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JAV VALSTYBĖS SEKRETORIAUS ...

SVEIKINIMAS
LIETUVOS CHARGE d'AFFAIRES 

DR. S. A. (RAČKIUI
Gerbiamas p. Charge d'Affaires,
ryšium su 65-tomis Lietuvos Nepriklau 

samytės Metinėmis, man suteikta maloni 
pareiga perduoti Jums ir visai lietuvių 
tautai Jungtinių Amerikos Valstybių vy
riausybės, o kartu ir visos amerikiečių 
tautos kuo geniausius linkėjimus ir viltis.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos tauta nu
simetė svetimųjų jungą ir paskelbė savo 
nepriklausomybę. Per 22 laisvės metus 
lietuvių taiuta parodė didelį pasiryžimą 
ir pasiaukojimą kuriant laisvą ir demok
ratinę valstybę ant Baltijos krantų. Bet, 
kaip žinome iš istorijos, šis kilnus pasie
kimas buvo tragiškai anuliuotas 1940 me
tais, kai Sovietų Sąjunga, nusižengdama 
Tarptautinei Teisei, užėmė ir aneksavo 
Lietuvą.

Jungtinės Valstybės pasmerkė Lietuvos 
aneksavimą 1940 metais, tą patį jos daro 
ir šiandien. Mes nepripažįstame Lietuvos 
priverstino prijungimo prie Sovietų Są
jungos.

Dabartinė administracija, kaip ir anks
tesnės, gerbia Jūsų tautiečių nenuilstamą 
kovą už laisvę ir užtikrina Jus, kad 40-jų 
metų įvykiai Lietuvoje niekada neišdrįs 
iš mūsų atminties ir, padarytas blogis Jū
sų tautai, vieną dieną bus atitaisytas. 
1983 m. vasario 15 d. Nuoširdžiai Jūsų,

George P. Shultz

APIE „DINGUSIAS VALSTYBES“
Atsiliepdamas į anksčiau THE TIMES 

dienraštyje išspausdintą straipsnį apie 
„dingusias valstybes“ (E.L. 11.11), Jonat
han Duxmoore, Londone veikiančio Insti
tuto konfliktams tirti bibliotekininkas, pa
rašė to pat laikraščio Redakcijai laišką, 
kuris pasirodė vasario 21 d. Laiške buvo 
taip pasakyta:

— Richardo Dowdeno straipsnis („Din
gusios valstybės paskutinis pasiuntinys“ 
vasario 8 d.) pradžiugins tuos, kurie no
rėtu matyti 'Baltijos kraštų valstybingumą 
kaip istorinį fenomeną. Ar kais sutinka, 
ar ne. su dar tebeveikiančių pasiuntiny
bių aprašymu, pavaizduoj ant tai kaip ‘keis 
tų, tačiau nelaimingą 'anomaliją, — būtų 
visiškai klaidinga sugestionuoti, kad tas 
taip pat liečia tautas, kurias jos kaip at
rodo atstovauja.

Neatsižvelgiant lį nuolatinį iSpaudimą, 
trijų Baltijos respublikų viduje apsispren
dimo siekimas netik kad nemažėja, bet 
pastaraisiais metais netgi žymiai padidėjo; 
apie tai kalba ir Europos Parlamento rezo 
liudiją, kurią autorius paminėjo.

Nuo to laiko, kai karo metu ‘Sovietų ka
riuomenė vėl okupavo Lietuvą, sovietų ko
vos prieš lietuvių partizanus nusitęsė ge
rokai į 1950-tuosius metus, o valdžia kraš
te Įsitvirtino vos prieš 30 metų. Gyvento
jų plačiai remdamas sąjūdis už tautinių 
bei civilinių teisių ‘atstatymą teoretiškai 
prasidėjo nuo 1972 m., kada jauno studen
to Romo Kalantos susideginimais privedė 
prie visos eilės tautinių riaušių ir demons
tracijų respublikos dviejuose didžiausiuo
se miestuose Kaune ir Vilniuje.

Nuo to laiko nuolatinį sąjūdžio augimą, 
ypač tarp sovietų išauklėto jaunimo, vaiz
duoja neoficialūs laikraščiai, kurių bent 
tuzinas išleidžiama Lietuvoje, taip pat 
dažni suėmimą“! bei teismai.

Kadangi Romos katalikų Bažnyčia: 
Lietuvoje visuomet vaidino vadovau
jantį vaidmenį, palaikydama lietuvių 
tautines ir kultūrines tradicijas (70 
nuošimčių Lietuvos gyventoj-ų yra ar tik 
nominalūs, ar praktikuojantieji katalikai), 
todėl visai suprantama jai įteko pakelti 
sunkiausias sovietų valdžias represijas.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika 
yra pats ‘Pilniausias ir ilgiausiai einantis 
savtlaidos laikraštis Sov. Sąjungoje: jo 
angliškoji laida yra lengvai gaunama.

Lietuvių disidentų gailia išryškėjo Soli
darumo laikotarpyje, kada sovietai buvo 
priversti aklai uždaryti Lenkijos sieną, 
kad apsisaugojus nuo „užkrėtimo lenkiš
ka liga“. ’

Pastangos Baltijos respublikų tauti
niams sąjūdžiams koordinuoti privedė prie 
jungtinio Baltijos komiteto įsteigimo 1979 
m., ir prie visos eilės dalinai sėkmingų 
stfeikų ir transporto ‘sustabdymų 1981 ir 
1982 metais. Užsienio keliautojai negalė
jo tiesiai' nuvažiuoti iš Kauno Į Rygą ir 
Taliną, bet ‘turėjo sukti per Maskvą.

Nors Baltijos kraštų pasiuntinybės Lon
done dabar neatstovauja nepriklausomų 
valstybių, Lietuva', Laitvija ir Estija jokiu 
būdu negali būti skaitomos, kaip „dingu
sios valstybės“ — sako laiško autorius.

AUSTRALIJOS SENATORIUS UŽ 
LIETUVĄ

Mūsų Pastogė praneša, kad Senatorius 
Don Chipp, Australijos demokratų partijos 
lyderis kreipėsi į Australijos užsienių rei
kalų ministerį Mr. Street ragindamas 
įbraukti Pabaltijo valstybes 'į Jungtinių 
Tautų komitetą dekolonizacijos klausi
mams.

„Teisiškai Australija nepripažįsta Esti
jos Latvijos ir Lietuvos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą, bet Jungtinės Tautos 
nepasirūpino jų statuso patiekti Jungtinių 
Tautų Dekolonizacijos pakomisei. Tas duo 
tų pagrindo iškelti sovietų kolonijų, įsi
gytų antrojo karo metu, klausimą.

Senatorius Chipp pastebėjo, kad Euro
pos parlamentas įsipareigojęs Pabaltijo 
reikalą iškelti Jungtinėse Tautose. „Aust
ralija turėtų sąjūdžio priekyje keliant Pa
baltijo neipriklausomybę. Mes turime reikš 
mingą ir įtakingą pabaltiečių ‘bendruome
nę šiaime krašte. Kremliui reikia primin
ti, kad paneigiant baltiečiams apsisprendi
mo teisę, pats laikas sovietų užgrobkimų 
neilšteistoa“.

SOV. SĄJUNGA CHEMINIŲ GINKLŲ 
KLAUSIMU

Sovietų Sąjunga nelauktai sutiko, kad 
cheminio ginklo naudojimo uždraudimo 
Klausimas būtų 'įtrauktas į Jungtinių Tau
tų Nusiginklavimo Komiteto pateiktą pro
jektą. Anksčiau Maskva buvo atmetusi ši
ta pasiūlymą, motyvuodami tuo, kad pil
nai pakako 1925 metų Ženevos sutarties, 
draudžiančios cheminio ginklo panaudoji
mą karo metu.

Nauja Sutartis, deja, nepasako, kokių 
veiksmų reikėtų imtis prieš agresorių, pa
naudojusį cheminį ginklą.

BOMBA AMBASADOJE
Skotland Y ardui pavyko sėkmingai iš

montuoti 'bombą, kuri paštu ‘buvo 'atsiųsta 
I JAV ambasadą Londone.

SOVIETŲ — GRAIKUOS DERYBOS
Atėnuose baigėsi sovietų ilr graikų dery- 

bos.Sovietų ministrų pirmininkas Nikalai 
Tichonovas ir graikų ministrų pirminin
kas pasirašė sutartį dešimčiai metų. Pa
sirašyta sutartis vargu ar pilnai patenkins 
Graikijos. Socialistų partijos lūkesčius 
gauti didesnę ekonominę .pagalbą iš Sovie 
tų Sąjungos.

Daugiau negu 1'500,000 t. Graikijos apel 
sinų ir citrinų teko sunaikinti, nes sovie
tų bloko šalys nupirko šiuos vaisius už 
pigesnę kainą iš Italijos ir Ispanijos. Grai 
kų eksportas į Sovietų Sąjungą 1982 m. 
siekė 110 mln. svarų, o sovietai atitinka
mai pardavė graikams prekių už 442 mln. 
svarų.

SPROGIMAS ATĖNUOSE
Per išleistuvių vakarą, kurį Atėnuose 

suruošė Graikijos parlamento prezidentas 
Jainis Averas čia viešinčio N. Tichonovo, 
Sovietų ministrų pirmininko, garbei, neto
li iškilmitį vietos su dideliu triukšmu spro 
go bomba, lalbaai išgąsdinusi visus svečius. 
Mačiusieji pasakoja, kad apie 11 vai. va
karo, keletą minučių po sprogimo, poky
lis buvo skubiai nutrauktas ir dalyviai 
išsiskirstė. Nežinoma, kas padėjo bombą.

... SIAUTĖ PŪGA LIBANE
Libane neseniai siautė sniego pūga. 

Kai kurie kaimai buvo atkirsti nuo išori
nio pasaulio Amerikiečiai, kartu su Sovie
tų Sąjungos stipriausiu sąjunignninku Vi
duriniuose Rytuose — Sirija, padėjo ne
laimės ištiktiems Libijos gyventojams. 
Tarp amerikiečių karių ir Sirijos karių 
Užsimezgė netgi daulgystė. Sirijos kariai, 
pamatę ant amerikiečių karių pečių emb
lema su Amerikos vėliava, su nuostaba 
ir pagarba vis kartojo: „Amerika, Ame
rika“.

PRANCŪZAS APIE ANDROPOVĄ ...
Glaudė Cheysson, Prancūzijos užs. reik, 

ministras, grįždamas iš Maskvos, kur tu
rėjo pasikalbėjimą su Sovietų lyderiu Ju
rijum Andropovu, — pasakė žurnalis
tams, kad jam pasirodė, jog Andropovo 
galvoje yra kompiuteris. „Jis yra rimtas, 
tikslus žmogus, kuris nepadaro jokio susi 
jaudinimo, prisilaiko faktų ir matematiš
ko galvojimo“. Jis esąs „neromantiškas“

J. Andropovas priėmė prancūzų dele
gaciją Kremliuje ir perskaitė jiems jau 
senai žinomą Sov. Sąjungos nusistatymą 
Europos raketų klausimu. Tas Prancūzi
jos užs. reik, ministrui buvo neįdomu, nes 
tas dokumentas taikomas visoms NATO 
valstybėms, o ypatingai Amerikai. „Mašk’ 
vai atrodo, kad tik su JAV reikia skaity
tis“. Nebuvo kalbėta apie Sovietų - Pran
cūzijos viršūnių susitikimą.

Dauguma prancūzų komentatorių pava
dino tą Cheysse - Andropovo pasikalbėji
mą „kurčiųjų dialogu“.

SOV. RUSIJOJE
ŠCARANSKIS NUTRAUKĖ BADO 

STREIKĄ
įkalinto sovietų disidento motina Ida 
Milgron pasakė, kad jos sūnus, Anato
lijus ščaranskis nutraukė keturis mėne
sius tęsusi bado streiką. Jis buvo pakal
tintas šnipinėjimu ir nuteistas 13 metų 
kalėjimo.

Ji neseniai gavo nuo sūnaus laišką,, ku 
riame rašoma, kad jis nutraukė bado strei 
ką ir, kad jo sveikatos būklė pamažu ge
rėja, galvos skausmai ir silpnumas pra
eina, jis vis dar Skundžiasi stipriais šir
dies skausmais.

Ščairanskis pradėjo bado streiką praė
jusių metų rugsėjo 27dieną, kai jam už
draudė susirašinėti su giminėmis.

Jo motina, Milyrom pasakė, kad jai 
tapo lengviau, išgirdus, kad jos sūnus nu
traukė bado streiką, bet jai kelia rūpestį 
sūnaus širdies skausmai ir, kad jo nepa
talpina ligoninėn.

NUTEISTAS MINISTRAS
Sovietų laikraštis „Trud“ praneša, kad 

Marių Sovietinės Autonominė S. respubli
kos Socialinio Aprūpinimo ministras J. 
Piskariovas, dėl kyšių ėmimo buvo atleis 
tas iš pareigų ir nuteistas vieniems me
tams pataisos darbų. Jame taip pat rašo
ma, kad jis buvo pašalintas iš Komunis
tų partijos narių.

RUSAI PAVOGĖ JAV GINKLŲ
... PASLAPTIS

Didžioji dalis sudėtingų prietaisų ku
riuos rusai panaudojo savo tarpkontinen- 
talinėms raketoms gaminti1, buvo pavogti 
i'š Amerikos kompiuterių firmos, kai ji 
buvo išstačiusi Šveicarijos parodoje. Tą 
išaiškino JAV Oro pajėgų sekretorius Ver
ne Orr, kalbėdamas Vašingtone vasario 
21 d.

Jis pasakė, kad kai kuriuos prietaisus 
rusai įsigijo legaliu būdu, bet kitus — pa
vogė iš Vakarų. Pavyzdžiui, rusai legaliai 
įsigijo iš JAV šlifavimo įrankius, kurie 
reikalingi mikroskopiniams.;, rutuliniams 
guoliams gaminti. Tie guoliai naudojami 
raketų taikymo sistemoms, r,.

