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S. Lozoraitis Italijos radijuje
Italijos valstybinis radijas labai plačiai
klausomą penkių minučių sekmadienio ryryto programą, pavadintą „religinio susi
mąstymo akimirksniai“, vasario šešiolik
tosios šventės išvakarėse paskyrė Lietu
vai. Apie tikinčios Lietuvos ir jos Bažny
čios dabartinę sunkią padėti kalbėjo Sta
sys Lozoraitis junioras. Jis nurodė ryškės
nius faktus, kurie liudija, kaip grubiai
katalikiškoje Lietuvoje dar ir šiandien
yra varžoma religinė laisvė. Laisvam žmo
gui galbūt yra sunku patikėti, pažymėjo
kalbėtojas, kad Lietuvoje už dalyvavimą
šventose Mišiose moksleiviai yra perse
kiojami, studentai diskriminuojami, tar
nautojam gresia atleidimas iš darbo, kad
yra uždraustas vaikų religinis auklėji
mas, draudžiama religinė spauda. Jos ne
galima nei spausdinti Lietuvoje, nei gau
ti iš užsienio. Kalbėtojas papasakojo, kad
pasiuntęs vienam savo bičiuliui į Lietuvą
Šventojo Rašto knygą. Ji gavėjo nepasie
kė, buvo konfiskuota remiantis tariama
tarptautine pašto konvencija.
Vadinamojo progreso ir humanizmo
santvarkoje, Šventasis Raštas yra drau
džiama „prekė“. Tačiau, toliau kalbėjo
Stasys Lozoraitis jr., religinės laisvės var
žymai ir tikinčiųjų persekiojimai anaip
tol' nesusilpnino katalikiškosios lietuvių
tautos tikėjimo, bet, priešingai, jį sustip
rino, išugdė nepaprastas asmenybes, spin
dinčias savo giliu, o kartais net heroišku
tikėjimu, savo pasišventimu tą tikėjimą
kitiems perduoti, savo auka. Tai nesuskai
tomi Dievui slaptai pasišventę vyrai ir
moterys, kurie, nepaisydami pavojų, ty
liai skelbia savo aplinkoje tikėjimą, jį
konkrečiai liudija žmonių meilės darbais
ar paguodžiančiu žodžiu fabrikuose, ligo
ninėse, kitur. Tai kunigystei slaptai besi
ruošiantys jauni vyrai, pasiryžę tarnauti
Bažnyčiai naujųjų laikų katakombose tai
kunigai, kurie nežiūrint draudimų ir baus
mių, katekizuoja vaikus arba nuneša li
goniui šventą Komuniją, tai drąsiai savo
tikėjimą išpažįstantys moksleiviai ir po
grindinės spaudos darbuotojai. Jie visi liu
dija tikėjimo gyvastingumą Lietuvoje iv
kai yra persekiojami drauge su Nijole
Sadūnaite taria — „Ši diena yra laimin
giausia mano gyvenime, nes esu teisiama
už tiesą ir meilę žmonėm. Kovoti už žmo
nių teises — gražiausioji meilės daina.
Blogį turime visu griežtumu smerkti, bet
žmogų, nors ir klystantį, privalome mylė
ti. O to galima išmokti tik Kristaus mo
kykloje. Nenuostabu tad, pažymėjo kalbė
tojas, kad persėkiojamų tikinčiųjų dvasi
nė jėga ir širdies kilnumas neretai pavei
kia- ir ateistus, kartais juos net nuveda į
atsivertimą. Stasys Lozoraitis, jun., baigė
savo žodį per Italijos valstybinį radiją,
kreipdamasis į italus klausytojus, kad su
radę nuo dienos rūpesčių laisvą akimlrks
nj, nors retkarčiais prisimintų tuos, ku
rie dėl savo tikėjimo patiria tiek daug
kančių, prisimintų savo brolius lietuvius.
(K.L.)

Baltijos kraštai
... KGB REPRESIJOS ESTIJOJE

Londono dienraštis DAILY TELEG
RAPH (III.5) pranešė iš Stodkholmo, kad
KGB padarė kratas Estijoje ir kad laukia
ma represijų prieš opozicines grupes Bal
tijos resulblikose.
Estijos pagalbos centras Stockholme tu
ri žinių, jog praeitą savaitę Taline, Tartu
ir Parnu miestuose buvo padarytos kra
tos keliolikos estų butuose. Dešimts ge
riau žinomų disidentų buvo suimta tar
dymui.
SUĖMĖ ESTIJOS DISIDENTĘ

The TIMES korespondentas pranešė iš
Stockholmo, kad KGB agentai Tartu mies
te suėmė Estijos žymiausią disidente La.glę Parėk, architektę. Mieste buvo padary
ta daug kratų.
PSICHIATRIJOS PIKTNAUDŽIAVIMAS
SOV. SĄJUNGOJE

Amnestijos Internacionalas Londone pa
skelbė raportą apie „politinį psichiatrijos
piktnaudžiavimą Sov. Sąjungoje“, kuria
me sakoma, jog nuo 1975 metų Sov. Są
jungoje apie 200 žmonių buvo uždaryta
psichiatrinėse ligoninėse dėl politinių prie
žasčių.
Sovietų piliečiai, 'įskaitant psichiatrus,
buvo uždaromi 'ligoninėse vien tik dėlto,
kad bandė išatlškintd politini psichiatrijos
piktnaudžiavimą. Tarp tekių yra paminė
tas dr. Algirdas StatkevWius, lietuvis psihiatras, kuris' 1980 m. buvo uždarytas li
goninėje už žmogaus teisių pažeidimų re
gistravimą' Lietuvoje.
POPIEŽIUS GRIŽO I ROMĄ

Popiežius Jontas Paulius II, aplankęs alš'fiuonias vid. Amerikos valstybes, korm 10
d. grįžo 'į Romą.
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Lenkija

