
Nr. 7 (1644)

' Lietuvos > 
tfociona'ioė 
M.Mafrydo 
ibiblioteta/

u ET U VIS
Londonas, .1983 m. (vasario 18 d. xxxvn

Sveikinimas
Lietuvos Nepriklausomybės šventės, Va

sario 16, proga širdingai sveikinu Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos vardu visus lietu
vius tiek sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
tiek svetur.

Prieš 65 metus Valstybės Tarybos, vei
kiančios kaip mūsų tautos atstovė, pada
rytas nutarimas atstatyti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę buvo natūralūs, teisėtas 
ir reikalingas. Jis buvo natūralūs, nes 
viena seniausių Europos tautų bei valsty
bių buvo rusų imperijos pagrobta jėga. 
Tad suprantama, kad lietuviai pasinau
dojo pirma tinkama proga atstatyti savo 
suvereninių teisių vykdymą ir atsiskirti 
nuo Rusijos, kuri buvo daugiausiai atsili
kusi Europos valstybių.

Nepriklausomybės atstatymas buvo pri- 
p ažintas tarptautinės valstybių bendruo
menės ir vis dar galioja daugeliui kraštų. 
Tai įrodo ypač iškalbingai Europos Par
lamento šių metų sausio 13 dienos nutari
mas, kuriuo pasmerkiama Baltijos valsty
bių okupacija, Sovietų sąjungos įvykdytą, 
ir siūlo eilę priemonių, kurių turėtų im
tis tarptautinė bendruomenė svetimųjų 
jungui pašalinti. Tai yra svarbus Baltijos 
tautų, Europos valstybių bendruomenės ir 
tarptautinio eisėtumo laimėjimas. Jis pa
sidarė galima pirmiausia dėl mūsų tautos 
patriotinės laikysenos, užsienio lietuvių 
veiklumo ii užsienio politinių sluogsnių 
palankumo Baltijos valstybių laisvės at
statymo bylai. Svetimų veikėjų tarpe, vei 
kušių šiuo klausimu reikia dėkingai pa
minėti p. Otto von Habsburgą.

Tai sakydamas, aš ypač karštai linkiu 
kuo geriausio viešiems lietuviams ir vi
soms lietuvėms, kurie trokšta Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo.

Romai, 1983 m-. vasario mėn. 16 d.
Stasys Lozoraitis

Lietuvos Diplomatijos Šefas

Vasario 24-toji
65 METAI NUO ESTIJOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO
Estų tautiškumo supratimo pradžia sie

kia 1535 m., kai pirmą kantą pasirodė es
tų kalba raštų. Nors socialinio ir kultūri
nio jų gyvenimo svetimieji nevaržė, kaip 
Lietuvoje, bet vis dėlto estai negalėjo pra
eity sukurti savo valstybės.

Estai anksčiau už visas kitas Pabaltijo 
valstybes pradėjo organizuoti savo vals
tybę. Po 1917 metų revoliucijos, Rusija 
leido šaukti estų tautos seimą su sąlyga, 
kad tas seimas nesiektų nepriklausomybės, 
bet pasitenkintų autonomija.

1917 m. liepos mėn. 14 d. Taline susi
rinko Autonominė krašto taryba, kuri nu
tarė šaukti steigiamąjį seimą, o spalio 15 
d. pasiskelbė visos valstybės šeimininku.

Prieš tai stojo estai komunistai, kurie 
sovietų remiami, išvaikė tarybą. Tačiau 
tada jau organizavosi pirmoji estų tauti
nė kariuomenė kuri sustiprėjusi Išvarė 
vietinių ir rusų komunistų dalinius. Ta
da Estijos taryba galėjo paskelbti savo 
valstybės nepriklausomybę. 1918 m. sau
sio 23 d. susirinko pirmojo seimo atstovai, 
o vasario 24 d. buvo paskelbta nepriklau
soma demokratinė Estijos respublika.

Sekančią dieną, vasario 25, Estiją oku
pavo vokiečiai. Estų nepriklausomos vals
tybės veikimas buvo sustabdytas. Vokie
čiai norėjo iš Estijos teritorijos padaryti 
atskirą hercogiją, kuri būtų unijoje su 
Prūsijos karalija. Tik santarvininkų ga
lutinai nugalėti, vokiečiai pripažino estų 
nepriklausomybę. 1918 m. lapkričio 11 d. 
valstybės suverenumas atiteko estams.

Vokiečiai, pasitraukę iš Pabaltijo, Vo
kietijoje sudarė naują kariuomenę, pava
dintą Landesveru. Toje kariuomenėje bu
vo daug dvarininkų iš Latvijos ir Estijos, 
kurie tikėjosi atgauti savo dvarus. Su 
Landesveru išvien veikė ir Geležinė vo
kiečių divizija.

1919 m. pavasarį Landesveras nuvertė 
Latvijos vyriausybę ir sudarė savąją. Ta
da dabs Latvijos kariuomenės prisidėjo 
prie estų.

Netrukus vokiečiai sužinojo, kad latviai 
tikisi sulaukti pagalbos iš estų. Tada jie 
pasiuntė Landesverą ir Geležinę diviziją į 
šiaurę, kad apsuptų estų dalinius. Estų 
pulkai su šarvuotais traukiniais išėjo pa
sitikti vokiečių. Birželio 21-23 d.d. prie 
Vendeno įvyko žūtbūtinės kautynės. Po 
atkaklios kovos, vokiečiai pasitraukė net 
už Dauguvos. Kova prie Vendeno išgelbė
jo nepriklausomybę.

Beveik tuo pat metu estams teko kovo
ti ir su bolševikų kariuomene, kuri norė
jo prijungti Estiją prie Sovietų Sąjungos. 
Su sovietų kariuomene estai kariavo iki 
1920 metų. Tais metais, vasario 2 d.. Esti
ja pasirašė taikos sutartį su Sovietų Ru
sija. Tada sutvirtėjo politinė Estijos pa-

Kardinolo Vaivods 
pasisakymas

Atvykęs 'į Romą vysk. J. Vaivods sau
sio 28 d. davė pasikalbėjimą spaudai.

UPI agentūra pranešė, kad jis yra pir
mas katalikų prelatas iš Sovietų Sąjungos 
paskirtas kardinolu. Jis esąs išrinktas at
likti ,,tilto“ vaidmenį tarp Vatikano ir 
Maskvos.

„Aš galvoju, mane išrinko kardinolu ti
kėdamiesi, kad aš sugebėsiu atlikti tarpi
ninko vaidmenį tarp šventojo 'Sosto ir 
Maskvos' Tai ir yra ta priežastis, dėl ku
rios popiežius, mane, 88 amžiaus žmogų, 
paaukštino. Aš dabar prašau, kad tik visi 
melstųsi už mane,“ pasakė Vaivods UPI 
Korespondentui.

Vaivods, apaštališkasis Rygos ir Lierpo 
jos miestų administratorius, yra vienas iš 
dvasiškių, kurį Popiežius Jonas - Paulius 
II šiuo metu vasario 2 d. pakėlė į kardi
nolus. Jis yra pirmasis oficialiai paskir
tas kardinolas Sovietų Sąjungoje.

Vaivods yra mažo ūkio, bet tvirto sudė
jimo, baltais, pražilusiais plaukais žmo
gus. Jis taip pat pasekė, kad jis nežinąs 
ar buvo koks nors išankstinis tarpusavio 
susitarimas tarp Vatikano ir Maskvos, ar 
tai popiežiaus męstas iššūkis komunistinei 
valstybei.

„Kai kurie, gal būt, mano, kad tai yra 
iššūkis. Ką aš galiu žinoti, ką popiežius 
galvoja. Visko gali būti. Aš nežinau“, len
kų kalba linksmai atsakė Vaivods.

Be to jis pridėjo, kad jo paskyrimas kar 
oinoiu, jam išgirdus tai per radiją, buvo 
kaip „perkūnas iš giedro dangaus“.

Paskyrimų dieną, autoritetingas Vatika
no oficialus asmuo pareiškė, kad tarp Va
tikano ir Maskvos buvo „tylus susitari
mas“ apie Vaivods paskyrimą kardinolu.

Vaivods toliau pasakė, kad jis nežinąs 
ar jo paskyrimas nėra išraiška pagerėju
sių santykių tarp Bažnyčios ir valdžios 
Latvijoje. „Santykiai yra tokie patys kaip 
ir anksčiau. Kas liečia ateitį — a'š nežinau. 
Neįmanoma viską numatyti. Pats faktas, 
kad man buvo leista atvykti į Romą ro
do, kad jie nėra nusistatę prieš mano pas
kyrimą kardinolu“, pareiškė Vaivods.

,,Kai žinią paskelbė per radiją, Latvi
jos ministras religiniams reikalams tele
fonu pasveki.no mane“, pasakė Vaivods.

Toliau Vaivods pasakė, kad iš 2,5 mln. 
Latvijos gyventojų, 400.000 iš jų yra kata
likai, bet jiems neleidžiama mokytis ka- 
'ekizmo. Tėvai moko vaikus namuose, ir 
vėliau juos egzaminuoja kunigai. Latvijo
je yra katalikų kunigų.

Per interviu Vaivods pasakė, kad ,,mes 
norime taikos ir ramybės“ ir kad latvių 
Katalikai „jausis saugiau“ po jo paskyri
mo kardinolu.

„Mes esame maža tauta ir mūsų gyveni
mo būdas yra visiškai normalus. Mes ži
nome kaip reikia elgtis, jeigu nežinotume, 
susilauktume didesnių apribojimų. Mes 
visada buvome katalikais, bet mes priklau 
some Sovietų Sąjungai ir esame tarybi
niai“.

Vatikano pareigūnai žinantieji Bažny
čios padėtį Sovietų bloko šalyse pastebi, 
kad Vakarų spaudoje pasirodę straipsniai 
apie tikinčiųjų persekiojimus tose šalyse 
padėjo pagerinti santykius tarp Bažnyčios 
ir vietinės valdžios.

Anksčiau prieš Vaivodą, buvo dar vie
nas oficialiai paskelbtas kardinolas Sovie
tų Sąjungoje — Joisef Slipyj. Jis buvo uk
rainietis ir jį paskyrė kardinolu 1963 m., 
Kai jis jau buvo praleidęs 18 metų kalėji
me ir tremtyje. Spėjama, kad ir daugiau 
kardinolų Sovietų Sąjungoje buvo paskelb 
ta ,,‘in pectore“ — slaptai.

SOVIETŲ POVANDENINIŲ LAIVŲ 
PASLAPTYS

Švedijos gynybos ministerija patvirtino, 
kad laivyno narūnai nufotografavo Balti
jos dugne viščinio vežimo pėdsakus, buvu
sius netoli Musko laivyno bazės, kur ne
seniai buvo pastebėti nežinomi povande
niniai laivai. Tuos pėdsakus, karinių eks
pertų nuomone, padarė „keturių — penkių 
metrų ilgio, ligšiol nežinomas povandeni
nis vežimas“.

Švedijos užs. reik, ministerija tuo pat 
laiku pranešė, kad buvęs sovietų karo lai
vyno jūrininkas, pabėgęs iš žvejybos lai
vo Las Palmas uoste, paprašė politinio 
prieglobsčio Švedijoje. Anksčiau jis 3 me
tus tarnavo Sov. Sąjungos Batijos jūros 
povandeninių laivų laivyne.

dėtis. K Rusijos gavo 15 mil. aukso rub
lių, ir tai padėjo sutvarkyti valstybės fi
nansus.

Pirmoji Estijos konstitucija buvo priim
ta 1920 m. birželio 15 d., o įsigaliojo gruo
džio 21 d. 1921 m. Estija buvo priimta į 
Tautų Sąjungą.

Paminklas žuvusioms kovose (dėl Estijos 
nepriklausomybės

SOV. RUSIJOJE
JAUNIMAS SOVIETŲ TEISME

Maskvoje teisiami kairiojo sparno rusų 
jaunuoliai, kurie abejoja ar Sov. Sąjunga 
turi teisę vadintis .socialistine“. Grupę 
sudaro Komunistų partijos ir vyriausy
bės veikėjų sūnūs, kurie teigia, kad so
cializmas dar nėra įsigalėjęs Rusijoje ir 
saiko, kad po 1917 metų įvestoji nauja 
santvarka pagimdė naują valdančiųjų 
klasę Vykstantis teismas rodo, kad Andro 
povo vadovaujama nauja vyriausybė yra 
tvirtai nusprendusi išlaikyti seną ideolo
ginę liniją ir susidoroti su bet kokiomis 
priešingomis nuomonėmis. Sakoma, kad 
nors Andropovas, perėmęs postą ir atnešė 
„šviežaus oro“ į administracinlį aparatą, 
bet nėra pasirengęs taikstytis su „pavo
jinga“ kritika, kuri sudaro tiesioginį pavo 
jų komunistų partijos režimui, šios pogrin 
džic organizacijos nariai buvo suimti dar 
praėjusių metų balandžio mėnesį, tuo lai
ku, kai Andropovas dar tebebuvo KGB 
gaiva ir buvo užsiėmęs disidentų persekio
jimu, ir dabar, jam tapus partijos vadovu, 
kova prieš juos dar labiau sustiprėjo. Pra 
nešama, kad kairieji rusų socialistai, ku
rie turi panašias pažiūras kaip ir „naujie
ji kairieji“ Anglijoje (New Left) arba eu- 
rokomunistai Prancūzijoje ir Italijoje yra 
kaltinami antisovietine agitacija.

SOVIETAI VOGČIOMIS KELIA KAINAS

Sovietų valdžia nuo šių metų vasario 
mėnesio staiga pakėlė daugelio prekių 
kainas. Apie tai niekur nebuvo paskelbta, 
Kaip manoma, tai buvo padaryta, norint 
išvengti pirkėjų antplūdžio į parduotu
ves. Kainos pakeltos porceliano, plieno, 
popieriaus bei medvilnės perkėms.