Bet didžioji technologijos dalis,.- kuri 
yra panaudota sovietų tarpkontinentali- 
nėms raketoms SS-19, kurios' yra didžiau
sios visame pasaulyje, buvo pavogta iš 
JAV kompiuterių firmos, kuri buvo paro
džiusi prietaisus Šveicarijos parodoje 
1972 m.

Oro pajėgų sekretorius perspėjo, kad 
branduolinių ginklų „užšaldymo“ pasiūly 
mai yra labai pavojingi, nes jie sudaro 
įspūdį, kad yra lengvas būdas ginkluotei 
sustabdyti.

J. ANDROPOVAS GAUNA DAUG 
LAIŠKŲ

Kaip pranešė „Daily Telegraph“ Mask
vos korespondentas, Kremlius pasirodė pa 
kankamai sąžiningas, paskelbdamas 
PRAVDOJE, kad J. Andropovas gauna 
piktus laiškus iš Vakarų. Juos rašo „žmo
nės, kuriems nepavyksta suprasti Sovietų 
politikos“. Laikraštis paskelbė daug pagy 
rimo laiškų, gautų iš Amerikos, bet nepa
skelbė nei vieno pikto laiško.

Lenkija
L. VALESA NEDALYVAVO MIŠIOSE
Lech Walęisa, uždrausto Solidarumo ly

deris, buvo pakviestas atvykti į Kotowi
ce, kur buvo užsakytos mišios už karo sto
vio metu Lenkijoje nužudytuosius.

Paskutiniu momentu L. Walęsa atsisakė 
važiuoti dėl „techniškų“ priežasčių: jo au 
tomobilis yra sugedęs. Bet jeigu ir būtų 
pataisytas, tai žiemos keliu yra pavojin
ga atlikti tokią kelionę. Todėl jis pasakė: 
„Šiuo metu mes nevažiuosime“.

L. Walęsa paneigė, kad valdžia 'padariu
si spaudimą jam nevažiuoti, nes po tokių 
pamaldų paprastai kyla demonstracijos. 
Prieš dvi savaites panašios demonstraci
jos įvyko trijuose Lenkijos miestuose, 
įskaitant ir Varšuvą.

Lenkijos min. pirmininko pavaduotojas 
M. Rakowski perspėjo, kad Popiežiaus vi
zitas birželio mėn. priklausys nuo to, ar 
Romos katalikų. Bažnyčia užtikrins kraš
te ramybę prieš vizitą ir laike to vizito.

Vasario 23 d., tuoj pat po mišių Kato
wice katedroje, į ‘bažnyčią atėję policijos 
pareigūnai suėmė pamaldų organizatorių 
Kazimierą Switoną. Užsienio žurnalistams 
policija buvo uždraudusi įeiti į bažnyčią:
j f i

PERKELTAS S. I. KONGRESAS
Soc. Internacionalo kongresas, kuris 

šiais metais balandžio 7—16 dd. turėjo 
įvykti Sydnejuje, Australijoje, dabar per 
keltas ir įvyks Lisabonoje, Portugalijoje, 
tomis pat dienomis.

Baltijos kraštai
REPRESIJOS BALTIJOS KRAŠTUOSE
Vasario 24 d. Ženevoje „Baltiečių Sąjū

dis“ įteikė JTO Žmogaus /teisių komisijai 
memorandumą, kuriame yra nurodytos 
naujos sovietų represijos prieš žmogaus 
teisių aktyvistus Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje.

VLIKO ATSTOVAS 
ANTIKOMUNISTINĖS

LYGOS KONFERENCIJOJE
Dviejų tarptautinių antikomunistin/ių or 

ganizacijų (WACL — Pasaulio Antikomu- 
nistų Lygos ir APAOL — Azijos Tautų 
Antikomunistinės Lygos) jungtinė konfe
rencija Tokyo mieste įvyko 1982 m. gruo
džio 6-9 d„ kurioje VLIKą atstovavo Al
gis Taškūnas iš Australijos. Konferencijoj 
dalyvavo apie 170 delegatų. Estams atsto
vavo ponia Anne>-Mari Oskar iš Švedijos. 
Konferencijoj dalyvavo taip pat latvė Ai- 
ją Abens iš Toronto, atstovaudama Amti- 
Bolshevik Bloc of Nations.

Konferencijos metu VLIKO atstovas už
mezgė ryšius su Belgijos, Vietnamo, Zairo, 
Rumunijos, Švedijos, Australijos ir kitų 
kraštų atstovais ir žurnalistais.

Pirmame bendrame posėdyje abiejų pa>- 
grindinių organizacijų generaliniai sekre
toriai pateikė pranešimus apie savo veik
lą. Vėliau sekė pranešimai iš atskirų sri
čių. Daugiausia dėmesio susilaukė Sovietų 
disidentas Mikhail Makarenko ir ukrainie
tė Slava Stetsko, kuri savo kalboje apie 
Rytų Europą paminėjo ir Lietuvą. Bendrai 
pranešimai daugiausiai lietė Azijos prob
lemas.

A. Taškūnas gavo progos pasisakyti tik 
sekančiame posėdyje, kuriame buvo svars
toma problema kaip pasipriešinti komu
nizmo ekspansijai. Kalbėdamas pabaltie
ji ų vardu, jis tarp kitko pasiūlė, kad visi 
konferencijos dalyviai paragintų savo 
kraštų piliečius, kad įsijungtų į laiškų ra
šymą Sovietų kaliniams; kad kreiptųsi į 
Andropovą ir į savo kraštų vyriausybes 
su prąąymų, kad. Klaipėdos bažnyčia būtų 
sugrąžintą tikintiesiems, šie pasiūlymai 
susilaukė plataus pritarimo.

A. Taškūnas plačiai paskleidė atsivežtą 
literatūrą gautą iš VLIKO įstaigos, apie 
Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraštus.

Būdamas Tokyo mieste, A. Taškūnas ap 
tanikė Kolumbiečius vienuolius, kur turė
jo pasikalbėjmą su kunigu B. Vale. Jis 
pažadėjo iškelti lietuvių kalinių vargus 
ekumeninės „Peace and Justice“ rėmuose.

A. Taškūnas taipgi matėsi su Pranciško
nų viršininku; kun. Campion, kuris paža
dėjo perspausdinti ir išplatinti Kalinių Bi 
čiulių Draugijos lapelį aprašantį Nijolės 
Sadūnaitės, Antano Terlecko ir Simo Ku
dirkos pergyvenimus.

Sofijos Universitete, Tokyo, VLIKO at
stovas užmezgė ryšius su dekanu, Kun. 
dr. Pięrre del Campanai, S.J. Jis pažadėjo 
mūsų spausdintus apie Lietuvą ir sovieti
nius kalinius išversti į Japonų kalbą ir 
juos išplatinti'.

Hong Kongte A. Taškūnas aplankė du 
universitetus, palikdamas informaciją apie 
Lietuvą, ir užmezgė ryšius su .Reader's 
Digest vys. redaktoriumi, Viktoru Laniaus 
ku.

Savo plačiame pranešime, atsiųstame 
VLIKO įstaigai, A. Taškūnas iškėlė visą 
eilę pasiūlymų dėl pabaltiečių akcijos su
stiprinimo Antikomunistinėje Lygoje ku
rie bus apsvarstyti VLIKO .Valdybos po
sėdžiuose.

Sekanti šių antikomunistinių organiza
cijų konferencija įvyks 1983 m. Fiji sa
loje. (Elta)

NAUJAS IZRAELIO GYNYBOS 
MINISTRAS

Atleidus iš pareigų Izraelio gynybos mi
nistrą Sharoną , naujuoju ministru paskir 
tas Mošė Arens, ligšiolinis Izraelio amba
sadorius Vašingtone.

M. Arens yra gimęs Lietuvoje ir, emig
ravęs į JAV, tarnavo Amerikos kariuome
nėje 1939—45 m. kare. Jis yra aeronauti
kos inžinierius, dirbęs prie Izraelio reak
cinio naikintuvo konstrukcijos.

...D. Britanija ....
BRITANIJOS DARBIECIAI 

KATASTROFIŠKAI PRALAIMĖJO
Papildomuose rinkimuose i parlamentą 

vienoje Londono apylinkėje — Bermond
sey —r kurioje per daugelį metų buvo iš
renkami didele dauguma Darbo partijos 
atstovai — vasario 24 d, rinkimuose 9319 
balsų persvara buvo išrinktas Liberalų — 
Soc. dem. santarvės kandidatas S. Hughs.
"Darbo partijos kandidatu šiuose rinki

muose buvo Kairiojo sparno aktivustas, P. 
Taitchel prieš kurį kovojo dešiniojo Spar- 
,no nariai.

PASAULYJE
— Sovietų, min. pirm,' N. Tikhonovas 

lankėsi Atėnuose. Vizito tikslas sustiprin
ti ekonominių ry’ių pagrindus su pirmąja 
Graikijos socialistų vyriausybe.

— Australijoj buvo paskelbta tautos 
gedulo diena. Miškų gaisruose žuvo daug 
giau kaip 70 žmonių, 8.000 liko be namų, 
nuostoliai siekia 500 mil. dolerių.

— Danija atšauks savo pritarimą-Euro
pos Bendruomenės kraštų praėjusiais me
tais pradėtoms prekybas sankcijoms prieš 
Sov. Sąjungą dėl Lenkijos (įvykių,

— Prancūzijos Užisn. reik. min. Cheysson 
Maskvoje pasimatė su Andropovu. Santy
kių pagerinimo vizitas buvo pratęstais 
dviem dienom.

— JAV Valst. sek. Shultzas apkaltino 
Bulgariją už teroristų globą.

— Čekoslovakijos žinių agentūra prane
šė, kad čekas, kuris grasino susprogdinti 
vidaus transporto lėktuvą su 34 keleiviais, 
saugumo saugumo pareigūnų buvo nušau
tas.

— Ispanijos prailgins krašto sutartį su 
JAV. kuri baigiasi gegužės mėn. 21 d. 
Amerikiečių karinės bazės liks ir toliau.

— .Daugiau kaip 1.600 ‘graikų, dirban
čiu JAV karinėse bazėse Graikijoj, paskel 
bė 21 dienų streiką, protestuodami' prieš 
prez. Reagano nutarimą padidinti karinę 
paramą Turkijai.
— Kinija pakvietė Taiwano sportininkus 

kartų treniruotis su jos olimpine sporti
ninkų grupe.

—'Palestiniečių parlamenti egzilėje pirmi 
ninkas pareiškė kad Palestinos valstybė 
bus įkurta dabar Izraelio okupuotam Va
karų krante ir Gazos juostoj, su sostine Je 
ruzalėj.

— Sirija pasižadėjo atitraukti savo ka
riu oiinenę iš Libano, kai iš ten pasitrauks 
Izraelio daliniai. Yra tikrų žinių, kad so
vietų kariai Sirijoj aptarnauja Sam-5 
tolimo nuotolio priešlėktuvinių raketų ba 
terij'ės. Dėl tų raketų Izraelis kėlė triukš
mą, ‘bet sovietai vis tiek jom aprūpino Si
riją. ?

,■— Buvęs sovietų sporto ministras. Ser
gei Pavlov paskirtas ambasadorium i 
Mongoliją. Andropovui nepatiko Pavlovo 
pomėgis ištaigingai gyventi'.

—JRytų Vokietijoj šiais metais suimta 
mažiausiai 14 religijos ir taikos 'aktyvistų.

—■’’■JAV specialus pasiuntinys Vid.' Ry
tuose Habib Velykas nustatė naują datą 
pradėti atitraukimą iš Libano Izraelio. Si- 
rijos'ir palestiniečių dalinių.

— V. Vokietijoj už šnipinėjimą suimtas 
sovietų prekybos misijjos narys Batače-• • - - vas.

— 'Kinija planuoja 30 proc; sumažinti 
valstybines subsidijas įvairioms prekėms 
ir maisto produktams. Kainas 'bus kelia
mos palaipsniui.

—"Sovietų laikraštis „Trud“ pranešė, 
5og Mari autonominės sovietų respublikos 
Butų ir viešųjų patarnavimų ministerfs 
Piskarovas už kyšių ėmimą išmestas iš 
partijos ir .nubaustas pataisomąją darbo 
stovykla.

— Praeitais metais ils jūros dugno iškel
tasis anglų karaliaus Henriko VIII karo 
laivais „Mary Rose“ šią vasarą bus išstaty 
tas parodai.

— Sov. Sąjunga įspėjo Jugoslaviją, kad 
naujai statomas filmas apie 1948 m. Mask 
vds ir Belgrado lūžį gali pakenkti abiejų 
kraštų santykiams. Filmas numatomas 
rodyti šių metų pabaigoje.

— Vyras, kuris Alderšhoto, D. Britani
joje,'kapinėse nuėmė 17 medinių kryžių 
ir vieną Dovydo žvaigždę nuo Falklande 
žuvusių karių kapų nubaustais kalėti 28 
dienas. '

— Sovietų mokslininkai tvirtina, kad 
jie pagamino vaistą, kuris išgydys alko
holikus. Vaistas, pavadintais Inmekarib, 
jau išbandytas ir bus pradėtas naudoti ki
tais metais.

— Olandija davė balsavimo teisę savi
valdybių rinkimuose krašte gyvenantiems 
nepi'tiečiams.

— Alkoholio vartojimas pasaulyje per 
paskutiniuosius 26 metų padvigubėjo. 
Dabar išgeriama alkoholinių gėrimų per 
metus už 110 milijardų svarų.

— Ispanijoj vykstančiuose pasaulio šach 
matų pirmenybėse praėjusią ęavaitę pir
mavo anglas T. Miles. Su pasaulio čempio
nu rusu .A.'Karpovu* jts sulošė lygiomis.

— Bradfordo miesto, D. Britanijoje, mu
sulmonų bendruomenė nori atpirkti 5 mo
kyklas ir paversti jas musulmonų mokyk
lomis savo 2.400 vaikams. Tame mieste iš 
viso yra apie 15.000 musulmonų valktį

— Jungtinių Tautų pranešimu, per.pa
skutiniuosius 15 metų mažiausia 2 milijo
nai žmonių buvo nuleisti mirti be teisėtų 
teismų. Iranas, P. Afrika; Argentina, Gva
temala ir Kolumbija yra laibiausiai tuo 
nusižęngę.