NEUTRALIŲJŲ VALSTYBIŲ
KONFERENCIJA

LANKYSIS BRITANIJOJE

PASAULYJE

— JAV įspėjo Maskvą, kad tolimo nuo
tolio SA-5 raketų buvimas Sirijoje yra
pavojingas taikai Vid. Rytuose. Tas rake
Lenkijos telegramų agentūra PAP pra
tas aptarnauja sovietų kariai.
nešė, kad gen. Jaruzelskis turėjo pasitari
— Graikijos vyriausybė paneigė gan
mą su kardinolu Glempu ir sutarė dėl po
dus apie kariuomenės bandymą vėl per
piežiaus vizito Lenkijoje, kuris įvyks šjm.
imti valdžią. Panhellenic socialistų judė
birželio 16—22 dienomis.
jimo ir komunistų partijos nariai buvo
įspėti pasiruošti prieš betkokį pasikėsini
SOLIDARUMO VEIKĖJA TEISME
mą į dabartinę demokratiją..
— Belgija planuoja pertvarkyti imig
Viena- iš Lenkijos prof, sąjungos ,,Solidarulmas“ steigėjų, Anna Wialentynowicz,
rantų įvažiavimą į kraštą. Visi, kurie ne
kuri paskelbus karo stovį buvo initerauopriklauso V. Europos Bendruomenei, tu
ta ir vėliau išleista, kovo 9 d. pasirodė kai
rės pirma gauti įvažiavimo vizas.
— Mandžiūrijoj komunistų partijos pa
Jjnamųjų suole.
reigūnams įsakyta atsargiau važinėti gat
J teismą .Lenkijos šiaurės mieste -Grudvėse ir netaškyti lietaus vandeniu praei
ziądz atvyko ir Lech Waflęsa, buvęs Soli
vių.
darumo lyderis, ir stebėjo bylcs eigą. An
na Wialentynowicz yra kaltinama dalyva
— Spalio 30 d. Argentinoje bus rinki
vus? prof. sąjungos veikloje, karo stovį
mai, bet karinė valdžia galutinai pasit
paskelbus, ir raginusi Gdansko darbinin
rauks tik kitų metų sausio 30 d.
kus -streikuoti. Per posėdžio pertrauką L.
— Kinija spaudžia Vietnamą pasitrauk
Walęsa priėjo prie kaltinamosios ir pa
ti iš Kampučijos, kurioj dabar yna apie
sveikino ją, paspaudęs ranką.
ooustė Kilnu iviastienė, mezzo—sopranas. 160.000 vietnamiečių karių. Kinų užsienio
Ji dainuos gegužės 7 d. 'Londone, gegužės reik, ministerija paruošė 5 punktų pla
PASIKĖSINIMO Į IVALĘSĄ
14 id. 'Škotijoje ir gegužės 21 id. — Notting- ną, kuriuo Vietnamas besąlyginiai palaips
SĄMOKSLAS
hame.
niui atitrauktų savo dalinius ir leistų
Italų teisėjas įspėjo Mehmetą Ali Agkraštui p-asirinkti santvarką.
,gą k-urils už pasikėsinimą į popiežiaus gy
— Žemės drebėjimas sukrėtė centrinę
NUTEISTAS ČEKŲ DISIDENTAS
vybę buvo -nuteistas kalėti iki „gyvos gal
ir šiaurinę Japoniją.
vos“, kad- jis ia-m'ano namai tai bairaires
Čekoslovakijos disidentas Jaromir Savr — Praėjusią savaitę kinų delegacija at
ir už dalyvavimą ruošiamam nužudymo
da nuteistas pustrečių metų kalėjimo. Jo vyko į Maskvą tęsti anksčiau- pradėtųjų
sąmoksle prie’ L. Walęsą.
bute, Ostravoje, buvo rasti čarterio 77, derybų.
— Afganistano sostinėj Kabule susprog
žmogaus teisių sąjūdžio dokumentai.
Panašius įspėjimus taip pat gavo italų
MALAIZIJA KALTINA
dinto
s trys bombos. Žuvo keli žmonės. So
profsąjungų atstovas, pereitais metais -su
Per neprisijungusių šalių s u važia-vimą
vietų patruliai gatvėse dėvi krūtinės ap
. . MIRĖ VALERY TARSIS
imtas už šnipinėjimą Bulgarijos naudai, ir Delyje, Malaizija-, nelauktai metė stiprius
-Berne, Šveicarijoje, mirė rusų rašyto saugos liemenes.
Bulgarijos- oro laūvyno darbuotojas, įvel kaltintam? Sov. Sąjungai, iššaukdama ki
jas
Valery Tarsis. Iki 1966 m. jis gyveno
— Sarragossoj, Ispanijoj, 20.000 žmo
tas į pasikėsinimą prieš popiežių.
tas šalis pasmerkti „gėdingą invaziją į
Mainoma, kad pasikėsinimas j Walęsą mažą Afganistaną“. Jeigu suvažiavimas Sov. Sąjungoje ir buvo komunistas. Nu nių demonstravo, reikalaudami tautos re
buvo numatytas jo aps-iila.nk.ymo Romoje tam nepritartų, tai' „baimė sųtaitių mažas sivylęs komunizmu, jis pradėjo siuntinėti ferendumo dėl įstojimo į NATO ir ame
metu, 1981 mietų sausio mėnesį keturis šalis, -kurios ribojasi -s-u plėšriais kaimy rankraščius į Vakarus. Už tai pateko i rikiečių bazių krašte panaikinimo.
mėnesius ' prieš popiežiaus sužeidimą.
nais“, — pareiškė Malaizijos min. plirrni- psichiatrinę ligoninę, ir 1966 m. buvo iš — Irano islamo revoliucijos 4 metų su
leistas į Vakarus.
kakties proga, ajatolos Khomeinio potvar
Suimtasis italas, Luigi Scirccido, anks n-inkias.
Jo knyga „Palata Nr. 7“ buvo išleista kiu amnestuota 8.300 nepolitinių kalinių.
čiau atsakingas -už tarptautinių santykių
Teiks tiesioginės Sovietų .Sąjungos ap 1965 m. Anglijoje.
— Skotų viskės eksportas praėjusiais
palaikymą1 su profsąjungų konfederacija, kaltinimas buvo neįprastas savo tiesmiukiš
Apsigyvenęs Šveicarijoje, jis parašė ke metais D. Britanijoje pelnė 871 mil. svarų.
-buvo -vienas iš atstovų, su .kuriais susitiko kurnu. Malaizija yra -šalis, kuri atmeta
— Paryžiuje armėnų teroristai susprog
L. Walęsa-į Kalbama, kad jis, būk -tai, pri bet kokį žar.iglėraivimą žodžiais, nes, pa lias kitas antikomunistinio turinio knygas.
dinb bombą vienoje kelionių agentūroje,
sipažino atkalbėjęs bulgarus nuo šio pasi gal ją, neprisijungusių šalių prestižas tik
kuri tvarko skridimų į Turkiją reikalus.
MILICIJOS KYŠININKAI
kėsinimo; ■
nukenčia nuo pernelyg šįvei.t'os deklara
-Gruzijos kom. partijos organas „Zaria Viena moteris buvo užmu'šta ir keturi as
Antras suimtasis yra bulgaras-, Sergei cijų žodžių terminologijos.
Daugelis šalių yra įsėtikinu-sies, kad už Vostoka“ pranešė, šioje Kaukazo respub menys sužeisti.
Antamov, sulaikytas praėjusių metų lap
kričio mėnesį ryšium su pasikėsinimų į ne-pnilsijuinguisių šalių nesėkmes praeityje, likoje buvo atleista iš pareigų trys mili — Po 7 metų diplomatinių nesutarimų,
popiežių.
didžia dialirr.'i buvo ©'.sakinga Sovietų Są cijos karininkai, kurie buvo apkaltinti ky Marokas ir Alžyras pradėjo pasitarimus
Vakarų Sacharos teritorijos priklausomy
Gruodžio mėnesį S'ignor Ledo Lagorio. junga -deja, to niekas nedrįso viešai pa šininkavimu.
bės klausimu.
Italijos gynybos ministrais, pasakė parla reikšti.
Kąi 1916 m. ispanai pasitraukė iš V.
mente, kad pasikėsinimas |į popiežiaus gy
Sacharos, Marokas perėmė administruoti
vyibę buvo’ -suruoštas bulgarų kaip alteimatą rajoną. Tuo metu Polisario partizanai,
AUSTRALIJOS DARBIECIŲ
tyv-us planas vietoje atviro įsiveržimo i
kurie 1975 m. pradėjo nepriklausomybės
EKONOMINĖ PROGRAMA
T en'kiją, siekiant nutildyti „Solidarumą“.
kovą prieš ispanus, paskelbė tą kraštą, su
Tokiam - sąmokslui įvykdyti, žinoma,
Naujasis Australijos ministrų pirminin
Alžyro pritarimu, Arabų demokratine res
reikėjo KGB „palaiminimo“.
kas -Bob Hawke pareiškė. kad reikės per
publika (SADR). Marokas respublikos ne
žiūrėti turėtą leiboristų partijos ekono
pripažino, ir partizanai tęsė kovą toliau.
minę programą. Esamą jis pavaidino eko
Toj kovoj jau žuvo aie 6.000 marokiečių
nomine betvarke, yaliktą Fraiserio admi
SOV. RUSIJOJE
karių. Apsiginti nuo partizanų puolimų,
nistracijos-.
praėjusiais metais Marokas pastatė kelių
SOV. SĄJUNGA STIPRINA SAVO
Jis taip pat davė suprasti, kad tai. tik
šimtų ilgio smėlio ir akmenų sieną.
KARINES PAJĖGAS
riausiai palies ir leiboristų pažadą suma
— Bedarbių skaičius V. Vokietijoje da
Kovo 9 d Vašingtone prez. Reagamas žinti mokesčius. Bob Hawke pridūrė, -kad
bar siekia du su puse milijono, bet pas
pareiškė, kad JAV žvalgybos žiniomis Sov. naujausiais iždo pranešimais, įsakantiems
kutinieji Miuncheno IFO ekonominio ins
Sąjunga per praeitus metus tęsė savo ka metams nunciatcur.ias 9 600 imln. australiš
tituto tyrimu, duomenys rodo, kad ekono
rinių pajėgų plėtimą, bandė naujus bran kų dolerių biudžetinis -deficitas. Nauja
minė krašto padėtis pamažu gerėja.
duolinius ginklus. Kremlius dramatiškai sis premjeras apkaltino buvusios vyriau
— TASS pranešė, jog Maskvoje buvusi
didina karo -laivyną ir aviaciją, ta'l-p pat sybės narius per dideliu kapitalo išvežimo
4 dienų prekybai ir ekonominiams santy
ruošia karui žemyno kariuomenę.
iš šaltos, kais privedė prie Australijos do
kiams plėsti sovietų - japonų konferenci
JAV gynybos ministerija paskelbė 107 lerio -deivaluia-cljos, o taip pat visuomenės
ja davė gražių rezultatų. Nutarta kasmet
psl. .knygelę, kurioje smulkiai aprašytai klaidinimu apie tikrąjį deficito dydį.
ruo-šti tekias konferencijas. Sekanti įvyks
Sov. Sąjungos karinių pajėgų stiprinimas.
Tokijuje 1984 b. balandžio mėn.
Japonai vis dar tikisi atgauti Kurilų
KANCLERIS KOHL LAIMĖJO
SOVIETŲ GENEROLO NUOMONĖ
salas, kurias sovivevtai okupavo po Ant
.
..VOKIETIJOS
RINKIMUS
Sovietų generolas, Nikola Tyrvo-v, pa
ro asauli-nio karo.
Kovo 6 d. rinkimuose į Vak. Vokietijos
reiškė per švedų televiziją, kiad Sc<v. Są
— Sovietų prekybos misija, vadovauja
junga būtų pasiruošusi atitraukti savo parlamentą kanclerio dr. H. Kohl vado
ma komercijos min. pavaduotojo Gorde„Guilf“ klasės atominius povandeninius vaujama krikščionių demokratų partija
jevo, lankėsi Argentinoje. Tuoj po to se
laivus iš Baltijos jūros, jeigu ji būtų pa laimėjo daugiausia vietų. 498 vietų par
kė Argentinos pramonės ir kasyklų parei
H.ml-rAS JULIJONAS
skelbta žema neturiniS atominio ginklo. lamente KD partija kartu Bavarijos KS
gūnų vizitas Maskvon.
STEPONAVIČIUS,
Baltijos jūros paskelbimas tokia zonta, su Unija turės 244 atstovus. Socialdemokra Vilniaus -vyskupijos apaStališkasis admi
1982 m. Argentina eksportavo į Sov. Są
darė .didžiausius -sunkumus per Švedijos tų partija turės 193 atstovus, Laisvųjų de nistratorius, kurį sovietų valdžia 1961 m. jungą grūdų, mėses ir kitokių dalykų už
mokratų partija — 34 atstovus ir Žalieji ištrėmė ' Žagarę.
■ir Sovietų Sąjungos derybas.
1.4 milijardus dolerių. Po Falklando ka
— 27 atstovus. Be to Berlynas siunčia į
ro, ekonominiai santykiai dar daugiau ple
Kaip
rašė
The
TIMES
(II.4),
jis
buivo
PERSEKIOJAMI RUSIJOS ŽMOGAUS parlamentą 22 atstovus, kurie taip pat pa
popiežiaus Jono Pauliaus II 1971 m. pakel čiami. Atvykus vienam rusų kalbos pro
siskirstė partijomis.
TEISIŲ AKTYVISTAI
fesoriui į Buenos Aires, spaudoje pasiro
tas į kardinolus in peclore.
Tuo būdu Valk. Vokietijos gyventojai
dė toks skelbimas: „Mokykis rusų kalbos,
JAV delegatas JTO Žmogaus teisių ko
nes tavo kraštui tai reikalinga“.
misijoje Richard Schifter, kalbėdamas ko davė kancleriui dr. Helmutui Kohl aiškų
— Nissan Motor kampanija pirmoji Ja
vo 4 d. Ženevoje, pasakė, kad Sov. Sąjun mandatą toliau tęsti jo politinę liniją, šie — Sovietų užs. reik. min. Gromyka įs
gos naujoji vadovybė galėtų padaryti di kiant taikos, laisvės ir draugystės su JAV. pėjo, kad Sov. Sąjunga gali nutraukti Že ponijoje pasirašė pasižadėjimą neatleisti
delį žingsnį pasitikėjimo atmosferos page Po rinkimų dr. Kohl pareiškė, kad Vak. nevos derybas, jei amerikiečiai pradės darbininkų dėl automatizacijos ir robotų
rinime, jeigu prisilaikytų Pasaulinės Žmo Vokietija ir toliau lieka Atlanto sąjungos naujų branduolinių raketų įvedimą Euro įvedimo.
stipriu ramsčiu ir NATO valstybių priim pon.
—Iranas išdavė specialius pažymėji
gaus teisių deklaracijos nuostatų.
Jis pasakė, kad Sov. Sąjunga remia tai tos politinės linijos rėmėja. Jeigu bus rei
—Kinija paskelbė visame krašte žiur mus Afganistano pabėgėliams, kurių da
kos sąjūdžius visame pasaulyje, bet žiau kalas, Vokietijoje bus dislokuotos naujos kių naikinimo kampaniją, žiurkės suėda bar ten yra apie pusantro milijono.
— Sovietų disidentas matematikas Va
riai represuoja mažas Sovietų piliečių JAV raketos.
daug derliaus.
grupes, kurios bando suformuoti nepri Dr. H. Kohl ragino Sov. Sąjungą blai
— Archeologai atkasė marmuro akme lery Senderov nubaustas 7 metus priver
klausomą taikos sąjūdį Sov. Sąjungoje. viai įvertinti Vak. Vokietijos užsienio ir nis, kurie, spėjama, yra likučiai Tiberio čiamojo darbo stovyklos ir 5 metus Sibi
gynybos politiką. Jis pažadėjo vesti dery tilto, ant kurio žuvo Horacijus, gindamas ro tremties.
— Kinija pareiškė nepasitikėjimą prez.
PREMIJA A. SOLŽENICYNUI
bas su Rytų Vokietija ir palaikyti konst Romą nuo atruskų puolimo 508 m. pr.
Reagano pažadu sustiprinti Taiwano gy
Rusų rašytojas Aleksandras Solženicy ruktyvius santykius su- to krašto administ Kristų.
nas, dabar gyvenąs Amerikoje, laimėjo racija visos Vokietijos gyventojų naudai. — Prosenelė Emma Lovett iš Glouces- nybą.
— Didžiojo Londono laikrodžio „Big
Hans-Dietrich Genscherio vadovauja terio (D. Britanijoje) apylinkės atšventė
Temipletono premiją — apie 110,000 svarų
Ben“, bokštas yra pakrypęs 9 colius (apie
sterlingų. Premija bus įteikta gegužės 10 ma Laisvųjų demokratų partija nustojo savo 108 gimtadienį.
— Europos Bendruomenės kraštų užs. 23 centimetrus).
bemaž trečdalio atstovų parlamente, bet
dieną Londono iškilmėse.
Templetono fondas pripažino jam pre bus neišvengiamai koalicijoje su krikščio reik, ministrai nustatė sekančiųjų Euro — Britų vyriausybė planuoja įsteigti
miją kaip „religijos atgimimo ateistiniuo nių demokratais, sudarant naują vyriau pos parlamento rinkimų datą — 1984 m., Falklando saloms tvarkyti ir vystyti agen
tūrą.
gegužės 17—20 d.d.
se kraštuose pionieriui“.
sybę.
SUTARTAS POPIEŽIAUS VIZITAS
LENKIJOJE

Kovo 7 d. New Delhi mieste, Indijoje,
prasidėjo neutralių valstybių konferenci
ja, kurioje dalyvavo 101 kraštų atstovai.
Konferenciją atidarė ligšiolinis pirminin
kas Kubos prezidentas Fidel Castro.
Ši konferencija yra didžiausia iš visų
ligšioi buvusių, nuo tų laikų, kai prieš. 22
metus neutralių valstybių (non-aligned
nations) sąjūdis buvo įsteigtas.
Konferencijos pirmininke buvo išrinkta
ponia Gandhi, Indijos min. pirmininkė.
Ji savo kalboje pabrėžė reikalą eliminuoti
branduolinius ginklus. Nors tas idealas
nebus tuoj pat pasiektas, bet jo reikia
siekti.
Konferencija pripažino, kad įvykiai Af
ganistane ir Persijos įlankoje sukompli
kavo neutraliųjų valstybių padėtį. Afga
nistanas buvo viena iš tų neutralių vals
tybių, kuri tapo Sov. Sąjungos agresijos
auka, nors Kremlius oficialiai skatina ne
utralių valstybių sąjūdį.
Argentina patiekė šiai konferencijai re
zoliucijos projektą, pagal kurį Falklando
salos turėtų būti pripažintos kaip Pietų
Amerikos dalis. Britanijos karinės bazės
Pietų Atlante sudarančios pavojų taikaišiame rajone. Indijos pataisa prie rėželiui
cijos pripažįsta Argentinos suverenines
teises Falklando salose ir reikalavo dery
bų su Britanija konfliktą išspręsti.

2
EUROPOS LIETUVIS

s

KAZIO PUIDOS 100 M. SUKAKTIS
1904 m. .gegužės 7 d. caras patvirtino
minislerių nutarimą grąžinantį lietuviams
■teisę spausdinti knygas lotyniškomis rai
dėmis. Lietuviai skubėjo su prašymais
leisti lietuviškus laiknaščiius. Cenzūra lei
dimus davė trims: .^Lietuvių laikraščiui“,
„Vilniaus žinioms“ ir, „Lietuvos Bitinin
kui“.
„Vilniaus Žnios“ "buvo -pirmasis lietuvių
diebnaDtis. Jo leidėjas inž. Petras Vileišis.
Jisai pasikvietė redakcijcn Joną Jablons
kį, Joną Kriaučiūną ir Povilą Višinskį.
Pirmieji Vilniaus Žinių numeriai išėjo
4904 m. gruodžio mėti. Vilniuje.
V. Mykolaičio surinktomis žiniomis prie,
Vilniaus žinių telkėsi didelis lietuvių ra
šytojų — ‘bendradarbių būrys, kurių tarpe
'buvo ir Kazys Puida.
Kazys Aleksandras Puida gimė 1883 m.
kovo 19 d., Šėtijų kaime, šakių apskrity
je. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir
Berlyno politeknikcs institute. Studijavo
elektros inžineriją. Dar būdamas Berly
ne su D. Zaunium Įkūrė Lietuvių draugiją.
Nuo 1905 iki 1907 metus Kazys Puida
dirbo ,.Vilniaus žinių“ redakcijoje. 1907
metais mokytojavo šaulių gimnazijoje, o
.rusams nesiliovus persekioti pasitraukė į
Rusiją ir čefebinsko gimnazijoje (1912
m.) dėstė vokiečių kalbą. Į Lietuva sugrį
žo 1920 m.
Lietuvoje dinbo, švyturio knygų leidyk
loje, o vėliau „Spindulyje“ — spaustuvės
■direktorium. Pats įsteigė, „Vaivos“ leidyk
lą ir jai vadovavo. Šiai leidyklai priklau
sė ir pasaulinių klasikų leidykla, „Pante
onas“. Kazys Puida bendradarbiavo „Vilkolaikio“ teatre. Leido ir redagavo litera
tūros čir meno žurnalus: „Krivulę“, „Gai
res“ ir „Gaisus“. 1939 pasitraukė į pen
siją. Gyveno savo ūkyje Nausėdų kaime,
relei! Kauno, kur 1945 m. sausio 25 d. mi
rė-. Palaidotas Kaune šalia savo žmonos
rašytojos O. Pleiyytės — Puidienės - Vai
dilutės.

