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DBLS REIKALAI
DBLS yra Pasaulio Lietumi Bendruo

menės dalis ir viena stambesniųjų lietu
vių organizacijų Europoje. Todėl jos veik
la 'ir gerbūvis rūpi netilk Britanijos lietu
viams, bet ir lietuvi ii išeivijai bendrai, 
jeigu ne plačiau.

Iš DBLS Centro Valdybos ir Lietuvių 
Namų Bendrovės pirmininkų pranešimų, 
kurie buvo Išspausdinti E.L. 9 Nr., skaity
tojai galėjo susidaryti vaizdą apie šios or
ganizacijos veiklą praeitais metais ir apie 
.planus ateičiai. Taip pat galima buvo su
prasti, kad abiem organizacijoms iglau- 
džiaa bendradarbiaujant, praeitais metais 
buvo pasiekta grašių rezultatų.

Tačiau norint labiau Išryškinti kas 'bu
vo atlikta. tenka pažvelgti i svarbesnius 
darbus kultūrinėje ir .politinėje srityje. I 
tuos darbus buvo įsijungę platesni Išeivi
jos sluoksniai, todėl juos reikia atitinka
mai vertinti.

-Per praeitus metus D. Britanijoje įvyko 
eilinė Europos Lietuviškų Studijų Savaitė, 
kurioje dalyvavo per šimtą žmonių., su
važiavusių iš visos Vakarų Europos ir iš 
kai kurių .užjūrio kraštų. Tuo .pat laiku 
čia įvyko ir Europos kraštų Lietuvių Bend 
ruotrnendų valdybų suvažiavimas ir jauni
mo stovykla. Visi tie parengimai puikiai 
pavyko.

Kitas gražus kultūrinis .parengimas, bur 
vo ,Lietuvių Diena“ Bradforde, kur pir
mą 'kartą šio krašto istorijoje koncertavo 
jungtinis lietuvių choras, padaręs gilų įs
pūdį šimtams to parengimo dalyvių ir su
kėlęs ūpą tęsti tokius koncertus ir ateityje.

Nemažiau reikšmingas darbas praeitais 
metais buvo atliktas politinėje srityje, 
daugeliui D. Britanijos lietuvių prisidėjus 
prie DELS Centro Valdybos iniciatyvos 
pravesti Europos Parlamente rezoliuciją, 
kuri padarytų pradžią Baltijos respublikų 
išsilaisvinimui iš kolonijalinės padėties. 
Daug 'DBLS Skyrių valdybų, o 'taip pat 
paskirų narių 'bei jaunimo s-gos narių 
kreipėsi laiškais į Europos Parlamento 
narius, išrinktus D. Britanijos rinkiminė
se apylinkėse, ir prašė juos paremti1 „45- 
kiiį Baltijos piliečių“ memorandumą, ku
riuo Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyvento
ji prašė savo tautoms apsisprendimo tei
sės.

D. Britanijos lietuvių vieningas apelia
vimas į Parlamento atstovus padarė dide
lį įspūdį tarptautiniame forume ir reikia 
manyti, nulėmė rezoliucijos priėmimą 
Strasbuirge. Taip pasakius, nenorima nu
vertinti kitų Europos kraštų lietuvių pas
tangų Europos Parlamente.

DBLS metinis suvažiavimas, kaip pa
prastai, svarstys daugiausia organizaci
nius klausimus. Todėl minėti laimėjimai 
gal būt nebus pakankamai gerai .aptarti ir 
įvertinti. Taip pat nebus laiko 'apsvarsty
ti kas toliau darytina., Europos Parlamen
tui priėmus minėtą rezoliuciją.

Vienas svarbiųjų organizacinių klausi
mų, kuilį suvažiavimas turės nuspręsti, 
yra DBLS turto konsolidacija, kurni užtik
rintų šiai organizacijai veiklos tęstinumą 
daugeliui metų.

RYTŲ EUROPOJE GALI KILTI 
NERAMUMAI

Cyrus Vance, buv, JAV Valstybės sek
retorius, kalbėdamas Londono seminare 
kovo 10 d., pasakė, kad Vakarai turi būti 
pasiruošę neramumams Rytų Europoje 
ateinančių kelių metų laikotarpyje.

Pagerėjusi komunikacija, didėjantis na- 
cicmiaitamas ir ekonominė nelygybė galės 
privesti orte ,.daugiau Solidarumų ir dau
giau Lankijų“. Realistiškai galvojant ne
galima tikėtis, kad tokie neramumai kils 
pavieniui ir po kelių metų pertrauko®, 
kaip tas atsitiko pokariniame laikotarpy
je Berlyne, Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir 
Lenkijoje.

Toks iššūkis Sov. Sąjungai pareikalau
tų iš Vakarų daryti keblius sprendimus. 
Bet Same rajone NATo yra mažiausiai 
pasiruošusi visiems priimtinam ėjimui.

Cyprus Vance pasakė: „Kaip reikalai 
vystysis ateinančiais metais, priklauso nuo 
Sov, Sąjungos noro pripažinti ir priside
rinti prie pasikeitimų Rytų Europoje“.

,,Mes galime padėti paaiškinant Sovietų 
vadovams, jog įmes nesiekiame nustumti 
Sovietų valdžią iš Rytų Europos, kad' lai
mėjus ten. didesnę įtaką sau, ir kad Rytų 
Europos tautoms apsisprendimo laisvė ne
sudaro grėsmės Sov. Sąjungos saugumui“.

Cyrus Vance, buvęs prezidento Carterio 
laikais Valstybės sekretorium, bet atsista
tydinęs po nepavykusio įkaitų išUailsvįlni- 
mo'c Irano, pabrėžė, kad Sov. Sąjunga 
gali įsigalėti Irane visiškai .taikiomis 
priemonėmis“. <

s
• PATIKSLINIMAS

Vasario 16-torios minėjimo Paryžiuje 
aprašyme (E.L. Nr. 9) per klaidą buvo pa
minėta, kad K. Berends, Latvijos charge d‘ 
affairs, dalyvavo minėjime. K. Berends 
nedalyvavo, bet .atsiuntė sveikinamą žk

Iš Aušros Nr. 32
VIENYBĖ PO KRISTAUS VĖLIAVA
Vienybė — svarbi ir reikalinga. Ją 

brangina šeimos,jos siekia tautos, jos il
gisi visa žmonija. Ji yra viena iš veiks
mingiausių priemonių, bendromis jėgomis 
siekiant kokio nors tikslo.

