietės gyvybės gija nu
truks, tą dieną paskutinį kartą — gal vi
siems laikams, Danijoje suplevėsuos mū
sų trispalvė.

•Linkiu mūsų paskutinei atstovei daug 
gyvenimo metų, kad Danijos lietuvių pa
skutinis istorijos lapas kuo ilgiausiai ne
užsiverstų. X. Petrauskas

KOSTERAS AR GUTENBERGAS?
Įdomų radinį, kuris susijęs su poligrafi 

jos istorija, neseniai aptiko... narai. Jiems 
pavyko iškelti Lamanšo dugne gulėjusias 
jūreivių skryneles. Jų ten būta tarp XVII 
a. nuskendusio olandų burlaivio liekanų. 
Vienoje skrynelių buvo sidabrinis medalis 
nukaldintas 1740 m. Hagoje. Vienoje jo 
pusėje vaizduojama moteris, koja pamy
nusi knygą su užrašu „Gutenbergas iš 
Mainco“; kitoje pusėje yra tekstas, skel
biąs, kad prieš 300 metų, t.y. 1440 m., 
Lorencas Kosteras išrado knygų spausdi
nimo būdą. Smulkesnių šriftu medalyje 
dar parašyta kad Kosteras buvo Gutenber 
go mokytojas ir 5 metais ankščiau už ji 
įšspaulsdino knygą, tačiau nedėkingasis 
mokinys pavogė ir savo mokytojo dirbtu
vės „literas“ ir išvažiavo į Vokietiją.

Mokslininkai, pasklaidę XVIII a. lai
kraščius, įsitikino, kad tuo metu karštai 
ir daug ginčytasi, kam priklauso knygų 
spausdinimo prioritetas. Kosteras iš tik
rųjų buvo spaustuvininkas, tačiau Vokie
tijoje ir vėliau visoje Europoje paplito 
Gutenbergo spaudos būdas, nes buvo to
bulesnis.

LIETUVA KONGRESO LEIDINYJE 
APIE HELSINKIO SUTARTI

Išsamų pranešimą (255 p.) apie Helsin
kio Akto įgyvendinimą, praėjus septyne- 
riems metams po jo pasirašymo, praėju
sių metų lapkričio mėnesį išleido kongresi
nė Europos Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Komisija. Pranešimo išvada — Sovietų 
Sąjunga ir toliau metodiškai tebelaužo pa 
grindinius Helsinkio sutarties punktus. 
Europos „saugumo ir bendradarbiavimo 
procesas“ pasiekė krizę ir gali visai iširti. 
Rašoma, kad ,/milijonai nerusų priešinasi 
oficialiai rusinimo politikai. Pranešime 
plačiai informuojama apie padėtį Lietu
voje, cituojama lietuvių savilaida, spaus
dinamas suimtų Helsinkiu Grupės narių 
sąrašas. Pabrėžiama, kad kai aktyvistus 
stipriai remia visuomenė, kaip Lietuvos 
katalikų kunigų atveju, Sovietų valdžia 
mėgina atstatyti kontrolę „smurto ar grą- 
sinimų pagalba“. (Elta)

valstybėmis. Afganistanas laikytųsi „non 
alignment“ .politikos, nesijungdamas į jo
kius blokus.

Ar jiems pavyks pasiekti šį idealą, pa-

iz—
RAŠYTOJŲ NAUJI UŽDAVINIAI

Sausio 24 d. Vilniuje įvyko LTSR ra
šytojų sąjungos partinis susirinkimas, ku
riame buvo aptarti rašytojų uždaviniai, 
ryšium su naujais J. Andropovo nurody
mais. Pranešimą padarė rašytojų politru- 
kas M. Karčiauskas.

MIRĖ DOC. ZOFIJA NAUJALYTĖ- 
DIDENKIENĖ

Sausio 24 d. Rokantiškių kapinėse, Vil
niuje, buvo palaidota Zofija Naujalytė- 
Didenkienė, valstybinės konservatorijos 
docentė, fortepijono klasės dėstytoja.

Velionė buvo kompozitoriaus Juozo Nau 
jalio (1869-1934) jauniausioji duktė, vie
nintelė iš šeimos nuėjusi tėvo pėdomis.