K. Puida — kūrėjas
K. Puida, vienas iš aktyviųjų naujų
kelių ieškotojų lietuvių literatūroje, reiš
kėsi kritika, rašė poezijos, apysakų, ro
manų ir dramų. Be tikrosios pavardės, pa
slrašinėdavo Aitvaru J. Driskium, Kerų
Dėde, K. Vargu, K. Žegota ir kitais sla
pyvardžiais. Jo pirmieji kūriniai išspaus
dinti 1902 m. „Vienybėje Lietuvininkų“
Amerikoje. 1906 m. pasirodė K. Puidos
pirmasis eilėraščių rinkinys „iš sermė
giaus krūtinės“. Tais pačiais metais iš
leista pirmoji beletristikos knyga, roman
tinė legenda „Keleivis" ir apsakymėlių
rinkinys „Ruduo“. Dviejų dalių apysaka
„Žemės Giesmė“ (1911) K. Puida įvedė
i lietuvių literatūrą naują personažą — in
teligeinitų ūkininką Ogintą. Iš kaimo gyve
nimo apysakoje
„Raudonas Gaidys“
(1912), K. 'Puida nagrinėja santykius tarp
Klimkos ir šeimininko.
,,Magnus dux“ istorinis romanas para
šytas Vytauto Didžiojo sukakties konkur
sui yra svarbiausias K. Puidos kūrinys.
(Pirmoji dalis išleista 1936 m., o antroji
dalis likusi rankraštyje žuvo per II-jį pa
saulinį karą). Studijoje apie lietuvių ro
maną, Janina Žėkaitė apie „Magnus dux“
.rašo:
„Autorius praeityje ieško momentų, ku
rie būtų reikšmingi Ir būdingi dabarčiai,
siekia ne tik teisingai atkurti buvusius
įvykius ir žmones. <bet juos savitai. Poetiš
kai įvertinti. K. Puidos romanas jau pri
skirtinas aukštesni am istorinio romano ti
pui, pagrįstam savita istorijos koncepcija.
(...) Vytautas — didelis valdovas, ši tezė
Puidai yra neginčijama istorinė politinė

tiesa. Bet Vytautas sykiu yra ir žmogus,
užsikrovęs nelengvą valdovo pareigų naš
tą, negalįs nematyti, kad jo darbai, nau
dingi ir reikalingi kraštui, susikerta su
atskirų individų laime, reikalauja perdaug
kruvinų aukų. K. Puida nupiešė Vytautą,
ryžtingai kovojantį už Lietuvos vienybę
ir savarankiškumą, bet dažnai susimąstan
tų, svarstantį, abejojantį, (..d Gal dar savitesni ir prichologiSkesni yra kiti istori
niai rcma.no personažai — Jogaila, Švitri
gaila, Skirgaila, Jadvyga. (...) Neįprastais
psichologiniais štrichais romane piešiami
Skirgailos (žiaurus, vaidingais, -kerštaujan
tis), Švitrigaila (jaunas, trokštąs tarnauti
Vytauto vykdomai krašto suvienijimo idė
jai), Jadvyga (santūri, graži, per prievar
ta iškeitusi jauną mylimąjį į senstelėjusį,
jai abejingą, valstybės reikalais susirūpi
nusį vyrą). K. Puida nepaliko remane nė
vieno trafaretiško istorinio veikėjo pa
veikslo, visus juos parodė iš psichologinės,
■intymios žmogiškos pusės. (...) Lengva sa
kinio slinktis, priderinta prie situacijos,
prasminga punktuacija ir menamoji kal
ba. išraiškinga pauzė Ir lyriška frazės
konstrukcija — visi šie stiliaus bei kalbi
nės išraiškos elementai padeda romano
autoriui kurti modernizuotą tolimos pra-tl
ties paveikslą, pakreipti skaitytoją norima
emocine linkme“. (Lietuvių Romanas. Vil
nius, 1970).
K. Puida sukūrė fantastinių nuotykių
romaną „Geležinis Vilkas“, kiti K. Puidos
beletristiniai kūriniai buvo išsfpausdinti
periodinėje spaudoje. Istorinių apysakų
ciklo „Beitasis Dievas“ rankraštis žuvo.

K. Puida — dramaturgas
Dramatinę kūrybą K. Puida pradėjo ro
mantinėmis dramomis „Mirga“ iir „Rūtų
vainikas“. Trijų veiksmų realistine drama
„Gairės“ (1913) sprendžiant vaikų ir tė
vų santykius Lietuvos kaime. „Undinė“
(1911) ir keturių veiksmų drama. .,Ste
pės“ (1920) K. Puida vaizduoja lietuvių
inteligentijos gyvenimą.
1920 m. spalio 9 d. lenkams okupavus
Vilnių, kultūriniu Lietuvos centru pasida
rė Kaunas. 1920 m. suorganizuoti Aukštie
ji Mckslo Kursai, 1922 m. buvo praplėsti
ir perorganizuoti į Kauno Universitetą.
Kaune veikė didžiulė Valstybinė Biblio
teka. Taip pat literatūrinį gyvenimą ska
tino teatras ir radijas. 1922 m. Kaune bu
vo įkurtas Valstybinis Lietuvos teatras su
opera, drama ir baletu. Rašytojai talkino
teatro repertuarui originaliais ir versti
niais veikalais, o radijui — literatūros va
landėlėmis, radijo vaidinimais ir kt. K.
Puida aktyviai dalyvavo teatro ir radijo
gyvenime.
Ir draminėje kūryboje K. Puida laikėsi
impresionisliniovaizdavimo būdo, įgalinėto
gilintis į veikėjų charakterius ir juos sce
noje plačiai atskleisti. Mūsų draminėje kū
ryboje tais laikais tai buvo naujovė.
K. Puida — literatūros kritikas
Lietuvių Literatūros Istorijoje Pranas
Naujokaitis rašo: ,,K. Puida reiškėsi ir
kaip Mteratūrcs kritikas: recenzavo nau
jas knygas, raižė straipsnių literatūros me
no klausimas. (...) K. Puidos recenzijos
buvo dalykinės: lietė kūrinių turinį ir for
aną. vertimo naujų kelių ieškojimą. Atski
rai K. Puida išleido literatūros knygą
„Mūsų dainiai“ (1913). Savo kritikos
straipsnius K. Puida skelbė: „Vienybėje
Lietuvininku“, Vilniaus žiniose“, „Rygos
Naujienose“, „Lietuvių Laikraštyje“, „Vii
tyje", „Draugijoje", „Lietuvos Žiniose ‘
„Lietuvos Aide“, taip pat savo leidžia
muose žurnaluose: „Krivūlėje“, „Gairėse“,

F Neveravičius

Nuostoliu surašymas
(Iš bičiulio pasakojimo)

1983 m. kovo 11 d. Nr. ilO < (1647)

SUKAKTUVININKAS
Karys ir visuomenininkas Vytautas

Sukaktuvininkas gimė 1908 m. kovo 10
dieną Ukrainoje, angliakasių šeimoje.
1918 m. grįžo į Lietuvą ir įsikūrė prie
Vaiguvos. Baigęs Kražių gimnaziją 1928
m. įstojo į Karo Mokyklą XIII-tos laidos
kariūnu. Tarnavo 9-tojo DLK Vytenio pul
ke ir 5-me DLK Kęstučio pulke. Po 1934
m. sukilimo paleistas atsargon. 1936 m.
grįžo į aktyvią tarnybą — 4-tą LK Min
daugo pulką Panevėžyje, o 1938 m. per
keltas į I—mos Pėstininkų Divizijos šta
bą. 1944 m. Vytautas Andriuškevičius su
šeima pasitraukė iš Lietuvos.
Tremtyje gyveno Flensburge ir Grevene, Vokietijoje. 1948 m. atvyko į Angliją

Gražina (Andruškevičiūtė su savo seneliu,
sukaktuvininku Vytautu Andruškevičium

ir apsigyveno Silsdene, netoli Yorko. 1953
m. Tunstallyje, prie Vidurinės Anglijos
miesto Stoke-on-Trent, įsigijo namus, ku
riuose subūręs po lagerius išblaškytą šei
mą, įsijungė į lietuvišką veiklą.
Flensburge — Vytautas Andruškevičius
buvo bendruomenės valdyboje, skaitė pa
skaitas ir talkininkavo ,,Dienos be Tėvy
nės“ (1949.1.1) metraščio leidime. Metraš
tyje yra atspausdintas jo eilėraštis „Pa
vasariui“. Greveno pabėgėlių stovykloje
Vytautas Andruškevičius dirbo UNRRA
„Gaisuose, dalyvavo ir J. A. Herbačiausko „Gabijoje“, (psl. 230).

K. Puida — vertėjas
K. Puida į lietuvių kalbą yra išvertęs
daugiau nei 60 veikalų. Vertė remarks,
tams, klasinius ir lengvo pasiskaitymo
veikalas: H. Ibseno dramas. B. Kellermanno fantastinius romanus, Mayu Reido
romanus apie indėnus, U. Sinclair „Džjung
lės“ H. Sienikevičiaus „Quo Verdis“, S.
Lagerinei „Dvasios ir žmonės“. Mirko Jelusičo istorinius romanus: „Don žuaną“,
„Cezarį“, „Hanibalą“, ..Kromvelį“ ir dau
gelį kitų.
K. Puida rašytojas, dramaturgas, žur
nalistas, kritikas, redaktorius, leidėjas ir
vertėjas lietuvių literatūroje klasiko aucš
tumos nepasiekė, bot su J. A. Herbaoiauukv S. Čiurlioniene, B. Sruoga. F. Kirlša 'r
kitais sudarė literatūroje permainų ieškau
ėiųjų inovatorių grupę, atmetusią realiz
mą, kaipo svetimą lietuvių dvasiai ir siū
lančių naują estetinę srovę, skelbiančią
literatūros meną esančia atskira vertybe
ir netarnaujančia naudos sieikiančiam tiks
lui. K. Puida nauju stiliumi ir naujais mo
tyvais lietuvių literatūroje ieškojo naujų
kelių.
VI. Dargis

jai...
— Krautuvininkė ir vėl apgailestauja.
— Meluoja ji... Meluoja „Stervą“... Taigi...
išplėšė visą tabaką... Kiek čia to plėšimo, žmonės
neturi ko rūkyti, tai ir paėmė... Meluoja tikriausia...
Sandėly tikriausia turi prisikrovusi... A... Kad tik
nepatogu eiti kratos kaip reikiant padaryti... Tuoj
atsirastų, — sako vyr. Įeit. — Na kas dar? Ko dar
trūksta?
— Duonos aštuoniadešimt vienas kepalėlis.
—Aštuoniasdešimt vienas kepalėlis. Taigi...
Patikės kas. Meluoja vokietė „Stervą“... O faktūrą
ar ji turi? — vis labiau nepasitiki vyr. Įeit.
Krautuvininkė padeda ant stalo sąskaitą ir aiš
kina:

Krautuvininkė mielai pakiša tris pakietėlius.
— Tabako trisdešimt du pakeliai, tūkstantis
keturi šimtai dvidešimt cigarečių ir šimtas keturioli
ka cigarų, — skaičiuoja krautuvininkė.
— Aha., šit ką.., — sako man vyr. Įeit. Ivano
vas. — Pasakykit jai, ar ji negalėtų mums už triūsą
parduoti po pokelį tabako, suprantat? Pasakykit,
kad užmokėsim. Mes už dyką nenorim. Užmokėsim
kiek kainuos. Michailai, ar turit vokiškų pinigų, —
kreipėsi į milicininką.
— Vakar atvežta du šimtu kepaliukų. Parduo
— Turiu.
ta trisdešimt devyni, yra aštuoniasdešimt, trūksta
— Tai matot, pasakykit, kad mes užmokėsim. aštuoniasdešimt vieno.
Tegu mums parduoda. Mes čia dirbam, stengia
— Meluoja. Aiškiai meluoja. Ir jos faktūra
mės... Taigi... Pasakykit jai, kad viskas, viskas jai meluoja. Iš kur ji galėjo turėti du šimtus. Vakar va
bus grąžinta. Iš žmonių atimsim ir atiduosim. Tai kare pats buvau užėjęs čia ir jokios duonos nema
gi, .pasakykit, kad aš, vyr. Įeit. Ivan Sergiejevičius čiau. Na, tiek to... Žiūrėsim toliau... — pareiškia
Ivanovas prižadu, kad viskas bus grąžinta ir prašau vyr. Įeit.
parduoti mums čia keturiems po pokelį tabako.
— Špagato vienuolika kamuolių... storos vir
— Krautuvininkė apgailestaudama pareiškia, vės trisdešimt trys metrai, — skaičiuoja krautuvi
kad nei tabako, nei kitų rūkalų nebeturinti, viską ninkė.
išplėšė. Stalčiuje surado praplėštų cigarečių dėžu
— Taigi... virvės pasigedo „čiortova kukla“
tę ir siūlo vyr. Įeit, užsirūkyti.
(velnio lėlė). Pakarti ją reiktų su ta virve, kaip
Šis paniekinamai atstumia dėžutę ir sako:
jie mus, kad korė, — staiga atsiliepė milicininkas,
— Pasakykit jai, kad aš išmaldos nenoriu. Man šniukštinėjęs palei lentynas.
— Teisingai, — sutiko vyr. Įeit. — matot, ko-1
nereikia vienos cigaretės. Aš noriu pokelį tabako
nusipirkti. Nusipirkti už pinigus. Taigi. Pasakykit kios vyrų nuotaikos. Ė, terlenasi čia su tais vokie-l
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Andruškevičius atšventė 75-kių metų sukaktį