Vienybė Bažnyčioje yra š ventas ir 
brangus dalykas. Jos savo mokiniams 
ypač linkėjo Kristus, jos laikėsi apaštalai, 
dėl jos visais laikais kovojo popiežiai. Ir 
atvirkščiai — įvarus priešai, puldami 
Bažnyčią, pirmiausia stengėsi griauti jos 
vienybę, stengėsi skaldyti ją iš vidaus. 
Skaldyti teoriškai ir praktiškai, mokslu ir 
organizacija. Taip kildavo įvairios erezi
jos, sektos ir schizmos. Bažnyčiai jos pa
darė daug Skaudžių žaizdų, tikintiesiems 
atnešė daug papiktinimų ir neaiškumų. 
Todėl nenuostabu, kad Bažnyčia visuo
met labai jautri šiuo klausimu. Juk įvai
rios žmogiškos silpnybės ir net egoisti
niai tikslai gali dangstytis labai gražiomis 
frazėmis ir kilniais motyvais. Tad visai 
suprantamas popiežių ir, iš viso Vatikano 
atsargumas, girdint įvairias, skirtingas, 
dažnai net priešingas nuomones vienu ir 
tuo pačiu klausimu.

Bažnyčios skaldymas ir jos vienybės 
griovimas Dievo ir Bažnyčios priešams 
buvo ir yra viena iš svarbiausių priemo
nių siekiant savųjų tikslų. Todėl net ne
įsivaizduojama, kad jie elgtųsi priešin
gai — kovotų už Bažnyčios vienybę. Aiš
ku1, taip jie nedarė praeity, taip nesielgia 
ir dabar. Tačiau šiandien kovoje prieš 
Bažnyčią stengiasi panaudoti net pačią 
Bažnyčios idėją. Matydami popiežiaus ir 
Vatikano principinį paklusnumo reiklumą 
saviesiems dvasininkams, kovojantieji 
ateistai griebėsi tokios taktikos: suvilioję, 
palaužę ar kitaip į savo pusę patraukę kai 
kuriuos dvasininkus, ypač esančius aukš
tuose postuose, privertę nusileisti ateisti
nei valdžiai ir vykdyti visus jos nurody
mus, jie staiga ima šaukti apie vienybę ir 
kaltinti jos ardymu tuos vyskupus ir ku
nigus, kurie nepasiduoda ateistų vilio
nėms bei grasinimams, kurie nesutinka ei
ti Bažnyčiai žalingų nuolaidų keliu, atsi
sako vykdyti jų reikalavimus, atsisako 
padėti griauti Bažnyčią pačių kunigų ran
komis. Nors tokie ateistams nenuolaidūs, 
bet Kristui ir Bažnyčiai visiškai ištikimi 
ir paklusnūs dvasininkai yra tikrieji Kris
taus norėtos vienybės šalininkai, nors ių 
veikla yra tikrosios vienybės bei ištiki
mumo popiežiui gynimas, bet ateistinės 
propagandos priemonėmis jie stengiamasi 
apjuodinti, apšmeižti, diskredituoti ne tik 
tikinčiųjų, bet ir Vatikano akyse. Jie kal
tinami Bažnyčios venybės ardymu. Kalti
nami kovingųjų ateistų, Bažnyčios griovė
jų. kuriems nieko nėra svarbesnio, kaip 
sugriauti sunaikinti ne tik Bažnyčios vie
nybę, bet ir ją pačią nušluoti nuo žemės 
paviršiaus. Ir štai tie tikrieji Bažnyčios 
priešai staiga ima „sielvartauti“, ima lie
ti ašaras... dėl Bažnyčios vienybės. Ima 
mokyti kunigus būti ištikimais vysku
pams ir popiežiui!

Jeigu kai kam, mažiau tikrą padėtį ži
nantiems, tokie ateistų „sielvartai“ gali 
kelti bent įtarimą, tai mums jų tikslai ge
rai žinomi. Viskas labai jau baltais siū
lais susiūta. Nepavykus tiesiogine ateisti
nės propagandos ataka sugriauti žmonių 
tikėjimo, dabar stengiamasi pačią Lietu
vos Bažnyčią tvirtai suimti j ateistinės 
valdžios rankas, suvaržyti jos veiklą, apri
boti kunigų įtaką. Tik šitai pasiekti sun
ku, nesuėmus tvirtai į rankas pačių Baž
nyčios vadų, ar bent nepadarius jų visiš
kai bejėgių. Kai kas jiems jau pasisekė: 
Kauno kunigų seminarija jie jau bevelk 
patys tvarko. Kunigų skyrimas į parapi
jas ingi ne vien tik nuo vyskupijų kurijų, 
bet daug priklauso nuo Anilionio konto
ros. Tačiau kunigų pastoracinio darbo 
kontrolė, 'geriau sakant, jo trukdymas, 
sunkiau vykdyti be kurijų. Tad reikia, 
kad vyskupais ar vyskupijų valdytojais 
būtų valdžiai patikimi ar bent nuolaidūs 
ir paklusnūs žmonės, šitaip būtų galima 
nutildyti kiekvieną aktyvesnį kunigą pri
versti paklusti įžūliausiems ir neteisėčiau- 
siems ateistų reikalavimams, o jų nevyk
dančius būtų galima apšaukti nepaklus
numu savo vadovybei, šitaip jau daroma, 
kai sąžiningesni, pareigingesni, neteisėtų 
reikalavimų aklai nevykdą kunigai apkal
tinami vienybės griovimu, apšaukiami eks
tremistais, nenuoramomis, karjeristais. 
Tiesa, patys neteisėčiausi reikalavimai bei 
įžūliausikumigų puolimai ateina vis dėlto 
ne per kurijas, bet tiesiog iŠ ‘valdžios 'įs
taigų. Tačiau jiems besipriešinančius1 ku
nigus apkaltinant vienybės ardymu jau 
stengiamasi panaudoti ir paklusnesnius 
vyskupus ar vyskupijų valdytojus.