Tualetinio popieriaus, kurio labai trūks 
ta, kaina buvo pakelta netgi dvigubai ir 
dabar jo ritinėlis kainuoja 35 pensus. 
Taip pat dvigubai pabrango gramofono 
plokštelės; žymiai pabrango metaliniai 
įrankiai, mevilnės drabužiai ir medžiaga, 
dažai, užtrauktukai', kai kurios vyno rūšys 
ir fotofilmai. Reporteriai praneša, kad kai
nos buvo pakeltos daugiau kaip 300 pre
kių rūšims.

Apie galimą prekių kainų pakėlimą bu
vo užsiminta Andropovo kalboje vieno 
fabriko darbininkams, kai jis pareiškė, 
kad — ,,sovietų valdžia yra prieš kainų pa 
kėlimą, bet, deja, mūsų ekonomikoje yra 
reiškinių, kurie neatitinka realybes ir 
kuriuos nedelsiant reikia pašalinti“.

Paskutinis masinis prekių kainų pakė- 
imas buvo 1981 m. rugsėjo mėnesį, kai 
benzino kaina padvigubėjo, o degtinė pa
brango 17%. Sovietų spauda varė kampa
niją prieš nerealiai mažas plataus varto
jimo prekių kainas, ypač prieš duonos 
kainą, kuri yna žemesnė negu patys grū
dai. Duona kolūkiečiaia šeria kiaules-

Redakcijas, būk tai, užplūsdavo skaity
tojų laiškai, kuriuose prašoma pakelti 
duonos kainą,, bet politiniais sumetimais 
vyriausybė dar nesiryžta žengti šitą 
žingsnį.

Ryšium su prekių trūkumu ir padidė
jusiais atlyginimais, gyventojai sukaupė 
dideles pinigines santaupas: 548 svarus 
venam gyventojui, vyriausybė nori „iš
traukti“ tuos pinigus iš gyventojų ir todėl 
pakėlė kainas, taip vadinamoms „praban
gos prekėms“ — automašinoms ir bran
genybėms. Manoma, kad nauja vyriausybė 
palaipsniui kels ir kitų prekių kainas.

NAUJI (POGRINDŽIO LEIDINIAI
Vakarus pasiekė nauji Lietuvos pogrin

džio leidiniai:
AUŠRA Nr. 32 (72), išleista m. rugpjū

čio mėn.
LKB KRONIKA Nr. 55, išleista 1982 m. 

lapkričio 1 d.
Ištraukas iš šių leidinių spausdinsime 

vėliau.

SOVIETAI (PRIVALO PASITRAUKTI 
IŠ AFGANISTANO

JTO Žmogaus teisių komisija, posėdžiau 
janti Ženevoje, 29 balsais prieš septynius, 
penkiems susilaikius, priėmė rezoliuciją, 
kuri reikalauja kad Sovietų Sąjunga tuoj 
pat atitrauktų savo karines pajėgas iš Af
ganistano.

Rezoliucija reikalauja politinio susita
rimo, kuriuo būtų užtikrinta Afganistano 
nepriklausomybės, suverenumo ir terito
rinio integralumo gerbimas. Afganistanui 
turi būti suteikta teisė nesijungti į jokius 
blokus ir užtikrinta, kad jokios valstybės 
nesikištų į jo vidaus, reikalus.

Prie šią rezoliuciją balsavo Sov. Sąjun
ga, Bulgarija, Kuba, Libija, Mozambikas, 
Lenkija ir Ukraina.

VERGŲ DARBAS SOV. SĄJUNGOJE
JAV Valstybės departamentas patiekė 

kongresui raportą, kuriame sakoma, jog 
Sov. Sąjungoje yra 1100 darbo stovyklų, 
su 4 milijonais vergijoje laikomų dabbinin 
kų. Iš to skaičiau bent 10 tūkstančiai, gali 
būti skaitomi politiniais ar religijos kali
niais.

Departamento pasekretorius L. Eaglebur 
ger parašė lydrašti, kuriame pasakyta, 
kad „Sovietų priverčiamųjų darbų sant
varka pažeidžia tarptautiniai, pripažintas 
žmogaus teises. Priverčiamieji darbai nau
dojami žiauriose ir pažeminančiose sąly
gose įvairioms sovietų statyboms ir žalia
vos bei prekių gamybai kiek vietos nau
dojimui, tiek ir eksportui į Vakarus“.

SUIMTAS AEROFLOTO PAREIGŪNAS
Italijos speciali policija, karabinieriai, 

vasario 14 d. suėmė Sovietų Aerofloto Ro
moje vedėją Viktorą Proniną. Jis buvo 
suimtas pagal Italijos saugumo organų 
potvarkį.

Tikra suėmimo priežastis nėra žinoma, 
bet neoficialiai sakoma, jog už komercinį 
ir karinį šnipinėjimą.

Prieš tris mėnesius ten pat Romos Fiu- 
micino aerodrome buvo suimtas Bulgari
jos oro linijos pareigūnas, įtariamas po
piežiaus nužudymo sąmoksle. Jis tebėra 
tardomas.

Kartu su V. Proninu Italijos policija 
suėmė italą Azelio Negrino, 45 metų am
žiaus mikrofilmų fabriko direktorių, kuris 
perdavė Proninui filmų su kariškomis pa
slaptimis.

Vasario 15 d. V. Proninas buvo perkel
tas į Reb-ibbia kalėjimo Ramoje izoliacinę 
kamerą. Sovietų ambasada Romoje pas
kelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad 
Pronino suėmimas yra „beprecendenttnis 
ir nepagristas triukšmas“.

A. Negrino yra laikomas Romos „Dan
gaus karalienės“ kalėjime. Jo bute buvo 
padaryta krata. Jo fabrikas „Microlfto“ 
yra Genujoje. Ten dirba 65 darbininkai'.

Italų policijos apskaičiavimu Italijoje 
dirba apie tūkstantis rusų, kurie šnipinė
ja, bet daugumas yra apsaugoti diploma
tiniu imunitetu.

SOVIETAI ATSISAKO MOKĖTI 
MOKESČIUS

Camdeno savivaldybė pradėjo bylą prieš 
Sovietų prekybos atstovybę, įsikūrusią 
Highgate, šiaurinėje Londono dalyje. At
stovybė kaltinama neužmokėjus 517 580 
svarų mokesčių.

Atstovybei buvo bandyta įteikti reikala
vimai sumokėti nekilnojamo turto mokes
tį, bet rusai atsisakė priimti raštą. Reika
laujama, kad sovietų atstovai kovo 11 d. 
stotų prieš teismą. Jeigu Camdeno savival 
dybės ieškinį teismas patvirtins tai mo
kesčių suma bus išieškota iš Sov. Sąjun
gai priklausančio turto.

AUSTRALIJOS GAISRUOSE ŽUVO 
DAUG ŽMONIŲ

Po ilgai užtrukusios sausros pietų Aus
tralijoje kilo miškų ir laukų gaisrai, ku
rie pasiekė gyvenamąsias vietas, ir pada
rė daug nuostolių, žuvo per 80 žmonių, 
dangau negu 450 buvo sužeista. Sudegė 
apie 1000 namų ir apie 6000 žmonių turė
jo būti evakuota į saugesnes vietas. Du 
didžiausi gaisrai priartėjo prie didžiųjų 
miestų — Adelaidės ir Melbourne — kur 
gyvena gan daug lietuvių.

AUSTRALIJOS DARBO PARTIJOS 
NAUJAS LYDERIS

Australijos Darbo partija vasario 7 d. 
išrinko buvusį profsąjungų lyderį Bob 
Hawike savo lyderiu. Jo svarbiausias už
davinys laimėti parlamento rinkimus, ku
rie įvyks kovo mėn. 5 d.

PASAULYJE
— Afganistano Krašto apsaugos min. 

Abdul Khader ir kariuomenės politinio de 
partamento viršininkas gen. M. Sadeki 
lankėsi Maskvoje. Juos pakvietė sovietų 
Krašto apsaugos min. Ustinovas. Krem
lius susirūpinęs nesibaigiančiu partizanų 
veikimu, žema afganų kareivių morale ir 
dezertyravimu. 30.000 Afganistano k-ariuo 
menė, sovietų okupacinės armijos prižiū
rima, verčiama kovoti su krašto laisvės 
kovotojais.

Neseniai sovietų karių laikraštis „Rau
donoji žvaigždė“ aprašė, kaip Afganista
no „kontrerevoliucionieriai“ išžudė tūks
tančius žmonių, sunaikino 2.000 mokyklų, 
31 ligoninę, 104 pirmosios pagalbos stotis 
ir pridarė kitokių nuostolių.

— Gegužės mėn. britų princesė Anne 
lankys afganų pabėgėlių stovyklas Pakis
tane.

— Prez. Reaganas Baltuosiuose Rūmuo
se, artimųjų draugų tarpe, atšventė 72 
metų sukaktį.

— Būdamas Europoje, JAV viceprezi
dentas G. Bushas lankėsi ir Vatikane. Jis 
pareiškė Popiežiui Reagano adminitraci- 
jos nepasitenkinimą Amerikos R. kat. vys 
Kupų prieš branduolinius ginklus vedamą
ja akcija ir lapkričio mėn. jų paskelbtuo
ju laišku. Popiežius taip pat yra įspėjęs 
pasaulio lyderius apie branduolinio susi
naikinimo pavojų, tačiau jis nėra viena
pusiško nusiginklavimo šalininkas.

— Kubos diktatorius F. Castro šiais 
metais lankysis Ispanijoj, Prancūzijoj ir 
Švedijoj. Tai bus jo pirmasis vizitas Va
karų Europoje.

— Smėlio dulkių audra Australijoj die
nos metu užtemdė Melbourne miestą.

— Garsusis Filmų aktorius, 70 m. Dany 
Kaye, staiga susirgo ir išvežtas į Los An
geles ligoninę. Lenkijos žydo emigranto 
sūnus prieš 30 metų buvo aukščiausiai ap 
mokamus aktorius Amerikoje: uždirbdavo 
23.000 svarų 'į savaitę. Paskutiniuoju me
tu pasižymėjo pasaulio vaikų globa.

— Britų Anglikonų Bažnyčia, Generali
nio Sinodo susirinkime Westminsteryje, 
atmetė 3’38-199 balsais vienapusiško bran
duolinio nusiginklavimo pasiūlymą.

— Ugandos kariuomenė, netoli sostinės 
Kampalos esančiuose kaimuose, pravedė 
partizanų medžioklę. Suimta daug įtaria
mųjų.

— Sov. Sąjunga sutiko tartis su Tarpt. 
Atominės Energijos Agentūra leisti tikrin
ti jos branduolines jėgaines. Pasitarimai 
prasidės gegužės ar birželio mėn.

— Palo respublikos (salos Ramiajame 
vandenyje) gyventojai nubalsavo atšaukti 
seną su JAV susitarimą dėl branduolinių 
ginklų jų teritorijoj buvimo. Toje saloje 
amerikiečiai savo strategines bazes įrengė 
prieš 36 metus.

— Italijoj; siaučia -gripo epidemija, o 
Z0.000 gydytojų jau 2 mėnesiai streikuoja. 
Kai kurių miestų valdžios pareigūnai gra
sina traukti juos teisman, jei negrįš į dar
bą.

— Nuo 1962 m. Sov. Sąjungos ambasado 
rius Vašngtone A. Dobrynin grįlš į Mask
vą ir bus Andropovo patarėju užsienio 
politikos reikaluose. Spėjama, kad ateity
je jis užims Gromykos postą.

— Danija išsivarė sovietų šnipą: 47 m. 
E. Motorovą, sovietų ambasados Kopenha
goje pirmąjį sekretorių.

— Britų Karalijos Bendruomenės 47 na
riai 'kovo 14 d (Bendruomenės diena) iš
leis specialius pašto ženklus, kurių paja
mos bus skirtos neturtingiems kraštams.

— CanteTlburio arkivysk. Dr. R. Runcie 
vadovaus bažnytinei delegacijai, kuri, Ki
nijos krikščionių tarybos pakviesta, gruo
džio mėn. vyks į Kiniją.

— Praėjusią savaitę Zim'babwej prasi
dėjo 7 žymų Nkomos partijos ir jos Zip- 
ros karinio sparno narių teismas. Jie kal
tinami pasiruošimu nuversti dabartinę 
valdžią.

— Dabar jau 15 metų okupuotame Va- 
Kariniame krante, Izraelis paskelbė pen
kių naujų žydų gyvenviečių įkūrimo prog
ramą.

— Generolas A. Stroessner išrinktas 
septintą kartą Paragvajaus prezidentu-— 
90 proc. balsų dauguma. Jis valdo kraštą 
nuo 1954 metų. Opozicinių partijų koalici
ja atsisakė dalyvauti rinkiminėj kampa
nijoj.

— Pamatę televizijoj amerikiečius be
darbius Detroite nemokamos sriubos eglu
tėje, Vakarų vokiečiai pradėjo siųsti jiems 
maisto siuntinius.

-- Rumunijos ambasados Vakarų Euro
poje paneigė gandus apie karinį pervers
mą krašte ir pasikėsinimą nužudyti prez. 
Ceausescu.

— Britų valdžia nutarė 46 mil. svarų 
padidinti stipendijų sumą užsienio studen
tams. 1982 m. D. Britanijoje buvo apie 
60.000 užsienio studentų.
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K. Būga
Tautosakos rinkimą man priminė ir pas
kutiniais savo gyvenimo metais, nors ir 
tada taip nuėjo.

Vieną pavakarį nuėjau Pažiegėn. Kazį 
radau sode labai užsigalvojusį. Jis turė
jo rankoj gargažę ( t.y. geležies gamybos 
likučių), ir sako:

— Žinai iš kur šita gargažė?
— Iš kur žinosiu, — aš jam pasakiau.
— Nag iš jūsų (Vosgėlių) piliakalnio.
— A, ten ir daug jų yra, ir dar akme

ninių bei masindzinių grandelių mes ga
nydami rasdavome, ir aš turiu jų prisi
rinkęs, — paaiškinau.