raštinėje ir talkininikavo lietuvių
klubo steigime.
Atvykęs į Angliją, Silsdene įsteigė vie
ną iš pirmųjų DBLS-gos Skyrių, o Tuns
tallyje — Stoke-on-Trent skyriaus pirmi
ninku išbuvo 12 metų. Vytautas Andruš
kevičius vadovavo vietiniam „Ramovėnų“
būriui, organizavo Suvalkų Trikampio lie
tuviams remti šalpos darbus, važinėjo po
skyrius su paskaitomis, rašė „Europos
Lietuvyje“, šiaurės Lietuvių Biuletenyje,
Tėviškės Žiburiuose, šaltinyje ir kitur.
75 metų proga sukaktuvininką Vytau
tą Andruškevičių sveikina žmona Bene
dikta; duktė Nijolė, žentas Vladas, duk
raitė Irena, Laurie ir sūnaitis Antanas;
sūnus Romas ir Prudence; sūnaus Algi
manto, žuvusio eismo nelaimėje žmona
Joan ir sūnaitis Andrew; sūnus Vytautas,
marti Carol ir dukraitė Gražina; sūnus
Šarūnas ir marti Olwen; duktė Danutė
Danutė Kanadoje, duktė Irena ir Allan;
sūnus Petras; sūnus Jonas ir marti Nico
la; sūnus Jonas, marti Jillian ir sūnaitis
Ryan.
Raštu garbųjį sukaktuvininką sveikino
DBLS-gos Centro Valdyba, Stoke-on-Trent
skyriaus valdyba, nariai ir kitos organi
zacijos.
VI. Dalyvis
ŠVENTAS KAZIMIERAS (1458 — 1484)
Prof. Z. Ivinskis rašė, kad Šv. Kazimie
ras savo kilme buvo tikras lietuvis, o ta
čiau jis dažniai palaikomas lenku. Lenkiš
kos kilmės pėdsakų jame nėra nei žymės.
Jis buvo kilęs iš garsiosios Gedimino gi
mtinės, kuri davė vieną po kito stambius
valstybinius vynus — didžiuosius Lietu
vos kunigaikščius, kilusius iš Aukštaičių.
Tai giminei priklaupė ir šventojo tėvas Kazimieras Jogailaitis, didysis Lietuvos
kunigaikštis ir Lenkijos karalius, šv. Ka
zimiero senelė, Jogalos ketvirtoji žmona,
buvo lietuvaitė, Alšėnų kunigaikštytė So
fija, augusi Vilniaus krašte, šv. Kazimie
ro motina buvo kilusi iŠ Habėburgu, im
peratoriaus Albrechto II duktė Elzbieta,
austrė. Lenkų tauta n-edavė šv. Kazimierui
ne! vieno savo kraujo lašo.
1’521 m. Kazimieras buvo paskelbtas pa
laimintuoju, o 1602 m. — šventuoju. Atei
nančiais metais sukaks 500 metų nuo io
mirties. Ta proga ALTcs pirm. dr. K. Ši
lauskas kreipėsi į popiežių Joną Paulių
II, prašydamas šv. Tėvą, kad tai sukakčiai
būtų išleistas Vatikano pašto specialus
ženklas. Tokiu1 būdu būtų atžymėta lietutuviams svarbi sukaktis.

NAUJA BRAZILIJOS LIETUVIU
S-gos VALDYBA
Brazilijos Lietuvių Sąjunga sausio 23
dieną perrinko savo valdybą. Naująją Sges valdybą 1983-84 metams sudaro: Alek
Sandras Bumbulis — pirmininkas, Norber
tas Stasiulionis — vice-pinm., Anielė Dul
kus — sekretorė, Helena Pupelis — JI sek
retorė, Albina Arr.birozevičius — iždininkė,
Pranciška Garsko — knygininke ir Bro
nius Žakevičius — Turto globėjas. Revi
zijos komis’.jon išrinkti: Jonas Valavičius,
Jonas Bratkauskas ir Kazys Paukštis.

SOLISTĖ ROMA MASTIENĖ J...
D. BRITANIJOJE
D. Britanijos Katalikų Bendrijos kvie
čiama, š.m. gegužės mėtn. čia atvyksta so
listė Roma Vilčinskaitė-Mastienė. Ji kon
certuos trijuose parengimuose; Nottinghame, Škotijoje ir Londone.
Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau.

NUKENTĖJO NUO GAISRO
Per milžiniškus gaisrus, ’kurie siautė
kad kuriose Australijos provincijose, žuvo
daug žmonių ir tūkstančiai liko be pasto
gės. Kaip praneša MŪSŲ PASTOGĖ (H.
28), tarp nukentėjusių vra ir lietuvių.
Melbourne nuo gaisro nukentėjo buv. M.
P. redaktorius Juozas Žukauskas, skauti
ninkas Vytautas Vaitkus ir p. Maiakūnas.
MeJlbourno liet, apylinkės valdyba pa
skelbė pimiįtniį vajų visiems nukertėju
siems nuo gaisro sušelpti.
VASARIO 16-toji SYDNĖJUJE
Lietuvos Nepriklausomybės ‘šventė Sydnėjuje buvo paminėta du kartu.: vasario
18 d. įkartu su estais ir vasario 20 d’. Sydnėjaus Liet. Namuose, kur paskaitininku
bu-vo prof. dr. Vytautas Doniela.
Jungtiniame estų — lietuvių minėjime
dalyvavo daug aukštų Australijos politi
nių veikėjų, kurie tą proga pasakė kalbas.
Ministrą pirmininką M. Fraserį pavadavo
senatorius Baime, o Darbo -partijos lyderį
Hawke pavadavo parlamento atstovas dr.
Klugman. Taip pat dalyvavo parlamento
atstovas B. Smith, Pavergtųjų Tautu ko
miteto pirmtainikas ir kiti aukšti svečiai.
Tuo part laikui Sydnėjaus Liet, klubo bib
Itotekos vadovybė drauge su estais buvo
surengę knygų parodą, kur buvo išstatyti
leidfcriri daugiausia anglų kalba anie Bal
tijos kraštus. Dalyvių buvo porą šimtų ‘ir
visiems minėjimias padarė gerą įspūdį.

PAŠTO ŽENKLŲ PARODA
Nuo vasario 1 iki 28 d. S. Paulo centri
nėje bibliotekoje, Brazilijoje, buvo suruoš
ta Lietuvos pal’ito ženklų paroda. Per caro
dos atidarymą, kaip praneša MŪSŲ LIE
TUVA, kailbėoj miesto tifoMcrtekos direk
toriaus pavaduotojas ir du universiteto
profesoriai. Jie iškėlė lietuvių tautos kultūrosir kalbos didelę reikšmę.
Pašto žerklų savininkas Antenas Augustaitis, parodos organizatorius, padėko
jo kalbėtojams ir svečiams už atsilankymą.
Kitoje S. Paulo miesto bibliotekoje bu
vo suruošta liet, spaudos paroda,
KAP. JURGIUI GARŠKAI — 80 METU.
S. Paulo lietuvių kolonijoje, Brazilijo
je, daug pasidarbavo prieškarii.lų laikų
ateivis Jurgis Garška, kuris nuo 1927 m.
pradėjo tarnauti šio didmiesčio policijoje,
ir per eilę metų pasiekė policijos kapitono
laipsnį. Šalia to kap. J. Gahšfca dirbo lie
tuvių organizacijose. Išėjęs j pensiją, jis
d&bar talkininkauja liet, bibliotekos tvar
kyme.
NAUJAS LIETUVIŲ FONDO
PIRMININKAS
Čikagoje veikiantis Lietuvių Fondas tu
ri naują pirmininką. Pasibaigus dr. G.
Baluke kadencijai, pirmininku išrinktas
Inž. Viktoras Naudžius.
Praėjusieji metai Lietuvių Fondui buvo
labai sėkmingi. Per 1982 įmetus kapitalas
paaugo 228.500 dol. ir pasiekė 2,378,000
dol.

BRAZILIJOJE NORI STEIGTI
MUZIEJŲ
Halina Mošiniskienė MŪSŲ LIETUVOS
skiltyse kelia Lietuvių tautinio muziejaus
ir archyvo Brazilijoje steigimo reikalą. Ji
rašo: „Reikalas yra labai svarbus, nes tai
liečia mūsų tautos brangų palikimą išei
vijoje“. Tačiau sunku yra surasti patal
pas tai įstaigai.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 98
Koks skaičius duos tą pačią sumą, kai
prie jo pridėsim IĮ ir kai jį padauginsiim
iš 14?

čiais. Taigi... grąžinti jai viską... Na, tiek to... štai
ką... Pasakykit jai, kad aš milicijos komendantas,
vyr. Įeit., prašau ją parduoti man butelį vyno. Par
ATSAKYMAS Nr. 97
duoti... Ne, ne... Jūs jai pasakykit, kad šiandien
17. (Firmoj eilėj skaliai didėja keto
mano „geburstagas“, suprantat, gimimo diena...
nais, antroj — penkiais ir trečioj —še
Aš čia stengiuos surašinėju... Pasakykit jai, kad šiais).
viskas jai grąžinta bus. Tegu parduoda man butelį
vyno.
Viename mitinge kompartijos agitatoius kviečia prie imikrafono darbininką:
Krautuvininkė kaip įmanydama ėmė aiškinti,
— Sakyk, drauge, ar komunistų partija
kad niekad vyno krautuvėj neturėjusi, kad neturin
pakeitė tavo gyvenimą?
ti net leidimo tokiai prekei laikyti.
— Labai. Turėjau vieną ■kambariuką, o
— Meluoja, „svolač“. Ir vis ji meluoja... niršo dialbar turiu keturių kambarių burtą su vi
vyr. Įeit. — Tikriausiai turi. Kur neturės... Tik ne sais patogutoais.
— Ar užtenka pragyvenimui pinigų?
nori duoti... ragana...
— Žir.om.ia! Dabar galiu ir taupyti, o
Ir staiga, jau visai užmiršęs, nepastebėjęs, ar
anksčiau skendau skolose.
nepažinęs tautinio ženklelio prie mano švarko, o
— Na, o kaip su maistu?
gal suklaidintas mano geros rusiškos tarsenos ir pa
— Valgau puikiausiai: vištieną, kiau
laikęs mane savo žmogum vyr. Įeit, užbaigė sura lieną, ikrus, užgeriu šampanu. Anksčiau
zrihgiau sausą duoną.
šymą netikėtu posakiu:
— Va matote, draugai, štai jums .geriau
— Na. Gana. Taigi grąžins jai kas nuostolius.
■Jas komunistinio gerbūvio pavyzdys!
Būtų ko... Tiek ji matys, kiek savo ausis... Michail,
— O nuo kada pasikeitė tas tavo gyve
eikit pasakykit sargybai, kad paleistų suimtuosius.
nimas? — vėl kreipėsi į darbininką.
— Jis sulankstė nuostolių sąrašą, atsiduso ir
— Kai partijos sekretorius vedė mano
dukterį.
melancholiškai pridūrė:
— Ė... kad ne tie anglai čia, pašokdintume mes
— Ar teisybė, kad Andropovas renka
vokiečius, kaip reikiant. Pūkai byrėtų iš patalų. Na, politinius anekdotus?
einam jau... Ketvirtą valandą užeikit pas mane pro
— Pačių anekdotų — .ne, ibet žmones,
kurie juos pasakoja.
tokolo pasirašyti.
Ketvirtą valandą protokolo pasirašyti nenuė
Mitingas lenkų plieno gamykloj.
jau, nes kaip tik tuo metu krausčiausi į pašiūrę ki
Kalbėtojais:
tame kaimo gale, kuo toliausiai nuo rusų zonos.
Dabar mes turime susiveržti diržus...
1947 m. Leicester
Balsas iš minios:
(Pabaiga)

— K kur mes gausime tuos diržus?!
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ
KALENDORIUS 1982 M.
m.19-20 d. — DBLS atstovų ir LNB afcctnlnkų metini* suvadiavima Londone.
IV.29-V.2. — DBLJS Lituanistini* Savait
galis, Lietuvių Sodyboje, Headley Park,
Hampshire, DB.
V. 21 — DBLKB Paivasarlo sąskrydis. Mo
tinos Dienos minėjimas ir solistės Ro
mos Mastienės koncertas Nottinghame
VIL23.30. — Skautų ir jaunimo Stovykla
Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.
VIL24-S1 d. — Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.
IX.10. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hall, North Street, Wolverhampton.