„Tegu visi bus viena“ (Jn. 17,21), — 
meldė Kristus. Būti ištikimiems Kristui, 
reiškia būti vieningiems savųjų tarpe. Vie 
nybė nėra laisvo pasirinkimo dalykas, bet

D. Britanija
NAUJAS BRITANIJOS jBIUDZETAS
Kovo 15 d. Britanijos iždo ministras Sir 

G. Howe pranešė parlamentui valstybės 
biudžeto ateinantiems metams projektą. 
Pagal j|į, darbo pajamų mokesčiai 'bus ne
žymiai sumažinti, ibet netiesioginiai mo
kesčiai (akcizas benzinui, tabakui ir gė
rimams) bus padidinti. Nuo lapkričio mė
nesio buis padidintos senatvės pensijos, 
bet kiek mažiau negu praėjusiais metais.

DAUGIAU LAIŠKINIŲ BOMB1Ų
Kovo 15 d. viena bomba laiške buvo 

■gauta JAV laivyno būstinėje Londone Ir 
antra — Britanijos ministrų kabineto. 
Pirmoji lengvai sužeidė JAV jūrininką, 
kuris 'atidarė laišką. Antroji bombai žalos 
nepadarė.

Detektyvai tyrinėja ar tos bombos turi 
ryšį su> anksčiau gautomis Sovietų amba
sadoje ir ,,Soviet Weekly" redakcijoje, 
kurias siuntusi neva ukrainiečių anar
chistų organizacija „Machno anarchistų 
armija“.

Kovo 16 'ir 17 d. Londono paštininkai 
sulaukė dar du laišku su sprogstama me
džiaga, kurie buvo adresuoti man. pirmi
ninkei M. Thatcher.

RUSIJOS MOTERYS DIRBA SUNKŲ 
IR NEŠVARŲ DARBĄ

Malskvos dienraštis MOSKOVSKAJA 
PRAVDA (III.13) patvirtino, kad tuksian
čiai moterų Sov. Sąjungoje tebedirba sun
kų fizinį darbą statybose ir fabrikuose, 
neatsižvelgiant 'į potvarkius, kurie nelei
džia joms dirbti sunkaus darbo.

Tas potvarkis buvęs paskelbtas prieš 
du metu', bet moterys sovietų įmonėse dar 
tebedirba fiziniai sunkų ir nešvarų darbą.

šventa kiekvieno Bažnyčios nario pareiga. 
Ypač vienybė ir susitelkimas, gretų sugilau 
dinamas reikalingas tada, kai Bažnyčia 
pinotam®, kai ji pavojuje, kai ji' turi sun
kiai (kovoti. O toks laikas kaip tik'yra da
bar. Dabar Lietuvos Bažnyčia pavergta 
ir persekiojama kovoja sunkią kbVą. Jai 
sunkiomis ir nelygiomis sąlygomis reikia 
ginti savo teises ir savo vaikų sąžinės lais
vę. Todėl dabar labiau nei kada j'ai reikia 
linga vienybė. Vienybė ir susitelkimas, 
bet po Kristaus, o ne Jo priešų vėliava. 
„Kas ne su manim, tas priėš manė“, šis 
Kristaus perspėjimas galioja ir mums. Čia 
nepadės jokie kazulsti'ški išsisukinėjimai. 
Dviems ponams netarnausi. Apie tai yra 
pe:spėjęs Kristus. Ir dviejų vienybių nė
ra. Yra tik viena vienybė, jungianti visus 
Bažnyčios vaikus po Kristaus vėliava. Bet 
šitokios vienybės kaip tik nesiūlo ateistai. 
Priešingai, jie tokią vienybę stengiasi 
griauti. Ir kiai atsiranda tokių, kurie, pa
laužti ateistinio teroro, ima baltinti savo 
brolius vienybės stoka, jie iš tikrųjų tik 
talkininkauja ateistams.

Nonas nusigręžto nuo tikros, Kristaus 
reikalaujamos vienybės dažnai kyla iš per 
dėto 'atsargumo, bailumo, ištižimo ar au
kos, niamialonuimų, persekiojimų 'baimės. 
Kad tik ramiau kad tik nuošaliau1, kad 
tik manęs neliestų... Tegul ligonis miršta 
be sakramentų, tegul vaikai lieka be religi 
nl'o auklėjimo, tegul bažnytėlė būna pus
tuštė... Kad ‘tik nereikėtų aiškintis rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko pavaduo
tojui, kad tik nekibtų saugumas, kad tik 
nepadarytų nemalonumo Anilionis... Vis
ko baisu, iš visur gresia pavojai ir nema
lonumai. Geriau tyliau, ramiau... Bet čia, 
kaip tyčia, valdžią ,/pykdo“ Tikinčiųjų 
teisėmis ginti komitetas, įvairius faktus ke 
lia „Kronika“. Už tai taip rūstinusi, taip 
grasina visi valdžios žmonės su Anilioniu 
priešaky... Vyskupus ir valdytojus dar 
specialiai puola tais pats Anilionis, saugu
mas — reikalauja sudrausminti ekstromis 
tus... Na-, už tai kalti, žinoma, „vienybės“, 
t.y. ramybės griovėjai. Tokia iš tikrųjų 
yra neipaigražin'tai tikrovė. Veltui ji bando
ma dangstyti tariamu 'susirūpinimu vieny 
be.

Bet, laimė, yna ir kita medalio pusė. Tai 
tikintieji', daugybė tikinčiųjų, kurie žavisi 
ne tyliais, ramiais ir... bailiais savo gany
tojais), (beit .tais, kurie nebodami pavojų ir 
aukų, drąsiai gina savo tikinčiųjų teises, 
rūpinasi jų dvasiniais reikalais, kurie dau 
giau klauso Dievo, o ne žmon&ų... Šitokius 
kunigus ir vyskupus Lietuvos tikintieji1 tik 
rai gerlbia ir myli, jais pasitiki, neit di
džiuojasi. Štai matome iš daugelio para
pijų, kur dirba energingi ir pasiaukoją 
kunigai. Ir kiek apleistų ‘apmirusių para
pijų atgijo atvykus ten šitokiems kuni
gams — prisikėlė tlkrąja.to žodžio pras- ; 
me! Tai irgi tikrovė, konkreti ir reali, tik 
daug šviesesnė ir viltingesnė. Ir jos neį
stengs apjuodinti tie, kurie pagal ateistų 
nurodomą pačius ištikimiausius Kristaus 
karius ima kaltinti vienybės nesilaikymu.