—- Bedarbių žygis Glasgove, Škotijoje, 
numatytas balandžio 23 d.
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NAUJOS KNYGOS
MARGUČIAI

Lietuvių liaudies meno literatūra pratur 
tėjo dar vienu puikiu veikalu. Tai dali 
Antano Tamošaičio knyga anglų kalba LI
THUANIAN EASTER EGGS — Margu
čiai.

Knyga kurią išleido Lietuvių Tautodai
lės Istitutas Kanadoje, yra neabejotinai 
pirmas šios rūšies leidinys. Tai didelio 
formato 216 puslapių knyga, kurioje yra 
80 pusi, teksto su margučių pavyzdžiais ir 
135 spalvuotų puslapių, kuriame pavaiz
duoti Įvairių spalvų lietuviški margučiai.

Knygoje yra aprašyta: pasiruošimas Ve 
Ivkoms ir margučių marginimas Įvairiais 
būdais; dažymas, naudojant vašką, ir spal 
vos išškutimas; margučių pavyzdžiai kitų 
lietuvių tautodailės tradicijų; liaudies me
nas ir margučiai; margučių dovanojimas; 
pirmoji Velykų diena ir margučiai; mar
gučių rinkėjai; margučių raičiojimas; mar 
°učių prietarai ir burtai; margučiai kaip 
namų papuošalas, ir pagaliau — margu
čių dažymas.

Knygoje yra duoti 1870 margučių pavyz 
džiai, surinkti iš visos Lietuvos.

Dail. A. Tamošaitis pažymi, kad margu
čiu papročiai Lietuvoje yra labai seni. 
Pirmą kartą margučius paminėjo M. Maž
vydas 1549 metais, dovanojęs naują lietu
višką knygelę „wietoye wedikas pauto“. 
Jau amate laikais buvo paprotys marginti 
Velykomis, ar kitoms šventėms, kiaušinius. 
Tais paprotys tęsėsi iki XIX a. galo, kada 
margučius dažė Velykoms ir Atvelykio 
šventėms, o vietomis ir Bv. Jurgio dienai.

Tais laikais, kai dar nebuvo cheminių 
dažų, margučius dažė kitomis priemonė
mis: šieno pabiromis, beržų vantų lapais, 
svogūnų lukštais ar ąžuolo žieve. Kiekvie
nas augalas duodavo kitokį atspalvi. Vaš
ko ar išskutimo būdu marginant, kaimo 
jaunimas galėjo išreikšti savo meno suge- 
Ibėjim/us. Tokiu būdu per šimtmečius mar
gučių menas išsivystė į atskirą liaudies 
meno šaką, kurią tyrinėja tautodailės spe
cialistai. Dail. A. Tamošaitis Šiuo metu 
yra žymiausias šios srities žinovas ir mar
gučių rinkinio savininkas.

Deja, XX amžiuje pasikeitus ekonomi
nėms ir kultūrinėms sąlygoms Lietuvoje 
ir prasidėjus industrializacijai, margučių 
papročiai, kaip ir kai kurios tautodailės 
tradicijos pradėjo išnykti. Lietuvos ne
priklausomybės laikais ta meno šaka vėl 
buvo pradėta atgaivinti. Nuo to laiko bu
vo pradėta sudaryti margučių rinkinius. 
Bene pirmas šioje srityje pasidarbavo is
torikas Tadas Daugirdas, išstatęs turtingą 
margučių rinkinį Kauno miesto muzieju
je. Po to ir kiti muziejai bei pavieni as
menys pradėjo rinkti margučius. Velykų 
proga daugelyje vietų užsienyje lietuviai1 
ruošia margučių šventes bei varžybas.

Dail. Antanas Tamošaitis, parašęs šią 
knygą, yra žinomas tapytojas, grafikas, 
kilimų audėjas ir meno mokytojas. Jis 
'<929 m. baigė Kauno meno mokyklą ir po 
to dėstė meno dalykus toje pat mokykloje, 
Vilniaus meno akademijoje ir Dotnuvos 
Žemės Ūkio akademijoje. 1944 m. išvykęs 
į Vakarus, meno dalykus dėstė Vokietijoje, 
Austrijoje ir Kanadoje. Pagaliau 1950 m. 
jis su žmona Anastazija įsteigė Kingsitone, 
Kanadoje, meno studiją ir tautinio meno 
muziejų.

Margučių meno .Antanas Tamošaitis iš
moko iš savo mamytės. Jis pradėjo domė-

F Neveravičius

Nuostoliu surašymas
(Iš bičiulio pasakojimo)

Bet kas ten? Tik tik besisupančiame vandeny
je baltuoja taškas. Vienas, toliau kitas, čia pat 
prie kranto trečias. Prieinam paplūdymin prie pat 
vandens. Tai plaukia žmonės. Tik kaip keistai plau
kia. Rankomis tik tik iriasi. Žiūrėk! Per dešimt 
žingsnių vandens ir smėlio riboje guli nuogas kūnas. 
Išpurtęs, pamėlęs. Bangelės krutinamas lėtai juda, 
lyg norėdamas apsiversti. Dryžų marškinių likučiai 
skalaujasi vandenyje. Skenduolis. Ir anas taškas jū
roje ir tas arčiau. Svečiai iš bendro karsto. Plaukia, 
slenka j krantą, ramūs, sakytum pasitikį, kad kran
tą priplauks.

— Tie jau baigė savo kelionę, — pasakiau ty
liai.

Nusisukom nuo jūros. O ten jie suposi bango
se, lyg priekaištaudami mums gyviems, tiesė į kran
tą rankas ir plaukė artyn.

Baltija! Toji pati, kur skalauja mūsų krantus. 
Tokia artima ir tokia drauge tolima. Lavonais už
tvindė kelią namo.

Grįžom prie savo sandėlio. O ten vėl naujiena.
Prie durų stovi pilietis su raudona penkiakam

pe žvaigžde, prisegta prie švarkelio ir bando laužti 
spynelę.

— Ko tamsta čia nori? — paklausiau rusiškai.
— Tai jūs čia apsigyvenot?
— Taip.
— O komendantūroj ar registravotės?
— Taip. Anglų komendantūroj.
— Ne, ne anglų. Pas sovietų komendantą.

M. Dv.

Oi, kad aš turėčiau...
(Linksmai liūdna dainelė)

Oi, kad dar turėčiau motinėlę drūtą, 
tai suteikčiau džiaugsmo siuntiniu 

didžiausiu.
Bet jei šimtametė dar kolchoze kruta, 
tai kaip jai ten sekas net ir nepaklausiu.

Oi. kad dar turėčiau gyvą ten tėvelį, 
nors ir veilokuotą kviesčiau čia į 

puotas.
Bet jei jis dar gyvas ir atvykti gali, 
•tai tegu dar riša basas Maskvai šluotas.

Oi, kad aš turėčiau čia brolelį seną, 
tai aš jį mylėčiau, apkabinčiau rankom...
Bet jei mano brolis čia seniai gyvena, 
tai mes ir per šventes viens kito nelankoma.

Oi, kad dar turėčiau seserį Agniešką, 
siųsčiau kailių paltą su pirmuoju 

gruodu.
Bet jei ji per spaudą jau manęs 

pajieško, 
tai aš adresėlio niekam nebeduodu.

Oi, kad aš žinočiau jauniaus brolio kapą, 
tai aš jam statyčiau marmurinį kryžių.
Bet jei jis nelaimėj krito čia kaip lapas, 
tai paženklint kapo dar nepasiryžau.

Oi, kad aš turėčiau čia kovos 
draugužį, 

tai aš jam padėčiau atsistot ant kojų.
Vienas čia viskelę vis pilių į gūžį, 
o į sibirioką tik ranka numoju.

Oi, kad aš turėčiau pinigėlių puodą, 
duočiau Tautos Fondui, duočiau kur tik 

reikia.
Bet kam duot, jei kitas už mane 

paduoda, 
už mane palaksto, už mane ir veikia'.

tis tuo menu dar būdamas pradžios mokyk 
loję, rinkdamas liaudies meno pavyzdžius. 
Nuo 1926 m. jis rinko liaudies meno eks
ponatus muziejams. Tuo pat laiku, jis pra
dėjo rinkti ir margučių pavyzdžius. Jo pir 
mas straipsnis apie margučius buvo at
spausdintas „Pavasaris“ žurnale 1928 m. 
Po to sekė kiti. Iki 1945 m. jis buvo surin
kęs jau per 1500 margučių pavyzdžių. 
1949 m. jis suruošė pirmą margučių paro
dą Montrealyje ir .atspausdino katalogą.

Knygą „Lithuanian Easter Eggs“ dail. 
A. Tamošaitis ruošė nuo 1970 m. Tuo tiks
lu jis lankėsi įvairiuose kraštuose ir kal
bėjosi su daugeliu1 margučių rinkėjais ir 
žinovais. Jis žiūri |į margučius meno kriti
ko akimis. Jo knygoje yra surinkti tiktai 
tokie margučiai, kurde jo nuomone yra tik 
ri lietuvių liaudies kūrybos pavyzdžiai.

Knyga yra labai gražiai išleista, įrišta 
kietais drobiniais viršeliais ir su spalvuo
tu menišku .apianku. Knygos kaina 23 dol., 
persiuntimui į užsienį reikia pridėti 3 
dol. Užsakymus siųsti šiuo adresu:

The Lithuanian Folk Art Institute,
243 South Kingsway,
Toronto, Ont., M6S 3VI, Canada.
Ši knyga turėtų būti netik kiekvienoje 

žymesnėje bibliotekoje, bet ir visų šviesuo 
Irų knygų lentynose. Gera velykinė dovana 
draugams. J.V.

Antanas Tamošaitis, LITHUANIAN 
EASTER EGGS, published bv the Lithua
nian Folk Art Institute, Toronto, Canada, 
1982. Ta pati leidykla anksčiau yra išlei
dusi knygą apie lietuvių tautinius rūbus 
„Lithuanian National Costume“, kurios 
tutorial — Anastazija ir Antanas Tamo
šaičiai.

Net krūptelėjom nustebę.
— Tai šit ką, — pareiškė pilietis. — Dabar 

septynios, — pažvelgė į rankinį laikrodėlį. — Kad 
ligi devynių iš čia išnyktumėt. Kitaip su milicija 
išmesiu jus lauk su daiktais.

Apsisuko ir dingo už kampo. Net žado nete
kom. Kur pakliuvom? Kas per sovietų komendan
tas? Nieko nesuprantam. Nusprendėm eiti į ko
mendantūrą prašyti globos.

Malonios išvaizdos seržantas šypsodamas iš
klausė pasakojimo.

— I am sorry! — skėstelėjo rankomis. — Ten 
rusų rajonas. Aš nieko pagelbėti negaliu.

Ir toliau maloniai šypsosi.
Grįžtam, it musę kandę. Vakaras sparčiai įsi

gali, o nakvynė aiškiai prarasta.
Susirenkam mantą ir kraustomos į pašiūrę prie 

Jeronimo būdelės. Lovų ten nėra, tad tiesiamės ant 
žemės.

— Gal ir Čia dar rusų rajonas? — klausiu Je
ronimą-

— O ką aš žinau, — atkerta šis, ir jauti, kad 
sunerimsta. Tačiau bando juokauti.

— Išsiverdam improvizuotoj lauko virtuvėj ant 
trijų sustatytų plytų vakarienę ir užmiegam naujoj 
buveinėj.

Anksti rytą prižadino mus keistas žvangėjimas, 
lyg būtų kas skarda barbenęs.

Greitai apsirengiau ir išslinkau iš pašiūrės pa
sižiūrėti.

Vaizdas buvo aiškus. Krautuvėlės langas iš
kultas, durys atplėštos. Kažkokie žmonės tik zuja 
čia pro duris Čia pro langą, nešasi duoną, skardi
nius indus, paketus.

Einu į ligoninę. Tarpdury susitinku gydytoją 
čeką. Tik išlipęs iš lovos, vien dryžuota pižama ap
sivilkęs. Sakau:

Su livturiuifi 
Įtasautyje
ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBO 

ČIKAGOJE VEIKLA
Lietuvių, gyvenusių Anglijoje, klubo 

visuotinis susirinkimas buvo 1982 m. gruo 
džio 12 d. Vyčių salėje. Buvęs pirmininkas 
J. Jokubka savo kalboj ragino visus na
rius atlikti pareigas ir švenčių proga pa
remti organizacijas, spaudą, radijo valan
dėles ir t.t. Iš klubo kasos ’buvo paskirta 
šioms aukoms apie 500 dol.

Europos Lietuviui paremti klubas pas
kyrė 25 dol. Be to klubo nariai suaukojo 
tam pat tikslui 86 dol.

Į naują valdybą išrinkti šie asmenys, 
kurie pasiskirstė pareigomis: Vladas Pa- 
lilionis — pirmininkas, Jonas Jokubka — 
vicepirmininkas, Nina Liufoinienė — sek
retorė, Kazimieras Rožanskas — iždinin
kas, Alb. Matulis — parengimų vadovas, 
Eva Paulauskienė — ligonių lankytoja, 
Bronė Černiauskienė — parengimų vado
vo padėjėja, Alb. Adomaitienė — paren
gimų vadovo padėjėja. Jonas Aukščiūnas 
— valdybos narys.

Klubas turi 215 narių.

MIRĖ ŽYMUS SPORTININKAS
1982 m. gruodžio 3 d. Čikagoje mirė bu

vęs žymus Lietuvos futbolistas Vilius 
Trumpi jonas, žaidęs KSS — Klaipėdos 
sporto klubo komandoje.

Gimęs 1908 m. kovo 14 d. Klaipėdos 
krašte, Vilius Trumpijonas nuo pat anks
tyvos jaunystės buvo sąmoningas lietuvis. 
Futbolą žaisti pradėjo būdamas Šilutės 
gimnazijoje, nuo 1926 m. įsijungė į tuo 
laiku suorganizuotą KSS komandą. Ta 
komanda jau 1927 m. išsikovojo Lietuvos 
futbolo meisterio titulą, o Vilius joje bu
vo vienas Iš pagrindinių žaidėjų. Kelioli
ka kartų jam teko žaisti Lietuvos rinkti
nėje, runktynėse su kitų valstybių koman
domis.