Kaziui nušvito akys ir sako:
— Atnešk, žinai, visa. Nuvešiu Vilniun 

Draugijos muziejun. Žinai, radau ir rak
tą lietuvių praeitin, čia seniau lietuviai 
gyveno, kaip ir kronikos rašo.

Ir pradėjo man pasakoti negirdėtus iš 
kalbos istorijos dalykus. Parėjau namo 
pusnakčiais.

Ryte surinkęs visus savo radinius, dar 
ir iš kitų piemenų gavau, ir nunešiau Ka
ziui.

Tada vėl man buvo didelis netikėtu
mas, kai Kazys užrašė „piliakalnis“, o ne 
„pilekalnis“, paskui paaiškino, kad mūsų 
išlikusioj! minkštoji „I“ to reikalauja, 
mat, jei būtų ten „e“, tai „1“ būtų sukie-' 
tėjus ir išvirtus į „la“, beveik. Ir tik mū
sų krašto šnekta gali šį sunkų klausimą 
išaiškinanti.

Kitą vasarą Kazys parvažiavęs pradėjo 
man kalbėti ir apie aisčių šian kraštan 
atsikėlimą, nes ta nežinoma piliakalnių 
kultūra (kuri prasidedanti nuo Smolens
ko), tokia panaši į Vosgėlių piliakalnio 
radinius, esanti lietuviška. Taigi lietuviai 
čia iš seno gyvenę ir atėję iš rytų.

Rodos, kad tą pačią vasarą ir prof Vol
teris buvo atvažiavęs ir kelis kartus bu
vo Vosgėlių piliakalnyje.

Savo nuneštus daiktus mačiau Vilniuje 
Lietuvių Mokslo Draugijos Muziejuje, su 
paties Kazio užrašytomis radimo vietomis.

Daug kartų man Kazys pasakojo, kad 
su rėžytomis lietuvių knygomis netoli te
nuėjęs, su svetimų kronikoms nulindęs, 
kad čia lietuviai gyvena, apie 700 m., su 
upių ir žemės vardais nuėjęs dar toliau. 
Jis labai džiaugėsi, kad tuos lietuviškus 
vardus paremia Ir archeologija.

— Duokit man praeitį, pasakykit, kaip 
seniai čia lietuviai gyvena, — dažnai kal
bėdavo Kazys

Įdomiai rinko Kazys ir žodžius, žodžius 
I jis rinko visur ir visada.

Buvo Pažiegėje kalvė. Nueis būdavo 
Kazys kalvėn ir sukinėjasi. Pasiklausys, 
pasiklausys, už kalvės ir rašosi savo kny- 

) gutėn. (Kitų žmonių pasakojimu, K. Bū
ga itin mėgdavo kalves lankyti, nes ten 
rinko ir tautosaką, ir žodžius). O, žinai, 
kalvėn susirenka ir senų žmonių.

Kartais Būga ir „bedieviškai1 žodžius 
rinko. Dusetuose buvome veik visi moks
leiviai vadinamieji „pirmeiviai". Nueida
vome po liepoms per mišias ir stovėdavo
me besišnekėdami.

Kazys nebuvo toks pirmeivis, jis turė
davo maldaknygę ir skaitydavo, bet jei 
kokie seniai ar kas imdavo šnekėti, tai 
dažnai jis ir užsirašydavo čia pat žodį. 
Paprastai įslinkęs būdavo mūsų tarpan, 
kad žmonės rašant nepastebėtų.

Daug žodžių Kazys rinkdavo atsisėdęs 
Merkelio sode ant suoliuko. Pro šalį eina

Kaip dirbo
Didižtojo Pasarčių krašto žmogaus prof. 

Kazimiero Būgos jaunystę, jo daugel} dar
bo kelių, net pačią asmenybę dengia neži
nia, nes jis pats mažai kalbėjo, dar ma
žiau patsai apie save šnekėjo. Buvo tai 
'žmogus, kuris visada mėgo tylą, ramybę, 
o pakliuvęs tarp žmonių, tik klausėsi, 
kaip jie šneka.

Sugraibstęs iš jo draugų keletą paties 
pasisakymų ar žmonių, kurie jį bedirban
tį matė, negaliu palikti neatskleidęs, nes 
visos tas smulkmenos parodo mums gy
vąjį, nepaškandintą gyvenimo skaičiuose 
Būgą, žmogų, kuris ne tik kalbininkas 
buvo.

Tudjau po prof. Būgos mirties, netoli jo 
gimtinės gimė tautosakos rinkimo sąjūdis. 
K. Būgos netekimas giliai sujaudino tada 
dar jauną Bileišių pradžios mokyklos mo
kytoją B. Zeleslkį, ir jis ryžosi su savo 
mokiniais rinkti tautosaką. Pradėjo rink
ti mokiniai tautosaką ir visiems paaiškė
jo, kad čia dar jaunas Būgibkas (taip va
dina paprastai žmonės prof. K. Būgą) 
rinko iš daugelio dainas, pasakas. Pradė
jo žmonės pasakoti, kaip tas Pažiegės Bū- 
giokas atėjęs žolyman (vasaros metu va- 
karulškon) prašydavo mergaičių padai
nuoti. Dainuodavę tada jam mergaitės o 
jis atsisėdęs ant pievos, labai dažnai ant 
tvoros, rašydavęs. Jaunimas pradėdavęs 
šokti, tada Būgibkas nueidavęs „seniu 
turgau“, t.y. prie senųjų ir klausydavęs, ką 
jie kalba, klausinėdavęs įvairių daiktų 
vardų.

Vieną kartą tas Būgiolkas atvažiavęs 
su mokytu žmogumi (prof. E. Volteriu) 
ir atsivežę ,/mašiną“, kurion padainavus 
ana pakartodavo (fonografą). Tada daina
vę Bileišių merginos, o jas Būgiolkas ir 
„culkierkomis čestavojęs“. ,

Iš šių kelių pasakojimų nuotrupų gali
ma pajusti K. Būgą buvus neblogą ir tau
tosakos rinkėją.

Įvairiais žodyno ir kraštotyros reikalais 
besilankant Vosgėlių (Pažiegės kaimynas) 
kaime, teko dar 1937 m. išsišnekėti su 
Juozu Ragausku, kuris dažnai lankydavosi 
Pažiegėje K. Būgai parvažiavus. Iš J. Ra
gausko Būga ypač daug užsirašydavo žo
džių, ištisus vakarus pr alki aušinėdavęs į- 
vairių daiktų vardų ir pan.

„Nuostabiausia mums buvo, kai užgir
dome, kad Kazys apsiženijo, — pasakojo 
J. Ragauskas. — Buvo anas toks žmogus, 
kad įsu mergom nesusidėdavo, vakaruško- 
je tik žodžius rinkdavo, prie senių prigu
žąs klausydavosi. Mes tik pečiais traukė
me, kad Būgos Kazys apsiženijo“.

Daug kartų teko man šnekėtis su buvu
siu Vosgėlų pradžios mokyklos mokytoju 
B. Urfoanu, geru prof. K. Būgos jaunys
tės draugu, nors ir žymiai jaunesniu. Su 
B. Urlbanu K. Būga palaikė ryšius iki pat 
savo mirties, todėl šis turi ir įvairių pri
siminimų šiek tiek daugiau, ir patys pri
siminimai būdingesni.

„Su Kaziu susitikdavome kiekvienais 
metais, kada tik parvažiuodavo Pažiegėn. 
Su juomi susitikdavome ne tik Pažiegėje 
ir Dusetuose, bet ir Petrapilyje — pradė
jo vieną 1938 m. vasaros vakarą pasakoti 
savo prisiminimus mokytojas B. Urbonas.

Vieną kartą man Kazys atvežė Lietu
vių Mokslo Draugijos išleistą „Folkloro 
rinkimo programą“ ir ragino mane rink
ti tautosaką, bet mane užgulę visokį kiti 
reikalai tautosakos rinkimą užgniaužė. 

iš bažnyčios žmonės, žinoma, kalbasi, tai 
Kazys tik rašo, rašo.

Kazys žmones turėjo susiskirstęs tri
mis skyriais. ,

Į pirmuosius skyrė visus, kurių prašy
davo pasakyti žodžių, vardų ir drąsiai už
sirašinėdavo. Prie jų buvo visi mokslei
viai priskirti.

Į antruosius pateko visi, kurių truputį 
privengdavo ir nežymiai rašydavosi, mat, 
pamatę Kazį rašantis, pajuokdavo ir t.t.

Trečiuosius sudarė visi bailiai, iš kurių 
galėjo užsirašyti tik slapta, nes pastebė
ję, jie nutildavo.

Vieną kartą Kazys man pasakojo, kad 
jo visa svajonė — vasarai nusisamdyti 
didelė rami daržinė ir nebylė tarnaitė. 
Toje daržinėje jis dirbtų per dienas, o 
tarnaitė atneštų tik valgyti ir nieko nesa
kius išeitų. Jei nesuvalgytų, kitu kartu 
atėjus galėtų išsinešti. Kaziui tokia tvar
ka patiko, nes panašiai būdavę pas Jau
nių. Tarnaitė atnešdavusi pietus, rasda
vusi nesuvalgytus pusryčius, atnesdavusi 
vakarienę, išsinešdavusi pietus, o Jaunius 
dar būdavęs nepajudėjęs nuo savo darbo. 
Bet, deja, Kaziui nepavyko surasti tokios 
daržinės.

Atvažiavęs iš Tomsko Pažiegėn, Kazys 
gyrėsi: ,

„Kad ir jis buvęs konsulas (Tomske K. 
Būga rusų revoliucijos metu buvo sudaręs

1 tam tikrą lietuvių komitetą, kuriam jis 
vadovavo. To komiteto reikšmė buvusi la
bai didelė, nes su išduotais jo pažymėji
mais lietuviai galėję grįžti Lietuvon). Pa
sakojo, kokia atsakomybė tekusi pasiimti, 
kiek vango turėjęs, kol išvažiavęs. Tada 
jis skundėsi:

— žydus ir žydaukas parsivežė, o ma
ne, kai tiek daug žmonių parvežiau, pa
miršo.

Ir su ašaromis pasakojo:
— Pusę savo sveikatos, t.y. savo kny

gas, kurių už jokius pinigus Lietuvoje ne
begausi pirkti, pravalgiau Maskvoje, bet 
žodyną parsivežiau. Buvau pasiryžęs ba
du mirti, ne žodyną parduoti.

Aš supratau, koks gilus buvo jo skun
das, nes skundėsi žmogus, kuris skųstis 
nemokėjo, — ašaras braukdamas pasako
tojo Urbanas.

Sunku buvo Kaziui gyventi ir Kaune. 
Jis negalėjo niekur gauti žmoniško buto, 
kur galėtų ramiai dirbti. Nepavyko ir kun. 
Tumui išprašyti kitų žmonių, kad jie už
leistų kiek didesnį butelį, kur Kazys ne
trukdomas galėtų redaguoti savo žodyną.

Aš buvau pas Kazį ir mačiau, kaip sun
kiomis sąlygomis dirbo Turėjo kambarėlį, 
kur rašė ir rašė, ant kelių ar kur nors 
apie kėdę žaidė vaikai, greta virtuvė, ir 
ten dar serganti sesuo. Ir jei Kazys taip 
anksti mirė, buvo kalti ir žmonės, kurie 
jo tada nematė. Pats Tumas tada tikrai 
pasakė:

— Mes Būgą pjaute papjovėm, dusin
te uždusinom“.

A. Mažiulis
(N. Romuva)

LIETUVIAI LAIMĖJO TREČIĄ 
VIETĄ

Tarptautiniame Tautinių šokių festivaly 
je Venecueloje Lietuvių taut, šokių grupė, 
pašokusi „Gyv-atvarą“, laimėjo trečią vie
tą. Pirmą vietą laimėjo Asturijos šokėjai, 
antrą — katalaniečiai.

V PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO l

KONGRESAS
Penktasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongresas vyks 1983 metų liepos 1—24 
dienomis. Liepos 1 d., II pasaulio Lietuvių 
D'tenų bėgye Čikagoje, vyks Kongreso ati
darymas. Stovykla yra ruošiama liepos 4 
—10 dd. Oberlin College netoli Clevelan- 
do. Jaunimo Kongresas toliau tęsiamas 
Trent Universitete prie Toronto miesto, 
kur atstovai dalyvaus Studijų Dienose lie
pos 11-—20 dd. Liepos 22—24 d d. Montre- 
jlyje 'įvyks vietinės spaudos konferencija, 
koncertas, banketas ir oficialus Kongreso 
uždarymas.

KONGRESO STOVYKLA. Stovykla 
įvyks Oberlin Kolegijoje, Ohio, nuo liepos 
•1 d. iki liepos 10 d. Stovyklos akademinės 
Programos Rengimo Komisija sudaro šie 
asmenys: Birutė-Baltrušaitytė Bublienė iš 
Detroito (Komisijos pirmininkė ir bend
ras koordinavimas visos akademinės prog 
ramos); Kun. A. Saulaitis iš Čikagos (die
ninių programų koordinatorius); Seselė 
Igne Marijošiūtė iš Putnamo (Dienotvar
kės koordinatorė); ir Viktutė Lenkauskai- 
tė iš Cleveland© (užsiėmimų būrelio koor
dinatorė). Taip pat prie komisijos prisi
deda Rūta Giedraitytė iš Cleveland© (va
karinių programų koordinatorė), šios V- 
tosios PL.JK stovyklos programos tikslas 
yra supažindinti stovyklautojus su Lietu
vos istorijos laikais, kad dalyviai pajustų 
ir pažintų savo kilmę.

Pirmoji stovyklos diena — LIETUVIŲ 
KILMĖS DIENA. Per šią dieną bus nagri
nėjimą lietuvių tautos kilmę. Šios dienos 
tema bus skirstoma į tris dalis, (1) Seno
vės lietuvių tikyba; (2) Lietuvių santykiai 
su kaimyninių tautų žmonėmis; (3) Sve
timų kalbų įtaka lietuvių kalbai ir lietu
vių pastangas kalbą apvalyti nuo svetim
žodžių. Vakare bus linksmo pobūdžio Vi
duramžio laužas.