Ne, ne ištikimieji Bažnyčios1 sūnūs yra 
tikrosios vienybės ardytojai!..

P. Pajurgis

LIETUVOJE
KALTINAMI LIETUVOS 

KATALIKAI
Kesltono Koledžą — pasiekė pranešimai, 

kad šių metų sausio 26 d. buvo areštuotas 
58 m. amžiaus, vienas iš Katalikų Komi
teto Tikinčiųjų Teisėms Sovietų Sąjungo
je Ginti „komiteto“ steigėjų, kunigas Al
fonsas Svarinskas. Tą pačią dieną sovietų 
spaudos agentūra TASS pranešė, kad kun. 
Svarinskas kaltinamas „nelegalia, anti
konstitucine, antivalstybine veikla naudo
damas bažnyčią kaip priedangą“ ir, kad 
jis „‘nelegaliais kanalais siunčia iį užsienio 
ardomuosius . centrus sufabrikuotas, 
šmeižtingas žinias, kurias, jie savo ruož
tu, naudoja entiisovietiniaims tikslams' ir 
tuo kišasi į Sov. Sąjungos vidaus reikalus“. 
TASS, būk tai, galįs parodyti „tikrąjį Sva
rinsko veidą“ kaltindamas Svarinską, kad 
jis, neva 1946 m., būdamas Kauno 'kuni
gų Seminarijoje palaikė ^kriminalinius 
ryšius su ginkluota gauja „Šarūnas“, va
dovaujamo Juozo Survilos, ir, kad jie kal
tas dėl daugelio civilių 'asmenų mirties“. 
Pagal TASS'o prnešilmą, kun. Svarinskas, 
kiek tai, perdavęs šiai „gaujai“ tris sufal
sifikuotus pasuk, už ką buivo nuteistas 10- 
tų kalėjimo. 1956 m. jis išėjo į laisvę, bet 
1958 m, vėl buvo areštuotas už „nelegalią 
veiklą“, (Kestono Koledžias pažymi, kad 
Svarinską įšventino vyskupas Ramanaus
kas, jiem būnant kalėjime, tad, gal būt, 
valdžia arėštavo jį kaip „neužsiregistruo- 
tą kunigą“).

Sekančią dieną, po kun. Svarinsko areš
to, „Sovetskaja Litva“ laikraštyje pasiro
dė trumpas straipsnelis, kuriame rašoma, 
kad:

„Jau kiek mėtų, sovietinės ir adminiist- 
ratyvinės įstaigos perspėdavo kun. A. 
Svarinską apie jo nusikaltimą įstatymams 
veiklą ir kunigo vardo panaudojimą anti
valstybinėje veikloje. Valstybinės įstaigos 
kantriai aiškindavo Svjarinskuii, kad jo 
veikla y ra antikonstitucinė ir nusikals ta
nia ir, kad jis privalo ją nedelsiant nu- 
trauklti. Lietuvos TSR Prokuratūra oficia
liai 'įspėjo 'kun. Sviarinską ir įsakė jam 
nutraukti nelegalią veiklą, Svarinskas tai 
ignoravo. Pagalia'u, Lietuvos TSR Proku
ratūra iškėlė jam bylą ir 1983 m. sausio 
26 d. patraukė teisman, „'Procesas Tebe- 
vykstla“.

Kun. Svarinsko byla taip pat buvo pa
minėta ir Vakarų Vokietijos laikraštyje 
„Frankfurter AlUgemeine Zeitung“, kuria
me ra'šomu, kad Viduklės kunigas Alfon
sas Svterinskas, buvo areštuotas 'ir, kad 
pagal sovietų įstatymus jis gali būti nu
baustas iki 15 m. kalėjimo.

DEMONSTRACIJOS LENKIJOS 
MIESTUOSE

Sekmadienį, kovo 13 d. apie tūkstantis 
Solidarumo šalininkų susirinko prie Le
nino laivų statyklos Gdanske paminėto .15 
■mėnesių sukaktį nuo karo stovio įvedimo. 
Bandydama demonstraciją išsklaidyto, mi
licija suėmė 'apie 100 jaunuolių, kurie at
sisakė pasitraukti nuo paminklo, Ir išvežė 
juos sunkvežimiais.

Tuo pat laiku panašios demonstracijos 
vyko Varšuvoje ir Wroclawe, kur darlbi- 
.nirlkali reiškė nepasitenkinimą dėl eko
nominių 'sunkumų ir protestavo prieš So
lidarumo uždarymą.

Gdanske tą patį sekmadienį šv. Brigi
tos bažnyčioje Dar.fijos moterų organiza
cija pagerbė Danutą Walęsą, Solidarumo 
lyderio žmoną, dr įteikė jai 5000 Danijos 
kronų dovaną. Lech Walęsa bandė nuva
žiuoti į Gdansko demonstraciją, bet mili
cija sulaikė jo automobilį ir grąžino atgal.

NEPRISIJUNGUSIŲ ŠALIŲ SĄJŪDIS 
BUS NEPRIKLAUSOMAS

Neprisijungusių Salių 'konferencijai, ku
ri vyko Indijos sostinėje New Delhi, pa- 
slbaiguls, nauja sąjūdžio prezidentė Indra 
Gandhi pareiškė, ikad dabar nebuls kalbos 
apie sąjūdžio „natūralų sąjungininką“, 
'kuriuo iligšiol buvo Sov. Sąjunga. Per ritei 
nančius trejus metus, kol ji pirmininkaus 
sąjūdžiui, dėmesys 'bus atkreiptas į proce
dūrų demokratizaciją.

Pirmininkė Gandh'i pasakė, kad sąjūdis 
neturės brangaus sekretoriato. Sąjūdžio 
reikalus tvarkys vienetas Indijos užs. reik, 
ministerijoje ir diplomatas bus patarėju.

SOVIETAI TIEKIA GINKLUS 
SALVADORUI

JAV gynybos ministras Weinberger 
apkaltino Sov. Sąjungą tiekiant Salvado
ro kairiesiems partizanams ginklus,

j is pasakė, jog' šis sovietų darbas yra 
sudėtinė dalis bendro plano pulto Jungt 
Amerikos Valstijas iš pietų, kad tuo bū
du privemtus Ameriką atitraukti savo pa
jėgas iš Europos ir Tolimųjų Rytų. Salva
doro partizanams ginklai pristatoma kas 
naktį, nuleidžiant juos parašiutais.