Apsigyvenęs Čikagoje, V. Trumpijonas 
1959 m. įsijungė į „Lituanicos“ futbolo 
klubą, kur buvo treneriu. Jis mirė nuo 
širdies smūgio.

Atsiusta paminėti
Lietuvių dienos, 1982 m. gruodžio mėn. 

Iliustruotas žurnalas lietuvių ir anglų kal
bomis. leidžia A. F. Skirius, Hollywoodo, 
USA. Šiame numeryje — VLIKo Seimas 
Los Angeles mieste 1982.XI.6 d. Lietuvių 
vedybinių papročių aprašymas ir kt. įdo„ 
mūs straipsniai.

Skautų aidas, Nr. 10, 1982 m. gruodis. 
Oficialus Lietuvių Skautu S-gos organas. 
Red. v.s. Antanas Saulaitis, S.J. Chicago, 
USA.

Mūsų sparnai, Nr. 53, 1982 m. gruodis. 
Lietuvių evangelikų reformatų žurnalas. 
Redaktorius P. Bružas, Administratorius 
J. Palšis, 5718 S. Richmond St., Chicago, 
IL 60629, USA.

Karys, Nr. 10, 1982 m. gruodis. Pasau
lio liet, karių — veteranų mėnesinis žur
nalas. Red. Zigmas Raulinaitis, Brooklyn, 
USA.

Mūsų Vytis, Nr. 4. 1982 m. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio žurnalas. Red. Juozas To 
liušis, Chicago, IL, USA.

Elta — Press, Nr. 12, 1982 m. gruodis. 
Eltos informacijos italų kalba. Red. V. Min 
cevičius, Roma, Italija.

MUZ. A. JURGUTIS KALIFORNIJOJE
Muzikas Aloyzas Jurgutis, ligi šiol gy

venęs Čikagoje persikėlė gyventi į Los 
Angeles ir nuo vasario 1 d. pradėjo var- 
igoninkauti šv. Kazimiero bažnyčioje. Bu
vęs vargonininkas ir choro vedėjas B. Bud 
Hunas, dirbęs čia 30 metų, išėjo lį pensiją.

Su kornp. B. Budriūnu atsisveikinimas 
ruošiamas birželio 19 d., rengiamos Lietu
vių Dienos metu.

MIRĖ KUN. K. PATALAVIČIUS
Sausio 17 d. Madride, širdies 

smūgiu mirė kun. Kazys Patalavičius, gy
venęs ir dirbęs Ispanijoje nuo 1941 m.

Gimęs 1912 m. gruodžio 14 d. Sarginės1 
Jan., Šilavoto vis., Marijampolės a'psk., 
Kazys Patalavičius mokėsi Prienų Žiburio 
gimnazijoje 1925m. buvo išvykęs pas sa
leziečius Italijon, o iŠ ten 1930 m. buvo 
persikėlęs mokslus tęsti Portugalijon. Nuo 
1941 m. apsigyveno Madride, kur 1945 m. 
ouvo įšventintas kunigu.

Nuo 1954 m. kun. K. Patalavičius buvo 
gavęs leidimą lietuviškai valandėlei per 
Ispanijos radiją iš Madrido. Tą programą 
jis tvarkė ligi lietuviškos transliacijos bu
vo nutrauktos. Po to jis liko dirbti Madri
do radijo stotyje ir mokytojavo Salezie
čiu Politechnikos institute.

Instituto Rektorius pranešė, kad kum. 
K. Patalavičiaus laidotuvių mišias laikė 
vietos Saleziečių provinciolas, konceleb- 
vuojant apie 50 Saleziečių kunigų.

A. RŪGYTEI — 80 METŲ
Lietuvių istorijos draugijos veikėja 

Alicija Rūgytė, gyv. Čikagoje, sausio 4 d. 
atšventė savo amžiaus 80 metų sukaktį, 
švėkšniškių draugija suruošė jai pagerbti 
mą, kuriame dalyvavo nemažas būrys 
draugijos narių, draugų ir giminių.

A. Rūgytė, nors sulaukusi gražaus am
žiaus. dar daug dirba istorijos draugijo
je, redaguoja knygas, jas leidžia Ir plati
na. Dabar ji užsibrėžė išleisti AUŠROS 
pilną komplektą, to laikraščio šimto metų 
sukakčiai paminėti.

GEN. V. MIEŽELIUI 88 METAI
Buv. Lietuvos kariuomenės generolui 

Vladui Mieželiui, gyv. Phoenix, JAV, suka 
ko 88 metai. Sukakties vaišėse dalyvavo 
apie 70 svečių. Jubiliatas gavo daug svei
kinimų.

LIETUVIAI TARPTAUTINĖSE 
ENCIKLOPEDIJOSE

Tarp įvairių tarptautinių enciklopedijų, 
kurias leidžia Anglijos, Amerikos ir Vak. 
Vokietijos leidyklos, pastaruoju laiku iš
ėjo literatūros, muzikos ir politinių moks
lų stori tomai, kuriuose galima rasti ži
nių. ir apie lietuvių žymesnius kultūrinin
kus >bei jų kūrybą. Kai kuriais atvejais 
enciklopedijų leidėjai pakviečia lietuvių 
žinovus bendradarbiauti leidinyje, bet 
dažnai lietuviai prisideda visai pripuola
mai, neorganizuotai. Todėl, pav. literatū
ros enciklopedijoje, kaip rašo A. Vaškelis 
(Draugas, 1983.1.8), yra praleisti žymes
nieji rašytojai, o kiltiems duoda perdaug 
vietos.

Pagaliau 1982 m. Macmiilano leidykla 
Londone išleido pasaulyje labiausiai pasi
žymėjusių moterų enciklopediją „The 
Macmillan Dictlonery of Women's Biogra
phy“. 534 psl. knygoje yra įtrauktos 1500 
moterų biografijos, tarp jų bent dvi lietu
vės. Tai Emilija Platerytė (1806-31) ir 
Ona Mašiotienė (188'3-1949).

— Čia krautuvę plėšia. Praneškit telefonu į 
komendantūrą.

— Nėra pas mus telefono. Seserį pasiųsiu, — 
sako.

—Grįžtu į savo stebėjimo punktą ir netrukus 
matau dryžuotąjį gydytoją irgi slenkant į krautu
vėlę.

— Na, — manau, — gal ims tvarkyti plėši- 
kautojus.

Tuo pat tarpu iš skersgatvėlio išpuolė uždusęs 
rusų stovyklos pareigūnas su „Naganu“ rankoje. 
Paskui jį du milicininkai.

— Kas čia vyksta? — šoko prie manęs klaus
damas.

Rodau į krautuvėlę ir sakau:
— Matot krautuvę plėšia.
Raudonžvaigždis pareigūnas patikrina revolve

rį ir šoka prie krautuvės durų.
— Kas ten yra? Išeikit, — šaukia, atkišęs į 

duris ginklą.
Plėšiką utojai dingo, bet renkasi smalsuolių bū

relis. Vokiečiai — žvejai. Stovi ramiai ir stebi sceną.
Krautuvės tarpdury pasirodo dryžuotasis gydy

tojas su paketais rankose.
— Ką čia neši? — šaukia rusas.
— Aš, aš... daktaras... — mikčioja anas išsi

gandęs.
— Plėšikas tu, o ne daktaras! — rėkia rusas.

— Ei milicija, saugokit jį čia, kol aš grįšiu.
Gydytojas ima pastebimai drebėti. Iš baimės, 

ar nuo vėsoko rytmečio oro. Išmeta iš rankų pake
tus, bet rusas juos vėl jam įbruka ir įsako:

— Laikyk! O ne, tai šausiu.
— Kas plėšė? — klausia žvejų.
Tie nesupranta, tik galvomis linkčioja.
— Išverskit, — kreipiasi jis į mane.

(Bus daugiau)

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Pagal Australijos statistinio žinyno pa

teikiamais duomenis, 1978 m. Australijoje 
buvo 6,655 pirmos įkartos lietuviai ir 
3,792 antros kartos, jau Australijoje gimę; 
viso 10,447 lietuviai. Latvių Australijoje,. 
pagal 1978 m. surašymo duomenimis, bu
vo 21,800, estų apie 7,800.

PROF. A. MACEINAI — 75 METAI
Žinomas liet, filosofas prof. Antanas 

Maceina, gyv. Vak. Vokietijoje, sausio 27 
d. atšventė savo amžiaus 75 metų sukakti. 
Gyvendamas išeivijoje, jis profesoriavo 
Freiburgo ir iMuensterio universitetuose, 
parašė eilę filosofinių veikalų, kurie pa
sižymi gražia, sklandžia lietuvių kalba.

„NIDOS“ NAUJAS LEIDINYS
Mėgiamo lietuvių rašytojo Broniaus 

Railos naujausia knyga RAIBOS AGA
VOS, 400 psl. jau yra atspausdinta ,,Ni
dos“ spaustuvėje ir netrukus bus siuntinė
jama knygų klulbo nariams bei platinto
jams užsienyje.

Knygos kaina 6 išvarai, o „Nidos“ klubo 
nariams — 5 svarai. Įrišta į kietus virše
lius — vienu svaru daugiau.

MIRĖ INŽ. A. STAUSKAS
1982 m. gruodžio mėn. Detroite mirė inž. 

Aleksandras Stauskas, prieš karą išėjęs 
ginklavimo inžinerijos mokslus užsienyje 
ir tarnavęs karininku Lietuvos kariuome
nėje. Po karo kurį laiką mokytojavo Va
sario 16 d. gimnazijoje, o vėliau dirbo au
tomobilių pramonėjej Detroite, JAV.

Išėjęs pensijon, inž. A. Stauskas dar ku
rį laiką dirbo inžinierium konsultantu ir 
vertėju. Buvo pamėgęs tapybą ir muziką.

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dr. Antanas Rukša 
III tomas

Kovos su lenkais 1920—1923 m.
šis istorinis veikalas didelio formato, 

524 psl., 30 schemų, vardynas, kieti virše
liai.

IV-ji dalis — kovos su lenkais Suvalki
joje 1920 m. rugsėjo mėn. V-ji dalis — 
Žaligovskijada itr Vl-ji dalis — kovos ne
utralioje zonoje.

Išleido LKVS „Ramovė“ Centro Valdy
ba Clevelande 1982 m., talkinant „Kario“ 
redakcijai. Spausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, N.Y.

Šią vertingą knygą galima įsigyti pas 
„Ramovė" skyrių valdybų narius; Cleve- 
land'e pas skyriaus pirmininką K. Gaižu
tį, 18108 Hiller Ave, Cleveland, Ohio 
44119 USA.

Knygos kaina su persiuntimu Europoje 
19 dol.

ATVYKO IS LIETUVOS
1982 m. gruodžio mėnesį iš Lietuvos at

vyko į Čikagą pas savo dėdę dr. Antanas 
Pranckevičius. Jis buvo išleistas su visa 
šeima: žmona Liuda ir duktė Viktorija.

Dr. A. Pranckevičius yra geologijos in
žinierius, gavęs daktaro laipsnį Leningra
do universitete. 1975-77 m. dirbo prie du
jotiekių tiesimo ir suteikė žinių kiek di
sidentai naudojami prie tų darbų. Neaiš
ku, kokiu būdu jam buvo leista išvykti į 
Ameriką.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 96

Vienam privačiam zoologijos sodely 
yra du nenormalūs gyviai: keturiom1 kojom 
paukštis ir šešiom kojom veršis. Iš viso 
tame sode yra 36 galvos ir 100 kojų.

Ar galite apskaičiuoti, kiek ten. yra gy
vulių ir paukščių?

Atsakymas Nr. 95
Prieš 20 valandų.

Caro laikais Rusijos žydelis įkrito lį upę 
ir pradėjo skęsti.

— Gelbėkit, nemoku plaukti, — šaukia 
žmogelis.

— Tai žydais, tegu skęsta, — ant kranto 
kalbasi du policininkai.

Trečią kartą iškilęs į paviršių, žydelis 
surėkia:

— Mirtis carui!
Nieko nelaukę, policininkai šoka į upę. 

ištraukia nelaimingąjį ir uždaro jį į da
boklę už pasikėsinimą prieš carą.

Emigrantas atvyksta į Kanadą, Ieško 
darbo fabrike. Neranda. Važiuoja į miš
kus. Užeina į vieną darbo kontorą. Darlbo 
yra, bet tik specialistams medžių kirtė
jams.

— Ar tamsta esi prityręs medžių kirtė- 
jas? — klausia kontoros tarnautojas.

— Žinoma! Daug medžių esu iškirtęs, — 
užtikrina vyrukas.

— O kur tamsta tuos medžius kirtai?
— netiki tarnautojas.

— Sacharoje.
— Sacharoje? Ar dykumoje yra medžių?

— klausia vėl.
— Dabar jau nėra, bet buvo...

Amerikiečių laikraštyje atspausdintas 
toks skelbimas:

„Pamečiau piniginę, kurios vienoje pu
rėje įrašyti mano tėvo inicialai, viename 
skyriuje sudėtos šeimos nuotraukos, o ki- 
tame — 200 dolerių. Radėjas gali pašilai- 
kyli piniginę ir nuotraukas, bet dėl senti- » 
mentalinių priežasčių prašome grąžinti 
pinigus“.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Darosi kažkaip nuobodu. Ar tai pasuki 
radiją arba televizorių, ar tai pažiūri į 
bet kurį laikraštį vis randi (ir net paima
me puslapyje) daugybę keistų ženklų ^bei 
žodžių. Kaip štai: Pershing 2, MSRV, 
SS-20, SS-4, X2-6... Visi jie paprastam 
žmogui nesuprantami o jo širdžiai dvokia 
lavonais. Žmogaus gyvenimas, atsimenu, 
buvęs toks įdomus, gražus ir net roman
tiškas, o dabar... niūrus ir prišiukšlintas.