PADĖKA
DBLS Centro Valdyba nuoširdžiai dė
koja Čikagos Anglijos lietuvių klubui, š.
m. sausio mėn. atsiuntusiam „Europos Lie
tuviui“ 25 dol. klubo paramą ir 86 dol.,
kuriuos suaukojo tam pat tikslui klubo
nariai. Viso gauta 111 dolerių.
Susipažinę su klubo veikla, kaip apra
šyta E.L. vasario 26 d. numeryje, linki
me klubui tolimesnio sėkmingo darbo.
DBLS C. Valdyba

... 1981/82 METŲ DBLS CENTRO
VALDYBOS PINIGINĖ APYSKAITA
Pajamos
1981/82 metais DBLS turėjo tokias pa
jamas:
1. Balansas atkeltas iš pereitų metų —
£521.57
2. LNB parama —
2000.00
TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
3. Solidarumo mokestis —
249.50
AUKOJO
4. Palūkanos iš pik. T. Vidugirio
Tautietis, kuris prašė pavardės neskelb
palikimo —
600.00
ti — 800 svarų.
5. visos kitos pajamos —
436.00
Dr. K. Valteris — 50.00 sv.
P. BugailiSkis — 20.00 sv.
E viso — £3807.07
Dr. J. Mockus — 10.00 sv.
Pastaba:
Pikį. Vidugirio
palikimas
V. Kukanauskas — 7.50 sv.
£5000.00 yra investuotas LNIB-vėje.
K. S. N. — 5.00 sv.
Klaidos
J. Zckas — 5.00 sv.
1. Politinės veikla —
£200.00
Nuoširdžiai dėkoja
2.
Kultūrinė
veikla
—
1216.00
TPF Valdyba
3. Kelionės išlaidos —
611.00
4. Visos kitos išlaidos —
988.56
... AUKOS SPAUDAI

P. Urneža — 6.50 sv.,
K. Skudutis — 4.00 sv.,
A. MameniSkis — 1.50 sv.
Visiems ačiū.
"J

ATVAŽIUOJA POETAS
P. BRAZDŽIONIS .
Keliauidiaimials iš JAV į Studijų Savaitę
Vokietijoje, įžymusis mūsų poetas Ber
nardas Brazdžionis sustos Britanijoje su
sitikti su lietuviais ir aplankyti lietuviškų
faistitucij'ų.
Tai retas didelis svečias, nes šitoj mūsų
saloj jam dar nėra tekę pasidaryti ir sa
vo pasirodymais pradžiuginti tautiečių.
Apkeliavo jis, galima sakyti, beveik visą
svetur gyvenančių lietuvių pasaulį. Tuoj
po karo su talentingais plunksnos broliais
Pulgiu Andriulšiu, Antanu Gustaičiu ir Sta
siu Santvarų apkeliavo Vokietijoje dauge
lį lietuvių stovyklų ruošdami literatūros
vakarus. Kas anuomet pasiklausė jų to
žodžio, dar ir po dešimtmečių tebesinešio
ja neišdylančius įspūdžius.
Laimingiausia paskui buvo ir tebėra
lietuviškoji Amerika, kurioje ir jis pats
gyvena. Dažnai ten jis pakviečiamas į di
desnes ar ir ne tokias dideles lietuvių ko
lonijas ir iš savo Kalifornijos keliauja,
skaito vakaruose savo kūrinius, dalijasi
su suėjusiais jo pasiklausyti tautiečiais
savo įdomiais atsiminimais ir palieka klau
sytojus dvasiškai atsigavusius. O. jo žo
dis pakilus ir uždegantis! Jo gi eilėraš
čiai deklamuojami minėjimuose, pagal jo
kūrinius muzikai yra parašę dainų.
Nukeliavęs jis buvo ir į Australiją ir
ten gaivino lietuvius. Tik čia, pas mus,
dar vis nebuvo progos jam atvažiuoti. Tai
dabar poetas buvo paprašytas bent poroj
vietų susirinkusiems lietuviams leisti pa
sidžiaugti jo paties skaitoma poezija —
leisti suorganizuoti literatūros vakarus.
Poetas sutiko. Londone tokį vakarą lie
pos 16 d., šeštadienį, rengia Lietuvių Spor
to ir Socialinio Klubo valdyba. Valanda,
kada su poetu susitiksime, bus paskelbta
vėliau. Dabar apie tą ne tik retą, bet ir
vienintelį tokį įvykį pranešame, kad ka
lendoriuose atsižymėtumėte: tą dieną nie
kur kitur, neg reikia pasimatyti su įžy
miuoju poetu! Tokios progos nesikartoja.
Sekmadienį, liepos 17 d., poetas važiuos
į NotiZnghamą. Ten kum dr. Steponas Ma
tulis jį globos ir jo pasirodymus organi
zuos ir skelbs.
Londono Sporto ir Socialinio Klubo
Valdybos Pirmininkas
Stasys Kasparas

E viso >— £3035.56
Likutis, sumoje £771.51 keliamas į se
kančius metus.
Paaiškinimas: Kultūrinei veiklai didesnės
išlaidos susidarė, rengiant D. Britanijos
Lietuvių Dienas Bradforde, o taip pat pa-,
rama skyriams.
Pastaba: Skyriai, nesumokėję solidarumo
mokesčio, prašomi atsiskaityti per suva
žiavimą.
B. Butrimas
Centro valdybos iždininkas
PAIEŠKOJIMAS
Britų Raudonasis Kryžius poieško Eu
genijų Margaliką. ...
Žinantieji apie jį prašomi pranešti E.L.
redakcijai.

lendmi
MŪSŲ LIGONIAI
Staiga susirgo ir paguldyta ligoninėn
Londono veikli knygų platintoja D. Daunorienė.
Arch. K. Tamošiūnas, po sėkmingos ope
racijos grįžo į namus.
Abiem “jokime greit pasveikti.
JAUNIMO (SUVAŽIAVIMAS
D. Britanijos Lietuvių Jaunimo sąjun
gos metinis narių susirinkimas įvyks šeš
tadienį, kovo 26 d., 1 vai. Lietuvių Namuo
se. Londone.
Dienotvarkė bus paskelbta vėliau.

Manches'eris
Parengimai
Kovo 12 d. M. lietuvių klubas savo pa
talpose rengia šaunų blynų balių. Pradžia
7 vai. vakare.
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti.
Blynų užteks visiems.
Klubo valdyba

Vasario 16 minėjimas
Vasario 19 d. DBLS Manchesterio sky
rius surengė M. lietuvių klube Vasario
16 minėjimą, į kurį prisirinko pilna salė
žmonių. Jų buvo iš arti ir toli.
Minėjimą atidarė ir pravedė skyr. pirm.
Ant. Jaloveckas.
Paskaitą skaitė J. Adomonis. Jis savo
kruopščiai surinktais duomenimis neištęstoje paskaitoje sugebėjo paminėti spaudos
draudimo ir jos atgavimo metines; Lietu
vos senąją praeitį, iškeliant Lietuvai svar
biausius mementus ir tuos asmenis, ku
rie labiausiai pasireiškė; Emiliją Platerytę,

VILNIUS

(traukiniu) rugpjūčio 13—23 d. £180
Penkios įdienos Vilniuje >su nakvyne ir maistu ir žymių vietų
apžiūrėjimu.
YORKSHIRE TOURS, 49 Thornton Lodge Rd.
HUDDERSFIELD, HD1 3JQ Telef. 0484- 24269

tę, kuri buvo pristatyta kaip drąsumo ir
pasiaukavimo pavyzdys Nepriklausomos
Lietuvos atsikūrimą ir gyvenimą iki H P.
karo pradžios. Taip pat buvo prisiminti
kariai savanoriai, partizanai ir visi kiti,
kurie iškovoja Lietuvai laisvę ir Nepri
klausomybę, ir tuos, kurie deda pastan
gas atgauti Lietuvai atimtą laisvę.
Paskaita buvo tikrai įdomi ir įdomiai
skaitoma. Jos metu visi dar kartą prisimi
nė tėvynę, joje likusius ir ten praleistas
savo gyvenimo dienas. Tokių paskaitų re
tai girdime.
Taip pat žodį tarė ir E. Murauskienė.
Ji savo trumpame žodyje angliškai nusakė
Lietuvos buvusią ir esamą padėtį bei de
damas pastangas atgauti Lietuvai laisvę.
Ji, nors ir anglė, daug kartų savo eilė
raščiuose ir šiaip žodžiu yra išreiškusi
Lietuvai ir lietuviams šiltas simpatijas,
Abu kalbėtojai iš publikos susilaukė
daug katučių.
Meninėje dalyje Marcijonas Ramonas pa
deklamavo savo kūrybos eilėraštį „Iš pra
eities“.
DBLS Boltono skyr. pirm. H. Vaineikis
pranešė visiems, kad į jo namus atsilankė
estų ir latvių bendruomenių pirmininkai
Boltone ir pasveikino mus Vasario 16 pro
ga, kartu, pasakė, kad jie visuomet yra
su mumis.
Pirmininkas padėkojo visiems atsilan
kiusiems ir tiems, kurie atliko numatytą
programą. Minėjimas baigtas sugiedant
Lietuves himną.
Vėliau vyko bendras pasižmonėjimas
prie vaišių stalo ir klubo bare.
Ta pačia proga skyr. pirm. A. Jaioveckas pravedė Tautos Fondui rinkliavą, ku
rios metu surinkta virš 100 svarų.
A. P-kis
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Metinis ir pirmasis 1983 metais Drau
gijos susirinkijnas įvyks penktadienį, ba
landžio mėn. Į d. 3 vai. p.p. Manchesterio
lietuvių klube.
Dienotvarkėje valdybos rinkimai, p.
ženklų parodos Nottinghame organizaci
ja ir t.t.
Visi lietuviai filatelistai yra kviečiami
šiame susirinkime dalyvauti.

1983 m. kovo 11 d. Nr. '10 1(1647)

Wolverhamplonas
MIRĖ DU LIETUVIAI
Vasario mėn. 27 d. Wolverhampton©
Royal ligoninėje mirė 65 m. amžiaus Čes
lovas Plėnys.
Velionis buvo nevedęs. Kilęs nuo Kai
šiadorių ir tame mieste buvo baigęs gim
naziją. Atlikęs karo tarnybą buvo paleis
tas atsargos karininko laipsniu. Atvykęs
į Angliją 1947 m. dirbo tekstilėje, vėliau
daug metų British Steel Corporation Bilstone, netoli W-tono. Prieš 5 metus buvo
„redundant“ ir nuo to laiko nebedirbo.
Kadangi darbovietėje buvo daug lenkų
tai su jais daugiau ir draugavo. Laidotu
vės kovo 9 d. Jį laidoja ligoninė.
Prieis 2 savaites palaidojom dar vieną
atsiskyrėlį lietuvį, Viktorą Barzdą, 54 m.
amžiaus. Sirgo širdimi, mirė autobuso sto
telėj. Nuvežtas į ligoninę neatsigavo. Bu
vo vedęs airę turėjo gražią šeimą.
G. Kaminskienė