— Vakarų diplomatai Azijoje praneša, 
kad sovietų ir afganų kariuomenės dali
ntai tuoj pradės pulti afganų partizanus 
Pakistano pasienyje.

— Lenkijos primas kardinolas Glemp 
pasitiko Popiežių Romoje, kai jis sugrįžo 
ilš astuonių tautų vizito Centrinėje Ame
rikoj.

— Amerikiečių diplomatą Maskvoje, 
ekonominės sekcijos pirmąjį sekretorių 
Osborne, KGB apkaltino šnipinėjimu ir 
naudojimu slapto radijo siųstuvo. Jam ne
leista toliau pasitikti Sov. Sąjungoje.

— Belgijos užs. reik, mimisteris spaudos 
konferencijoje Briuselyje pareiškė, kad 
■šiuo metu Afrikoje yra apie 55.000 sveti
mų karių ir įvairių patarėjų. Keturi penk 
ta daliai jų yra iš komunistinių kraštų.

— Argentinos valdžia gali leisti sugrįžti 
iš Ispanijoje buvusiai krašto prezidentei' 
Marijai Martinez de Peron ir leisti jai vėl 
■reikštis politikoje.

— Coventry yra pirmasis D. Britanijo
je miestas, kuriame miesto taryba .uždarė 
viešas sekso krautuves ir panaikino toK- 
mis'snį leidimų davimą. Nesilaikantieji 
draudimo bus baiudžiami 10.000 sv. bauda.

— Argentina atmetė Vakarų -Europos 
Bendruomenės parlamento norą pasiųsti 
specialią komisiją Ištirti ten žmogaus tei
sių padėtį ir gauti daugiau žinių apie din
gusius žmones ir praėjusiais metais atras
tus mlasinius kapus.

— EI Salvadoro vyriausybė planuoja 
lugpjūčio mėn. paskelbti krašte visuotinę 
'amnestiją. Tuo norima sudaryti palankes
nes sąlygas ateinantiems rinkimams, ku
rie įvyks gruodžio mėn. Rinkimai buvo 
numatyti 1984 m. kovo mėn., bet Popie
žiaus apsilankymo proga valdžia nutarė 
pravesti rinkimus šiais metais.

— Sudane suimti 56 asmenys, kaltinami 
sąmokslu pašalinti prezidentą Mimedrą.

— Iš D. Britanios Oksfordo universite
to pašalintas studentas R. Harris, kuris 
iš bibliotekos 134 knygų išsukirpo jam rei
kalingus puslapius.

— Australija nuvertino savo dolerį 10 
proc.

— iMiidžintška gyvate, pateikusi į hidroe
lektrinės jėgainės vamzdį, užtemdė beveik 
visą Nigeriją.

— Gloucesiterio (D. Britanijoje) apylin
kėje rastas pirmojo šimtmečio pr. K. ro
mėnų kapas.
— Už panaudijimą smurto prieš policijąi, 

1.982 m. Londone buvo suimta 849 'asme
nys.

— Irakas pasiūlė neprisijungusioms ša
lims sudaryti arbitražo komisiją, kuri iš
spręstų '30 mėn.. tebesitęsiantį karą su Ira
nu. Iranas nori gauti iš Irako mažialušiaa 
50 milijonų dolerių karo reparacijų.

— Argentinos karo laivynas nedalyvaus 
šių metų bendruose JAV ir Pietų Ameri
kos karo laivų manevruose, nes Faflklian- 
do karo metu amerikiečiai rėmė britus,

— Europos Bendruomenės Komisija nu
tarė vėl eksportuoti 'Subsidijuotą pigų 
sviestą į Sov. Sąjungą. Britų vyriausybė 
nepritaria tam nutarimui.

— Sovietų generolo červovo pareiški
mas, kad Sov. Sąjunga gali įtraukti Balti
jos jūrą į laisvą nuo 'branduolinių ginklų 
zoną dr atitraukti iš ten branlucllnius po
vandeninius laivus, skandinavų kraštuose 
priimtas palankiau bet skeptiškai.

— Lenkų milicija Wroclawe suėmė 43 
asmenisi, kurie bandė pradėto demonstra
cijas.

— Jugoslavijoj 25 proc. pakeltos 'kainos 
anglims ir elektrai, 22 proc. sviestui, 18 
proc. mėsai ir žuvims. Prabanginiams da
lykams pakėlimo procentas dar didesnis.

— V. Europos ir JAV prekybininkai, 
grįžę iš Maskvos, teigia, jog Sov. Sąjunga 
pradeda stigti tvirtos valiutos. Jų impor- 
teriai delsia užsakymus ir užtęsia sąskai
tų 'apmokėjimus.

— Graikija ir JAV pradėjo pasitari
mus dėl amerikiečių 'bazių susitarimo at
naujinimo.

— Britų Dujų Korporacija atrado nau
jus gamtinių dujų šaltinius Siaurės jūroje.

— — Anglijos Ir Valiuos savivaldybės 
išleidžia 20 milijonų svarų aprūpinti pa
stoge ir pusryčiais 126.000 beniaimiįų šeimų.

— Sovietai po Antrojo pasaulinio karo 
okupuotuose japonų Kurilų salose laiko 
apie 10.009 kariuomenės. Vienoje tos gru
pės Šatų, Etoforu*, yra Miig-21 naikintuvų 
bazė.

— Nesilaikančius paikinimo taisyklių 
centrinėse Londono gatvėse, mašinų val- 
ruoitoj'us laukia naujas eksperimentas. Ge 
gūžės 16 d. policija pradės naudoti nevie
toje paliktoms mašinoms specialius ratų 
vrržtus. Varžtų nuėmimas kainuos 19 sv. 
50 p., priedo 10 sv. bauda.

— Remdamasi Jungtinių. Tautų Genera
linės Asamblėjos 1981 m. deklaracija, J.T. 
Žmogaus Teisių Komisija kovo 10 d. Že
nevoje nutarė pradėti tirti religijos tole
ranciją pasaulyje. Priimant tą deklaraci
ją, balsuoti atsisakė Sov. Sąjunga1, Jlu- 
goslavija, Bulgarija ir Ukraina.