Antra diena pavadinta — TAUTINIO 
ATGIMIMO DIENA, šios dienos temos 
apibūdins ir analizuos tautinio atgimimo 
laikotarpio uždavinius ir sunkumus. Sto
vyklautojai svarstys šias temas: Kas mo
tyvavo lietuvius atkovoti tautos nepriklau 
somybę; Kokios idėjos veikė to laiko lie
tuvius pasipriėšinti lietuvių tautos paver
gėjams; tautinio atgimimo žymesnie-jij vei
kėjai ir jų įtaka tų laikų jaunimui. Vaka
ro programai pramatyta skaidrių monta
žas ir tautiniai šokiai.

LAISVOSIOS LIETUVOS DIENA — tai 
trečioji stovyklos diena. Šią dieną stovyk
lautojai atkurs Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpį. Stovyklautojams bus duota 
proga aktyviai patiems išvaidinti ir įsigi
linti į šios dienos temą ir pajusti, koklį 
milžinišką darbą lietuviai tais laikais at
liko per tokį trumpą laikotarpį. Vakare 
pramatyta atkurti sporto olimpiadą.

Ketvirtoji diena — ŽMOGAUS TEISIŲ 
DIENA. Šios dienos tikslas būtų: supažin
dint! jaunimą su dabartinio jaunuolio pa
dėtimi — galimybės ir apribojimais da
bartinėje okupuotoje Lietuvoje. Vakare 
pramatoima atžymėti tautos tragedijos lai- 
kotarplį — trėmimus.

Stovyklą baigsime TAUTINIŲ RYŠIŲ 
DIENA. Stovyklautojai nagrinės: įvairių 
kraštų lietuvių charakterį ir ypatybes ir 
visus rišanti solidarumą. Vakarą baigsi- 
jne linksimu laužu ir šokiais. Stovykloje 
taip pat ir bus užsiėmimo būreliai, kurie

Su lietuviai* 
įįasa u
STIPENDIJA LIVIJAI LIPAITEI

Emilija Jonušienė, gyv, Omahoj, Nebr., 
savo minusio vyro muz. Br. Jonušo atimi- | 
rimui prieš penkerius -metus įsteigė kas- I 
metinę 1000 dol. stipendiją studentui, ku- į 
lis Salia pagrindinių studijų studijuoja- ir Į 
lituanistiką, -pasižymėjęs moksle ir daly- Į 
vauja lietuviškoj veikloj, š'lų metų stipend ' 
dij-a -teko Livijai Lipaitei iš Los Angeles, į 
Calif. Anksčiau stipendijas laimėjo Rober- į 
tas Saldys iš Brazilijos, Marytė Bizink-aus 
kaitė iš Bostono, Vilius Dundzila iš Chi- . 
cages ir Teresė Gaideytė i® Omahos.

LIETUVIAI SAUDI ARABIJOJE
Lietuvių bendruomenė Sa-udi Arabijoje { 

sumažėjo pusiau, kai inž. Skripk-a-us šei. ji 
ma, gyvenusi tame krašte apie porą metų, f 
gi*įžo i Čik-agą.

Saudi Arabijoje dirba keli lietuviai i-n- ; 
žinieriai, kurie su savo šeimomis sudarė ■ 
ten „Lietuvių Bendruomenę“. Ta organi
zacija nustojo žymios dalies savo narių, j 
kai Audronė Valaitytė - Skripkuvienė su 
savo vaikučiais atsisveikino ir išvyko į 
Čikagą. Inž. Skriplkus liko baigti sutarties 
terminą.

NAUJA AUSTRALIJOS LB VALDYBA
Pereitų metų ipab-aigoje Australijoje bu

vo išrinkta nauja LB krašto valdyba. Jos 
būstinė bus Sydnėjuje.

Pirmininkas V. Bukevičius, vicepirm. 
dr. B. Vingilis, sekretorius V. Augustinia- 
vičius, iždininkas A. Milalšas, narys švie
timo reikalams J. Maksvytis jaunimo rei
kalams — K. Stašionis ir sporto reika
lams — dr. K. Bagdonavičius. Valdybos 
Būstinės adresas: 75 Kent St., Epping, ( 
NSW, 2121, Australia.

Atsiusta paminėti
Chronicle of the Catholic Church in Li

thuania, Nr. 53, May 31, 1982. Americian 
publication December 1, 1982. LKB kro- 
kos vertimas į anglų kalbą išleistas- kny
gutės pavidale Amerikoje. Gaunama iš ; 
351, Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. USA.

Technikos žodis, Nr. 4, 1982 m. spalis- 
gruodis PLIAS i-r ALIAS žurnalas. Lei
džia Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Ar- j 
chitektų S-gos čikago skyrius. Vyr. red. J 
V. Jautokas. Administratorius A. Braz- : 
džiūsnas, 7980W. 127 st. Palos Park, IL 
60464, USA.

duos progos susipažinti su tautinės išraiš- į 
kos pavyzdžiais ir kūryba.

ATIDARYMAS. Oficiali atidarymo da- 
lis bus liepos 1 d. University of Illinois — ; 
Chicago patalpose. Jaunųjų menininkų ’ 
paroda įvyks nuo birželio 21 iki liepos 9 
d. Oficialus atidarymas birželio 24 d. Ta
lentų Vakaras įvyks liepos 2 d. Talentų 
vakaro reikalais rūpinasi J. K-apačinskas 
iš Čikagos.

STUDIJŲ DIENOS. Studijų dienos įvyks 
I rent Universitete nuo liepos 11—20 dd. • 
Visi JAV atstovai jau išrinkti. Per studijų - 
dienas bus diskutuojama kaip pagerinti 
visuomenės veiklą bei kitas svarbias te
mas. Taip pat studijų dienų laikotarpyje 
bus išrinkta nauja Pasaulio Lietuvių Jau- . 
rim-c Sąjungos valdyba.

F. Neveravičius

Nuostoliu surašymas
(Iš bičiulio pasakojimo)

Perspektyva vykti su vokiečiais pabėgėliais kai
mų burmistrų žinion mums nepatiko. Suglaudę gal
vas svarstėm ką daryti. Nusprendėm deleguoti ge
riausiai iš visų angliškai mokantį Joną į komendan
tūrą paklausti.

Grįžo netrukus pranešdamas, kad turime eiti į 
butų skyrių ir pareikalauti sau patalpos.

Lengva pasakyti. Žinojom tikrai, kad susidur- 
sim su didžiausiais sunkumais. Iš daugumo namų 
kariuomenė krausto gyventojus ir užima patalpas, 
miestelio gatvėmis traukia virtues vežimėlių su iš- 
kraustomųjų manta. O čia — gaukit butų skyriuj 
butą!

Liūdnus mūsų svarstymus nutraukė staiga at
sivėrusios durys. Į kambarį įgriuvo stambus pla
čiapetis vyras.

— Ar yra čia lietuvių? — paklausė jis šiurkš
čiu balsu.

— Yra, — atsakėme nustebę.
— Kiek čia jūsų?
— Septyni...
— Tai kraukitės daiktus — per valandą, kad 

būtumėt susikrovę. Važiuojam! — įsakomai pareiš
kė nepažįstamas.

Net apstulbom valandėlę.
— Kur? Kaip? Iš kur tamsta? — pagaliau pa

sipylė klausimai.
—Kraukitės daiktus, kad sakau. Ko čia pūnat 

dabar ant tų sutrintų šiaudų. Spaudžiatės, kaip sil
kės bačkoj. Nuvešiu jus į tikrą kurortą ■— valgyt 
važiuojat, ar ne? — \mygė jis. — Neturiu laiko 
gausit gerai. Gyvensit prie jūros. Gražu, tikras ku

rortas... — kalbėjo. Į
— Kur tas kurortas? Kas duoda valgyti? —Į 

klausėm vis negalėdami suprasti ir atsipeikėti iš 
nustebimo.

— Kur? žinoma, kur. Prie jūros. Kurortas. O 
valgyti duoda anglai ■— negi vokiečiai duos. Tai 
važiuojat, ar ne? — mygė jis. — Neturiu laiko 
laukti. Ne vieni jūs esat. Visur važinėju ir rankio
ju lietuvius. Į krūvą. Krūvoj smagiau.

Tik susižvalgėm ir ėmėm skubiai krautis daik
tus. Neužtrukom nė valandos, kai baigėm mėtyti ry
šulius į sunkvežimį. Sunkvežimis, kaip reikiant, su 
gazogeneratorium. Rūksta dūmai iš katilo, ant mo
toro priekio trispalvė vėliavėlė plevėsuoja.

Sumetę ryšulius, sulipom ir patys.
—■ Ar visi? — paklausė netikėtas vaduotojas, 

pasirodęs esąs šoferis ir sunkvežimio savininkas.
Visi, — atsakėm apsidairę.
Net patiems nuostabu buvo, su kokiu klusnu

mu ir pasitikėjimu klausėm šiurkštaus nepažįsta
mojo.

Na, tai spaudžiam!
Motoras suurzgė, užspringo, atsikosėjo, suurz

gė vėl ir taip jau urzgė gerą valandą, kol pasiekėm 
pajūrio kaimą. Pravažiavęs galą medžiais nusodin
tu puikiu pajūro plentu, sunkvežimis įvažiavo į vi
los sodą ir sustojo.

— Kraustykitės. Atvažiavom, — pareiškė šo
feris. — Dabar jau žinokitės patys. Nereikia, ne
reikia nieko... — mosavo jis rankomis, kai bandėm 
trauktis pinigines.

■— Kraustykitės greičiau, turiu toliau važiuoti.
Tik spėjom iškrauti ryšulius, motoras suurzgė 

ir atbulas sunkvežimis išdardėjo į plentą.
— Sudiev! Dar pasimatysim, — sušuko šofe

ris, pamojavo ranka ir išnyko už gyvatvorės.
Susėdom ant ryšulių ir apsidairėm. Vaizdas iš

ties nekasdieninis. Didžiulės vilos parkas nusėtas 
palapinių. Sukiojasi įvairiaplaukė žmonių minia. 
Kas žmogus, tai kitokia kalba. Italai, prancūzai, len
kai, rusai, čekai, mongolai, belgai, vengrai, latviai.

Dairomės lietuvių. Yra.
Klausinėjam. Teiraujamės. Taip, čia svetimša

lių stovykla. Visas didžiulis kaimas iškraustytas ir 
pavestas svetimšaliams. Maistą duoda britų karinė 
komendantūra. Patalpą prisiglausti rasti sunku, be
maž neįmanoma. Visur pilna. Geriausia apsigyven
ti palapinėje. Jų čia duoda, kiek reikia.

Pavakarėj Jeronimas praneša, kad rado butą 
sau su šeima ir mums su žmona. Einam žiūrėti. Jo 
pasirinktas butas — iš lentų sukalta būdelė, greta 
pašiūrėlė, priešais tame pačiame kieme buvusi ka 
vinė paversta ligonine, greta — krautuvėlė.

Mudviem su žmona skirtas butas — kamba
rėlis pašiūrėj prie didžiulio sandėlio. Yra lovos, sta
liukas ir net dvi kėdės. Puiku, ko daugiau bereikia. 
Skubiai susikraustę, pasikloję lovas, išėjom į pajūrį 
pasivaikščioti.

Smagu. Saulė linksta prie laidos, nuostabiai 
blizgindama ramią jūrą. Tolumoje didžiulio nus- 

1 kandimo laivo kūnas kyšo iš vandens, lyg milžiniš
kas cigaras pamestas platybėse. Kairiau kitas. Ty- 

j lūs tūkstančių žmonių karstai. Prieš dvi savaites įvy
ko toji tragedija. Kapituliacijos dieną, dėl SS sar
gybų užsispyrimo, neleidus įguloms iškelti baltų 
vėliavų, laivai sąjungininkų aviacijos subombarduo
ti, nuskandinti. Jais buvo vežami vokiečių koncent
racijų stovyklų kaliniai. Žuvo apie šešis tūkstančius 
žmonių. Dvidešimt dvi tautos atstovaujamos tame 
pusiau nuskendusiame kapinyne. Ir mūsų tautiečių 
ten nemaža.

(Bus daugiau)

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 95

Laikrodininkas užsuko išbandyti du | 
laikrodžius. Vienas jų vėlino 2 minutes, t 
o kitas skubino 1 minutę per valandą.

Kai po kiek l-aiko jis pasižiūrėjo į tuos i 
laikrodžius, -tai lėtasis -buvo atsilikęs ly- į 
giai vieną valandą.

-Prieš kiek valandų laikrodininkas užsu
ko tuos laikrodžius?

Atsakymas iNr. 94
22 + 2 — 24.

Vienoj Vengrijos mokykloj, politinės pa
mokos metu, mokytojas klausia:

— Kas yra Sovietų Sąjunga?
— Sovietų Sąjunga yra mūsų brolis, — 

greit atsako vienas mokinukų.
— Teisingai, bet ar negeriau pavadinti' 

mūsų didžiuoju draugu? — pataiso moky
tojas.

— Ne! Brolis — teisingiau, nepasiduoda 
jauniklis.

— Kodėl?
— Draugus galima pasirinkti, — paaiš

kina mokinukas.
• ••

— Kokia pirmoji santvarka buvo Roju
je?

— Komunizmas!
— Kodėl?
— Dievas sutvėrė Adomą paskui Ievą- ‘ 

ir pasakė Adomui: „Pasirink moterį!“ į

Rytų Europos žemės ūkio eksportų se
minare kalba rusų agronomas:

— Sovietų Sąj-unga yra pats derlingi®!-f 
sias kraštas pasaulyje. Per metus ji nul- 
:na net keletą derlių...