Šveicarija

VASARIO 16-tosios MINĖJIMAS
Tradicinis Vasario 16 minėjimas ir ŠL
Bendruomenės susirinkimas įvyko Berne
vasario 27 d. Minėjimas buvo pradėtas
pamaldomis, kurias pravedė kun. Dr. J.
Juraitis. Savo pamoksle kun. J. Juraitis
ragino tautiečius likti ištikimais lietuviš
kiems papročiams.
Pasibaigus pamaldoms susirinkusieji
nuskubėjo į Akademikerhaus salę, kur
įvyko metinis ŠLB susirinkimas. Aptarus
einamuosius reikalus buvo išrinkta valdy
ba sekantiems metams. Valdyba buvo pe
rrinkta slaptais balsavimais. ŠL Bendruo
menės pirmininku buvo išrinktas Dr. A.
Kušiys, vicepirmininke Dr. J. Pečiulionytė ir iždininke I. Kaestli - Augevičiūtė
Po susirinkimo sekė geležinkelio stoty
je bendri pietūs ir prof. J. Ereto paskaita.
Profesorius sakė, kad priėjęs savo lietu
vių kalbos tyrinėjimo išvados, ir jam at
rodo, jog lietuvių kalba išsivysčiusi mamatriarchato įtakoje. Tą jis grindė gimi
nystės laipsnių sudarymu. Profesoriui at
rodo, kad pv. „tetėnas“ galėjo susidaryti
tik akcentuojant moterišką lytį. Taip pat
MIRUSIEJI
moteriškų lietuviškų pavardžių skirtingas
Vatsairio 23 d. mirė Jonas šatkus.
galūnes prof. J. Eretas ingi laiko šios te
Kovo 25 d. mirė Stasys Skvarsčius.
orijos argumentu.
Malčiau — ateinančią savaitę.
Po paskaitos vyko tautiniai liaudies šo
kiai, kuriuos išpildė J. Stasiuiienės tau
Ketteringas
tinių šokių grupė „Viltis“. Minėjime taip
pat dalyvavo svečių iš kaimyninės Itali
A.A. JONAS GINEIKIS
Kovo 1 d. Northampton© ligoninėje mi- jos, tai kun. T. Ereminas iš Domodossolos.
mė Jonas Gineikis, gimęs 1917 m. gruo Lietuvos diplomatas, Dr. A. Gerutis, pi
džio 5 d. Vidiškių miestelyje, Žemaitkie operacijos sveikdamas, susirinkime nega
lėjo dalyvauti,
J.J.
mio valsč. Ukmergės apskr.
17 metų amžiaus .būdamas. Jonas stojo
į šaulius .ir grojo dūdų orkestre. Vėliau
tarnavo I-ame Artilerijos pulke, Ukmer
VASARIO 16-JI HAMBURGE
gėje. Atėjus bolševikams, jo batalijonas
Hamburgo lietuviai Lietuvos nepriklau
buvo iškeltas į Kupiškį.
Gen. Plechavičiui paskelbus Lietuvos somybės paskelbimo šventę paminėjo va
rinktinę, daugumos vyrų stojo ten ir kar sario 19 dieną.
17 vai. St. Ansgąro bažnyčioje iškilmin
tu stojo Jonas. Vokiečiams paleidus rink
tinę, visus vyrus išvežė į Vokietiją sun gas mišias laikė televizijos ir radijo kun.
kiems darbams. Po kapituliacijos papuolė Williamas Sander. Jis yra didelis' lietuvių
į amerikiečių belaisvę. Po pusantrų metų draugas ir niekad neatsisako lietuviams
paleistas, apsigyveno Hanau mieste ir ten padėti. Jam asistavo kun. dek. V. Šarka ir
susižinojo, kad jo vyresnis brolis Anta ukrainiečių-unitų kun. Josef Casanova
nas gyvena anglų zonoje. Kada buvo įma Martasel. Martasel yra ispanas. Jis išmo
noma vykti į Angliją žemės ūkio darbams kęs ukrainų kalbątarnauja ukrainiečiams,
abu broliai sutarė nebesiskirti ir vykti į nos jiems savų kunigų trūksta. Dalyvių
tarpe 'buvo daug svečių, kurie lietuvių
Angliją.
Į Angliją atvyko 1947 m. gegužės mėn. kalbos nesupranta, todėl pamaldų kalba
buvo dalimis — lietuviškai ir Vokiškai.
Dirbo prie įvairių darbų.
Sunkios gyvenimo sąlygos pakirto svei Turiningą pamokslą, kuris lietė Lietuvos
katą dar jaunam būnant. Išsivystė sunki nepriklausomybės reikalus, jos vargus ir
reumato liga, deformavo rankų bei kojų siekimus bei viltis ateičiai pasakė kun.
sąnarius. Buvo draugiško būdo, geros dek. V. Šarka.
Po pamaldų šventės dalyviai susirinko
nuotaikos, nors liga labai žiauriai spaudė.
Buvo vedęs .vokietaitę Vandą, paliko parapijos salėje tolimesnei programai, ku
liūdesy ją ir sūnų Andrių, kurie abudu ri nebuvo dalyviams iš anksčiau pranešta,
tad visi įvykiai buvo staigmenos. Visgi
kalba lietuviškai.
Susirinko didelis būrelis anglų, lietuvių mes pageidautumėme tvirtai nustatytos
ir visokių tautybių draugų .bei pažįstamų. šventės programos.
Ilgesnę paskaitą skaitė Hamburgo apy
Palaidotas iš Northamptono katedros ko
linkės bendruomenės
vice-pii’mininkas
vo 8 d.
Ilsėkis ramybėje, mielas Jonai. Likę Leonas Naikus. Jis apžvelgė laikus susi
liūdi brolis Antanas su žmona Ona, se jusius su1 Lietuvos nepriklausomybės pas
suo Ona Lietuvoje ir kiti giminės. I.T. kelbimu, jos kovas dėl laisvės ir tą laiko
tarpį, kada mūsų tėvynė buvo laisva. To
liau, kaip jam įprasta, pakiliais žodžiais,
Rochdale
susijusiais su lietuvių džiaugsmais, var
gais
ir viltimis gausiai pažėrė kun. dek.
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
V. šarka.
DBLS Rochdalės skyriaus atstovas D.
Sekė sveikinimai. Raštu sveikino Lietu
Banaitis kovo 26 d., 6 vai. vakare, 80 vos vokiečiai gyvenantys Hamburge. Svei
Mclesworth St, ukrainiečių klube pada kino Latvių Zentralinio Komiteto Vokie
rys pranešimą apie DBLS Suvažiavimą ir tijoje pirmininkas Arturs Cipulis. Tarp
Bendrovės reikalus.
kitko, jis pasidžiaugė paskyrimu Latvijai
Pranešimą išklausyti atvyksta svečiai iš kardinolo. Esą netik Latvijos, bet ir viso
Prestono.
Pabaltijo laimėjimas. Sveikino lenkų at
Prašome gausiai dalyvauti.
stovas Stefan Mlruvek, ukrainiečių atsto
Skyriaus valdyba vas kun. C. Martasel, vengrų atstovas kun.
Josef Barany. Kum. Williams Sander sa
vo ilgesniame sveikinime kalbėjo, ir apie
Sheffieldas
atsiminimus, patirtus prieš porą metų
lankymosi Lietuvoje. Jis numato dar kar
MIRĖ ROMAS KALPOKAS
Vasario 18 d. Sheffield© ligoninėje mi tą nuvykti į Lietuvą.
Kaip svečiai, gausiai dalyvavo PLB
rė DBLS Centrinio skyriaus narys Romas
Luefbedko apylinkės atstovai, kurie mus
Kalpokas.
Gimęs 1915 m. Rokiškyje, Romas Kaipo parėmė ir meninės programos atlikime.
kas savo jaunystę praleido dirbdamas pas Ponios Elenos Tesnau vadovaujami, Lueūkininkus. Karinę prievolę atliko tarnau becko lietuvių jaunimas pašoko liaudies
damas 4-tame pėstininkų pulke, Panevė šokius: kalvelį, gyvatvarą ir kitus.
Ričardas Baltulis akordijonu pagrojo
žyje. Po karo atvyko į Angliją ir dirbo
žemės ūkyje Škotijoje. Po kelių metų per šias liaudies melodijas: „Pasvarstyk anted
sikėlė į Angliją ir apsigyveno Sheffielde, Ant jūrų marių. Jam grojant Lietuva
kur visą laiką dirbo plieno pramonėje. brangi, jam pritardami pradėjo dainuoti
ir šventės dalyviai. Buvo pasakyta ir ke
Pastaruoju laiku buvo pensininku.
Velionis buvo viengungis. Jokių giminių letas paitrijotiškų eilėraščių.
Lietuvių liaudies dainų puoselėtoja Iza
nei Anglijoje, nei Lietuvoje nepaliko. V.K.

Vokietija

belė Schreoder, akordijonu palydint V.
Reonne, savo skambiu, ir stipriu balsu pa
dainavo šias daineles: Ten toli žalioj gi
relėj, čigonų daina. Gražus rūtelių darže
lis, Muzikantų daina. Susitikt dar kartą
tave norėčiau. Ji taip pat padainavo Ungarische Volksweise. Klausytojams būtų
malonesnis įspūdis, jeigu Izabelės dainos
būtų palydimos ne akordijonu, bet piani
nu, kaip daugumoje yra įprasta. Akordi
jonu dar pagrojo dainų popuri V. Reonne.
Izabelės vyras Schreoder vokiškai dai
navo eilę dainų. Jis turi stiprų boso bal
są. Dainuodamas visą laiką prie nosės lai
kė pagadintą garsiakalbį, taip kad jo dai
nų garsas skambėjo aštriai ir nemaloniai
čirškėdamas.
Po meninės dalies šventės dalyviai vai
šinosi suneštinėmis gėrybėmis ir gaivino
si lengvais gėrimais, kurios pateikė bend
ruomenės valdybos bufetas.
Jonas Valaitis sėkmingai vadovavo daik
tinei loterijai, kur daugumas dalyvių ban
dė savo laimę. Loteriją ypač mėgsta jau
nimas ir pakrapšto tėvų kišenes.
Grojo Padago kapeld; tad kas norėtjo
galėjo gerai kojas pamiklinti ir sveikai
paprakaituoti.
I. Sragauskis

Liet. Sodyba
Lituanistinis Savaitgalis.
Lietuviško jaunimo savaitgalis vyks
tarp balandžio 29 d. ir 2 d. gegužės Visi
Sodybos kambariai ir salės rezervuojama
jaunimui.

Pensininkai
Gaunami pasiteiravimai ar Sodyboje ga
lima gauti atskirą butą nuolatiniam apsi
gyvenimui.
Šiuo metu atskirų butų nėra. Antrame
aukšte jau ruošiami 3 atskiri kambariai,
kurie turės savo vonios kambarius.
Talka.
Velykų savaitgalyje Sodybos miškų aptvarkymui ir malkų paruošimui organi
zuojama savanorių talka. Visiems talkinin
kams pragyvenimas bus veltui.

Sodybos apyskaita.
Kovo 11 ir 12 dienomis į Sodybą atvyks
ta DBLS-gOs Tarybos atstovai susipažinti
su dabartine Sodybos atsiskaitymo siste
ma ir patikrinti Sodybos atskaitomybę.

PAŠA LL YJJB
— Komunistų partijos centrinis komi
tetas „Literatumaja Gazieta“ laikrašty
paskelbė nurodymus teatrų repertuarams.
Esą, pradedami nukrypti nuo leninizmo
pagrindų ir socialistinio realizmo.
— Europos Bendruomenės Kraštai nori
greičiau pradėti tartis su Lenkija dėl 14
milijadių dolerių skolos atmokėjimo ter
minų pertvarkymo. Tą skolą garantavo
Vakarų vyriausybės, bet dėl karinio sto
vio įvedimo jos iki šiol atsisakė kalbėti
apie betikokius atmokėjimų palengvini
mus, o lenkai nuo 1981 m. pabaigos nepa
darė nė vieno atmokėjimo. Su privačiais
bankais Lenkija šiais metais susitarė ir
pertvarkė atmokėjimų terminus.
— Izraelio karo žvalgybos viršininkas
gen. Saguy turėjo pasitraukti, kai Beiru
to žudynių tyrimo komisija apkaltino jį
nevykdymu savo pareigų.
— Nuo didžiausios sausros, Abisinijoj
kenčia 3 milijonai žmonių. Dešimtys tūks
tančių gali tuoj mirti. 1970 m. sausroj mi
rė 200.000.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Eccles — kovo 13 d., 12.15 vai., su velyki
ne išpažintimi.
Rochdalėje — kovo 20 d., 12.30 vai., su
velykine išpažintimi
Manchcsteryje — kovo 27 d., 1 vai., reko
lekcijas praves Kun. Aleksandras Geryba.
Nottinghame — kovo 13 d., 11,15 vai,
Liet, židinyje.
Nottinghame — kovo 13 d., 11.15 vai.,
Liet. Židinyje.
Wolverhamptone — kovos 13 d.. 17 vai.,
šv. Pelne ir Pauliuje, North St. Bus kun,
J. Satkevičius, MIC.
Gloucesteryje — kovo 19 d., 13.30 vai.,
šv. Petre, London Rd.
Sfroude — kovo 19 d., 17.30 vai.. Beeches
Green.
,,
Nottinghame — kovo 20 d., 11.15 vai.,
Liet. Židinyje.
Derbyje — kovo 20 d., 14 vai., Bridge
G ate.
Ketteringc — kovo 20 d.. 18 vai., šv. Edu
arde, London Rd. Čia, Gloucesteryje ir
Strouide bus kun. J. Sfftevičius, MIC.

i-

... Kan. 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; Learning
ton Spa kovo 27 d., 13.45 vai., šv. Petre,
Dormer Place, tą pačią dieną Coventry 16
vai., šv. Elzbietoje, Birminghame 18 vai.,
19 Park Rd., Moseley.
Kun. Matulis, MIC, praves
Kovo 12 d., šeštadien, Stoke-on-Trente,
šv. Wuls-tane, Wolstantone, 16 vai
Išpažintys pusvalandis prieš pamaldas
Visus parapijiečius kviečiame religine
paslaugia pasinaudoti1.
Kun. S. Matulis,MIC
I
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D. BRITANIJOJE

VIDURINĖS ANGLIJOS VASARIO 16-teji
Jų Ekscelencijoms .Lietuvos Vyskupams sidariusi nenormali padėtis. Į Seminariją
Ir jų (Prakilnybėms Vyskupijos [Valdyto pateko neigiamo elemento, kuris atlieka
Nei šaltis, nei žvarbus vėjas neatbaidė pi jau keli metai paJivairina vyresniųjų
destruktyvų ' darbą. Gerieji klierikai turi
jams
.. .
trauktis į šalį, o kai kurie — tiesiog griau apylinkių 'apsilankyti į Nottinghame ruo programas. Tikimės, kad jie vis dar stip
Pareiškimas
na Seminarijos dvasią. Klierikai tvirtina, šiamą 65 metų Nepriklausomybes pa rės ir su laiku galės pavaduoti vyresniuo
1. Liturginiai reikalai. Po 1977 m. Lie kad dabartinėje Seminarijije sunku rim skelbimo minėjimą.
sius.
tuvos vyskupų ir valdytojų aplinkraščio tai ruoštis kunigystei; net dėstytojai pas
Deklamatorius Br. Čiudiškis padeklama
Daug pažįstamų ir daug nematytų vei
dėl naujo mišiolo įvedimo ir dėl kai ku tebi, kad kai kurie klierikai, keletą me dų pripildė salę pasiklausyti ir 'atšvęs'.! šį vo 160 metų senumo eilėraštį ,,Žemaičių
rių Mišių dalių gimtąja kalba įvedimo, tų pasimokę Seminarijoje, pasikeičia į mus taip brangų jubiliejų. Gal būt būtų šlovė“ — Simono Stanevičiaus. Tai vienas
pasigendame naujo ganytojų aplinkraščio, blogąją pusę.
dar linksmiau jeigu žinotume, kad to ra- iiš seniausių eilėraščių, parašytas tarmiška
kuriuo būtų praplečiamos gimtosios kal Mums atrodo, kad Kunigų seminarijoje ckelbto akto vaisius dar tebėra gyvas. Bet- lietuvių kalbia ir yra deimančiukas, paro
bos vartojimas Mišiose. Vieni Ordinarai reikia pravesti reformą. Kadangi Semina deja, savonarių aukos davė ta laisve pa dantys lietuvių kalbos gražumą.
laikosi 1977 m. aplinkraščio nurodymų, rija yra tapdiecezinė, tai ja rūpintis ir sidžiaugti labai trumpai! Vėl ji buvo žiau
„Gintaro“ choro pasirodymą pradėjo
nedarydami jokių pakeitimų, kiti gi, ne už ją atsakyti kolegialiai turėtų visi Lie riai užgniaužta. (Bet tas nesustabdė susi
moterų
balsai su trimis dainelėmis, kank
sulaukdami naujų patvarkymų ėmė dary tuvos Ordinarai. Taip pat būtina kontro pratusių tautiečių ir toliau tęsti šią bran
ti pakeitimus, net atlikinėdami visas apei liuoti, kad į Seminariją nepatektų asme gią tradiciją ir laukti to laiko, kada vėl lėmis pritariant E. Vainorienei. Jausmin
gai sudainuota trys liaudies dainelės.
gas gimtąja kalba. Dėl šios priežasties li nys, kurie net negalvoja rimtai ruoštis suplevėsuos trispalvė Gedimino kalne.
P. Jazukevičius, poetas ir deklamato
turgijoje atsirado didelis nevienodumas. kunigystei.
Minėjimą, kurį ruošė pagarsėjęs ,,Gin rius, davė trijų savo eilėraščių ciklą .,Par
Norint pašalinti atsiradusius nevienodu
9. Blaivybės klausimas. Savo laiku Lie taro“ choras, atidarė šio choro seniūnas tizano laiškas“.. Gyvenantis Kidderminsmus, būtina išleisti potvarkį, kuriuo būtų
tuvos
Ordinarai parašė ganytojinius laiš K. Llv'ainiš. Priminęs šios dienos svarbą, teryje, jau seniai rašo poeziją, tik mažai
praplėstas gimtosios kalbos vartojimas
km plačiau pasirodo. Tikimės 'pamatyti jo
kus
blaivybės
reiklu, kuriuos perskaitė pakvietė Z. Jurą tarti žodį.
Mišiose. Reikėtų gimtąja kalba kalbėti
Z. Juras, linkėdamas chorui sėkmės, pa poezijos linkinį spaudoje.
Vatikano
radijas.
Gaila,
kad
tuo
viskas
bent gailesčio aktą, Gloria ir visas Aukos
drąsino visus, kad Lietuvos klausimas yra
„Gintaro“ vyrai užtraukė tris dainais, o
liturgijos maldas, esančias po Tėve mūsų. ir pasibaigė; kiek toliau nueita tik Telšių keliamas vis dažniau Europos spaudoje ir po jų Chorvedė V. Gasperienė, pianinu pri
vyskupijoje,
žemaičių
Kalvarijoje
didžių