1



s EUROPOS LIETUVIS 1983 m. kovo 18 d. Nr. 11 :<1648)

HOMINES HISTORIARUM IGNARI 
SEMPER SUNT PUERI*

„Kaip sajiSnai, aušitarit nyksta žemėj 
nakties tamsybė o kad taipjau 
pralšvistų itr Lietuvos dvasia.
Telks mūsų troškimas ir nonas".

J. Basanavičius

1883 m. kovo mėn. Ragainėje buvo iš
leistas pirmasis lietuvių patriotinis laik
raštis „Aušra“. Po ilgos tylos (ir nevilties 
lietuvių tauta, per išrinktuosius, spausdin- 
įtu žodžiu pareiškė pasauliui, o ypatingai', 
lenkams, rusėmis ir vokiečiams, kad lie- 
įtuivilų tauta nemirė, bet pilna .gyvybės pra
deda lietuvių tautos prisikėlimu vadinamą 
— naują epochą Lietuvos istorijoje. Dr. J. 
Basanavičius „Aušros“ pirmojo numerio 
pratarmėje paaiškino (kodėl ir kam „Auš
ra“ buvo spausdinama:

„Jau trisdešimt ir penkeri metai praėjo 
nuo (to laiko, kai atsirado pirmas lietuviš
kas laikraštis. Jei mes tą kederių metų 
tarpą sulyginsime su ilgomis eilėmis me
tų, kuriais mūsų tauta, visokių vargų ir 
sunkenybių prispausta^, negalėjo nė many
ti apiie savo alpstančios dvasios atgaivini
mą ir dvasinį peną, tie prašokę trislešimt 
ir penkeri metai pasirodys mums kaip va
karykštė dienia. Per tuos ilgus amžių® mū 
sų gimtinė taip buvo paniekinta ir pri
spausta, jog iš tikrųjų stebėtis reikia, kad. 
tik lilš Viešpaties malonės ji iki šiai dienai 
dar gyva liko. (...) Tas mūsų tautos su
nykimas atsitiko ypačiai1 dėl to, jog dau
gumas gyvenančių pasieniuose su kitomis 
tautomis lietuvių pasisavino per ilgus am
žius svetima® kalbas. (...) Lietuva pama
žėliu nyksta, nes nyksta jos kalba. (...) 
Šiandien visi mokyti vyrai, kurie mūsų 
gyvenimą ir jo sunkumą pažįsta, vienu 
balsu sako, jog tie mūšų kaimynai, kurių 
valdžioje mūsų giminė yna, siekia to, kad 
mes ne šiandien, tai' po metų, kiltų, pavirs- 
tumėm 'ar į vokiečius, 'ar vėl į slavus (len
kus ir įgudus). (...) Šiandie mes visi gana 
gerai numanome, jog mokyklos su sveti
momis kalbomis daugiausia lietuvius pa
verčia lį svetimus ir 'atskiria- vaikelius niuo 
jų gimdytojų. (...)

Laimingesnio Lietuvai laiko ateinant be 
lūkuriuodami', turime mes patys rūpintis 
savo dialbamykščiiai reikalais: ko mokyk
los nedaro, tai mes patys atlikti turime. 
Kūninio maisto nestokodami, pirmučiau
sia. turime rūpintis dvasine šviesa. O šis 
šviesos -atgabenimas yra tai didžiai svar
bus dalykas. (...)

Kas Lietuvai yra arba būtų naudinga, 
kas vėl jai galėtų pakenkti, apie tai kiek
vienas kitoniškai supranta ir numano, ir 
už savo darbą gali atsakyti vien savo są
žinei. Stodami -į savo garbingų drauigbro- 
Kų laikraščių pulką, pirmučiausia turime 
pasisakyti, koks mūsų yra tikslas. (...)

.Trumpai sakant, mūsų laikraštis bus 
tik pasaulinis, ir pagal mūsų išteklių ir 
pajėgas gabens tik žinias iš visuotinio 
mokslo. Tas žinias teikdami savo skaity
tojams, mes daugiausia rūpinsimės- pla
tinti tarp brolių žinias apie savo giminės 
senovės veikalus, o taipgi apie dabartinius 
mūsų, lietuvių reikalus.

Kaip kiekvienas žmogus, atsimindamas 
visą savo gyvenimo bėgį atsižiūrėdamas 
atgalios, mato ir numato, kas jis yra bu
vęs ir kuo tapęs, supranta, kokių savo ypa 
tybių dėlei jis tapęs toks, o ne (kitoks, taip 
ir visa mūsų giminė turėtų ‘atminti ir 
pažinti praėjusį, laiką, kurį yra gyvenusi' 
šioje ‘Lietuvos žemėje, ir visus laimingus 

F. Neveravičius

KILPA
Romano fragmentas

Saulė ėjo ant laidos. Įstriži jos spinduliai švel
niai rausvino katedros frontaną, ryškindami baltus 
pastatus, šventųjų ir šone, įsienėse, karalių statu
los atrodė tamsios, slaptingos.

Kitapus aikštės, ties vyskupo rūmais, stovėjo 
keliolika karinių sunkvežimių. Iš ten per aikštę 
skliejo dainos garsai.

Priešais Raibį nuo Šventaragio slėnio sodelio 
ėjo žmonės. Mirgėjo veidai, šiokie tokie, ir gražūs.

Vienu tarpu jis prasilenkė su porele. Susikabi
nę rankomis, juodu ėjo nušvitusiais veidais, pasukę 
galvas kitapus aikštės, iš kur sklido daina. Tam
sios moters akys svajingai žvelgė karių pusėn. Juod
bruvas vyras garsiai kartojo dainos posmą, cha
rakteringai tardamas žodžius: „Thrri tankistą, thrri 
viesiolych druha, ekipaž mašiny bajevoi...: („Trys 
tankistai, trys draugai linksmi, kovos mašinos 
įgula...)"

— Trys dantistai vieną dantį rovė, neišrovė, 
sukalė atgal, — pašiepiamai užtraukė „Tankistų“ 
melodiją patylomis Raibys ir nejučiomis nusis
pjovė.

Jo žvilgsnis pasileido į tolį. Susidūrė su Gedi
mino kalno medžiais. Ties jų viršūnėmis, pilies 
bokšte plevėsavo dvi vėliavos. Ant negrėbšiškai pri
taisyto skersinio baslio, greta trispalvės, raudona 
dėme ryškėjo antroji.