! — Teisybė, — įsiterpia rumunų atsto
vas, — vieną Vengrijoj, kitą Lenkijoj, tr® 
čią Bulgarijoj...
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ANAPUS
Šauliai paminėjo Klaipėdos krašto 

išvadavimą
1923 m. sausio 15 d., svarbi Lietuviųtau 

tai diena, nes tą dieną prie Lietuvos pri
sijungė Mažasios Lietuvos dalis — Klai- 
jėdos kraštas.

Visose JAV Lietuvių gyvenamose vieto
se ši šventė buvo minima, džiaugsmingai 
švenčiama.

Štai Čikagoje iškilmingą minėjimą su
ruošė Jūrų šauliai. Sausio 16 d. 
Jėzuitų koplyčioje, kun. Jonas Borevičius, 
S.F. šaulių kapelionas atnašavo šv. mišias 
ir pasakė tam minėjimui pamokslą. Ke
lias giesmes pagiedojo solistė Genovaitė 
Mažeikienė. Prieš altorių buvo, su paly
domis, išsirikiavusios šaulių ir kitų orga
nizacijų vėliavos.

Tuoj po šv. mišių susirinkta, čia pat so- 
delin.piie Lietuvos Laisvės kovų paminklo. 
Buvo pakeltos JAV ir Lietuvos vėliavos. 
Sugiedotas Lietuvos himnas. Uždegtas au
kuras. Prie paminklo padėtas vainikas. 
Trumpai pakalbėjo Šaulių pirm. Karolis 
Milkovaitis. Iškilmės baigtos sugiedojus

,,Marija, Marija“. Čia toms iškilmėms 
vadovavo Kazys Oželis.

Minėjimui Šaulių namuose vadovavo 
jūrų šaulių vadovas Edmundas Vengiaus- 
kas. Išsirikiavus prie scenos, su palydo
vais, visoms vėliavoms, sugiedotas Lietu
vos himnas.

Tylos — susikaupimo minute 'buvo pa
gerbti Klaipėdos krašto atvadavime žuvę 
sukilėliai. O salėje esantiems to sukilimo 
dalyviams Antanui Matukui, Tamuliui, Jo 
nui Tapulioniui ir Vaclovui Tallat-Kelpšai 
prie švarko atlapo prisiųta Mažosios Lie
tuvos spalvų kaspinėlis.

Po to į susirinkusius prabilo apie Mažą
ją Lietuvą, Mažosios Lietuvos draugijos 
narys Algis Regis. Puikus kalbėtojas ap
žvelgė Mažosios Lietuvos lietuvių kultūrą 
ir lietuvybę. Paminėjo Tilžės 1918 m. lapk
ričio 30 d., deklaraciją, kurioje skelbta 
Mažosios Lietuvos prisijungimas prie Di
džiosios Lietuvos. Dar prisiminė patį su
kilimą, jo ruošėjus ir dalyvius, jų pariotiš 
kūmą bei narsumą. Paskaitą baigė, su vil
timi, kad vėl atsistatys nepriklausoma Lie
tuva ir jos sudėtyje bus ir visa Mažoji 
Lietuva.

Amžinybėn pašaukti trys garsūs 
muzikai

A.A. smuikininkas Izidorius Vasyliūnas
1982 m. gruodžio mėn. 14 d., staiga 

ankstų rytą, prie vargonų, lietuvių para
pijos bažnyčioje, Cambridge, Massachu
setts valstijoje, mirė muzikas — smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas. Palaidotas 
Mt Auburn Cambridge kapinėse. Pasiliko 
žmona Elena, sūnus Ph dr. ir muzikas Vy
tenis ir duktė Rasa su šeima.

Velionis buvo gimęs Petrapilyje, Rusijo
je 1909 m. balandžio mėn. 3 d. Gimnaziją 
ir konservatoriją baigė Kaune, nepriklau
somybės laikais. Po to dar muziką studi-

Iš Aušros Nr. 31
(tęsinys)

BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMAS 
MERKINĖS APYLINKĖSE 

ANTRASIS PIRČIUPIS

To negalima pamiršti
Taip trumpai nupasakoja savo pergyve

nimus žmogus, kuris praėjo sunkių kan
čių kelius kartu su nukentėjusių 1944 m. 
Merkinės apylinkės kaimų areštuotais 
žmonėmis. Smulkiau aprašyti tokius per
gyvenimus reiktų sunaudoti daug popie
riaus...

Tačiau, šiandien mes privalome apie 
ta'i žinoti, turime išaiškinti kiekvieno Lie
tuvos kaimo gyventojų likimą. Juk žmo
nės žuvo, kentėjo baisias fizines bei mo
ralines kančias. Ir už ką? Kuo jie nusikal
to? O jei ir buvo kuo nusikaltę, kas davė 
budeliams teisę šaudyti, konfiskuoti žmo
nių turtą, deginti jų namus, tremti Sibi
ran be teismo sprendimo?

1944 m. pabaigoje — 1945 m. pradžioje 
Merkinės apylinkėse nebuvo nė vieno be
sislapstančio ginkluoto lietuvio. Partizanų 
veiklos nebuvo jokių žymių. Šis veikimas 

/ pasireiškė tik po to, kai rusai nesiliovė te
rorizavę šiose apylinkėse kaip ir visoje 
Lietuvoje.

Šiandien drąsiai tvirtiname, kad Pirčiu
pio tragedija, kurios kaltininkai yra vo
kiečiai, savo žiaurumu nepralenkia Klepo
čių, Lizdų ir kitų kaimų tragedijos, dėl 
kurios kalti rusai. Tai jie 1944 m. gruo
džio 24 d. šaudė nekaltus žmones, naikino 
jų turtą, be jokių kaltinimų areštavo, o 
vėliau ištrėmė iš savo gimtų pastogių dau 
gelį tų, kurie tą dieną buvo išvengę mir
ties.

Netoli, nuo nukentėjusių kaimų yra Rai 
tininkų apylinkė (Alytaus raj.). Iš čia ki
lęs rašytojas J. Butėnas, respublikos val
džios atstovas Al. Drobnys. Abu komunis
tai, abu save laiko dideliais patriotais. 
Tačiau, kai šalia gimtinės tekėjo nekaltas 
kaimynų kraujas, kai jų giminės raudojo 
palikdami savo kraštą, abu tylėjo. Tylėjo 
šie „patriotai“ ir tada, kai negausios šei
mos po Stalino mirties grįžo iš Sibiro ir 
bandė atkurti savo sodybas gimtuose kai
muose, o jiems buvo atsakyta ir liepta 
daugiau čia nesirodyti. Tyli „patriotai“, 
kai greit Lietuva minės tos žiaurios trage
dijos 40-metį. Gal Drobnys ir Būtėnas čia 
niekad nesilankė? Gal jie apie Klepočių ir 
kitų kaimų tragediją nieko nežino? O, kaip 
gerai jie žino! Jiems buvo papasakota. Tad 
kodėl jie negali apie šią tragediją paskelb
ti, pareikalauti, kad būtų išaiškinti žudi
kai ir atatinkamai nubausti? Ko iš jų ga
lima tikėtis? Kokį atsaką jie gali duoti? 
Greičiausia tokį patį, kaip buvęs Varėnos 
raj. partijos sekretorius Kalčys: ,,čia ne 
mums spręsti. Yra sąjunginė valdžia, ji 
viską tvarko!“

Taip sąjunginė valdžia reikalauja, kad 
JAV išduotų iki šiol nenubaustus Pirčiu
pio, Baltarusijos kaimų bei kitų tragedijų 
kaltininkus. Teisingas reikalavimas. Tad 
mes reikalaujame, kad TSRS valdžia iš
tirtų 1944-1945 m. Merkinės apylinkės čia 
paminėtus 'įvykius, išaiškintų kaltininkus 
ir juos nubaustų.

1940 m. TSRS visam pasauliui gyrėsi, 
kad Stalinas, viso pasaulio darbo žmonių 
vadas Raudonosios Armijos dėka išvada
vo Lietuvos liaudį iš buržuazinės pries
paudos. Tada Lietuvos liaudis neteko dau 
giau negu 70.000 savo tautiečių. 1941 m. 
Hitleris su savo divizijomis užplūdo Lietu
vą. Jis taip pat gyrėsi, išvadavęs Lietuvą 
iš bolševikų vergijos. Tada Lietuva nete
ko kone 100.000 gyventojų. O kai Stalinas 
pasigyrė 1944 m. išvadavęs Lietuvą nuo 
fašistinio siaubo, šiandien dar nėra suskai 
čiuoti Lietuvos nuostoliai, nes jie tebeau
ga ir mūsų dienomis, nors ir ne taip spar
čiai, kaip 1944-1950 m.

Kas būtų su lietuviais, jei dar kas nors 
užsigeistų juos ,,vaduoti“? Gana tokių 
„vadavimų“!

Lietuvos kino studija sukūrė meninį fil
mą „Faktas“ apie 1944 m. birželio 3 d. vo
kiečių įvykdytą smurtą Dzūkijos kaime 
Pirčiupyje. Šio filmo premjeros proga 
„Tiesa“ 1982 m. vasario 19 d. numeryje iš
spausdino Zeferino Jonučio mintis. Auto
rius rašo: ,,Filmas — paminklas. Bet tai 
— ne a|pie mirtį kūrinys. Apie mano ir 
tavo dabartį bei ateitį...“ Pacituosime dar 
keletą žurnalisto komentarų, kur jis kal
ba apie filmo demonstravimą tarptautinia
me kino festivalyje Kanuose: „Konkursi
nėje kino filmų peržiūroje režisieriui skir
ta atskira ložė. Jei, pasibaigus filmui, salė 
je pasigirsta ne vienas kitas užprašytas ar 
nusamdytas pliaukštelėjimas, o audringi 
plojimai — įjungiami galingi prožekto
riai ir nukreipiami į režisieriaus ložę. Nė
ra aplodismentų, nebus prožektorių, reži
sierius paliekamas tamsioje nežinioje. 
Jaudinosi šioje ložėje ir Almantas Griške
vičius. Salė filmą žiūrėjo labai tyliai. Pa
sibaigus — jokių aplodismentų, Salė at
sistojo ir tylėjo. Kaip galima ploti pele
nams, kuriais paverstas žmogus ir žmo
giškumas!..

Stovi publika ir tyli. Ploti negalima. Bet 
neploti irgi negalima, nebus režisierių pa
gerbiančio ženklo. Nežinia, kas pažeidė 
nustatytą griežtą ritualą, bet staiga plyks
telėjo prožektoriaus šviesos, nušviesdamos 
režisoriaus ložę, sugriaudėjo plojimų aud ’ 
ra. Plojo ne mirčiai', ne pelenams, o meno 
kūrinio įtaigai, žmogiškąja! atminčiai...“

...
J' r,. ■:

,,Spaudos konferencijoje prie Grikevi- 
čiaus priėjo du prancūzai. Ne tiek klausė, 
kiek pagerbė filmą, pasakydami režisie
riui:

— Mes nežinojome apie jūsų Pirčiupius, 
bet mes žinojome apie mūsų kaimo Oradu- 
ro tokį patį tragišką likimą. Teisingai pa
darėte, neleisdami, kad pelenai užželtų 
užmarimo velėna.

Vokietijos Federatyvinės respublikos 
atstovas pranešė, kad filme — taisyklinga 
vokiečių kalba ir teisinga pažiūra į Hitle
rio kareivius, kur ne kiekvienas vokietis 
parodytas nacistu.

Žmogus, atstovaująs JAV kino spaudai, 
mandagiai priekaištavo:

— Ponas režisieriau, jūs toks, kaip man 
atrodo, švelnus žmogus, o sukūrėt šitokį 
žiaurų kūrinį?..

— Tų žiaurumų autorius — ne aš! — 
atsakė Almantas Grikevičius...“

Toliau Jonutis baigia taip: „Zervynose 
prisimena, ir visam pasaulyjje prisimena, 
ir sako, kad reikia atminimo.

Mums sako: senatis, praėjo daug me
tų...... Kas sena prisimena — akį raut!“

„Liaudies išmintis pataria pamiršti, kas 
praėjo. Tačiau ta pati išmintis, pratęsta, 
iki galo, užbaigia: „Kas sena pamiršta — 
raut abi!“

Išmintinga ta liaudies išmintis: ko ne
reikia —neprisimink; ko negalima pamirš
ti — jokiu būdu nepamiršk! Nes akį bran
gindamas, visą galvą prarasi.

Žmogaus jausmai, psichologija, intelek
tas — nepraeinantys dalykai, tos žmogiš
kosios kategorijos niekada nebūna praei
tyje. Kaimo sunaikinimas niekada nebus 
praeities faktas.

Šitaip kalba filmas ,,Faktas“ — gyveni
mą teigiantis kino meno 'kūrinys.“

Labai teisingos mintys. Tačiau dar pri
durkime. Prancūzai nežinojo Pirčiupio. 
Taip pat jo nežinojo daugelis kitų tautų. 
Jie žinojo savas kančias. Jas labai gerai 
prisimena. Deja, ne daug kas iš lietuvių 
žino apie tų pačių 1944 m. smurtą Merki
nės apylinkės kaimuose. Jo autoriai — ru
sai. To nežino gal ir Z. Jonutis, taip pat 
ir kito filmo „Faktas“ kūrėjai. Mes jiems 
tai primename. Visiems primename, kad 
„visos savo galvos neprarastume.“

1984 m. sukaktis mes paminėsime tin
kamai, nes to iš mūsų reikalauja dabartis 
ir ateitis. Grupė dzūkų

ATLANTO
Į javo Bremene, Vokietijoje. Lietuvoje visą 

laiką grojo operos orkestre, tapęs net ir 
koncertmeisteriu ir koncervatorijos moky
toju. Išbėgęs nuo okupantų rusų, 1950 at
vyko į Pietų Ameriką — Columibiją. Čia 
viename universitete profesoriavo — smtui 
iro klasėje.