Per Vilniaus Televiziją Religijų reikalų
yra daromi spaudimai Sovietų vyriausy tariant N. Vainoriūtei, jausmingai padek
tarybos įgaliotinis p. ANILIONIS kalbėjo, jų atlaidų metu ruošiamos įspūdingos blai bei grąžinti Pabaltijo valstybėms nepri lamavo B. Brazdžionio 1940 m. Lietuvai
kad visi lietuviški mišiolai bus baigti vybės pamaldos, kuriuose dalyvauja apie klausomybę
skirt, ą eilėraštį „Aš čia — Gyva“.
Spausdinti tik 1985 m. ir tik tada bus už šimtas kunigų, sakomi blaivybės tema pa
Po tokio padrąsinančio žodžio, tautiniais
Bendras choras, pasiekęs gana aukšto
mokslai,
kunigai
atgailos
dvasioje
eidavo
baigta liturginė reforma. Mus pasiekė ži
rūbais iš Londono atvykusi visuomeninin lygio kietose V. Gasperienės muzikinėse
Kalnus.
Pageidaujama,
kad
visose
vysku

nia, kad šiais metais bus atspausdintas
ke M. Barėnuenė.
rankose, sudainavo 5 dainas, trumpa dek
pirmasis mišiolo tomas, kuriame tilps pa pijose kasmet vyktų blaivybės pamaldos,
Pirmą kartą Ncittinghame turėjome mo lamacija paįvairinant O. Jasevičiutci į
kurias
būtų
pakviesti
dalyvauti
visi
stovios Mišių dalys. Eucharistinės maldos
terį paskaitininkę, kuri sužavėjo visus sa Hill. Užbaigai, choras pritariant jaunųjų
ir visų sekmadienių Mišių formuliarai. vyskupijos kunigai.
ve atvira; be blizgučių, faktais pagrįsta
10. Politinės konferencijos. Eilė metų paskaita. O daug tų faktų, vedančių prie orkestrėliui sudainavo ,,Lietuva Brangi“.
Mes įsitikinę, kad su liturgine reforma
Didelė programa, didelis parengimais.
nereikia delsti ir, gavus pirmąjį mišiolo civilinė valdžia reikalauja, kad pavieniai Nepriklausomybės paskelbimo ir mažai
Bet visur buivo girdėti pasitenkinimas,
tomą, tuojau praplėsti gimtosios kalbos kunigai arba, jų grupės vyktų į politines kam buvo žinomi.
kad Vidurinėje Anglijoje dar yra daug
taikos konferencijas.
naudojimą Mišiose.
Lenkų unija, leidžianti įtik sulenkėjusių jėgų, kurias tinkamai sujungus, dar gali
Dėl naujų instrukcijų stokos pastebi Prievartinis dalyvavimas taikos konfe bajorų vaikus pasiekti aukštesnį išsilavi ma kalnai nuversti. Vidurinė Anglija yra
mas nevienodumas atliekant švč. Sakra rencijose nieko (bendro neturi su taikos nimą labai sulėtino lietuviško sąmoningu stipriausiai veikiantis šių salų vienetas.
mento išstatymą bei laikant pridedamas ‘gynimu.. Norint taikos, reikia pašalinti mo atbudimą. Tik vienom kitam lietuvio Galėtų čia būti skiriama daugiau centro
pamaldas, ypač kai jos jungiamos su Mi- įtampą keliančias priežastis. Viena iš to vaikui pavyko apgaulingais būdais pasiek lėšų, palengvinimui šio sunkaus darbo.
šiomis.
kių priežasčių yra tikėjimo laisvės varžy ti auikStesnį mokslą. Spausdinto lietuviško
K. Bivainiui tarus padėkos žodį ir apdo
2. Lietuvos vyskupų konferencija. Iš mas. Mums žinomi šv. Tėvo Jono-Pauliaus žodžio uždraudimas taip pat turėjo neigfia- vanojus ir mažus ir didelius. Tautos Him
Katalikų kalendoriaus žinyno sužinojome, II enciklikos „Redemptor hominis“ žo mes įtakos lietuvybės atgimimui. Tik kai nu iBriiliejo krūtinėse uždaryti tautiniai
kad Lietuvos Vyskupų konferencija suda džiai: „Taikos pagrinduose yra žmogaus pasirodė pirmieji slapti, lotyniškomis rai jausmai.
Sekė šokiai, kurių metu pravesta tur
ro du vyskupai ir keturi kunigai. Dviejų nepažeidžiamų teisių gerbimas, juk taika dėmis spausdinti laikraščiai, suti'prėjo tau
sukliudytųjų eiti pareigas vyskupų kon i— tai teisingumas, o karas kyla iš tų tei tirus judėjimas Lietuvoje. Lietuviškas su tinga loterija. Ją prevedė A. Važgauskai.
ferencijos sudėtyje nėra. Lietuvos kunigai sių pažeidimo“. Todėl kunigai, dalyvau sipratimais plėtėsi ir, susidarius 'tinka Šiai loterijai paska'itiir.lnkė padovanojo dvi
šituo yna labai susirūpinę, —juk Popiežius jantys taikos gynimo konferencijose, turė moms sąlygoms, buvo pasirašyta Nepri lėkštes, specialiai išpaišytas tautiškais mo
tyvais ir skirtas jaunimui.
paskyrė šituos vyskupus pareigoms ir tų iškelti žmogaus teisių negerbimo ir ti klausomybės Paskelbimo Aktas.
Paminėta daug nenuilstančių veikėjų,
kinčiųjų 'persekiojimo faktus bei reikalau'Šis 'Sėkmingai pavykęs minėjimas, davė
nuo jų nenušalino.
3. Kunigų tarybos. Tarp dvasinės vy 'ti religinės laisvės. Jeigu šie faktai nuty be kurių pasiruošimo šis Aktas nebūtų bu niauju jėgų, sujudino tautinius jausmus dr
riausybės ir kunigų esama nesutarimų limi, tada tokie taikos gynėjai talkinin- vęs galimas. Pavardė tų kurių panašų po paragino neužmiršti to vargo kelio, kurio
Kunigų tarybų klausimu. Girdime vienus .kauja pasaulio viešosios nuomonės klaidi šiuo Aktu ir nėra, bet kurie praskleidė tą galo dar nematyti.
Sekančią dieną, sekmadienio rytą. Lie
sakant, jog šv. Tėvas nepritariąs, kad nime, nes sudaro įspūdį, kad pas mūs uždangą, kad šis Aktas išvystų pasaulio
šviesą.
tuvių Židinyje Iškilmingas pamaldas at
Lietuvoje būtų Kunigų tarybos; kiti tei esanti tikėjimo laisvė.
M Baronienės paskaita buvo labai šil laikė kun. S. Matutis, pamoksle priminda
gia, kad tik Religijų reikalų tarybos įga Tikintieji su pasipiktinimu klausia, kie
mas mums tą reikalingą vienybę, kurioje
liotinis nenorįs tarybų. Per Vatikano ra no įgalioti tokie konferencijų dalyviai de tai priimta.
Prasidėjo meninė dalis, kurią vedė V. glūdi dvasiška stiprybė.
diją girdėjome, kad Kunigų tarybos turi da parašus visos Lietuvos Katalikų Baž
Gasperienė.
būti kuo greičiau įkurtos. Kad įgaliotinis nyčios vardu?
Paskaitė keletą ištraukų iš laiškų, gau
Programą pradėjo keturi DBLSJ sąjun tu iš tolimos tremties. Juose tremtiniai'
priešingas Kunigų taryboms, patvirtina
Gerbiamus Ordinarus prašome kolegia gos atstovai įvadu iškeliančiu Vasario 16 net ragina mus čia, laisvame pasaulyje iš
jo žodžiai, pasakyti vienam Valdytojui:
„Užsidėjau sau pavalkus ant kaklo, leis liai apsvarstyti mūsų iškeltas problemas, reikšmę, užbaigdami Maironio eilėraščiu. likti tikrais lietuviais. Pamaldų metui gie
nes jų sprendimas yra pribrendęs. 1982 Visi yra aktyvūs Jaunimo Sąjungos nariai dojo „Gintaro“ choras ir solistė V. Gasdamas veikti Kunigų tarybai.“
ir dirba lietuviškuose meno dirvonuose.
perienė.
Mes laukiame, kad Lietuvos Ordinarai m. liepos-rugpjūčio mėn.
Jiaiunliausioji karta pradėjo savo dalį su
PO šiuo pareiškimu pasirašė šie Vilka
patvirtintų slaptu balsavimu jau išrink
Šio minėjimo pelnas ir gausios aukos,
tas Kunigų tarybas, kurios „savo patari viškio vyskupijos kunigai, išrinkti į Ku dainuodami „Tėviškėlė* — akompon jo surinktos minėjimo metu, skiriamos Tau
jant R. Gasperaitei. Visų padeklamuotas tos Fondui.
h.g.
mais galėtų sėkmingai padėti vyskupui nigi} Tarybą:
eilėraštis „Laisva tebūnie Lietuva“ ir pa
Mons. Andriejus Gustaitis,
valdyti vyskupiją“ (II Vatikano Susirin
baigai orkestrėlis „Tėviškėlė“ vadovau
Mons. Juozas Žemaitis,
kimo dekretas apie kunigų gyvenimą ir
jamas R. Veinstatės, pagrojo 3 kūrinėlius TAI JAUDINA KIEKVIENĄ LIETUVĮ.
Kun.
Albinas
Deltuva,
tarnystę, p. 236,.
ir — jauemingą „Ko liūdi berželi, ko liū
4. Slaptumas bažnytiniuose reikaluo Kun. Jonas Maksvytis,
Gyvenant svetimtaučių tarpe, neišven
di“..
Kun.
Sigitas
Tamkevičius,
se. Mes žinome, kad yra daug klausimų,
giamai
vyksta kalbos asimiliacija. Lietu
Graži ir gabi jaunesniųjų grupelė, kuKun. Petras Dumbliauskaas,
kuriuos spręsdami Ordinarai turi laikytis
voje šiandien gyvena milžiniškas rusų
Kun. Juozas Adomaitis,
skaičius, jokia statistika nesuteikia tiks
slaptumo. Tačiau Lietuvos kunigus štai
Kun. Antanas Gražulis.
kas skaudina: dažnai Ordinarų planus ži
lių duomenų. Tai, kaip ir visa kita, yra
Po analogišku pareiškimu pasirašė Tel
valstybinė paslaptis. Daugelyje Lietuves
no Religijų reikalų tarybos įgaliotinis,
vietų lietuviškos kalbos neišgirsi, ypač tai
Kompartijos ir saugumo atstovai, o kar šių vyskupijos Kunigų Tarybos nariai:
NUSIPELNIUSI MOTERIS
liečia Zarasų rajoną, Švenčionių rajoną,
tais net eiliniai vykdomųjų komitetų pa ...Julius Budrikis,
S. Paulauskas „Europos Lietuvio sau kur pastatytas naujas rusiškas miestas
Jonas Gedvilą,
reigūnai, — tik tų planų nežino kunigai,
sio
28
d.
numeryje
priminė
Felicijos
BortJonas Kauneckas,
„Sniečkus“. Ten net gatvių pavadinimai
kuriems rūpi Bažnyčios likimas. Toks
kevičienės didelius nuveiktus darbus ir nerašomi dviem kalbom, nėra net lietu
Alfonsas Lukoševičius,
„slaptumas“ vangu ar gali pasitarnauti
šiais metais sueinančią 110 metų sukaktį viškos 'mokyklos, ten gyvenantys lietuviai
Tadas Poška,
Bažnyčios reikalams. Todėl mes prašome,
nuo jos gimimo. Ta sukaktis bus rugsėjo leidžia vaikus į rusišką mokyklą. Prieš ke
kad visa tai, ką gali žinoti Bažnyčios prie Adolfas Pudžemys,
ld., o spalio 21d. sukaks 38 metai nuo jos letą metų Estijoje įvedė sustiprintą rusų
Petras
Puzaras,
šai, laiku žinotų ir Lietuvos kunigai.
mirties.
Vincentas Senkus,
kalbos mokymą vid. mokyklose ir štai
5. Kunigų skaldymas. Pasinaudodami
'Senajai kartai F. Bortkevičienės visuo jau kelinti metai tas pats įvesta ir Lietuve
Antanas Šeškevičius,
dėsniu: divide et impera, tarybinės val Vincentas Vėlavičius.
meninė veikla gerai žinoma. Felicija Bort- je Specialiai komisijai patikrinus buvo
džios pareigūnai ėmė skirstyti kunigus į
kevičienė ir šiandien yra lietuvės visuo- prieita išvados, kad „lietuviai blogai šne
Panevėžio
vyskupijoje
po
šiuo
pareiški