Kalbant apie šiukšles, kažkaip prisimi
niau Londoną prieš daug metų ilgai vy
kusio valytojų streiko metu. Einant gatve, 
mano vaizduotėje miestas pamažu pradė
jo keistis — visų gatvių šaligatviuose 
šiukšlių kalnai augo iki namų stogų, žmo
nių visame dideliame mieste nebuvo, aš 
tik vienas... namuose gyvena žiurkės... 
Baimės plakamas pradėjau bėgti... iš 
mirties į gyvenimą. Gal tai buvo sapnas? 
Bet ar ne panašus vaizdas buvo Hirosimo
je?

Suprantama tad, kad metų metais var
tojami — ir girdimi žodžiai: „nusiginkla
vimo konferencija“ ar „ginklavimosi ap- 
riboįjimo pasitarimai“ yra virtę išj uokos 
žodžiais, be turinio ir be bet kurių morali
nių vertybių. Tokiais atvejais konferenci
ja tereiškia tik žaismą vienai dalyvaujan
čių pusių apgauti arba propagandinėmis 
priemonėmis žmoniją demoralizuoti ir ga
lop sunaikinti. Tokia yra irgi dabar vyks
tanti atominių ginklų apribojimo konfe
rencija Ženevoje tarp JAV ir Sovietų Są
jungos. Nors tikrumoje vis dar nežinia kas 
ten bus svarstoma: taika ar žmonių su
naikinimas.

Šį kartą, daugiau negu bet kada. Krem
lius yra nusprendęs vykstančią konferen
ciją padaryti savo propagandine priemo
ne Vakarų tautoms savitarpyje sukiršin
ti ir NATO suardyti; tą pasiekus, Vakarų 
Europą laipsniškai padaryti savo sateli
tu.

Šį kartą Kremlius yra apsisprendęs į- 
vykdyti šį savo sąmokslą, kad ir nepilnai, 
tai bent jo geroką dalį. Lietuvą Kremlius 
irgi okupavo ne iš karto, bet pirma įvedė 
savo įgulas; ir į Afganistaną žengė ne iš
kart, 'bet pirma pastatė autostradas dova
nai... Konferencijai ruošiantis ir jai vyks
tant, Kremlius išvysto milžinišką propa
gandą — varo nesantaikos kylį tarp JAV 
ir Vakarų Europos. Vakarų Europą dalina 
į neutralias zonas, kalbina vienpusiškam 
nusiginklavimui, už tai iš savo pusės siū
lo ir garantuoja pasauliui „ amžiną taiką“.

Šiame „prišiukšlintame“ pasaulyje, ku
ris dar be to randasi ekonominėje depre
sijoje su milijonais bedarbių. Kremliaus 
propaganda, deja, veikia. Laikas, tuo tar
pu, dirba Kremliaus sąmokslo naudai. Šio, 
„tuo tarpu“ laiko ilgis labai priklausys 
nuo to, ar krikščionims demokratams Va
karų Vokietijoje pasiseks įsitvirtinti rin
kimuose š.m. kovo 6 dieną ir konservato
riams D. Britanijoje šių metų gale.

Šias eilutes berašant, girdžiu praneši
mą per radiją, kad JAV vyriausybė nus
prendė moderniškiausio atominio ginklo 
„Pershing-2“ gamybą padvigubinti. Tai 
reiškia, kad JAV vice-prezidentas, pralei
dęs visą savaitę Vakarų Europoje, neįsiti- 
kino, kad čia viskas tvarkoje. Priešingai 
— jis įsitikino, kad įvairūs, staigūs ir ne
malonūs įvykių posūkiai yra galimi ir 
jau dabar būtina jiems užkirsti kelią.

Išvada. Labai klysta tie, kurie mano, 
kad dabar vykstančioje Ženevos konfe
rencijoje svarstomas nusiginklavimas ir 
taikos 'įgyvendinimas. Ne,—tik kapstomasi 
SS-20, MIRV, SS5... pasaulio mirties pa
vojų šiukšlyne.

Besirūpindami savimi, mes kažkaip ir 
pamiršome, kad be Vakarų Europos yra ir 
kiti, gal ne mažiau svarbūs žemynai pa
saulyje.

Tuo pačiu metu, kai JAV vice-preziden
tas G. Bushas lankėsi Vakarų Europoje, 
JAV užsienio reikalų ministras, G. Šulcas 
viešėjo Kinijoje ir Japonijoje. Japonijos 
ministrų pirmininkas Nakasone spėjo ap
lankyti Vašingtoną, kur turėjo ilgesnį pa
sikalbėjimą su JAV prezidentu.

Kalbant apie Tolimuosius Rytus, (Kini
ją ir Japoniją) visuomet reikia nepamirš
ti šiuos svarbius faktus. Kiniečiai sudaro 
vieną trečdalį visų pasaulio gyventojų. 
Pasaulio ūkinėje srityje Japonija seka 
JAV ir todėl antroji „super power“ eko
nominiame pasaulyje (kaip Sovietų Są
junga politiniame gyvenime). JAV Toli
muosiuose Rytuose turi ne mažesnius in
teresus kaip Vakarų Europoje, jiems ap
ginti, laiko milžiniškas militarines bazes 
Filipinuose ir Taivane bei Pietų Korėjoje. 
Ir pagaliau, yra vienas faktas, kuris ir 
JAV ir Japoniją ir Kiniją jungia į vieną 
vienetą. Visos trys valstybės priešingos 
Sovietų Sąjungai.

Jeigu visos trys valstybės būtų tamp
riai vieningos tarp savęs, tai jų bendras 
gyventojų skaičius viršytų 4 milijardus ir 
sudarytų triuškinančią jėgą prieš Sovie
tų Sąjungą. Ji tai žino ir ji to bijo.

Kokios gi yr.a tam kliūtys tokiam milži
nui — vienetui susidaryti ir tapti tikrove? 
Vienos yra, palyginamai, be gilių šaknų ir 
lengvai pašalinamos, kitos turi gilesnes 
Šaknis ir lieka su dideliu klaustuku, ar 
jos iš viso gali būti išrautos bent numaty- 
.ŽJ"• '

finoje ateityje.
Kambamame jėgų trikampyje geriausią 

poziciją yra užėmusi Japonija. Antram 
pasauliniui karui pasibaigus, Japonijai 
buvo leista pagal sutartį su JAV turėti 
minimalų ginklavimąsi, būtiną tik savo 
krantų apsaugai. Japonai, būdami laibai 
darbštūs ir veržlūs, laisvi nuo bet kurių 
didesnių įsipareigojimų ginkluotis, visą 
savo energiją ir finansus sukoncentravo 
į pramonę. Ilgai netrukus Japonija tapo 
milžiniška ekonominė jėga pasaulyje, iš- 
stumianti JAV ir vakarų Europą. Iškilo 
naujos problemos, ypač tuo pačiu metu, 
po pralošto karo Vietname, kada Sovie
tų Sąjungos militarinė grėsmė padidėjo. 
Padėčiai tokia kryptimi sparčiai kintant, 
JAV ir Vakarų Europa pradėjo spausti 
Japoniją, kad ji mažintų savo ūkinę eks
pansiją pasaulyje ir didintų ginklavimąsi.

šios naujos krypties neišvengiamumą 
Japonija greitai suprato. Štai pora ištrau
kų iš Japonijos pirmininko Nakasone pa
sikalbėjimo su Vašingtono žurnalistais.

,JAS matau galimybę abiejų kraštų pra
monės ir finansų žinovams sueiti drauge, 
nuolat keistis naujais patyrimais, techni
kos išradimais ne konkurencijai1, bet vis 
augančiam bendradarbiavimui. Aš jau iš
leidau visą eilę parėdymų savai pramonei 
ir bankams, sumažinau muitus visai eilei 
prekių ir svetimų prekių importą varžan
čių nuostatų“.

„Aš maruaui kad Japonija turi daug 
galimybių padidinti ginklavimąsi savisau
gos tikslais. Tai mes darysime pasitariant 
su JAV. Mano vyriausybė sieks, kad Ja
ponijos plečiamas ginklavimasis būtų de
rinamas su jau esamomis JAV karo jėgo
mis Didžiajame Vandenyne. Juk abi Di
džiojo Vandenyno tautos yra surištos vie
nu ir tuo pačiu likimu“.

Sunku įsivaizduoti, kad tokie Sovietų 
Sąjungos rytinio kaimyno pareiškimai bū
tų patikę drg. Andropovui.

♦ ♦ *
JAV santykiai su Kinija vystosi kitokių 

aplinkybių diktuojami ir kitokia kryptimi. 
Aiškiau apibudinant, jie visai nesivysto, 
jie stovi vietoje, šaltoje bet mandagioje 
lygmėje. Didžiausia rakštis JAV ir Kini
jos santykiuose yra Taiwanis, nepriklau
soma, laisva Kinijos dalis, atsiskyrusi nuo 
Kinijos žemyno ankstyvais revoliucijos 
metais. Taiwanio nepriklausomybę garan
tuoja JAV nuolatinis moderniausių ginklų 
tiekimas. Kinijos žemyno vyriausybė ne
mato Taiwanio salos prijungimo galimy
bių, jeigu JAV ginklų tiekimas bus tęsia
mas; diplomatiškai JAV žada tiekimą su
mažinti, bet tikrovėje neskuba, o gal ir 
visai apie tai negalvoja. Kinijai tai yra 
tautinės, komunistinės garbės klausimas, 
JAV gi tik kariškai strateginės naudos rei
kalas, JAV yra patenkintos dabartine pa
dėtimi.

Kinija su virš tūkstančio milijonų gy
ventojų, JAV, kažkaip, bent šiuo metu ir 
dar gal ilgainiui, mažiau rūpi negu maža 
Taiwano sala su tik 17 milijonų gyvento
jų. Milžiniškas Kinijos žemynas, visais at
vejais atsilikęs ir todėl artimai ateičiai 
oolitiniai nepastovus ir neapskaičiuotinas 
kraštas. Investavus didelius kapitalus, 
Kiniją galima būtų padaryti nepaprastai 
stipria valstybe. Bet tuomet, būdama kele
riopai stipresnė už JAV, kiltų 'klausimas, 
o kaip ji elgtųsi bendroje pasaulio politi
nių santykių tvarkyme; galėtų 'atsirasti 

I naujų problemų, sunkiai sutvarkomų rū
pesčių.

Todėl JAV atrodo, kad yra gerai taip, 
kaip yra. Lai Kinija lieka atsilikusi ir silp 
na, bet pakankamai didelė ir stipri, kad 
liktu baubu Sovietų Sąjungai1.

Taip reikalams esant, suprantama, kad 
JAV užsienio reikalų, ministrui išvykstant 
iš (Pekino, jis ir tegalėjo pasakyti žurna
listams: „Mes išaiškinome nesusipratimus 
ir išryškinome skirtumus“, štai ir tik tiek, 
„God bless you!“

šio laiško užbaigai — ne anekdotas, 
bet faktas. Japonija neturi naftos, kaip 
ir visi ji ją perka arabų 'kraštuose — at
siveža laivais 10.000 mylių ilgio keliu. 
Viskas labai brangiai. Išsikrovę, laivai 
grįžta tušti. Vienas išradingas japonas 
pradėjo galvoti, ar nebūtų galima grįžtan
čius, tuščius laivus kuo nors pripildyti, 
kas būtų brangu ir parduotina Arabijoje, 
Arabijos dykumų gyventojams. (Pagalvo
jęs ir ištyręs, jis rado atsakymą — vande
nį. Pusiaukelyje, tropinėje zonoje japonai 
turi salą, Jaku Šimą. Šioje saloje yra 
aukščiausias lietingumas pasaulyje. Įjun
gus pompą, kasmet 'būtų galima gauti apie 
20.000 mil. tonų vandens. Jį būtų galima 
pelningai pardavinėti po 2 dolerius už to
ną, tuo tarnu, vandens kaina Arabijoje 
yra 3 del. tonai.

Derybos jau pradėtos, nes projektas pa
sirodė abiem pusėm naudingu. Nafta iš 
Arabijos už vandenį iš Japonijos!

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje!
Stasys Kuzminskas

PAMINĖTAS LKB KRONIKOS IR 
LIETUVOS KRONIKOS S-GOS 

DEŠIMTMETIS
Sudarius iš 20-ties organizacijų tarpor- 

ganizacinį komitetą Čikagoje, 1982 m. lap 
kričio 27-28 dienomis buvo tinkamai pa
minėtas LKB Kronikos ir Lietuvos Kro
nikos S-gos dešimtmetis.

Lapkričio 27 d. 4 vai. p.p. Jaunimo Cent 
ro sodelyje prie žuvusioms už Lietuvos 
laisvę paminklo buvo pagerbti LKB Kro
nikos leidėjai ir visi žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Buvo uždegtas aukuras, padėtas gy
vų gėlių vainikas ir prisiminta šios apei
gos prasmė, po to sugiedota Marija Mari
ja.

Klasėje buvo ypatinga laiškų paroda, 
kur kun. K. Kuzminskas trumpai paaiš
kino, kad išsiuntinėjus keletą tūkstančių 
LKB Kronikos I tomą anglų ir ispanų kal
bomis, apėmusį 9 kronikas, buvo gauta 
apie padėkos laiškų iš 7 kardinolų, arki
vyskupų, universitetų bibliotekų, ministe- 
rių ir kitokių pareigūnų iš visų kontinen- 
tį. Ši paroda tęsėsi 2 dienas.

Lapkričio 28 d. 10:30 vai. ryto šv. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje buvo at
laikytos specialios koncelebruotos šv. Mi
šios, kurias laikė 4 kunigai ir didingai 
giedojo parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino, ir solistė G. Mažeikie
nė.

3 vai. p.p. Jaunimo Centro didžiojoj sa
lėj vyko akademija — minėjimas, kurtį ati 
darė k-to pirm. St. Vanagūnas ir progra
mai vadovauti pakvietė Jaun. S-gos Čika
gos skyriaus pirm. Vitą Plioplį. Minėjimą 
sveikino Alto pirm. dr. K. Šidlauskas, 
PL B-nės valdybos vardu Antanas Juod
valkis ir Katalikų Federacijos vardu adv. 
Saulius Kuprys.

Vakarų Europos lietuvių Vyskupas An
tanas Deksnys atsiuntė tokio turimi svei
kinimą:

„Nuoširdžiai sveikinu Jus — Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjus, rė
mėjus ir skleidėjus, iškilmingai mininčius 
savo darbų pirmąjį dešimtmetį.