EISMO NELAIMĖSE ŽUVO 818 ŽMONIŲ
Per 1982 m. gruodžio mėn. Lietuvos ke

liuose įvyko 601 autoavarija. Žuvo 76 
žmonės, buvo sužeista 397.

Per visus 1982 metus buvo 6321 autoa
varija. žuvo 818 žmonių, buvo sužeista 
4533. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvy
ko 848 nelaimės.

ŠIRVINTAI PIRMAUJA
R. Riauba „Valstiečių laikraštyje“ ra

šo:
Širvintų rajono agrocheminio žemės 

ūkio aptarnavimo susivienijimo vadovybę 
praėjusių metų gruodžio mėnesio pabai
goje nemaloniai nustebino iškart keturi 
mechanizatoriai — Gediminas Četrauskas, 
Algirdas Didžiokas, Romas Katinas ir 
Vladas Šiesbokovas. Visi jde vairavo ga
lingus traktorius įkaušę ir prarado trakto
rininkų pažymėjimus. Iš viso per metus 
autoinspekcija už girtavimą nubaudė 16 
šio susivienijimo darbuotojų: 8 traktori
ninkus, 6 vairuotojus, 2 motociklininkus.

ANGLŲ VALSAS
Lietuvos kino studijoje sukurtas nau

jas filmas „Anglų valsas“ yra priimtas 
rodyti visos Sov. Sąjungos ekranuose.

Scenariją šiam filmui parašė G. Luk
šas, pagal anglų rašytojo John Galsworthy 
(1867—1933) pjesę Joie. Operatorus R. 
Juodvalkis.

Pagrindinis vaidmenis sukūrė aktoriai 
H. Kurauskas, E. Pleškytė, V. Mainelytė 
ir konservatorijos studentė A. Aukštikal
nytė.

PRISIMINTAS PROF. ŠALČIUS
Prof. P. Vasinauskas VALSTIEČIŲ 

LAIKRAŠTYJE (1.25) prisiminė senosios 
kartos kooperatininkams gerai žinomą 
prof. Petrą šalčių, kuriam š.m. sausio 25 
d. būtų suėję 90 metų amžiaus. Jis pasku
tinius savo gyvenimo metus buvo pašven
tęs Lietuvos žemės ūkio istorijos tyrinėji
mui.

P. Šalčius gimė 1893 m. sausio 25 d. da
bartinio Prienų rajono Čiudiškių kaime, 
vastlečių šeimoje. Baigęs Marijampolės 
gimnaziją, 1913 m. įstojo į Maskvos uni
versiteto teisės fakultetą. Studijuodamas 
domėjosi kooperacija ir, išklausęs Šaniavs 
kio liaudies universiteto Maskvoje aukš
tuosius kooperacijos kursus, šiam darbui 
paskyrė didelę gyvenimo dalį. Dėstyda
mas Kauno, o vėliau Vilniaus universite
tuose, jis ir toliau dalyvavo kooperacinia- 
me judėjime.

Po antrojo pasaulinio karo prof. P. šal
čius atsidėjo Lietuvos krašto ūkio istori
jos tyrinėjimui.

P. Šalčiaus išleisti moksliniai ir kitokio 
pobūdžio darbai (vertimai, vadovėliai, 
mokslo populiarinimo literatūra, publicis
tika) sudaro apie 30 knygų ir per 400 
straipsnių.

Prof. P. Vasinausko straipsnyje nepami
nėta, kad prof. P. Šalčius 1950 metais bu
vo pašalintas iš ekonomikos instituto už 
,,skleidimą nacionalistinės buržuazinės 
ideologijos“.

NUSKENDO EŽERE
Durių ežere Molėtų rajone, per Nau

juosius metus nuskendo du bičiuliai, ri
dami namo per ploną ledą. Tai „Aušros“ 
kolūkio mūrininkai Petras Paškevičius ir 
Vladas Žukauskas, kurių išgelbėti nepavy
ko. Bet vėliau, kai narai ištraukė lavonus, 
jų kišenėse rado tris butelius vyno.

NAUJI TROLEIBUSAI
Vilniaus gatvėmis pradėjo kursuoti nau 

ji troleibusai. Tai Čekoslovakijos fabriko 
„Škoda“ gamybos mašinos, kurių ligšiol at 
vyko penkios. Palaipsniui naujomis maši
nomis norima pakeisti visus 280 seno tipo 
troleibusius.