reakcingus ir gerus, ekstrimistus ir loja
meninin'kės idealas, nors per savo netrum
lius valdžiai. Gaila kad toks kunigų pa mu pasirašė šie Kunigų Tarybon išrinkti pą gyvenimą susitikau ne su viena nusi ka „didžiojo Lenino kalba“ ir, pagal Mask
kunigai:
vos rekomendaciją (‘įsakymo nebuvo, bet
skirstymas girdimas ir kai kuriuose mū
pelniusia veikėja. Sakoma, kad pavyzdys padlaižiams užtenka- ir to) buvo sumažin
Prel. fLeopoIdaas Pratkelis,
sų Kurijose ir Kunigų seminarijoje. Vyk
—
geriausias
mokytojas,
todėl
būtina
pa

tos užsienio kalbos pamokos ir padvigu
Kan. Bronius Antanaitis,
dantys visus valdžios reikalavimus laiko
sirūpinti, kad Felicija Bortkevičienė lik bintas rusų kalbos pamokų skaičius. Jei
Dek.
Jonas
Pranevičius,
mi išmintingais ir tinkamais užimti bet
tų gyva ir mūsų ateinančioms kartoms, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
Petras Budriūnas,
riuos (bažnytinius postus; atsisakantys gi
būtina jos veikla surašyti ne laikraštinia turi dirbti su 35-40 mokinių, tai rusistas
Antanas
Balaišis,
paklusti ateistams, bet ištikimi Bažnyčiai
me straipsnyje, bet gerai paruoštoj mono turi tik 15-20 mokinių klasėje. Kai kurio
Petra s Budriūnas,
— laikomi naiviais, netinkamais į atsakin
grafijoj.
se mokyklose rusų kalbos pamokų skai
Petras
Adomonis,
gus postus. Toks padalinimas Bažnyčiai
Tuo pirmiausia turėtų pasirūpinti F. čius viršija gimtosios kalbos pamo
Stanislovas
Krumpliauskas,
yra svetimas. Bažnyčiai yra žinomi tilk
Bortkevičienės
idėjos
draugai
—
valstie

kų skaičių.
Tai labai atsiliepia į
Juozas šumskis,
geri, pamaldūs ir uolūs kunigai ir blogi,
čiai liaudininkai. Jiems, rodos, netrūksta mokinių žinias — ypač sunku iš
Juozas
Janulis.
apsileidę pamaldume ir sielvados darbe, o
nei sugebančių plunksną valdyti, nei as mokyti rašybos, literatūros istorijos,
kartais net bendradarbiaujantys su bedie
menų, kurie norėtų ir galėtų savo ištek kur reikia išeiti du — tris rašytojus
viais Bažnyčios griovimo darbe.
liais paremti tokios monografijos išleidi per vieną pamoką. Turint tokią sunkią ir
IŠPARDUOTA KNYGA
6. Seminarai dekanams. Religijų reika
mą.
„Vilties leidyklos išleista dr. A. Geru Bene jau prieš 20 metų tas reikalas bu plačią rusų kalbos programą, mokiniai ne
lų tarybos įgaliotinis kiekvienais metais
spėj-a perskaityti savo gimtosios literatū
„moko“ dekanus, kaip įturi būti vykdomi čio parašyta monografija Dr. DOVAS vo spaudoje iškeltas. Prisimenu, kad 1970 ros.
ZAUNIUS
jau
yra
‘
I
šparduota.
Leidykla
Religinių susivienijimų nuostatai. Mes no
metais liaudininkų žurnale „Sėja“ buvo
Kiek girdėti, kad švietimo ministerija
rėtume, kad Ordinarai laikas nuo laiko įprašo daugiau užsakymų nebesiųciti.
prašoma medžiagą apie F. Bortkevičienę
sukviestų dekanus ir aptartų su jais, kaip
siųsti Lietuvos valstiečių sąjungos būsti- jau turinti „rekomendacijas“ kaip „pasi
turi būti vykdomi II Vatikano Susirinki
nėn Chicagoje ir kad dr. Matulionis pa dalinti gerąja patirtimi su broliškomis Vi
durinės Azijos respublikomis“, kur viskas
LIETUVOS PASIUNTINĮ
ruoš monografiją.
mo nutarimai, kaip geriau turi būti atlie
WASHINGTONE
SVEIKINO
Dr. B. Matulionis mirė 1974 metais pas dėstoma rusų kalba, o gimtoji kalba palie
kamas sielovados darbas.
AUKŠTIEJI PAREIGŪNAI
savo jaunesnyjį sūnų Mindaugą Ohio kama tik pasižaidimui, kad būtų galima
7. Seminarai parapijų komitetams. Re
Kalėdų švenčiu ir Naujųjų 1983 metų valstijoje. Nuo to laiko praėjo pusdevin- pasigirti, jog tokį dalyką vaikai mokosi.
ligijų reikalų tarybos įgaliotinio ruošia
proga
JAV prezidentas ir ponia Reagan, tų metų. Nežinau, nei kiek tos medžiogos Tam nurodomas ir „logiškas“ pagrindas:
muose seminaruose parapijų komitetams
stengiasi griauti hierarchinę Bažnyčios viceprezidentas ‘ir ponia Bush, Valstybės dr. B. Matulionis buvo surinkęs, nei kiek lietuviai galėsią mokytis visose „plačiosios
santvarką. Pagal tarybinius pareigūnus sekretorius ir penia Shultz, JAV Protoko jis ją jau buvo apdorojęs, bet faktas, kad Tėvynės“ mokyklose, o palaipsniui, kai ir
'aukštosios mokyklos 'įves rusų
kunigas esąs tik samdinys, o komitetą, lo šefė ir ponas Roosevelt, Washiingtcno monografijos nėra ir niekas viešai nebe Lietuvos
kalbą
kaip
pagrindinę mokymo kalbą, ga
vadinamą „asmenimis“, norima padaryti meras ir ponia Barry, eilė senaorių ir kcng kalba apie j 9Aš keliu tą klausimą ir apeliuoju pir lės pritirti dar daugiau „brolių“ Iš „bro
rajono ar miesto LDT Vykdomojo komi reamenų su žmonom’s atsiuntė sveikini
liškų respublikų“. Kam tos nacionalinės
teto filialu. Mes pageidaujame, kad Ordi mus Lietuvos atstovui ir peniai O. Bač- miausia į tuos, kurių švenčiausia pareiga kalbos? Visi vėliau ar anksčiau (kalbėsime
kicniei,
kurie
taip
pat
pasiuntė
sveikinimus
pasirūpinti, kad F. Borkevičienei būtų
narai savo pasisakymais pristabdytų, kad
pastatytas tvirtesnis negu akmens pamink viena kalba, bet ji, žinoma, nebus lietuvių
tarp kunigų ir tikinčiųjų nebūtų kurstoma aukštiesiems sveikintojams.
Švenčių proga O. ir S. Bačkiai taip pat las — ji būtų iš karsto prikelta kiek įma kalba.
nesantaika.
Tikslas siekiamas paspartintais tempais,
8. Kunigų seminarija. Pastaraisiais me pasikeitė sveikinimais su daugelio kraštų noma šių dienų sąlygomis geroj monogra
fijoj.
J- Sonda — kuo anksčiau pradėsi tuo greičiau baigtais Kauno Kunigų seminarijoje yra su- ambasadoriais.

Skaitytojų laiškai
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LIETUVOJE
DIDŽIAUSIA ŽUVIS
'Lietuvos žvejai mėgėjai per praėjusius
metas sugavo žuvų, kurios visos šventų
992 tūkst -kilogramų. Vidutiniškai vienam
žvejui tektų po 13,3 kg.
Panevėžietis žvejys Vytautas' Afanasjevas pagavo Šventosios upėje lydeką, ku
ri svėrė 12,8 kg. Jos ilgis buvo 114 cm.
Tai buvo didžiausia praėjusių metų Lie
tuvos vandenų žuvis. Tokio pat ilrio, bet
700 gr. lengvesnę lydeką Vilkokšnio eže
re pagavo vilnietis Anatolijus Litvinenka.

NAUJAS TROLEIBUSAS KAUNE
Kaip Vilniuje, taip ir Kaune pradėjo
kursuoti modernios išvaizdos ir talpesnis
troleibusas. Tai Čekoslovakijos „Škodos“
fabriko gaminys.
Kauno miestą aptarnauja 10 linijų, ku
lių bendras ilgis — 109 km. Kursuoja 135
troleibusas. Tai Čekoslovakijos „Škodos“
Tiek pat metų dirba vairuotojai Albinas
Liinigaitis ir Juozias Zelionka. Gerai dirba
ir jaunieji — vairuotojų konkurso nugalė
tojai Antanas Savomis ir Rasa Kamins
kienė.
NUTEISTAS MOTOCIKLŲ MĖGĖJAS
Klaipėdos milicijos inspektorius J. Bur
ba raišo V ALSTIEČIŲ LANKRA'STYJE
(11.24):
Praėjusių metų vasarą Priekulėje Ir
„Gegužės pirmosios“ kolūkyje ėmė dingti
motociklai, mopedai. Nei nukentėjusieji,
•nei aš ilgai nieko neįtarėme.
Vieną rugpūčio dieną kartu su neseniai
pavogto motociklo savininku nuvykome į
Drevernos žuvininkystės ūkį. Netoli nua
riu užtikome dvidešimtmetį Gediminą
Medvecką, beremontuojiantį
motociklą
„Java“. Su manim atvykęs žmogus iš kar
to atpažino savojo motociklo dalis — ben
zino baką, vairą, duslintuvus.
G. Medveckas iš pradžių bandė aiškin
ti, jog visa tai pirkęs Plungės turguj, ta
čiau abejonės kilo, kai pradėjome aiškiiinili,
kur ir kaip pirktas motociklas.
Kai nuvykome į Gedimino Med'vecko
namus Drevernos ūkyje, jo tėvas šoko į
akis. Girdi, ko čia kabinėjatės. Tik po il
gų kalbų nenoromis 'atidarė medinio gara
žo duris. Ten 'buvo ištisas sandėlis įrankių,
motociklų, motorinių dviračių, mopedų
detalių, variklių, kitų mazgų.
Keisčiausia, jog šis pavogtų ir išardytų
mašinų sandėlis -buvo ne kur nors nuoša
lyje, o pačiame žuvininkystės ūkio centre.
Klaipėdos rajeno liaudies teismas Gedi
miną Medvecką nuteisė pusketvirtų metų
kalėti. Jam teks 'atlyginti žmonėms pada
rytus nuostolius.
Ši 'istorija pamokanti ir kitu požiūriu.
Visas vagystes nusikaltėlis padarė nakti
mis pasinaudodamas žmonių neatidumu
ir nerūpestingumui. Vieni mašinas laikė
lauke, kiti', nors 'įstumdavo į garažą neuž
rakindavo vairo.
KYLA JUODAS DŪMAS...
Tokiu pavadinimu ilgą 'straipsnį išspaus
dino VALSTIEČIŲ LAIRAŠTIS (11.15).
Jame korespondentė S. Mockuvieinė puiola
Upynos 'parapijos kleboną Vytautą Sikiparį, kuris be valdžios leidimo įrengė savo
bažnyčioje centrinli šildymą. Jis tokiu bū
du pažeidė konstituciją... O be to. naudo
damas gamtines dujas centrinio šildymo
katilui, leidžia juodus dūmus. Negirdėtas
gamtos reiškinys!
NUBAUDĖ MOTOC1IKLŲ DALIŲ
PARDAVĖJUS
Prie Kauno ,,Motociklai ir jų dalys“ par
duotuvės durų beveik kasdien 'suklnėdiavosi jauni vynai, siūlydami motociklų da
lis, kuirių parduotuvėje nebuvo. Milicija
nustatė, kad tie pardavėjai buvo Kauno
micdicincs instituto Inžinierius K. (Žemai
taitis ir to paties instituto technikai S. Augonis ir K. Pūkas. Jų 'sandėliuose buvo
rasta motociklų dalių daugiiau kaip už
5000 rublių.
Kauno m. liaudies teismas, išnagrinėjęs
j ų bylą, nuteisė S. Auigonį 4 metams- lais
vės atėmimo, o K. Žemaitaitį ir K. Pūką
— po 3,5 metų laisvės atėmimo. Visų nu
teistųjų turtas konfiskuotas. Bausmę tu
rės atlikti sustiprinto režimo darbo sto
vykloje.
Vilniaus liaudies teismas nuteisė gėlių
pardavėją T. Mincevičienę keturiems me
tams sustiprinto režimo darbo stovyklos
už rožių ir gvazdikų pardavinėjimą už dvi
gubai brangesnę kainą negu parduotuvė
se, iš kur ji gėles pirko.

si, taigi rusų kalba privaloma jau vaikų
d'arželyje. Mažyliai1 turi ‘šnekėti rusiškai
dar lepšyje, o kad nebūtų jokių priekaiš
tų legaliąja prasme, naujoje „pagerinto
je“ konstitucijoje, kurią vadina didžiojes 'Brežnevo vardu, tas paragrafas, kur
sakoma, kad rietuvių kalba yra nacionali
nė respublikes kalba, kažkur dingo. Tik
Gruzijos TSR konstitucijoje vargais nega
lais tas paragrafas buvo iškovotas.
Suku pasakyti ar latviai pergyvena tą
patį, o gal jie jau ir taip GERIAUSIAI Už
VISUS ŠNEKA rusiškai? Mūsų ta žinda
dar nepasiekė.
Kaip mums padėti savo tautiečiams?
Reikės ieškoti būdų, plačiau šį kilaiucimą
nagrinėti. Bet lietuviams tai nieko naujo.
Je’ net sreudą uždraustų vistnek atsiras
knygnešys! Patirtį juk gerą turime. Tad
laikykitės, broliai lietuviai', sėkmės!