Iš Columbijos 1954 m. atsikėlė į JAV. 
Čia taipgi grojo orkestre ir dar vargonin.- 
kavo lietuvių parapijos bažnyčioje Camb
ridge mieste.

Su koncertais velionis yra aplankęs dau
gelį lietuvių gyvenviečių. Velionis buvo 
didelis patriotas, labai rėmė visus lietu
viškus reikalus. Nenuostabu, kad jo lai
dotuvėse dalyvavo tiek daug lietuvių o ir 
svetimtaučių, net iš tolimesnių apylinkių. 
Šv. mišias atnašavo parapijos klebonas 
Saulėnas.

Laidotuvių koplyčioje, atsisveikino kai
tras pasakė net 8 organizacijų atstovai, 
tarp jų ir Lietuvių Bendruomenės bei mu
zikų.

Visi atsisveikintojai apgailestavo, kad 
per anksti Izidorius Vasyliūnas apleido šlį 
pasaulį. Bet visi sutinka, kad tai Tvėrėjo 
buvusi valia.

A.a. sol. Ona iZubavičienė
Rodos dar galėjo gyventi ir mus vargšus 

esančius toli nuo brangios tėvynės, dar 
savo gražiu balseliu guosti ir viltingai lauk 
t‘i Lietuvos prisikėlimo. Bet negailestingas 
vėžys pakirto jos gyvybę ir 1982 m. gruo
džio 23 d. sol Ona Gailiūtė-Zubavičienė 
užmerkė akis.

Gimusi 1921 m. balandžio 26 d. Andre
jų ve, Kretingos apskr., Onutė ten baigė 
pradžios mokyklą. Gimnaziją baigė Švėkš
noje. Nuo pat mažens turėjo didelį patrau 
kimą 'dainuoti. Jos svajonė, tapti soliste, 
to siekė visą savo gyvenimą. Baigusi gim
naziją nuvyko Kaunan ir įstojo į muzikos 
koncervatoriją. Bet po metų turėjo moks
lą pertraukti, nes okupantai vokiečiai kon 
cervatoriją uždarė.

1943 m. su Jonu Zubačiu sukūrė šeimą 
ir apsigyveno Kretingoje. O 1944 m. So
vietų armijai veržiantis Lietuvon, pasi
traukė į vakarus — Vokietijon. Po karo 
Vokietijoje vėl studijavo dainavimą ir 
su dainomis lankydavosi lietuvių stovyk
lose. 1949 m. su vyru pasiekė JAV ir apsi
gyveno Clark mieste, New Jersey valst. 
čia mokėsi toliau dainavimo ir muzikos— 
skambinti pianinu. JAV taipgi ruošė dai
nų rečitalius. Lietuvių šventėse ar minė
jimuose velionė mielai alikdavo menines 
programas.

A.A. sol. Oną Zrbavičienę, laidojimo 
Koplyčioje aplankė ir atsisveikino nema
žas skaičius žmonių.

O sekančią dieną, t.yra 1982 m. gruodžio 
27 d. po šv. mišių ir religinių apeigų A.A. 
sol. Ona Zufoavičienė palaidota Sunny 
Hills kapinėse, šalia savo mamos, Merce- 
iės Gailienės.

Velionė buvo labai didelė patriotė bu
vo lietuvių tarpe laibai populiari, nes ne
turėjo išdidumo ir buvo labai sugyvena
ma.

Be liūdinčio vyro, jos dar liūdi sesutės 
Marija, gyvenanti New Jersey ir Antosė — 
Kanadoje, ii kiti giminės.

A.a. kompozitorius Julius Gaidelis
1983 m. sausio mėn. 3 d. Mass, ligoninė

je mirė garsus muzikas — kompozitorius 
Julius Gaidelis. Jis kaip ir jo žmona Feli
cija sirgo vėžiu, žmona mirė anksčiau t.y. 
1982 m. lapkričio 17 d. jiedu amžinybės 
vietą pasirinko švento Kazimiero lietuvių 
kapines. Kompozitorius palaidotas 1983 m. 
sausio 12 d. šalia žmonos.

Julius Gaidelis gimė 1909 m. balandžio 
5 d. Grikiškių ta. Daugėliškiu valšč., 
Švenčionių apskr. Muziką studijavo Lie
tuvoje, Kaune, bei atsikėlęs į JAV. Kau
ne baigęs koncervatoriją vadovavo cho
rams ir mokytojavo gimnazijose. Sovietų 
armijai okupuojant Lietuvą 1944 m. su 
šeima pasitraukė į Vakarus. 1950 m. at
vykęs į JAV apsigyveno Bostone, Mass. 
Čia vėl baigė koncervatoriją ir įsigijo ma
gistro laipsnį. Taipgi vadovavo chorams, 
kūrė muzikos kūrinius, kaip operas, kan
tatas ir kt. Be viso to dar ir vargoninin
kavo lietuvių parapijose.

1983 sausio 9 d. a.a. Julius Gaidelis bu
vo pašarvotas gyvenamoje vietoje, Brok- 
ton laidojimo koplyčioje. Čia vyko atsisvei 
kSniimas. Kalbėjo — atsisveikino muzikų 
vardu Elena Vasyliūnienė, Šaulių — Juo
zas Stašaitis, tautininkų — Vaclovas Se
nutė, LB krašto valdybos — dr. Algirdas 
Budreikis ir solistas Stasys Liepas.

O sekančią dieną po gedulingų šv. mi
šių, kurias atnašavo kileb. P. šakalys, nu
vestas Chicagon. čia Chicagoje pašarvo
tas Petkaus Marquette Panke, laidojimo 
ko<plyčiojej. Sausio 11 d. vakarą buvo at
sisveikinimas. Kalbėjo šaulių vardu teisi
ninkas Algirdas Budreckas, LB — rašyto
jas Anatolijus Kairys, „Dainavos“ ansamb 
lio — Vytautas Fasinevičius, tautinės są
jungos — Mečys Valiukėnas ir lietuvių 
muzikos draugijos —F. Vance (angliškai). 
Lietuvių operos choras sugiedojo Tėve Mū 
sų ir Marija. Marija.

Pasiliko sūnus Garsas, gyvenąs Austra
lijoje su šeima. Laidojimo apeigas atliko 
kun. Jonas Borevičius. Uniformuoti šau
liai stovėjo garbės sargyboje. I

Andrius Laukaitis

JAV VALSTYBĖS SEKRETORIUS 
SVEIKINA LATVIŲ „KOVĄ UŽ 

NEPRIKLAUSOMYBĘ“

Latvijos 64-osios nepriklausomybės pa- 
skebimo sukakties proga, JAV-ių Valsty
bės Sekretorius George P. Shultz lapkri
čio 8 d. raštu pasveikino latvių Charge 
d'Affaires Washingtone, pabrėždamas, kad 
JAV-ės nepripažįsta ir niekad nepripažino 
„prievarta įvykdyto“ Latvijos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Valstybės sekretoriaus 
laiškas baigiasi šiais žodžiais: „Jūsų tautie 
čių nepalaužiamą laisvės ryžtą ir jų tebesi 
tęsiančią kovą už nepriklausomybę gerbia 
ir remia visi, kurie darbuojasi teisybės 
labui“. (Elta)

KAIP TOLI NUSKRIS SOVIETŲ 
RAKETOS?

Ženevoje prasidėjus deryboms dėl vidu
tinio atstumo raketų Europoje skaičiaus 
sumažinimo, Maskvos PRAVDA paneigė, 
kad sovietų SS20 raketos gali būti klasifi
kuojamos kaip strateginės, galinčios nu
skristi 8000 km.

Jeigu jos tokios būtų, tai ir atitraukus 
už Uralu, kaip pažadėjo Andropovas, jos 
pasiektų taikinius Valk. Europoje.

Vak. Vokietijos laikraštis BTT .D ZEJ- 
TUNG prieš kurį laiką pažymėjo, jog so
vietų SS20 raketos gali nuskristi 8000 km. 
Sovietų laikraštis dabar paneigė tą žinią, 
ir tuo pat laiku pažymėjo, kad JAV rake
tos kurias ruošiamąsi dislokuoti Valk. Vo 
kietijoje, galės nuskristi giliai į Rusiją.

Sov. Sąjunga niekad nesuteikė žinių 
apie savo raketas, bet NATO specialistai 
apskaičiuoja, kad SS20 gali nuskristi tarp 
4000—5000 km.

Baltijos kraštai
STIPRĖJA (PASIPRIEŠINIMAS 

ESTIJOJE

"'•'starųjų mėnesių bėgyje padažnėjo 
nių apie rezistencijos ir protesto pasireiš
kimus Estijoje. 1982 m. gruodžio 8 d. Stok 
hcime paskelbtas trylikos estų disidentų 
pasirašytas „atviras laiškas“ (1982.X.1) 
adresuotas „Suomių respublikos pilie
čiams“. Jame nurodoma, kokius pavojus 
estų tautai kelia naujo uosto statymas 
Muuga įlankoje, netoli Talino; šiame pro
jekte dalyvauja ir kelios suomių firmos 
bei darbininkai. Laiške rašoma, kad nau
jam uostui reikės apie 100,000 darbininkų 
— apie 90 proc. jų atvyks iš kitų Sov. Są
jungos sričių, ypač iš Rusijos. Imigrantų 
skaičius, įskaitant jų šeimas, ’ pasieks 
150,000—200,000. Toks antplūdis sumažin
tų estų skaičių iki 35 proc. Talino gyven
tojų. Laiško autoriai pabrėžia, kad niekas 
neatsiklausė estų tautos apie šį projektą: 
,,Kažin ar kokia tauta balsuotų už savo 
egzistencijos sunaikinimą“. Jie prašo „gi
miningos suomių tautos“ supratimo ir pa
ramos.

Praėjusių metų spalio 2 d. Švedijoje lei
džiamas estų laikraštis Teataja išspaus
dino anonominlį 15-os estų intelektualų 
laišką, adresuotą suomių dienraščio Hel- 
siugin Sanoniat korespondentui Seppo Hei 
kinhmo. Laiške atmetami dienraštyje ainks 
čiau išspausdinti sovietinę sistemą teisi
nantys penkių estų intelektualų argumen
tai; tvirtinamai, kad jie pasirašė jiems val
džios pareigūnų ir anksto suredaguotą .pa
reiškimą. Nurodoma, kad per pastaruosius 
dvidešimt metų, rusiškai kalbančių imig
rantų skaičius peršoko Estijos natūralų 
prieauglį — tarp 1970 ir 1979 metų Esti
jos gyventojų skaičius padidėjo 110,000 
žmonėmis, bet tik 22,655 jų tebuvo estai. 
Pasak laiško autorių, estai prarado bet ko 
kias iliuzijas, kad sovietinė sistema taps 
liberalesne ir estai įsigys daugiau savival
dos. šiandien Estijoje vadovaujančius pos 
tus užima .jnekviesti svečiai“. Apsupti 
svetimšalių, kurie atsisako kalbėti estiš
kai, estai pergyvena „psichinę traumą“ ir 
klausia savęs: „Kur aš esu? Ar tai iš tik
rųjų mano gimtasis miestas? Mano šalis?“

USSR News Brief (1982.X.15) žiniomis, 
apie 5,000 Tartu universiteto studentų da
lyvavo demonstracijose, kurias įžiebė val
džios atsisakymas leisti pastatyti 1940 me
tais pašalintą universiteto steigėjo, švedų 
karaliau Gustavo Adolfo II-jo, biustą. 
Švedų delegacija, atvykusi į universiteto 
300 metų sukakties minėjimą, buvo atsi
vežusi naują biustą. Demonstruotojai su
sirinko rotušės aikštėje, dainavo patrioti
nes dainas ir skandavo šūkius prieš Esti
jos rusinimą.

Imtasi priemonių ir sumažinti estų ry
šius su Suomija. 1982 m. rudenį iš viešo
se vietose esančių televizijos aparatų iš
imtos dalys, kurių dėka buvo galima žiū
rėti Suomijos televizijos programų. Nu
traukti tiesioginiai telefoniniai pasikalbė
jimai su Suomija. Nuodugniau kratomi Es 
tijoje besilankantys suomių turistai.

Gausėjančius protesto veiksmus įdomiai 
aiškina praėjusį rudenį Paryžiuje politinį 
azilį pasirinkęs aukštas Estijos kultūros 
ministerijos pareigūnas, Aarne Vahtra. 
„Laisvės Radijo“ transliuotame pasikalbė
jime jis pareiškė, kad Estijoje išaugo kar
ta, nepatyrusi 1940-1950 m. masinių išve
žimų, (kuri jų tėvus „sukaustė baime“. Ši 
•karta mažiau bijosi demonstruoti prieš 
savo teisių pažeidimus. (Elta)

—WW__ -_-w»

ĮIETUVOJE
NAUJAS ŠVIETIMO MINISTRAS

Vieton neseniaimirusio Antano Rim 
kaus, naujuoju LTSR švietimo ministru 
paskirtas Valentinas Spurga.

NAUJA TURGAVIEČIŲ TVARKA
Nuo š.m. vasario mėn. Vilniaus turga

vietėse šeštadieniais ir sekmadieniais lei
džiama prekiauti tik maisto produktais. 
Namų verslo gaminiais šiomis dienomis 
prekiauti neleidžiama. Tuo būdu valdžia 
tikisi geriau aprūpinti miesto gyventojus 
maisto produktais.

Centrinė turgavietė (Komjaunimo g- 
vėje) veikia darbo dienomis, išskyrus pir
madienį, nuo 8 iki 17 vai. Sekmadieniais 
— nuo 8 iki 15 vai.

Kolūkinė turgavietė (Deržinskio g-vėje) 
veikia tomis pat dienomis, bet darbo die
nomis iki 19 vai. O mažoji kolūkinė tur
gavietė ((Basanavičiaus g-vėje) veikia net 
iki 22 vai.