Savo leidiniais Jūs plačiai atškleidėt 
Lietuvos žmonių ir tikinčiųjų ryžtingos 
kovos lapus, skelbiančius jų drąsą bei su
dėtas aukas už tikėjimo ir sąžinės laisvę. 
Net abejingos galvos ir apkurtusios au
sys pagaliau išgirdo Lietuvių tautos kan
čias. Pasaulis sužinojo, kad ne bombomis, 
atentatais ir žudymais lietuvis gina savo 
šventas teises, bet tik pasmerkdamas smur 
tą ir atskleisdamas tiesą; ne vienas jų per 
tai praranda savo asmeninę laisvę ir pa
aukoja net savo žemiškąjį gyvenimą. Nors 
tai yra ašaromis ir krauju apšlakštyti 
Lietuvos istorijos lapai, bet jie tvirčiau
siai žadina tautos atgimimo ir prisikėlimo 
viltį.

Linkiu Jums — LKB Kronikos Leidimo
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ti jokių ideologinių linijų... Iš kitos pusėsSiųsdami administracijai prenumeratos 
mokestį, kai kurie skaitytojai pareiškė sa
vo nuomonę apie „Europos Lietuvį“. Štai 
keletas jų.

— Laikraštis kondensuotas, objektyvus
ir labai laukiamas. Sėkmės ir ateityje tęsti 
tą darbą. JV. (U.S.A.)

— Laikraštį gauname. Jūsų žinios la
bai įdomios. Linkime sėkmingiausių Nau
jųjų 1983 metų.

A.T. ir A.T. (Kanada)
— Taip ir laikykitės, kad „Europos Lie

tuvis“ nepasidarytų tik vienos organizaci
jos dūda.

Kritikos ir savikriitikos nereikia vengti. 
Ji yra viena ir rimčiausių jėgų, stumian
čių j priekį mūsų veiklą. Tik ji neturi bū
ti 'šmeižianti asmenis 'bei organizacijas.

Iki pasimatymo Gedimino kalne!
P.P. (U.S.A.)

NEGERTI SVEIKIAUSIA
Daug rašyta apie alkoholį. Visai negerti 

— .sveikiausia, bet taip pat apie valgį iš
sitarti būtų naudinga.

Valgome visaip, pagal visokius receptus, 
bet ar būtų neperdaug, jei E.L. atsiradus 
vietos, pateiktų skaitytojams keletą lietu
viškos virtuvės receptų. Tada, gal, net ir 
našliu viengungiaujantis drįstų virtuvėj 
kokį vieną ar kitą receptą pakvipinti at
siminimui ir smaguriavimui, senos kaimo 
ar sodžiaus užsnūdusiai romantikai bakš- 
telti į 'smilkinį- J. Bertainis

KĄ RAŠYTI?
Kas susirašinėja su giminėmis Lietuvo

je 'gerai žino, kad kartais oro paštu siun
čiami laiškai keliauja net visą mėnesį, kol 
pasiekia adresatus. Lėktuvas iš Vakarų 
Europos nuskrenda į ten per kelias valan
das, žinoma, per Maskvą.

Laiškai su nuotraukomis dažnai visiš
kai dingsta. Įdomu, kam užkliūva tos šei
myniškos mėgėjiškas nuotraukėlės? Ir 
kodėl?

Aišku, jei rašysi apie politiką, įvykius 
ar religiją, tai laiškas tikrai nepraiįs. 
(Pvz.. žodis Dievas net į .Dabartinės lie
tuvių kalbas žodyną“, Vilnius, 1954 m., 
neįtrauktas. Dievo ten oficialiai nėra: 
yra tik dievas, iš mažosios raidės).

Apie ką tada rašyti? Apie orą? Atrody
tų, jog tai būtų geriausia tema, nekliudan- 

šeimai — ištvermės ir meldžiu Viešpatį 
suteikti Jums ir Jūsų kilniems darbams 
savo palaimą“.

Išsamią paskaitą skaitė kun. dr. Juo
zas Prunskis, iškeldamas pogrindžio spau 
dos, ypač LKB Kronikos reikšmę, kovo
jant už religijos laisvę ir žmogaus teises.

Kun. Kazimieras Kuzminskas plačiai 
nušvietė Lietuvos Kronikos S-gos darbus, 
išleistus LKB Kronikos tomus įvairiomis 
kalbomis ir užsimotus leisti tolimesnius 
tomus. Tam milžiniškam darbui prašė pa
ramos, kad Kronikos dar plačiau pasklisų 
po visą pasaulį.

Po to jaunieji žodžio menininkai Juo
zas Kapačinskas, Pranas Pranckevičius 
ir Aušra Jasaitytė atliko iš Kronikų ir po
ezijos sudarytą montažą.

Po trumpos pertraukos meninę progra
mos dalį pradėjo muz. Faustas Strolia, 
smuiku atlikdamas du dalyku: Arioso — 
muz. William Boyce ir Ave Verum — muz. 
Mozarto. Jam gitaromis pritarė sūnūs Po 
vilas ir Tomas.

Lietuvos Vyčių choras, vadovaujamas 
muz. Fausto Strolios koncertą pradėjo pa
ties vadovo sukurta giesme O Dieve Didis, 
žodžiai Putino. Toliau buvo padainuotos 
paties F. Strolios ir kitų kompozitorių bei 
liaudies dainos, kurios gražiai pakėlė visų 
dalyvių nuotaiką. Solistė Aldona Buntinai 
tė padainavo 2 dainas — Amžiai po amžių 
Vydūno ir O Tėvyne manoji, muz. Šerie
nės. Pijaninu palydėjo jaunas trečios kar
tos lietuvis Robertas Mockus.

Užbaigiant minėjimą k-to pirm. St. Van 
gūnas nuoširdžiai padėkojo paskaitinin
kams, sveikintojams ir meninės progra
mos atlikėjams už jų prisidėjimą prie šio 
minėjimo ir taip pat visiems taip gausiai 
atsilankiusiems. A.P.B.

KAS ATRADO (BRAZILIJĄ?
ŽinomasJAV archeologas ir jūros gel

mių tyrinėtojas Robertas Marksas teigia, 
jog pirmieji europiečiai išsilaipino į šiuo
laikinės Brazilijos pakrantes prieš 22 am
žius. Tai buvę senovės romėnai. Iki šiol 
manyta, kad Braziliją atrado portugalų 
kapitonas Pedras Alvaresas Kabralas 
1500 m. Kuo remiasi archeologo išvados?

Tyrinėdamas Guana'baro įlankos dugną 
už 15 mylių į pietus nuo Rio de Žaneiro, 
R. Marksas aptiko amforų „kapines“. To
kiose aimforose senovės romėnai laikyda
vo grūdus alyvmedžių aliejų, vyną ir ki
tus produktus, būtinus ilgoms kelionėms. 
Archeologo radinio autentiškumą patvir
tino Masačūsetso technoligijos instituto 
povandeninės fotografijos ekspertas prof. 
G. Edžertonas, dalyvavęs toje ekspedici
joje.

imant, kam gi tas oras rūpi? šiandien 
jis toks, ryt kitoks. Kaip ten .bebūtų, jei 
rašysi apie orą, tai reikia tikrai vengti to
kių klausimų: kas pagadino Lietuvoje 
orą, kada šalčiai pasitrauks |į rytus, kada 
bus atodrėkis, ar jau 'ateina pavasaris, 
ar užpučia vakarų vėjai? šitokių klausi
mų Maskvos „meteorologijos“ biuras gali 
nepraleisti. Tokiomis oro prognozėmis ge
ri piliečiai neprivalo užsiiminėti.

Tačiau galima pakartoti tai, kas mask
viečių oro biuletenyje pasakyta. Bet ir 
su kartojimu reikia būti atsargiam. Va
karuose, jei žmogui tas pats sapnas nuo
lat įkyriai kartojasi, reikia eiti pas psi
chiatrą. Ten, kur gyvena mūsų broliai, 
priešingai: į Tauragę ar Kalvariją veža
mi tie kurie atsisako kartoti oficialiąsias 
tezes.

Gal geriau užmiršti orą ir pasirinkti ki
tą laiško temą. Sveikata būtų, atrodo, vie
na tinkamiausių. Tačiau su Maskvos ,,paš 
tininkais“ tokiam laiškeliui irgi gali tekti 
susipykti, jeigu ten bus parašyta, kad svei 
kata gera. Kapitalistinėje santvarkoje dar 
bo žmonių (kuriais dauguma esame) svei
kata negali būti gera, kai fabrikantai iš
naudoja, paskutinį kraujo lašą išspau
džia .. Jei tavo sveikata gera — esi vienas 
tų išnaudotojų! Nebandyk daugiau rašyti.

'Parašysi, kad sveikata bloga — išgąs
dinsi gimines. Iš paskutiniųjų bandys tau 
kokį skilandį ar dešrą atsiųsti — įklius už 
spekuliaciją...
Kas belieka? Nesukim galvos! Trumpai 

ir aiškiai, rašykim: „Labas, mes čia šiaip 
taip laikomės, nepaisant krizės ir bedar
bės. Kaip jūs? žinoma, gerai! Gražiausi 
linkėjimai, sveikinimai. Bučiuoju Jūsų...“

Mano manymu, lengviausia būtų naudo
ti speciaiad atspausdintus atvirukus, su iš 
anksto paruoštais saugiais klausimais: kas 
gimė, kas vedė kas mirė? (Praėjusio ka
ro metu, tokie atvirukai buvo praktikuoja
mi vokiečiu okupuotuose kraštuose). Ne
reikėtų daug galvoti — beliktų tik atsaky
ti tuos klausimus. Ne tik mums susitau
pytų išlaidos ir laikas, o taip pat mažiau 
darbo turėtų Maskvos budrūs, didelėm 
žirklėm, bet mažom ,,smikalkam“, sveti
mų laiškų skaitytojai

Nesulaukęs laiško,
Jūsų Petras, sūnus Jono
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GARGŽDŲ CEPELINAI
Pakeliui į pajūrį dabar lietuviai gali 

sustoti keliose vietose ir pasivaišinti' lie
tuviškais valgiais. Viduklėje gauna koldū
nų, o Gargžduose — cepelinų.

Gargžduose prieš 7 metus atidarytoje 
valgykloje, kuri pavadinta paprastu BUL
VĖS vardu galima gauti vėdarų, bulvių 
plokštainių, paplotėlių su troškintais ko
pūstais ir kitų žemaitiškų valgių. Bet pa
grindinė valgyklos specialybė , lietuviški 
cepelinai'.

Vasarą šioje nedidelėje valgykloje kas
dien apsilanko apiė 1600 lankytojų, kurie 
suvalgo apie du tūkstančius cepelinų. Pa- 
nietauti į Gargždus dažnai atvažiuoja klai 
pėdiečiai, o kurortinio sezono metu „Bul
vę“ užplūsta pajūrio poilsiautojai. Kaip 
valgyklos vyr. virėja aiškina, valgyklos 
patiekalus gamina žmonės, „ištikimi se
novinių žemaičių valgių ruošimo tradici
joms.

Gargžduose apsilankiusiam kompozito
riui B. Gorbulskiui taip patiko cepelinai, 
kad jis jų garbei net dainą sukūrė.

VIENKIEMIAI AR DANGORAIŽIAI?
Architektas B. Barzdžiukas VALSTIE

ČIŲ LAIKRAŠTYJE (11.12) rašo apie So
dybų projektavimą dabartiniame Lietu
vos kaime. Jis sako, kad pagal naujus įs
tatymus padidinus pagalbinio asmeninio 
ūkio sklypą iki 0,25 ha, dabar iškyla nauji 
sodybos formavimo uždaviniai.

„Padidėjo ne tik sodybinio sklypo plo
tas,žymiai išaugo ir gyvenamojo namo, 
ūkinio pastato tūriai. Atsirado galimybė 
statyti kelis ūkinius pastatus — tvartą, 
garažą, pirtį, šiltnamį, įvairiau formuoti 
sodybą, 'sukurti joje jaukesnes, uždares
nes erdves. Beje, ir sodybinio sklypo for
ma reikalauja didesnio dėmesio. Ji turi 
būti patogi pagalbiniam asmeniniam ūkiui 
tvarkyti, ekonomiška .gyvenvietės statymo 
požiūriu“.

Arch. B. Barzdžiukas sako, kad dar ne
tolimoje praeityje pagalbiniam, asmeni
niam ūkiui didesnio dėmesio nebuvo ski
riama. o kaime buvo pradėta statyti 
,.miestietiško“ tipo gyvenamieji namai. 
„Pagausėjo daugiabučių namų, buvo sten 
giamasi mažinti sodybinio sklypo plotą, 
riboti ūkinių pastatų statybą ir jų dydį, 
šiais principais vadovaujantis ir buvo su 
projektuota pirmoji „miestietiSko“ tipo 
eksperimentinė parodomoji Leonpolio ta
rybinio ūkto Dainavos gyvenvietė“.

Nemažai yra pastatyta įvairių gyven
viečių, bet dar 30 nuošimčių valstiečių te
begyvena senuose vienkiemiuose. Dabar 
patirta, kad pagalbinio asmeninio ūkio 
tvarkymo požiūriu, geriausios sąlygos yra 
vienkiemyje, o blogiausios — stambioje 
centrinėje gyvenvietėje.

„Vienkiemyje vienoje vietoje visas so
dybinis sklypas, greta jo ganykla, piėva 
pasišienauti, netrukdo kaimynų gyvuliai, 
paukščiai. Patogu tokį sklypą įdirbti me
chanizuotai. Vienkiemyje žemdirbys turi 
tik dvi darbo vietas: sodybą ir visuomeni
nį ūkį. Tas labai svarbu“.

Arch. B. Barzdžiukas aptaria kaimo so
dybos 'išplanavimą, nes, pagal jlį, archi
tekto pareiga — sudaryti kuo geresnes 
sąlygas žemdirbiams įgyventi, dirbti 4r il
sėtis.