TREČIASIS PABALTIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS MELBOURNE

Praėjusių metų lapkričio 6-7 d. Melbour 
ne, Lietuvių Namuose, įvyko trečiasis 
Australijos palbaltiečių suvažiavimas. Su
važiavimui vadovavo Algis Šimkus, pa
skaitą „Ar Pabaltiečiai yra disidentai ar 
sąžinės kaliniai“ skaitė iš Tasmanijos at
vykęs Algis P. Taškūnas. Suvažiavimą ofi 
cialiai uždarė Viktorijos valstijos Imigra
cijos ministeris, Hom. P. Spyker, M.P. ku-

K.T. ris pasakė nuoširdų žodį. (Elta)
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KALENDORIUS 1983 M.
m.19-20 d. — DELS atstovų ir LNB akci

ninkų metinis suvažiavima Londone.
IV.29-V.2. — DBLJS Lituanistinis Savait

galis, Lietuvių Sodyboje, Headley Park, 
Hampshire, DB.

VII.23-30. — Skautų ir jaiunimo Stovykla 
Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

Vn.24-31 d. — Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.

IX.10. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic’ Hall. North Street. Wolverhampton.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Vasario 16 d. proga
A. Maldutis, Nottingham — 20.00 sv.,
O. J. Benderiai — 10.00 sv.
N u ©širdžiai dėkoj a

TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
AUKOJO

K. Makūnas — 10.00 sv.
Už auką nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

AUKOS SPAUDAI
Ig. Gnundulas — 15.50 sv.,
J. Johnstone — 6.50 sv.,
O. Vilimienė — 4.50 sv., . įji

J. Bardzil — 4.00 sv.
J. Vaškelis, P. Pukys, F. Rimša, M. 

Emštienė ir J. Eidukas — po 1.50 sv. j-
Ačiū

SVEIKINIMAS
Vasario 16-tos Lietuvos Nepriklausomy

bės šventės proga, Visiems laisvojo pasau
lio lietuviams linkiu laimės ir sėkmės ko
voje prieš okupantą.

Linkiu, kad ateinančiais metais galėtu
mėt švęsti savo Nepriklausomybės šventę 
laisvoje Lietuvoje.

Ranko iškundrič — Amigo

Londonas
VASARIO 16-os MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės šventę ruo
šia Londono Choras.

Minėjimas įvyks sekmadienį vasario 20 
d. tokia tvarkia:

11 vai. pamaldos šv, Kazimiero bažny
čioje.

2-rą vai. po pietų įvyks minėjimas pa
rapijos salėje, Victoria Park Rd.

Bus įdomi ir plati programa, veiks bu
fetas.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti.
Rengėjai

MIRĖ L. POGOŽINSKAS
Sausio 26 d. Ridgeview Lodge Hostely- 

je, St. Albans, mirė Leonas Pogožinskas.
Laidotuvės St. Albans kapinėse vasa

rio 11 d.

IŠVYKA Į PORTUGALIJĄ — 
FATIMĄ

Išvyka numatoma gegužės 25 — birže
lio 1 d. Dvi dienas yra skirtos lankyti Li
saboną, trys dienos Fatimoje ir apylinkė
se, dvi dienos Nazare pajūryje.

Kelionė lėktuvu iš Londono ir viešbutis 
su maistu kainuos 250 svarų.

Tuo pačiu laiku Britanijos vyskupai ruo 
šia ten kelionę paminėti popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsilankymą 1982 m. Britani
joje. Todėl iš anksto norima žinoti keliau
jančių skaičių, kad kelionių bendrovės ga
lėtų rezervuoti lėktuvus ir nakvynes.

Norintieji keliauti, prašomi pranešti 
šiuo adresu:

Rev. J. Sakevičius, ,
21 The Ovai, .
London E2 9DT

arba telefonu: 01-739 8735

Bradfordas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vasario mėn. 27 d. (sekmadienį) 4 vai. 
p.p. Vyties klubo patalpose šaukiamas 
DBLS-gos Bradford© skyriaus metiniu na 
rių susirinkimas.