Pagal valdžios potvarkį, produktai par
duodami vidutine rinkos kaina. Prie tur
gaviečių esantieji „Prekybos paslaugų biu
rai“ tarpininkauja parduodant žemės ūkio 
ir kitus produktus. Už paslaugas ima 10 
nuošimčių, parduodant mėsos produktus, 
ir 12 nuošimčių — parduodant kitus žemės 
ūkio produktus.

AUDRA BALTIJOS JŪROJE
Ligi vasario 3 d. dvi savaites su mažo

mis pertraukomis Baltijos jūroje siautė 
didelė audra. Per Karaliaučių perėjo trys 
uraganai.

Buvo labai stiprus vėjas (iki 40 metrų 
per . sekundę) ir dideli potvyniai. Prieg
liaus upės vandens lygis buvo pakilęs iki 
180 cm. Karaliaučiuje buvo apsemtos gat
vės ir kai kurių įmonių kiemai.

Daug nukentėjo Kuršių nerija. Penkių 
metrų aukščio jūros bangos daug kur su
griovė apsauginius įrenginius ir vanduo 
pasruvo ■' Neringą.

NĖRA VAISIŲ
Vaisių ir daržovių ūkio ministras V. 

Einoris Vilniuje sukviestame partinio ak
tyvo susirinkime padarė pranešimą, iš ku
rio paaiškėjo liūdna daržininkystės padė
tis.

Pasirodo, kad daugelyje specializuotų 
ūkių vaisių ir uogų derlius ne tik nedidė
ja, bet dargi mažėja. Pavyzdžiui, Tytuvė
nų sodininlkystėje anksčiau buvo gauna
ma iš hektaro po 44 cnt. vaisių ir uogų, 
bet per pastaruosius dvejus metus gauta 
tik 27 snt. iš hektaro. O pernai iš hektaro 
tesurinkta vos 16 cnt. menkos kokybės 
vaisių.

Panaši padėtis susiklostė šakių sodinin
kystės ūkyje, čia per apsileidimą žuvo 
net 426 hektarai sodų, o likusieji plotai 
taip pat blogai prižiūrimi. Todėl praėju
siais metais vietoj planuotų 500 tonų par
duota tik 50 tonų menkaverčių vaisių.

Kaip pažymėjo ministras, tūkstančiai 
tonų obuolių respublikoje kasmet nueina 
niekais dėl netinkamo vaisių perdirbimo.

J. ZIKARO DARBŲ (PARODA
Skulptoriaus J. Zikaro gimimo 100 me

tų sukakčiai Vilniuje atidaryta jo kūrinių 
■paroda.

Jubiliejinė paroda atskleidžia žymaus 
lietuvių skulptoriaus kūrybos kelią nuo 
pačių pirmųjų žingsnių —plačiai žinomo 
tėvo portreto ir kitų darbų iki mūsų kul
tūros veikėjų bareljefų, sukurtų paskuti
niaisiais gyvenimo metais.

Skulptūrų kolekciją papildo dailininko 
piešiniai, knygų iliustracijos, tapybos dar 
bai. Parodoje taip pat pateikta foto nuo
traukų, įamžinusių J. Zikaro kūrybinės ir 
pedagoginės veiklos akimirkas.

PRASIDĖJO (ŠALČIAI
Nepaprastai švelnus oras iki sausio pa
baigos jau pasibaigė. Nuo vasario '3 dienos, 
kartu su nurimusia Baltijos jūroje audra, 
atėjo šalčiai. Daugelyje vietų iškrito snie
gas ir temperatūra krito iki 15 laipsnių 
šalčio.

KAIP GALIMA ĮSIGYTI NAUJAS 
PADANGAS?

„Autoserviso“ gamybinio susivienijimo 
generalinis direktorius A. Ugianskis aiš- 
Kina, kaip Lietuvoje galima nusipirkti au
tomobiliui naujas padangas. Pasirodo, tvar 
ka yra tokia:

Pirmumo teisę įsigyti padangas turi au
tomobilių savininkai išanksto nuėmę se
nas padangas ir atidavę jas restauruoti. 
Palikę automobilį be padangų, iš techni
nio aptarnavimo stoties jie gauna taloną, 
su kuriuo kreipiasi į parduotuvę. Tokia 
pat tvarka galioja ir įsigyjant naujus aku
muliatorius.

JEIGU TĖVAS RŪKO
Nustatyta, kad nėštumo metu rūkan

čios moterys dažniau gimdo vaikus su įvai 
riais vystymosi trūkumais. Tačiau^ švei
carų medikų duomenimis,- smarkiai rūkan 
tis vyras taip pat rizikuoja tapti nepilna
verčio vaiko tėvu, nes yra pagrindo ma
nyti, jog rūkymas nepalankiai veikia 
spermos susidarymo procesą.
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Kronika
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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.

VH.23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla 
Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

VH24-31 d. — Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Augdburge, V. Vokietijoje.

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

AUKOJO (TAUTOS FONDUI

Balys Mardosas paaukojo Tautos Fon
dui savo LNB-vės šešias akcijas.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS BARAMOS FONDUI
AUKOJO

J. Strumskis — 20 sv.,
M. Rittndzevičienė — 1.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkoja.

TPF Valdyba

JAUNIMO (SUVAŽIAVIMAS

D. Britanijos Lietuvių Jaunimo sąjun
gos metinis narių susirinkimas įvyks šeš
tadienį kovo 26 d. Lietuvių Namuose, 
Londone.

Dienotvarkė bus paskelbta vėliau.

EKSKURSIJA J JAV

DBLS Centro Valdyba rengia ekskursiją 
į Lietuvių Dienas Čikagoje kurios vyks 
nuo birželio 24 iki liepos 4 d.

Norintieji dalyvauti ekskursijoje kvie
čiami nedelsiant užsirašyti pas A. Žukaus
ką Lietuvių Namuose, tel. 01-727 2470, ar
ba pas B. Butrimą (darbo metu tel. 
01 - 36'8 1288 ext. 29. vakarais tol. 
01-368 4400).

Kelionė iŠ Londono Heathrow aerodro
mo ir viešbutis „Central Hilton“ (be mais
to) kainuos apie 525 sv.

Centro Valdyba

PA J IEŠKOJI.M AS
Vincas Rastauskas jieško sūnaus Algir

do Rastausko. Rašyti „Europos Lietuvio“ 
redakcijai.

PATIKSLINIMAS
Korespondencijoje iš DiBLS Lietuvių 

Sodybos skyriaus susirinkimo (EjL. Nr. 
5, 1983 m.) buvo paminėta tarp išrinktųjų 
į naują skyriaus valdybą L. Songailos pa
vardė.

Dalyvavęs susirinkime L. Songaila 
mums rašo, kad jis „kategoriškai atsisakė 
būti kandidatu“ ir todėl negalėjo būti iš
rinktas.

Londonas
VASARIO 16-os MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės šventę ruo
šia Londono Choras.

Minėjimas įvyks sekmadienį vasario 20 
d. takia tvarka:

11 vai. pamaldos Sv. 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

Bradfordas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vasario mėn. 27 d. (sekmadieni!) 4 vai. 
P.P- Vyties klubo patalpose šaukiamas 
DBLS-gos Bradfordo skyriaus metinis na 
rių susirinkimas.

Dienotvarkė:
Pranešimas iš DBLS-gos tarybos atsto

vų suvažiavimo Nottlnghame. Skyriaus 
Valdybos rinkimai. Atstovo i DBLS-gos su 
važiavimą rinkimas.

Einamieji reikalai.
Naujų narių registracija ir kiti skyriaus 

reikalai.
Prašome visus narius ir prijaučiančius 

skaitlingai atsilankyti. Skyriaus Vėba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.06 
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.

Mansfielde
NOTTINGHAM© LIETUVAITĖS 

MANSFIELDE
Sausio 29 d. Mansfielde suruoštoje Lat

vių vakaronėje dalyvavo Nottinghamo lie
tuvaitės, kurios gražiai pasveikino latvius 
Ir padainavo. Brigitos ir Genovaitės Per
skaitytą adresą (scroll) latviai saugos sa
vo bibliotekoje, kad ateinančios kartos 
galėtų prisiminti mūsų laikus.

Mansfieldas nuoširdžiai dėkoja visoms 
nottinghamietėms. M.Z.

Manchesteris
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-

Notlinghamas
MINĖJIMAS — KONCERTAS

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

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

Paskaitą skaitys M. Barėnienė.
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- 

mias su linksma muzika.
Kviečiame kitų Anglijos kolonijų lietu

vius skaitlingai dalyvauki.

IŠKILMINGOS PAMALDOS LIET. 
ŽIDINYJE

Sekmadienli, vasario 20 d., 11.15 vaL, 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

iWidnes
MIRĖA. GAIDELIS

Vasario 9 d. po trumpos širdies ligos li- 
goninėjej mirė Alfonsas Gaidelis.

■Gimęs 1912 m. balandžio mėn. Sėtos 
km., Tauragnų vis., Utenos apskr., AJf. 
Gaidelis atvyko ‘į Angliją po karo. Velio
nis paliko liūdintį brolį Anuprą su šeima 
Anglijojje ir seserį Teoiifiją — Lietuvoje.

Wolverhamptonas
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.

SKELBIMAS
Ieškau pirkti sekančių leidinių (liet, kai 

ba):
PETRO RUSECKO — Knygnešys 2 t.

Baudžiava,
Savanorių žygiai.

SENKAUS — Lietuvių Archyvas.
LIŪDO DOVYDĖNO — knygą apie 

„liaudies seimo“ rinkimus (pavadinimo 
neprisimenu), o taip pat visą kitą literatu 
rą apie carinės ir bolševikinės Rusijos 
okupaciją Lietuvoje.

Pasiūlymus siųsti J.D. vardu, E.L. ad
resu.

Prancuzija
VASARIO ,16 (D. MINĖJIMAS

Vasario 16 d. minėjimas Paryžiuje (23 
rue Jean-Gaujon,) ruošiamas šeštadieni, 
vasario 19 d.

Pamaldos už Lietuvos laisvę prasidės 
15.30 vai. Šv. Mišias atnašaus kun. Ber
nard Le France, Paryžiaus arkivyskupijos 
vikaras užsieniečiams.

Minėjime kalbės:
Bertrand de la Sabliere, Prancūzijos am 

basadorius, Prancūzų-Baltų draugijos pir
mininkas, ir Armand Avronsart, žurnalis
tas.

Meninėje dalyje jaunimas parodys lie
tuvių poezijos montažą.

Šventės pabaigai bus šeimyniškos vai
šės.

Minėjimą ruošia Prancūzijos LB Valdy
ba.

Vokietija
PREL. DR. AVIŽA IŠĖJO PENSIJON
Dr. J. Aviža, susilpnėjus jo sveikatai, 

nuo 1982 m. spalio mėnesio išėjo pensijon. 
Išėjo pensijon, sulaukęs jau 69 metus. 
Taigi išdirbo žymiai ilgiau negu bent ku
ris iš lietuvių pensininkų. Muencheno lie
tuviai su dėkingumu linki prel. Avižai dar 
daug gražiu ir sveikų poilsio metų.

LB NAUJOJI VALDYBA
1982.XII.4 visuotiniame apylinkės susi

rinkime išrinktoji valdyba pareigomis pa
siskirstė sekančiai:

pirmininkas — inž. R. Hermanas, 
sekretorė — stud. J. Barasaitė, 
iždininkė — A.M. — Landienė.
Į .revizios komisiją išrinkti:
dr. S. Girnius,
J Jurkonis,
V. Karužienė.

RATUKAS NEPASIDUODA!
1982.XII.18, prie gražiai padengto ad

ventinio stalo, ,.Ratukas“ susirinko pas 
n. A. Grinienę. Nors jau kalėdinėje niuotai 
koje, ,.Ratuko“ nariai turėjo apspręsti sun
kų bei svarbų klausimą: ar „Ratukui“ dar 
toliau veikti, ar išsiskirstyti. Dėl visokiau
sių nesusipratimų savo tarpe ir dėl atpuoli 
mo keletas šokėjų, atsirado lietuviškas 
jaunimas Muenchene sunkioje padėtyje. 
Tačiau visiems atvirai išsišnekėjus pasi- 
aarė aišku, kad „Ratukas“ turi toliau gy
vuoti. Jis juk ne tik tautinių šokių grupė, 
o Muencheno lietuviško jaunimo centras. 
Kad paįvairinus subuvimus ir juos pras
mingai išpildžius, „Ratukas“ nutarė ruoš
ti poezijos skaitymus, filmų ir skaidrių 
vakarus ir bendrai praleisti daugiau savo 
laisvalaikio organizuojant iškylas, spor
tuojant ar tik diskutuojant, šnekantis. 
Pradžia jau padaryta — sausio pradžioje 
,,OlympIahalle“ čiuožykloje „Ratukas“ iš
bandė savo sportiškus sugebėjimus.

KŪČIŲ VAKARAS MUENCHENE
Ir šiais metais, po ilgos pertraukos, lie

tuviai susitiko prie bendro Kūčių stalo 
Muenchen Ludvvigsfeld, Caritas — jau
nimo salėje, kartu su būriu svečių iš Aus 
tralijos, Amerikos ir kt. Visiems susėdus 
prie tradicinio dvylikos valgių turtingo 
stalo, parapijos bažnytinio komiteto at
stovas J. Pauliukevičius jautriais žodžiais 
kvietė susikaupimui ir mūsų mirusių tau
tiečių prisiminimui. Į amžinybę iškeliavu
sių tautiečių pagerbimui ant Kūčių stalo 
degė žvakė. E. Juodvaikė su grupe jaunuo
lių paskaitė ištrauką iš Krėvės ,,Dangaus 
Sūnūs“. Pasikeitus kalėdinių plotkelių 
laužymo linkėjimais ir pasmaguriavus gar 
džlais Kūčių stalo valgiais, atsirado noras 
spiestis prie kalėdinių giesmių, tradicinių 
būrimų ir žaidimų.