STIPRINS TEISĖTVARKĄ
Vasario 10 d. Vilniuje įvyko valdžios 

viršūnių pasitarimas „socialistinės teisėt
varkos“ stiprinimui aptarti. Pranešimą 
padarė KP CK pirmas sekretorius P. Griš
kevičius.

Buvo aptarta, kaip stiprinti „socialisti
nę teisėtvarką“, viešąją tvarką, valstybi
nę ir darbo drausmę, kovą su vagystėmis, 
veltėdžiavimu, recidyviniais nusikalti
mais, vadovaujantis J. Andropovo teigi
niai ir išdavomis.

SKAUDI NELAIMĖ
A. Petrauskas VALSTIEČIŲ LAIKRAŠ

TYJE rašo:
— Kėdainių rajono „Pakeltos velėnos“ 

kolūkio kdūkietė J. Savickienė mėgo stik
liuką. šių metų sausio pabaigoj sugrįžo į 
namus išgėrusi ir krito į patalą „pailsėti“. 
Vyras Antanas buvo išvykęs į fermą at
vežti gyvuliams pašaro, vyresnysis sūnus 
Remigijus bėginėjo kažkur apie fermas, o 
keturmetis sūnus Poviliukas sušalęs su
galvojo pasišildyti. Susiradęs degtukus, 
užkūrė krosnelę, šalia kurios mėtėsi popie 
riai, šiukšlės. Nuo iškritusių žarijų po
pieriai užsidegė, virtuvė prisipildė dūmų.

Išsigandęs Poviliukas nėrė pro duris i 
netoliese esančią fermą.

— Mama dega! —■ sušuko atbėgęs prie 
fermos.

Subėgę fermos darbuotojai spėjo užge
sinti gaisrą. Į lauką išnešė J. Savickienę. 
Bet atvykę gydytojai jau buvo bejėgiai. 
Moteris užduso dūmuose.

šiandien ausys nedirbs. — kreipkitės 
į akių kabinetą. (Raštelis poliklinikoje)

Pas direktorių gali patekti tik per jo 
sekretorę. (Iš raštiškų nusiskundimų)
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KALENDORIUS 1983 M.
m.19-20 d. — DELS atstovų Ir LNB dkd- 

ninkų metinis «uvažiavlma Londone.
IV.29-V.J. — DBLJS Lituanistinis Savait

gali*, Lietuvių Sodyboje, Headley Park, 
Hampshire, DB.

VIL23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla 
Lietuvių Sodyboje, Headley Panic. Ang
lijoje.

VIL24-31 d. — Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Auigšburge, V. Vokietijoje.

1X10. — D. Britanijos Lletuvi-ų Diena, Ci
vic Hall, North Street, Wolverhampton.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
N. Butkus — 20.00 sv.,
V Kukanauskas — 7.50 sv.,
S. štarka — 5.00 sv.
Petras Širmomis, atsiuntęs 10.00 sv., ra

šo:
„Jau 'ateina laikas, kada ir vėl mūsų tė

vynė numes tą seną sermėgą, kurią jai už
vilko svetimi. Aš tvirtai .tikiu, kad neužil
go kelsis iš miego mūsų GRAŽI, DEMOK
RATINĖ ir nepriklausoma tėvy
nė LIETUVA“.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
J. Blue — 20.00 sv.,
A. Miliūnas — 16.50 sv.,
KK. Kirk — 9.50 sv.,
Inž. J. Schulte — 8.50 sv.,
J. Mažeika — 8.43 sv.,
Dr. A. Kušlys — 5.00 sv.,
S. Štarka — 4.50 sv.,
E. Matukas — 4.00 sv.,
P. Poviliūnas, J. šulskus, J. Strumskis, 

P. Grokauskas ir J. Bačianskas — po 1.50 
sv.

Ačiū

DBL SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
35-asis DBLS-gos metinis suvažiavimas 

įvyks kovo 19-20 dd. Lietuvių Namuose, 
Londone. Suvažiavimui siūloma darbotvar 
kė Spausdinama žemiau.

Laiko taupymo dėlei, 34-ojo metinio su- 
važiavinmo protokolas bus išsiuntinėtas 
paštu, ir šių metų suvažiavime nebus skai
tomas. Jei tektų protokolą papildyti ar pa
taisyti, tas bus atlikta darbotvarkės 5-ame 
punkte, „34-to Suvažiavimo protokolo pri
ėmimas“. Kas norėtų gauti 34-ojo Suva
žiavimo protokolą, prašomas kreiptis į 
Centro Valdybos sekretorių, Aleksą Vil
činską. (Skyriai ir organizacijos jau ga
vo).

Rotacine tvarkia iš Centro Valdybos pa
sitraukia Z. Juras ir A. Vilčinskas. Abu 
sutinka kandidatuoti naujos valdybos rin
kimuose. Kitus kandidatus galima siūlyti 
paštu (pridedant kandidato raštišką suti
kimą) ar prieš suvažiavimą, arba suva
žiavimo metu, Mandatų ir Nominacijų 
Komisijai (V. .Junokas, P. Mašalaitis ir A. 
Petkevičius). Centro Valdyba pageidauja, 
kad būtų kuo daugiau kandidatų į Sąjun
gos organus.

DARBOTVARKĖ ...
13.00 vaL

1. Suvažiavimo atidarymas
2. Rinkimai

a. Prezidiumo
b. Rezoliucijos komisijos

3. Darbotvarkės priėmimas
4. Sveikinimai
5. 34-to Suvažiavimo protokolo priė

mimas
6. Prenešimai

a. Centro Valdybos pirmininko
b. Centro Valdybos iždininko
c. Tarybos pirmininko
d. Tautos Fondo atstovo
e. Tautinės Paramos Fondo atstovo
f. Revizijos Komisijos
g. DBL Jaunimo Sąjungos atstovo

7. Diskusijos ir pranešimų priėmimas 
17.00 vai.

Lietuvių Namų Alke. B-vės akcininkų 
susirinkimas

19.00 vai.
Vakarienė

Sekmadienis, 1983 m. kovo 20 d. 
9,00 vai.

Pamaldos (Lietuvių Nainiuose)
9.30 vai.

Suvažiavimo tąsa
8. Skyrių ir organizacijų atstovų pra

nešimai

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 5M 
sv. ui colj. Didesni skelbimai atittakaasai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei U anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

9. Mandatų ir Nominacijų Komisijos 
pranešimai

I. 0 Rinkimai
a. Centro Valdybos 2-jų narių
b. Tarybos 2-jų narių
c. Revizijos Komisijos 3-jų narių
d. Sekančio Visuotinio Suvažiavimo 
Mandatų ir Nominacijų Komisijos 
3-jų narių

10.30 vai.
Lietuvių Namų Akc. B-vės direktorių 

rinkimai
11.00 vai.
II. Klausimai ir sumanymai
12.00 Rezoliucijos

a. Revizorių paskyrimas ir atlygini
mas
b. Kitos

Suvažiavimo uždarymas — Tautos Him
nas.

Lfatoaai
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ ...

Šv. Kazimiero šventės (kovo 4 d.) minė
jimas Lietuvių bažnyčioje bus kovo 6 d. 
11 vai. Per Mišias bus rinkliava šv. Kazi
miero sukakčių komiteto darbams.

RYTŲ LONDONO DBLS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 6 d., sekmadienį, Rytų Londono 
DBLS skyriaus nariai prašomi atvykti 11 
vai. ryto į Lietuvių bažnyčią. Klebonas 
J. Sakevičius atlaikys šv. mišias už miru
sius skyriaus narius. Po pamaldų, 12 vai., 
svetainėje bus Skyriaus narių susirinki
mas. Bus renkami atstovai į DELS suva
žiavimą ir diskusijos aktualiais reikalais.

Visi Londono lietuviai kviečiami daly
vauti pamaldose ir susirinkime.

Skyriaus valdyba

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS
Minėjimą rengė Londono mišrus choras. 

Lietuvos Nepriklausomybės šventė vasario 
20 d. buvo pradėta šv. Kazimiero bažny- 
č’oje pamaldomis 11 vai. Mišias atlaikė 
rektorius kun. J. Sakevičiius, MIC., pasa
kydamas pritaikytą pamokslą. Atsilankiu
siųjų pamaldose buvo gana gražus būrelis.

'Pats minėjimas vyko vėliau, 2 vai. p.p. 
Sporto ir Socialinio klubo patalpose, Vic
toria Park Rd.

Minėjimą atidarė LNB-vės pirm. J. Al
kis, trumpai supažindindamas dalyvius su 
šios š vemt ės svarba Lietuvai. Po to pakvie 
tė mūsų gerbiamą Atstovą Londone, Vincą 
Baltoką -tarti žodį. Kaip ir kiekvienais me
tais pasakė labai reikšmingą kalbą, kurią 
visi susirinkę atydžial išklausė.

Po Atstovo kalbos vyko jaunučių dekla
macija. Po vieną eilėraštį deklamavo: Ri
čardas O'Brien, Kristina Waterman, Karo
lina Waterman ir Elena Augaitytė.

Julija Horvilaitė pagrojo gitara ir padai 
navo „Mylėjau mergelę“. Sekančiai, pia
ninu paskambino — „Stoviu aš parymus“.

Rita Girėnienė, skaitė eilėrašti. — Iš 
miškų brolių kūrinių — Kovose dėl Lie
tuvos“.

Justas Černls padainavo solo tris dai
nas: „Auki berželi“, Žaliojoj girelėj“, „Kur 
tas šaltinėlis“. Londono Liet, mišrus cho
ras padainavo: ,;Kur bėga Šešupė“, „Oi, 
toli, toli“, „Miškų gėlė“, „Augau aš", 
„Kur giria žaliuoja“.

Programai pasibaigus pirm. J. Alkis, pa
dėkojo mūsų Atstovui V. Baltokui ir po- 
iiiai, šv. Kazimiero bažnyčios rektoriui 
kun. J. sSakevičiui, MIC., glosteriečiams, 
Londono mišriam chorui ir taip pat pub
likai, kurios atsilankė gena šimtinė. Taip 
pat priminė, kad jis tikisi, jog kitais me
tais susirinksime toje pačioje vietoje.

Pabaigai pakvietė visus programos atli
kėjus scenon ir paprašė publikos atsistoti 
tylos minutei pagerbti žuvusius kovose už 
Lietuvos laisvę ir dabar 'kenčiančius Si
biro ir kitose stovyklose bei kalėjimuose.

Uždarymui sugiedotas Lietuvos Himnas.
Reikią pastebėti, kad nepaisant tokio il

gos kelionės, —iš Gloucesterio atvyko net 
11 žmonių su šoferiu mini-autobusu, (visi 
pensininkai), atsiveždami jauną studentę 
Juliją Horvilaiitę, (studijuojančią muziką 
ir biologiją-), kaip 'anksčiau minėta, kuri 
mums padainavo (be angliško akcento) ir 
pagrojo pianinu. Už tai dėkojame DBLS- 
gos skyriaus pirmininkei M. Gelvinauskie- 
nei, jos padėjėjui J. Vilimui ir visiems 
Gloucesterio lietuviams, 'kurie ją remia.

Apgailestautiną pastaba: Paskutiniųjų 
metų bėgyje teko dalyvauti parengimuose 
Sporto ir Soc. klube ir kiekvieno koncerto 
ar minėjimo metu, baras yra laikomas ati
darytas. Iš baro sklinda didelis triukšmas, 
kartais net daina; šį kartą spiegė plokšte
lė. Kai kas ėjo tildyti, bet tas viskas veltui. 
Man atrodo, jog turėtų griežtai įsakyti, 
kad iškilmių metu plokšetlės nebūtų groja 
mos ir bendrai porą valandų prisilaikyti 
tylos. S.B1.

Brailordas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vasario mėn. 27 d. (sekmadienfl) 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 į DBLS-gos su 
važiavimą rinkimas.

Einamieji reikalai.
Naujų narių registracija ir kiti skyriaus 

reikalai.
Prašome visus narius ir prijaučiančius 

skaitlingai 'atsilankyti. Skyriaus V-ba

A.A. KUN. J. KUZMICKĮ ATSIMENANT
Kovo 6 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., „Vy

čio“ klubo salėje -rengiamas A.A. kunigo 
JONO KUZMICKIO paminėjimas, praėjus 
pirmiems metams nuo Jo mirties.

Tą pačią dieną, kaip dvasiškis, bus pa
minėtas bažnyčioje, o klube minėsime kaip 
rašytoją, kritiką, mokytoją bei visuome
nininką.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti.
Klubo ir skyriaus valdybos

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 6 d. 'įvyko ,,Vyčio“ klubo narių 

metinis susirinkimas. Iš 'pranešimų paaiš
kėjo, kad klubas, nežiūrint padarytų gau
sių išlaidų, vis dar progresuoja; Gerina, 
tobulina patalpas, rengia ekskursijas, mi
nėjimus, ypatingai paminėtinas Lietuvių 
Dienos surengimas, kuris pareikalavo lė
šų ir darbo. Išskėstom rankom priima sve
čius, bet klubo sutaiupos vis dar auga;

Susirinkime, didžiai daugumai pageidau 
i.ant, klubo valdyba palikta tos pačios su
dėties, tik pirmininkai pasikeitė rolėmis. 
Pirm. V. -Gurevičius ('buvo vicepirm.), vi- 
cepirm. P. Varis (buvo pirm.), sekr. A. 
Bučys, kas. S. Grybas, adm. R. Vaičekaus
kaitė, kult, reikalams R. Karalius Ir spor
to J. Bugenis.

Derby
VASARIO 16-TOJI DERBYJE

Yra sakoma, kad mažas kelmos ir didelį 
vežimą apverčia. Panašiai įvyko ir Derby. 
Nors ir nedidelė kolonija, bet Vasario 16- 
tąją prisiminė įspūdingai. Pirmą kartą 
minėjimą suruošė ukrainiečių klubo salė
je. Užmezgimas draugiškų santykių su 
tauta, kuri siekia it? pačių tikslų kaip ir 
mes, yra ypač naudingas tiek dabar, tiek 
tolimesnėje ateityje.