Dienotvarkė:
Pranešimas iš DBLS-gos tarybos atsto

vų suvažiavimo Nottingham©. Skyriaus 
Valdybos rinkimai. Atstovo į DBLS-gos su 
važiavimą rinkimas.

Einamieji reikalai.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0v 
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.

Naujų narių registracija ir kiti skyriaus 
reikalai.

Prašome visus narius ir prijaučiančius 
skaitlingai .atsilankyti. Skyriaus V-ba

VASARIO 16 Id. MINĖJIMAS
,,Aušros“ metų vasario 16 minėjimas 

bus švenčiamas Bradfordo Vyties klubo 
patalpose, sekmadienį vasario 13 d. 4 
vai. p.p.

Programa bus ypatingai gera. Paskaitą 
skaitys prof. dr. H. Štromas. Pilkų dienų 
paskaidrinimui dainuos puiki dainininkė 
Violeta Rakauskaitė.

Prašome Bradfordo ir apylinkės lietu
vius nepraleisti šio vasario 16 minėjimo.

Klubo Ir Skyriaus V-bos

Derby
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 

MINĖJIMAS
DBLS Derbio skyriaus ruošiamas Va

sario 16-tosios minėjimas įvyks šeštadie
nį, vasario 12 d. Ukrainiečių klubo salėje, 
27 Chamwood Street, Derby. Minėjimo 
pradžia 6.30 vai. vak.

(Minėjimo programoje bus mokytojos J. 
Venckienės paruoštas montažas Ir Derbio 
bei Nottingham© jaunimo pasirodymas. Po 
to bus trumpas akordeonų koncertas, ku
rį išpildys Schofield Accordion. Band, su- 
sudedąs iš 15 akordeonistų.

Šokiams taip pat gros akoreonistai. 
Veiks baras ir bus loterija. Už įėjimą su
mokėję vieną svarą, galės loterijoje išloš
ti vertingą fantą.

Visus mielus tautiečius bei jų svečius 
maloniai kviečiame minėjime dalyvauti.

Sk. Valdyba

Gloucesteris
GLOUCESTER! APLANKIUS

Sausio 16 d. DELS Gloucester!© sk. rū
pesčiu buvo suruoštas ©©kalėdinis pobūvis, 
kuriame dalyvauti tarp kitų buvo pakvies 
tas kun. S. Matulis iš Nottingham© ir 
DBLS Centro valdybos narys K. Tamošiū
nas su žmona iš Londono.

Sk. pirmininkė Gelvinauskienė paprašė 
arch. K. Tamošiūną ir kun. S. Matulį pa
sakyti keletą žodžių prasidedančių naujų
jų metų proga. Pobūvio meninę programą 
atliko talentinga šokių grupės narė Julė 
Horvilaltė (Julie Horwell), kuri pagiedo
jo kalėdinę giesmę „Sveikas Jėzau gimu
sia“ ir padainavo kelias lietuvių dainas. 
Ji tą atliko stebėtinai gerai, taisyklinga 
lietuvių kalba. Po to Kalėdų senis atnešė 
vaikams dovanas.

Programai pasibaigus, dalyviai buvo pa 
vaišinti arbatėle ir vaišėmis. Buvo pra
vesta sėkminga loterija. Svečių tarpe bu
vo pp. š leper tų sūnus FalHando išlaisvi
nimo didvyris, Mykolas šlepertas, atvykęs 
su savo sužadėtine.

Viešint Gloucesteryje teko dar gartą 
įsitikinti, kad didelių nuopelnų ten turi 
nepailstanti sk. pirmininkė Marytė Gelva- 
nauskienė, kuriai padeda taip pat Vilimas, 
Bielskis, Šlepertas ir kt.

Važiuojant namo aplankėme buv. DBLS 
Tarybos pirmininkę Aldoną Kučinskienę, 
kuri yra įsikūrusi mažame miestelyje, 
tarp Gloucester!© ir Cheltenham©. Ji tu
rėjo kurį laiką savo šeimos rūpesčių, bet 
dabar reikia tikėtis vėl prisidės prie DB 
LS veiklos

Savo ir savo žmonos vardu dėkoju 
mielai Marytei už malonų priėmimą ir 
brangiai Aldonai — už arbatėlę.