PADAUGĖJO LIETUVIŲ
Dr. med. Stasys Sereika, gydytojaująs 

Queidersbache, labai apsidžiaugė pr. metų 
rugsėjo 16 susilaukęs trečio vaiko — sū
naus Doiminiko. sausio 22 d. uošvių Anitos 
ir Philicpo Schaeferių naujai pasistaty
tuose namuose Reinheime (Odw. suruošė 
šaunias krikštynas. Susirinko per 20 sve
čių.

Puošnioje namų svetainėje krikšto apei 
gas atliko šeimos draugas evang. kun. Fr. 
Skėrys. Kūmai buvo uošvienė Anita Sehae 
fer ir jos sūnus bei krikštavaikio motinos 
Uršulės brolis stud. Rol Schaefer. Atlikęs 
krikšto apeigas, kun. Skėrys pasakė pras
mingą pamokslą.

Po krikšto apeigų vyko šaunios vaišės, 
per kurias buvo kalbama ir dainuojama 
tik lietuviškai. Įsilinksminę svečiai ėmė 
skirstytis artėjant vidurnakčiui.

Dr. Sereika yra vienas stambiųjų Vasa
rio 16 gimnazijos rėmėjų — ne tik pini
gais, bet ir vaikais. Kas skaito Vokietijos 
LB Valdybos Informacijas, tas pastebėjo, 
kad ir jas nešykščiai paremia: kiekvieno 
numerio aukotojų sąraše užtinkame dr. 
Sereiką su 200 DM. Ir tai jau daugelį me
tų. Svečias

VILNIAUS KAMERINIO ORKESTRO 
KONCERTAS

S. Sondeckio vadovaujajmo orkestro 
• koncertas su dideliu pasisekimu įvyko 
Į 1983.1.16 Muenchene, „Herkules" salėje. 
Dieną prieš tai, tas pats orkestras koncer
tavo Dachau pilyje. Ir čia koncerto salė 

buvo iki paskutiniosios vietos užpildyta. 
Po koncerto Muenchene visi orkestro na
riai susitiko ,,Hofbraeuhaus“ • su grupe 
Muencheno apylinkės tautiečių. Prie 
alaus, dainos ir kalbų laikas nejuntant ir 
daug per greitai prabėgo.

Skautiškuoju keliu
LIETUVIŲ SKAUTŲ FONDO VALDYBA

Sveikiname Fondo talkininkus ir talki
ninkus Kalėdų švenčių proga linkėdami 
ištvermės užsibrėžtame darbe. Tebūnie 
ateinantieji metai Jums ir Jūsų artimie
siems sėkmingi, sveiki, darbingi, šviesūs 
ir prasmingi. Linkime linksmų ir jaukių 
švenčių ir laimingų 1983 metų.

Lietuvių Skautų Fondo I982--ji metai 
mūsų veikloje liks išimtini, nes balandžio 
4 dieną užbaigėme praeitais metais pra
dėtą loteriją. Tai buvo naujas bandymas 
fondo veiklai pagyvinti'. Į darbą įsijungė 
netik valdyba, fondo atstovai bei talkinin
kai, bet ir skautai su skautėmis. Mūsų 
bendras darbas atnešė gražių vaisių, nes 
kaip žinote, loterija fondui davė 7.102.97 
dolerius pajamų. Taip mūsų fondo kapita
las bendro darbo pastangomis, visą laiką 
pamažu auga, atnešdamas kasmet skautų 
sąjungai pastovią metinę panamą.

Atsidėkodamas už pagalbą loteriją pra
dedant, (Anglijoje bilietų buvo išplatinta 
50) LSF Valdyba, LSS Pirmijai pritarus', 
paskyrė 1981 metų dalį palūkanų skautų 
vienetams vietovėse, pagal jų prisidėjimą 
loterijos bilietų platinime. Taipogi naujas 
bandymas mūsų veikloje. LS Fondo septy 
nių metų veiklos istorijoje pirmą kartą 
valdybos pirmininkas tiesioginiai skirtuo
sius pinigus persiųs vietovių atstovams, 
kurie savo ruožtu perduos skautų viene
tams. Norėtumėm tikėti, kad tai sudarys 
progą geriau pažinti vietinį LSF atstovą 
-ę, o taip pat prisidės prie glaudesnio bend 
radarfbiavimo fondo naudai.

Baigdami 1982-uosius, reiškiame Jumis 
visoms irvisiems nuoširdžiausią padėką už 
pagalbą mūsų fondui.

Lietuvių Skautų Fondo 1981 m. palūka
nos skirstomos: Seserijos draugininkų kur 
sams, Brolijos draugininkų kursams, Se
serijos Gintaro mokyklai, Brolijos Ąžuo
lo mokyklai. Miško ženklo kursams. LSS 
Lituanistikos Seminarui, Mūsų skautylbė 
knygai, Brazilijos Vietininkij ai 500 dole
rių Anglijai — 400 dolerių. Vasario 16 
gimnazijai — 200 dolerių ir JAV viene
tams.

1983 m. laike Jubiliejinės Stovyklos, tu
rėsime LS Fondo atstovų-vių suvažiavimą 
ir pasitarimą, kuriame gyvu žodžiu bus 
galima padiskutuoti bei smulkiau aptarti 
fondo veiklos reikalus. Prašom iš anksto 
apie tai pagalvoti bei ruoštis dalyvauti 
šiame suvažiavime.

Visoms ir visiems aukotojams nuošir
dus ačiū.

Aukos Lietuvių Skautų Fondui siunčia
mos šiuo adresu:

Kostas Nenortas 
44 Alban Street 
Dorchester, MA 02124 
USA

Arba Anglijos atstovui:
J. Maslauskas
7 The Crescent
Mayfield, Nr. Ashbourne 
Derbyshire, DE6 2JE

1982 gruodis v.s. Česlovas Kiliulis
LS Fondo Valdybos Pirmininkas

PASAVL Y J E
— Sovietai nori vėl atnaujinti Aerofloto 

skridimus į JAV. 1981 m,, po karinio sto
vio paskelbimo Lenkijoj, prez. Reaganas 
sustabdė tuos skridimas. Apie 50.000 ame
rikiečių turistų kasmet vyksta į Sov. Są
jungą.

— Rumunija paskelbė, kad ji išleis 
emigruoti savo piliečius, kurie tik pareikš 
norą, bet jie turės apsimokėti užsienio va
liuta valstybei už suteiktą nemokamą 
mokslą. Baigusieji vidurinį mokslą — 
3.700 dod., o universitetą — 3.000-4.000 dol. 
už kiekvienus studijų metus. Tuos pinigus 
turės sumokėti užsienyje gyvenantieji jų 
giminės, ar draugai, nes Rumunijos pilie
čiai neturi teisės turėti užsienio valiutos.

— Sovietų valdžia paskelbė, kad per 
sausio mėn. pramonės produkcija pakilo 
6.3 proc., o darbo jėgos produktyvumas — 
5.5 proc. Spėjama, jog tai yra Andropovo 
įvestosios griežtos darbo disciplinos rezul- 
'atai.

— 1982 m. Pietų Afrikoje mirties baus
mė įvykdyta 99 juodukams Ir 1 (baltajam.

— Kai sovietų satelitas Cosmos 1402. iš
ėjo ir savo orbitos ir krito žemėn, vokie
čiai ėmėsi atitinkamų apsaugos priemonių. 
Dabar Bonnos vyriausybė nori, kad Mask
va apmokėtų jiems išlaidas.

— 1982 m. britų nuo gaisrų draudimo 
kompanijos išmokėjo daugiau kaip 360 
mil. svarų nukentėjusiems. Padegimai ir 
neatsargumas sudarė trečdalį visų gaisrų.

— Namibijos Swapo partizanų lyderis 
buvo nuvykęs į Kiniją. Kinai pažadėjo 
paramą ginklais.

— Amerikiečių, olandų ir britų moksli
ninkų sukonstruotas, infraraudonųjų spin 
dūlių astronominis satelitas „IRAS“ pa
leistas iš Kalifornijos. Jis turi 10 pėdų il
gumo teleskopą. Orbita parinkta 560 my
lių aukštyje. Satelito kaina 180 mil. dole
rių. žemę apskrieja kas 103 minutes.

JEIGU ANDROPOVAS BŪTŲ ĮVELTAS 
Į SĄMOKSLĄ PRIEŠ POPIEŽIŲ...

Amerikos viceprezidentas George Bu
shas televizioj interviu metu pasakė, kad 
JAV vyriausybei būtų sunku vesti derybas 
su sovietų vadovu tuo atveju, jeigu būtų 
įrodytas jo ryšys sąmoksle prieš popiežių. 
Bushas buvo užklaustas, ar jis viešėdamas 
Vakarti Europoje sužinojo ką nors naujo 
apie tariamą ry.šĮį tarp bulgarų ir pasikė
sinimo į popiežiaus gyvybę. Koresponden
tas pasakė kad yra pasklidusi nuomonė, 
Jog JAV nelinkusios tą klausimą kelti vie 
šumon, kadangi tuo atveju būtų beveik 
neįmanoma vesti derybas su Andropovu, 
kuris tuo metu buvo KGB šefas. G. Bushas 
į tai atsakė: „Mes nenorime to nei nuslėp
ti, nei iškelti. Tą reikalą dabar sprendžia 
Italijos teismas. Mes, žinoma esame sudo
minti, kad tiesa iškiltų į viršų. Tai tiesiog 
sąžinės dalykas. Tai įvykis, kuris sujaudi
no visą pasaulį. „Nuomonė, kad mes nori
me nuslėpti tiesą, yra grynas prasimany
mas.“ Nžkiaustas, ar ryšio įrodymas ap
sunkintų derybas, Bushas atsakė:“ Atvi
rai pasakius, jeigu šita hipotezė pasitvir
tintų, tai rasti bendrą kalbą būtų iš tiesų 
labai sunku“.

LENKŲ RAITOJI POLICIJA
IŠVAIKĖ DEMONSTRANTUS

Taip vadinama, Zomo policija Varšuvo 
je apmėtė demonstrantus ašarinių dujų 
granatomis kai apie 3.000-4.000 žmonių 
susirinko paremti uždraustos „Solidaru
mo“ organizacijos. Keletas žmonių buvo 
areštuota. Demonstrantai ėjo skanduoda
mi Lecho Walęsos vardą ir įšaukdami: 
„Norint laimėti, jūs pirmiausia turite mus 
užmušti“ ši demonstracija įvyko po mišių 
bažnyčioje, kurias buvo užsakę buvę ka
liniai, ryšium su simboline tryikliktąja mė
nesio diena. Kaip žinome karo stovis Len 
kiijoje buvo įvestas 1981 m. gruodžio 13 d.

Walęsa buvo tris dienas tardomas Var
šuvos karinėje prokuratūroje. Iš jo norė
ta sužinoti apie Jaceko Kurono ir kitų 
Darbininkų Savigynos Komiteto (KOR) 
narių veikią, kurie apkaltinti 'bandymu 
nuversti esamą valdžią. KOR nariai daug 
prisidėjo steigiant „Solidarumą“ ir kai 
kurie iš jų, įskaitant Kuroną, patardavo 
Walęsai. Taipgi jo parodymai yna labai 
svarbūs teismui. Walęsa buvo įspėtas, kad 
jis nekalbėtų -su korespondentais apie 
klausimus, kurie jam buvo pateikti tardy
mo metu. Esantieji laisvėje KOR nariai 
praneša', kad Kurono ir kitų narių teismas 
turėtų įvykti pavasarį. Jie taip pat sako, 
kad Kuronas ir Adamas Michnikas bei 
kiti du KOR'o nariai reguliariai pasimato 
su giminėmis ir gauna Iš jų maisto siunti
nius. Kitam KOR'o nariui dr. Janui Jo- 
sefui Lipskiui, dėl jo blogos sveikatos būk 
lės, areštas buvo laikinai atidėtas. Mano
ma, kad visus areštuotus KOR disidentus 
teis kariuomenės teismas.

ATSTOVAI RUSSO IR DURBIN SIŪLO 
(PASKELBTI VASARIO 16

,LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENĄ“

JAV Kongreso nariai Marty Russo ir 
Richard Durbin (IL.) Atstovų Rūmuose 
pasiūlė Jungtinę Rezoliuciją (H.J. Res. 
69) kuriuo prašoma JAV Prezidento išleis
ti proklamaciją, skelbiančią Vasario 16 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIE
NA ir kviečiančią Jungtinių Valstybių gy
ventojus švęsti tą dieną atitinkamomis iš
kilmėmis ir veikla, šiai rezoliucijai pra
vesti reikalinga 218 Kongreso narių pri
tarimo.

JEI (ŽMONA LAUKIASI
Paradoksalus atrodo gydytojo klausimas 

negaluojančiam vyrui: „Ar kartais jūsų 
žmona nelaukia kūdikio?“ Bet, kaip rašo
ma JAV medicinos spaudoje, tos šalies me 
dikai vis dažniau pateikia šį klausimą ne
galuojantiems vyrams. Tyrimai parodė, 
kad 22,5% vyrų, kurių žmonos nėščios, 
skundžiasi, apetito stoka, pykimu, pilvo 
skausmais.

Ši liga Europoje buvo žinoma jau Seno
vės Romoje, pirmykštėse Afrikos gentyse. 
Ten naujagimio tėvas paprastai kelias die 
nas gulėdavo lovoje, kad atgautų jėgas — 
tarsi pats būtų gimdęs.

Iki šiol medikai laikė, kad tai retas reiš
kinys. Pasirodo, jie klydo. Ročesterio 
(JAV) universiteto specialistai tvirtina, 
kad tuo skundžiasi kas penktas vedęs vy
ras.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Huddersfielde — vasario 20 d., 1 vai. St. 
Joseph's baž„ Somerset Rd.

Manchesteryje — vasario 27 d., 12.30 vai.
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.

Birniinghame — vasario 20 d., 18 vai., 19 
1 Park Rd/ Moseley.
Wolverhamptone — vasario 26 d., šešta

dienį, 16 vai., šv. Petre-Pauliuje, North 
St.

Nottinghame — vasario 27 d„ 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.
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