Raibys atsisėdo ant suolo sodelyje, užsirūkė. 
Jis buvo blogai nusiteikęs. Buvo ketinęs vykti į 
Kauną, žmonos ir sūnelio aplankyti. Direktorius

ir nelaimingus atsitikimus kurie šiokiu, 
ar tokiu būdu padarė mūsų giminę tokią, 
kokią šiandien regime, ir pavedė ją 
tiems vargams, kuriuose mes gyvename. 
(...)

Mes tad ypač daugiausia rūpinamės- su
pažindinti mūsų brolius Lietuvoje su se
novės gadynės įvykiais ir veikalais mūsų 
garbingų sentėvių, kuilių darbus ir tėvy
nės meilę užmiršę, nežinome mes patys, kiu 
rių (tėvų esame sūnūs bei -nietpočiai. .(....) 
Todėl pirmų pirmiausia turime pažinti jų 
senovės gyvenimą, būdą, dabą ir tikybą, 
jų dtenbus ir rūpesčius, nes. jų gyvenimą 
pažinę, pažinsime geriau juos, o juos pa
žinę, ir patys pasižilnsime.

Toliau apie ,,Aušros“ darbą kalbėdami, 
turime paminėti Ir tai, jog -mes neužmir
šime rinkti ir aprašinėti visokius lietu
viškus senovės paminklus ir liekanas-, iš 
(kurių galima pažinti- mūsų senelių gyveni
mas, -būdas, daba, senovės tikyba. Todėl 
dainų, pasakų ir kitų paminklų rinkėjai 
pagal vertybę ir svarbumą ras mūsų laik
raštyj e vietos Savo darbams. (...)

'Plačiai pasižindami su- mūsų kalbos my
lėtojais ir su mokyčiausiais mūsų laiko 
vyrais, mes ketiname pakviesti juos į dar
bą į mūši; „Aušrą“, o tikimės, jog jie mei 
lingai priims pakvietimą.

šituos savo pažadus išpildyti iš gilumos 
širdies norėdami, mes netrokštame sau ki
tokio pelno ir naudos, vien kad mūsų žo
džiai pultų į gražią dirvą ir padarytų šiilm 
teriopas dvasinės naudos Lietuviai... Su 
Viešpaties pagalba mes kiek pajėgdami 
ir (įmanydama tniūsimės ir ruošimės many
dami. jog ir mūsų darbas gali būti naudin
gas,“ (...) J. Basanavičius.

„Aušra" buvo nedidelio formato mėnie- 
s-irjifs laikraštis. Spausdino 1000 egzemplio
rių, kuriuos, kaip ir kitus lietuviškus lei
dinius savo gyvybe rizikuodami platino 
knygnešiai. Pirmieji „Aušros“ numeriai 
-buvo spausdinami Albino ir Kilbelkos 
spaustuvėje, o vėlesni — J. Miiklšo — Til
žėje. Septynis „Aušros“ numerius sureda
gavo J. Basanavičius, J. Šliūpas redagavo 
iki 1884 m., o po jo ,,Aušrą“ redagavo 
Martynas Jankus tiir Jurgis Miksas-, (Pasku
tiniuosius du numerius -padėjo -suredaguo
ti J. Andziulaitis- ir J. Mačys-Kėkštas.

. „Aušra“ iš prenumeratos neCIšsiventė, 
jų būdiaivu tarp 70 ir 300, todėl ,, Aušra“ 
-nuolatos pinigais rėmė M. Jankus, J. Mlk- 
šas, M. šernius, A. Viiištaliiauskas, J. Basa
navičius ir kiti; 1886 m. J. Mikšo spaustu
vei bankrotavus — „Aušra“ liepos mėn. 
sustojo ėjus. Nuo pradžios ,,Aušros“ išėjo 
40 numerių. 29 knygelėse. Lietuviško laik
raščio reikalas buvo tiek pribrendęs, jog, 
jeigu ne „Aušra“, tai kitos- veikėjų gru
pės būtų skirtingą laikraštį Išleidusios. 
Tuimo J. Vaižganto teigimu, net septyni 
miestai varžėsi norėdami pasisavinti’ pir
mojo lietuviško laikraščio sumanymo gar
bę. Tačtlaiu toji garbė, be -abejonės tenka 
J. Basanavičiui, kuris susitaręs su A. Vtš- 
taliauisk-u ir J. Mik-šu-, suredagavo pirmą
jį „Aušros“ numerį. Apie „Aušros“ įkū
rimą J. Basanavičius- raišo:

,,(Prahoj dar esant, pradžioje 1883 m. su
sitariau siu Višteliu Ir J. Miikšu išleisti, po 
mano rėdymu-, literatišką laikraštį, ku
riam vardą „Aušros“ suteikiau; tikslas- jo 
— lietuvius pabudinti iš miego... Tokiu 
būdu, man su Vištallum, kaipo literatams 
su J. Miksų, .apsiėmusiu spausdinimą bei 
platinimą laikraščio prižiūrėti, susitelkus, 

neišleido. Ekstra darbui atlikti visi įstaigos tarnau
tojai dirba tą sekmadienį ligi pusdienio. Teko ir 
Raibiui būti savo vietoje.

Tie ekstra darbai. Jų pasitaiko vis dažniau. Iš 
kur to darbo dabar atsirado tiek daug?

„Didysis pasikeitimas“. Taip, pasikeitimas. 
Raibys matė, kad įprastinis, ramus gyvenimas ver
čiasi kulvertais, kad ateina kažkas naujas. Kažkas 
skubus, rėksmingas, keliąs nerimą.

Šiandien popietį vyko „darbo liaudies“ mitin
gas ir eitynės.

Raibys buvo stebėjęs pro įstaigos langą. Va
žiavo sunkvežimis prisodintas karikatūriškų kaukių. 
Jos vaizdavo prezidentą, ministerius, politinius ir 
visuomenės veikėjus, įžymesnes Lietuvos gyvenimo 
asmenybes. Kaukės kraipėsi, lingavo didžiules gal
vas, mosikavo rankomis. Paskutinįjį vidaus reika
lų ministrą vaizdavusi kaukė laikė rankoje grandi
nę, kuria buvo surišta kita, sunykusio veido, darbi
ninką vaizduojanti kaukė. Ministeriška kaukė ilgu 
rimbu plakė darbininkiškąją.