K. Tamošiūnas

Manchesteris
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 12 dieną Manchesterio Lietu
vių socialinio klubo patalpose 6 vai. p.p. 
šaukiamas DBLS-gos Manchesterio Sky
riaus narių susirinkimas. Visus narius ir 
LNB Akcininkus prašome susirinkime da
lyvauti.

VASARIO 16-tosios MINĖJIMAS
DBLS-gos Manchesterio skyriaus Valdy 

ba 'šių metų vasario 19 dieną. Mancheste
rio Lietuvių Socialinio klubo patalpose 
ruošia

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMĄ

Pradžia 6 vai. p.p.
Programoje: svečio iš Bradfordo J. Ado

monio paskaita. i
Manchesterio ir apylinkės kolonijų lie

tuvius nuoširdžiai prašome ir kartu kvie
čiame kuo gausiau minėjime dalyvauti ir 
keletą valandų praleisti kartu lietuvių 
klube. Vietos bus visiems tiek jauniems, 
tiek seniems. Skyriaus Valdyba

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
šeštadienį, kovo mėn. 5 d., 6 vai. vakare, 

Mančesterio lietuvių socialiniam klube 
įvyks

šv. jKarimiero (minėjimas.
Programoje paskaita ir meninė dalis, 

kurią atliks skautai ir skautės.
Mielus tautiečius, tėvelius, rėmėjus ma 

loniai kviečiame skaitlingai dalyvauti.
P.S. 2 vai. p.p. klubo patalpose, šaukia

mas L.S.S. Europos rajono posėdis. Bro
lius ir seses skautininkus kviečiam į po
sėdį.

L.S.S. Europos Rajono Vadija

NAUJA RAMOVĖNŲ VALDYBA
Vasario 5 d. L.K.V. S-gos „RAMOVĖS“ 

Mančesterio skyrius turėjo M. lietuvių 
klulbe metinį visuotiną narių susirinkimą, 
kuriame valdyba ir Revizijos k-sija pada
rė pranešimus ir išrinko naują valdybą 
bei Revizijos k-si|ją 1983 metams. Lig šiol 
valdyba buvo renkama iš penkių asmenų, 
bet šiais metais, dėl mirties sumažėjus 
narių skaičiui, susirinkimo nutarimu, nau 
ja valdyba išrinkta iš trijų asmenų: pir
mininko, sekretoriaus ir iždininko.

Susirinkimą atidarė skyr. pirm. K. Mu
rauskas ir pakvietė visus tylos minute pa
gerbti minusius skyriaus narius.

Susirinkimui pirmininkavo Alb. Pupe- 
lis, sekretoriavo V. Motuzą. Balsus skai
čiavo Alb. Vigelskis ir Alf. Jaloveckas.

Iš padarytų pranešimų matėsi, kad sky
rius atliko visus išpuolusius reikalus ir 
kad skyriaus bendradarbiavimas su kito
mis organizacijomis buvo glaudus. Iždo 
stovis geras.

Šių metų valdybą sudaro: pirmininkas
— K. Murauskas (25-ri metai), sekretorius
— Verbickas, iždininkas — Ant. Jakima
vičius. Kandidatai: VI. Bernatavičius ir 
Alb. Rimeikis.

Revizijos k-sija: St. Lauruvėnas ir V. 
Motuzą. Kandidatas — A. Podvoiskis.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

Nottinghamas
MINĖJIMAS — KONCERTAS

Lietuvos Nepriklausomybės 65 metų pa
skelbimo sukakties šventę ruošia ,,Ginta
ro“ choras.

Minėjimas įvyks šeštadienį, vasario 19 
d., Ukrainiečių klulbo patalpose, 30 Ben- 
tinck Road, Nottingham, Pradžia 6.30 vai. 
vak.

Paskaitą skaitys M. Baronienė.
Koncertas bus ypatingai įdomus, nes 

pasirodys trijų generacijų išeivijos lietu
viai:

Jaunimo orkestrėlis „Tėviškėlė“,
DBLS Jaunimo Sąjungos atstovai ir
,,Gintaro“ choras.
Po koncerto vyks bendras pasižmonėji- 

mas su linksma muzika.
Kviečiame kitų Anglijos kolonijų lietu

vius skaitlingai dalyvauti.