Šio vakaro paruošimui buvo įdėta daug 
laiko ar darbo. Ką pamatėme scenoje te
buvo tik to darbo vaisiai. Bet pats darbas 
užkulisiuose yra net svarbesnis ir sunkes
nis. O tų darbininkų tiek Derby, tiek ir 
kitose kolonijose yra labai mažai. Čia 
daugiausia’ pasidarbavo Venlskų šeima ir 
sk. pirm. V. Junokas.

■Minėjimą pradėjo sk. pirmininkas, lie
tuviškai ir angliškai apibūdindamas Va
sario 16 reikšmę ir svarbą mūsų tautai.

V. Dangis pasveikindamas Centro Val
dybos ir Tarybos vardu trumpai nukrypo 
į bendradarbiavimo su dabartinės Lietu
vos broliais reikšmę mums.

Ukrainiečių sąjungos atstovas pabrėžė 
didelę pavergtų tautų jėgą, kuri bendrai 
dirbant, galės suduoti didelį smūgį paver
gėjams tiek 'iš vidaus, tiek išlauko.

Todėl sekė linkėjimai Popikos LKB var 
du, J. Maslausko — skautų vardu ir K. 
Bivainio — Nottingham© sk. vardu.

Įdomiai I. Venskienės paruoštą progra
mą atliko būrelis jaunimo, pradėdami 
montažu: „Tėvynė tik viena“, prie kurio 
išpildymo prisidėjo K. Strakšienė ir V. 
Junokas. Montažo tautiniai motyvai, jaus 
mingai supinti tiek mažų, tiek didelių, ne 
vienam priminė, kad perdaug apsnūdome 
ir užmiršome mūsų pirmą tikslą: Siekti 
Lietuvos laisvės.

Toliau sekė eilėraštis „Laisva tebūnie 
Lietuva“ ir vaizdelis ,,Teka saulė“, atlie
kamas jaunųjų kareivėlių, akoreonu pri
tariant F. Ramoniui.

Mažesnius pakeitė didesni. A. Sadula 
paskambino dvi kompozicijas pianu, o M. 
Zinkutė obojum ciklą 3-jų B. Britton kū
rinių.

Pailsėję jaunesniejji, sudainavo „Tėviš
kėlę“, pianinu pritariant R. Venskutei, o 
pabaigai jų orkestrėlis pagrojo tris kūri
nėlius.

Pirmą programos dalį patriotiniu eiiėraš 
čiu užbaigė I. Venskienė.

Po trumpos pertraukos vietinės muzi
kos mokyklos akordeonų orkestras palinks 
mino tarptautinių kompozitorių kūriniais.

Programa, nors ir ilga praėjo labai 
greitai savo įvairumu ir suderinimu su
jungdami publiką su scenos dalyviais. 
Tautiniai jausmai suartino tiek jaunus, 
tiek senesnius, suburdami visus dalyvavu
sius į vieną lietuvišką šeimą.

Šokių metu turtingą loteriją pravedė J. 
Venskus, įdėjęs daug pastangų, kad ji bū
tų turtinga. Vakaras praėjo jaukioje šei
myniškoje dvasioje. Galėjai susitikti pa
žįstamų iš visur, tik galėjo būti daugiau 
vietinių derbiškių. Gal nusigando šalto 
cro? h.g.

Noitinghamas
BAIGIANT IR ŽENGIANT

Kovo 6 d. lietuviškos pamaldos Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos Židinyje 11.15 vai. 
bus neeilinės, nes vyks Lietuvos Globėjo 
šv. Kazimiero šventės artumoje ir žen
giant link jo 500 metų mirties sukakties 
Be to, yra baigiami Lietuviškųjų Parapi
jų Metai, kurie daug kur pagyvino dėmesį 
lietuviškam krikščioniškam reikalui.

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.

Vokietija
MINĖJIMAS MIUNCHENE

Miuncheno Apylinkės Valdyba surengė 
iškilmingą, Vasario 16 Dienos minėjimą 
š/m vasario mėn 12 dieną Miunchene 
„Haus der Begegnung“ patalpose. Gražiai 
išpuoštoje salėje su aklį atkreipiančiu šū
kiu „Per Aušrą į rytojų“ šventė buvo pra
dėta kat. mišiomis, kurias toj pačioj salėj 
atlaikė kun. K. Senkus, atvykęs iš Stutt- 
ganto. Kilnojamais vargonėliais grojo prof. 
Vytenis Vasiliūnais.

Minėjimą atidarė ir tautiečius bei sve
čius pasveikino apylinkės pirmininkas R. 
Hermanas. Jis atkreipė dėmesį, -kad su pa
sirinktu šūkiu „Per Aušrą į rytojų“ ši 
šventė surišta sulOO metų laikraščio „Auš
ra“ jubilėjum. Tarpe pastovių svečių iš 
draugiškų pabaltijos tautų dalyvavo šį 
kartą ir Miuncheno — Freisinigo arkivys
kupijos atstovas mons. Miuller — refe
rentas užsieniečių pastoracijai. Šiltais ir 
nuoširdžiais žodžiais pasveikino mons. 
Miuller lietuvius jų šventės proga, savo 
kalboje parodydamas, kad jam Lietuvos 
istorija bed šių dienų situacija tėvynėje 
nėra svetimi. Plojimais padėkota ir už 
„Haus der Begegnung“ vedėjo p. Liepinš, 
bei latvių atstovės p. Szczepenik sveikini
mus.
Miuncheniečiai lietuviai ' buvo sužavėti 
prelegato V. Bartusevičiaus paskaita, ku
rią jis Skaitė pagal rengėjų pageidavimą 
lietuvių kalba. Suglausta, nuosekliu, gra
žiu minčių dėstymu pasireiškusi paskaita 
paliko visiems dalyviams gilų įspūdį.

Tolimesniai programai vadovauti perė
mė valdybos sekretorė studentė '■ Jūratė 
IBarasaitė. Ji gan išsamiai ir vaizdžiai su
pažindino žiūrovus su. sesučių Henretos ir 
Vilijos Mazuraityčių keliais, kopiant į da
bar turimas aukštumas.

Sesutės: Henreta Mazuraitytė, ’ smuiki
ninkė, ir Vilija, altas meistriškai išpildė 
lietuvių ir vokiečių kompozitorių kūrinius, 
parodydamos, kad jos, nors ir neseniai at
vykusios iš Lietuvos, gali praskilta kelią 
ateičiai ir vakaruose, turinčiuose šioje sri
tyje didelę konkurenciją. Menininkėms 
akomponavo miunchenietė pianistė p. Evi 
Schieferstein.

Po gan ilgo koncerto Miuncheno lietu
vių tautinių šokių grupė „Ratukas“ sušo
ko pora liet, tautinių šokių.

Menininkės ir šokėjai buvo apdovanoti 
gėlėmis, paskaitininkas p. V Bartusevičius 
— dovanėle, padėkota visiems prisidėju- 
siems prie renginio, įskaitant ir ponias, pa
įvairinusias atsineštom gėrybėm vaišių 
stalus.

Pašnekesiai ir jaunimo juokas, klegėjo 
dar ilgai iki vėlyvos nakties mums jau
kiuose „Haus der Begegnung“ namuose.

R. Hermanas

PADĖKA
Mirus mano mylimam vyrui Povilui Ka- 

zi-rsk'i'ui, nuoširdžiai dėkoju visiems, pa- 
reišk'usieims man užuojautą tokioje sunkio 
je 'valandoje. Ypatingai dėkoju dabarti
niam LB Bad Zwischenahno apylinkės 
pirmininkui O. Kriauzei kuris nepapras
tai pagerbė mano mirusį vyrą, padėdamas 
ant kapo vainiką su tautiniu kaspinu ir 
iškeldamas buvusio ilgamečio apylinkės 
pirmininko nuopelnus. Dėkoju visiems, pa
dėjusioms gėlių ant kapo.

Nuoširdžiai dėkoju VLB Valdybai, A. 
Heleriui su žmona, Fr. šlenteriui ir vi
siems kitiems pareiškusiems man užuojau
tą laiškais ir žodžiu, o taip pat dalyvavu
siems laidotuvėse, ypač 'kun. dr. V. šar
kai ir kun, P. Ginčiui, attikusiems laidoji
mo apeigas.

Valerija Kazirskienė

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELI LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTI — 

„EUROPOS LIETUVI“

PASAVLYJH
— 230 japonų pramonininkų delegacija, 

kuri vyko į Maskvą, Japonijos Užsn, reik, 
ministerijos buvo įspėta neplėsti prekybi
nių ryšių su Sov. Sąjunga, kol ji negra
žins keturių Kurilų salų, į kurias japonai 
reiškia pretenzijų.

— Kinija planuoja šiais metais paleisti 
savo pirmąjį ryšių satelitą. Nuo 1970 me
tų kinai yra paleidę į erdvę 12 satelitų, 
bet jie visi buvo mažiau techniškai komp
likuoti.

— Filipinų R. kat. Bažnyčios vyskupai 
paskelbė laišką, kuriuo kritikuojama kraš 
to korupcija, militarizacija spaudos cen
zūra ir žmogaus teisių pažeidimas.

— Britų iždas išleis dviejų rūšių me
morialines 1 svaro sidabrines monetas.

— Praėjusią savaitę D. Britanijoje pir
mą kartą rinkoje pasirodė Rumunijoj ga
minti automobiliai. Jie vadinami Dacia' 
Denem. Kainuos nuo 3.190 iki 4.295 sv.

1982 im. D. Britanijoje parduota 30.623 
Rytų Europoj gaminti automobiliai.

— Apie 17 proc. Olandijos darbininkų 
neturi darbo. Per sausio mėn. subankrota- 
vo 727 olandų kompanijos.

— V. Vokietijoj buvo kritikuojamas 
karininkas, kuris nuvedė 300 kareivių pa
žiūrėti karo filmo.

— Irano 'politiniai pabėgėliai Londone 
tvirtina, kad ajatola Khomeini sausio mėn. ■ 
pabaigoj įsakė nužudyti 1.800 politinių 
kalinių Teherano kalėjime.

— 42 proc. Miami, JAV, studentų nega
lėjo rasti Londono pasaulio žemėlapyje. 
Vieni, bandė jį rasti Islandijoj, kiti Pran
cūzijoj ir Belgijoj.

— Vienas britas Ir jo argentinietė žmo
na savo laivu atplaukė lį Argentiną aplan
kyti giminių, bet jiems buvo įsakyta per 
24 valandas palikti uostą nes jie atplaukė 
išsikėlę britų vėliavą.

— 91 metų japonas Hirasawa, kuris 
prieš 28 metus buvo nuteistas mirti, bet 
bausmė nebuvo dar įvykdyta, padavė 17- 
tą malonės prašymą.

— 1948 m. Pasaulio Sporto Olimpiados 
žiemos sporto varžybos vasario mėn, vyks 
Sarajeve, Jugoslavijoje.

— Du lenkų darbininkai, kurie praėju
siu metų rugpjūčio mėn. privertė keleivinį 
lėktuvą skristi į Muencheną, V. Vokieti
jos .teismo nubausti keturis su puse metų 
kalėjimo.

— Britų aludės dabar už maistą gauna 
daugiau pajamų (61 proc.), negu už gė
rimus.

— 2.500 samdomųjų sargybinių JAV ka
rinėse bazėse V. Vokietijoj nutarė strei
kuoti. Jie nori geresnio atlyginimo ir leng
vesnių darbo sąlygų. Britų kariuomenė 
ramdo tokių civilių apie 500, bet jie kol 
kas dar negrasina streiku.

— Amerikiečių General Motors ir ja
ponų Toyota, didžiausi pasauly automobi
lių gamintojai, susitarė kartu pradėti ga
minti mažesnes mašinas Kalifornijoj.

— D. Britanijos dirbančių pragyvenimo 
lygis vis kyla. Atlyginimai praėjusiais 
metais vidutiniškai pakilo 8.25 proc., o 
kainos tik 5.4. .

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchcsteryje — vasario 27 d., 12.30 vai.
Nottinghame — vasario 27 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Bradforde — kovo 6 d., 12.30 vai. Prisi

minsime Kun. Joną Kuzmickį.
Eccles — .kovo 13 d., 12.15 vai., su velyki
ne išpažintimi.
Erichdalėjc — kovo 20 d., 12.30 vai., su 
velykine išpažintimi
Manchesteryje — kovo 27 d., 1 vai., reko
lekcijas praves Kun. Aleksandras Geryba.

Nottinghame — kovo 4 d., šv. Kazimie
ro, Lietuvos globėjo šventėje, 18 vai., 
Liet. Židinyje.

Nottinghame — kovo 6 d., 11.15 vai., bai
giant Lietuviškųjų Parapijų Metus, Liet. 
Židinyje.

Nottinghame — kovo 13 d., 11.15 vai, 
Liet. Židinyje.

DVASINIS SUSITELKIMAS 
GAVĖNIOJ

Kun. dr. J. Sakevlčius, MIC praves ... 
Northampton© kovo 6 d,, 18 vai., šv. Lau
ryne, Craven St.; Wolverhamptone kovo 
13 d., 17 vai., šv. Petre — Pauliuje, North 
St., Gloucesteryje kovo 19 d., 13.30 vai., 
šv. Petre, London Rd., Stroude kovo 19 d.,
17.30 vai. Beeches Green; Ketteringe kovo 
20 d., 18 vai., šv. Edvarde; Leicesteryje 
kovo 26 d., šeštadieni, 14 vai., Švč. Širdy
je, Mere Rd.

Kah. V. Kamaitis praves:
Derbyje kovo 26 d., 14 vai., Bridge Gate; 

Nottinghame kovo 26 d., 18 vai. ir kovo 
27 d., 11.15 vai., Liet, židinyje; Leaming
ton Spa kovo 27 d., 13.45 vai., šv. Petre, 
Dormer Place, tą pačią dieną Coventry 16 
vai., šv. Elzbietoje, Binminghame 18 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

■' -M!a
Kun. Matulis, MIC, praves

Kovo 12 d., šeštadien, Stoke-on-Trente, 
Sv. Wulstane, Wolstantone, 16 vai.
Išpažintys pusvalandis prieš pamaldas ■ 
Visus parapijiečius ’kviečiame religine 

paslauga pasinaudoti;
Kun. S. Matulis,MIC

'žjH
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