IŠKILMINGOS PAMALDOS /LIET. 
ŽIDINYJE

Sekmadienį, vasario 20 d., 11.15 vai., iš
kilmingos pamaldos Lietuvos Neprikl. pa
skelbimo 65 metų sukakčiai paminėti. 
Giedos „Gintaro“ choras. Rengėjai

Stoke-on-Trent
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS-gos Stoke-on-Trent skyriaus na 
rių metinis susirinkimas šaukiamas vasa
rio 19 d., (šeštadienį) 6.30 vai. vakare, 
The Archers aludėje, May Banke.

Stoke-on-Trent lietuvius ir jų svečius 
maloniai prašome susirinkime dalyvauti.

Sk. Valdyba

Wolverhamplonas
SKYRIAUS /SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 5 d., šeštadienį, 6.30 vai. vak. 
The Newhampton Pube, Riches St., Whit
more Reans, W-ton, yra šaukiamas šio 
skyriaus visuotinis narių susirinkimas. 
Bus renkamas atstovas į Akcininkų Suva
žiavimą Londone ir aptarti kiti svarbūs 
reikalai. Maloniai kviečiame visus narius 
ir svečius atvykti.

SERGA J. ŽALIAUSKAS
Wolverhamptone susirgo sk. pirminin

kas J. Žaliauskas. Sušlubavo širdis. Grįžo 
iš ligoninės, bet turės tęsti gydymąsi na
mie. Linkime sustiprėjimo, sveikatos ir 
gero poilsio. Sk. Valdyba

Liet. Sodyba
PARENGIMŲ PROGRAMA

1983 m. programoje savaitgaliai jau bai
giami užpildyti įvairiais parengimais. At
siranda naujų organizacijų ir grupių, ku
rios nori pasinaudoti Sodybos patalpomis 
ir patarnavimu net ir laike savaitės.

Sodybos administracija bando visus pa
tenkinti ir sudaryti sąlygas ir galimybes 
kiek galima didesniam skaičiui parengi
mų pravesti.

Lietuviškiems parengimams kaip Litu
anistiniai savaitgaliai. Skautų ir Jaunimo 
stovykla, Sekminių sąskrydis. Sodyba yra 
specialiai rezervuojama.

Sodybos pegerinimai vyskta toliau. Ant
rojo aukšto pertvarkymas prasidės po 3 
savaičių, to aukšto gyventojams bus įreng 
ti nauji patogumai.

Pensinikai
Bronius Kijauskas jau atsikėlė nuolati

niam apsigyvenimui Sodyboje. Dar 3 nau
ji pesininkai mano atsikelti apie vidurį 
vasaros. Būtų gerai, jei dar kas planuoja 
keltis 'į Sodybą, praneštų Sodybos adrni- 
nistracijaji, kaip galima greičiau. Tas rei
kalinga planuojant kambarių pertvarky
mus.

Nauji /kambariai.
Tyilamos galimybės pertvarkyti „Žalią

ją Girelę“ ir šalia jos esančius pastatus, 
įrengiant ten patogius kambarius pensiniu, 
kams arba Sodybos tarnautojams.

Padaryta eilė užrašų; įvažiuojant į So
dybą yra Iškaba: Headley Park Lithua
nian Club. Nuo didžiojo kelio 325, bus iš
kaba: Headley Park — Sodyba.

Sodybos apyvarta
Smulki Sodybos apyvarta bus paskelbta 

Lietuvių Namų Bendrovės pranešime.
Laike metų bruto pelnas pakilo, palygi

nus su praėjusiais metais, 7 000 sv., baro 
apyvarta pakilo suma 9 000 sv., pajamos 
iŠ lošimo masinių pakilo 1 400 sv.

Lenkija
VASARIO 16-tosios MINĖJIMAS

Ščecino apylinkėje gyveną Lenkijos lie
tuviai Vasario 16-tosios minėjimui susi
rinks sekmadienį, vasario 13 d. ukrainie
čių klube. Po pokalbio apie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, bus suruoštos 
vaišės, iš siuntinių, 'kuriuos neseniai pri
siuntė Anglijos ir JAV lietuviai.

Ščecino lietuvių būrelis, kuris, rūpinasi 
Dariaus Girėno paminklo priežiūra, ga
vo paramą iš Vak. Vokietijos, Švedijos ir 
JAV lietuvių jubiliejiniam ženkleliui pa
gaminti. šiuo metu tas ženklelis jau gami
namas vienoje dirbtuvėje Stargarde.

'Lietuviai gavo kampelį Soldino muzle. 
juje Dariaus-Girėno eksponatams išstaty
ti. Deja, dabar dar neturi ko nors vertin
gesnio, išskyrus knygą „Sparnuoti lietu
viai, iš kurios padarė padidintas. fotogra
fijas. Be to turi iškarpas iš lenkų spaudos 
ir nuotraukas iš metinių sąskrydžių prie 
paminklo.

- -, i
Olandija

OLANDUOS MOKYTOJAMS — 
APIE RUSIFIKACIJĄ

Olandijos „Gyvųjų kalbų dėstytojjų Są
junga“ sausio 15 d. 'į savo metinį susirin
kimą didžiulio Amsterdamo viešbučio 
„Krasnapols’ky“ konferencijų salėje pa
kvietė žurnalistą I. Kaplaną a/pibūdinti 
tautinių mažumų padėtį Sovietų Sąjungo
je.

Trumpame pranešime I. Kaplanas nu
rodė, kad negalima traktuoti tautinėmis 
mažumomis tautas, gyvenančias savo gim 
tame krašte, kad ir įjungtame prieš jų 
valdą į „supervalstybę“. Jis Iškėlė smurtu 
brukamą visoms Sovietijoje gyvenančioms 
tautoms „superkalbą“ — rusų kalbą. Jis 
paminėjo, kad garsioji Taškant© konferen
cija nustačiusi rusifikacijos gaires Sov. 
Sąjungoje buvo lyg išpranašauta didžio
jo nusų satyriko M. E. Satykovo — Ščed- 
rino, kuris 1869 — 1872 metais parašy
tuose „Ponuose taškantiškiuose“ nupiešė 
grobuonių — kolonizatorių prototipus.

I. Kaplanas pabrėžė, kad lygiai kaip 
Varšuvos pakto ribose Maskvos satelitams 
pripažįstama tik ribotas suverenumas, 
taip ir į Sovietiją įjungtoms tautoms lei
džiama vien apribotas nacionalinis savi
tumas — kalbos, net tautosakos ir nacio
nalinių tradicijų srityje.

VOKIEČIŲ PUNKTUALUMAS
Vak. Vokietijos geležinkeliai praeitais 

metais padidino savo punktualumą. 83 
nuošimčiai. greitųjų traukinių važiavo pa
gal tvarkaraštį, nevėluodami daugiau 5 
minučių. Priemiestiniai traukiniai prisi
laikė tvarkaraščio 95 nuošimčiais.

Pagaliau išspausdintas labai reikalingas, seniai lauktas

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Sudarė Algirdas Gustaitis. Braižė Kęstutis Stropus. 
Žemėlapiui 14-kos Lietuvos miestų herbų nupiešė 

dail. T. Valius.

Žemėlapio kaina tik 10 amer. dol. pasiimant, persiunčiant 
brangiau, žemėlapis nelankstomas.

Išleido Lietuvos Saulių Sąjunga Tremtyje ir Lietuvių 
Istorijos Draugija. Įsigyti iš leidėjų Chicago, Illinois, U.S.A.: 

2417 W. 43 Street, telf. 312 376-0551 
arba

6547 S. Washtenaw Ave., telef. 312 776-3209.

Tuo Lietuvos Žemėlapiu puoškime kambarius, įstaigas.

PA S A UL YJ JB
— Australijos min. pirm. Fraser, pasi

naudodamas opozicijos Darbo partijos vi
daus nesutarimais ir lyderio Hayden asis- 
tatydiniimu, paskelbė skubius rinkimus, 
kurie bus kovo 5 d.

— Izraelis paskelbė savo nuostolius Li
bane: 466 kariai žuvo ir 2.567 sužeisti. Iz
raelis vis dar nepaleidžia internuotųjų 
5.412 palestiniečių ir libaniečių, o taip pat 
ir 293 Sirijos karo belaisvių.

— Sovietų dienra'ščio „Izvestija“ redak
torius, 70 m. P. Aleksiejev, pakeistas L. 
Tolkunovu, iš kurio prieš 7 metus Alek- 
siejevas perėmė tas pareigas.

— Varšuvos valdžia liepė amerikiečių 
UP/I žinių agentūrai nutraukti savo darbą 
Lenkijoj, kol oficialioji lenkų PAP žinių 
agentūra neatgaus leidimo vėl atidaryti1 
savo įstaigą JAV-se.

BOLIVIJA IŠDAVĖ PRANCOZUAI 
KARO 'NUSIKALTĖLĮ

Buvęs Vokietijos SS kapitonas Klaus 
Barbie, per 30 metų gyvenęs su pakeista 
pavarde Bolivijoje, buvo pagaliau ištrem
tas iš to krašto. Jis buvo nuskraidintas i 
Prancūzijos Gujaną, iš /kur vasario 5 d. 
specialiu lėktuvu buvo atvežtas į Prancū
ziją.

■Klaus Barbie karo metu buvo Gestapo 
viršininku vokiečių okupuotame Lyons 
mieste, šiaurės Prancūzijoje. Jis yra kali
namas už 4000 žmonių nužudymą ir išsiun 
tirną 7000 žydų į mirties stovyklas. Jis jau 
anksčiau buvo už aklų nuteistas mirtimi1 
už Prancūzijos resistensijos didvyrio Jean 
Moulin nužudymą.

Klaus Barbie dabar yra uždarytas ta
me pat Lyons kalėjime, kuriame jis laikė 
Prancūzijos rezistencijos žmones. Jam 
gresia kalėjimas iki gyvos galvos, nes nuo 
praeitų metų Prancūzijoje mirties bausmė 
yra panaikinta.

IRANO — IRAKO KARAS
Iranas pranešė, kad vasario 7 d. jos ka

riuomenė pradėjo didelę ofenzyvą prieš 
Iraką strateginio miesto Amara rajone. 
Irako karinė vadovybė pranešė, kad Irano 
puolimas buvo atmuštas. Apie 7000 iranie 
čių užmušta ir daug tankų sunaikinta.

NUTEISĖ UŽ ŠNIPINĖJIMĄ
Rytų Vokietijos karinis teismas nuteisė 

Vak. Vokietijos pilietį Heiz Jonsek ir jo 
žmoną Lorą, tariamai šnipinėjusius Ame
rikos naudai, kalėjimu. Vyrą iki gyvos 
galvos, o žmoną — 6 metams.

PABĖGO DAR DU [LENKAI
Lenkijos karinis helkopteris su dviejų 

žmonių įgulanusileido Tarno saloje, pri
klausančioje Švedijai. Du lenkai paprašė 
švedų policijos politinio prieglobsčio.

PROKURORO PAKVIETIMAS
L. WALĘSAI

lenkljos uždarytos profsąjungos lyde
ris Leeh Walęsa gavo pakvietimą atvykti 
į karinio prokuroro įstaigą Varšuvoje duo 
ti parodymus buvusių Solidarumo ir 
KOR vadovų, kurie yra suimti ir tardomi, 
byloje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Eccles — vasario 13 d., 12.15 vai.
Huddersfielde — vasario 20 d., 1 vai. St.

Joseph's baž., Somerset Rd.
Manchesteryje — vasario 27 d., 12.30 vai.
Nottingham© — vasario 13 d.. 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Leicesteryje — vasario 13 d., 14 vai., švč. 

Širdyje, Mere Rd.
Nottingham© — Vasario 16 d., Lietuvos 

Neprikl. šventėj, Pelenėj, 18 vai.. Liet. 
Židinyje.

Nottingham — vasario 20 d., 11.15 vai., 
iškilmingos pamaldos Lietuvos Neprikl. 
paskelbimo 65 metų sukakčiai paminėti, 
Liet. Židinyje.

Derbyje — vasario 20 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Birminghame — vasario 20 d., 18 vai., 19 
(Park Rd., Moseley.

Wolverhamptone — vasario 26 d., šešta
dieni, 16 vai., šv. Petre-Pauliuje, North 
St.

Nottingham© — vasario 27 d., 11.15 vai.,
Liet. Židinyje. • - „,

■
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