— Agitpropas neblogai pasidarbavo. Ar ne? 
—staiga Raibys išgirdo sakant

Jis atsigręžė, pamatė jauną poetą, nuolatinį įs
taigos bendradarbį.

— Visi jie aktoriai. Specialiai režisavo teatre, 
— tęsė jis.

— Man tai nepatinka, — tarė Raibys.
— Kas taip?
— Tos komedijos. Negražu. Taip niekinti bu

vusius valdžios žmones.
— Gal jie nenusipelnė?
Raibys patylėjo, paskui paklausė:
—Toks jau blogas buvo tamstos gyvenimas, 

pone?

teko mums trims prie lopšio gemančios 
„Aušros“ stovėti“.

,,Aušra“ laikėsi- -pratarmėje J. Basanavi
čiaus nusakytų tikslų: kėlė lietuvių meilę 
garbingai Lietuvos praeičiai, skatino lie
tuvių kalbos pomėgį, nurodydami jos svlar 
bą tautos ateičiai ir žadino itauitinę sąmo
nę. Tiek visuomeniniame, tiek literatūri
niame lietuvių gyvenime „Aušra“ suvai
dino reikšmingą vaidmenį. Pirmuoju atve
ju,. n'ons ir vengė atvirai stoti į kovą už 
politinę Lietuvos laisvę, .bet kritiškais 
sltraipsnaa'is pasisakydama prieš caro val
džios vykdomą spaudos draudimo Ir rusi
fikacijos politiką Lietuvoje būrė -tautiškai 
susipratusius lietuvius veikėjus į veiks
mingus vienetus iš kurių -vėliau iškilo nie- 
priklausybės Lietuvai reikalavimas. Ant
ruoju atveju, susipratusius lietuvius ska
tino paišyti, kvietė -poetinį, pufblicidtliinlį ir 
literatūrinį talentą turinčius draugėm, 
sudarydami tam talentui- palankias sąly
gas augti. Idėjiniu-atžvilgiu „Aušra“ sten
gėsi atlikti tautinį darbą -būtiną ir atitdin- 
kan<tį prisikeliančios tautos reikalavimus. 
Tačiau visu -tuo metu- susidariusių patrio
tinių grupių, bet skirtingų pažiūromis-, 
„Aušra“ patenkinti negalėjo. Prisidėjo ir 
nepastovi „Aušros“ redaktorių padėtis, jų 
kailtaltojimąsis, keitė Sr ideologinę „Auš
ros“ kryptį. Vos kelių metų (bėgyje „Auš
ros“ siūlomi ideologiniai rėmai pasidairė 
lyg ir permeti visiems to meto paitnio- 
toms, juose išraiškingai veikti;

įPr. Naujokaite Lietuvių Literatūros 
Istorijoje apie aušrininkus rašo:

„Aušros“ pusiaipėClilai buvo kuklūs, neit' 
skurdūs, jos redaktoriai neturėjo net žmo 
miškų savo ■darbui sąlygų, jos programa 
tik -bendraisiais (bruožais teapmesitia, ir 
pats laikraščio amžius — truimipas, -bet 
,,Aušros“ reikšmė yra labai didelė. Ji pna 
mynė kelius, atidarė duris plačiam, (tauti
niam veikimui. Ji pati -buvo tautinio su
brendimo išdava, bet su jos pasirodymu- 
tautinis brendimas eina nebe lėtu žings- 
iniiu, o lekia- šuoliais, (psl. ’3(18).

„Aušros“ reikšmė glūdi ne laikraščio 
turinyje, n-e tuose nelabai gabiai- parašy
tuose eilėraščiuose ar puiblitistiniuose 
Straipsneliuose, kurie ten buvo išspausdin 
.ta., bet patriotinėje dvasioje, kurią skelbė 
kiekvienas aušrininkų -darbelis. Tuo at
žvilgiu „Aušra“ yra naujos epochos pra
džia mūsų tautos istorijoje. Tik ta dvia- 
sia dorino ir jungė vienybėm labai margą 
„Aulšlros“ bendradarbių būrį. Tautinės są
monės žadinimo uždavinys, momento svar 
bos nujautimas spietė aplink „Aušrą“ 
įvairių pažiūrų žmones. Tautinio susipra
timo linkmė sugebėjo derinti vienybėm- 
kitais atžvilgiais prieštaraujančias bend
radarbių idėjas“ (psl. 367).

Nemažinant ,,Aušros“ vertės ir lįtalkos 
tam periodui, 'siūlosi paralelinis palygini
mas anosios, aušrinės visuomenės, su. da
bartine mūsų visuomene tremtyje. Kaip 
anuomet ir šiandien praradus lietuvių kai 
bą mums įgiręsiia nuitaiuitėj imas, šiandien 
Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis 
mums atstoja tai, ką aušrininkai garbinga 
Lietuvos praeitimi vadino, šiandien kaip 
anuomet okupuotos Lietuvoje rusifiikacijia 
siautėją. Po „Aušros“ atėjo „Varpas“, po 
„Varpo“ kėlėsi Nepriklausoma Lietuva. 
Kuriame laiko tarpsnyje mes esame? 
„Aušros“ ar ,,Varpo“ ir kada mes grįšime 
į Laisvą Lietuvą?

*1 „Aušra“ obalsis: žmonės nepažįstą is
torijos visada tebėra vaikai.

VI. Dargis

NAUJOS KNYGOS
DABARTINĖ LIETUVIŲ KALBOS 

RAŠYBA
Tokiu pavadinimu PLB Čikagoje išlei

do labai -naudingą knygelę. Pratarmėje sa 
koma, jog šis leidinėlis visiškai neprailen- 
du-cj-a į Kasamų rašybos vadovėlį.

,Pagrindinis jo tikslas — supažindinti 
mūsų -visuomenę su kad kurtomis rašybos 
ir skyrybos reformomis, jau prieš keletą 
metų įvestomis Lietuvoje. Taip palt pami
nėjome ir -paaiškinome Vieną kitą rašybos 
bei Skyrybos klausimą, nors ir ne naują, 
bet, kaip ir praktikos žinome, kai kuriems 
'keliantį neaiškumų.

Jau keletą kartų Mokytojų savaitėse 
buvo įkalbėta, kad mūsų rašyba- čia. išei
vijoje, toli gražu nėra tobula. Spaudoje 
pastebime tikrą mišrainę: vieni tuos pa
čius žodžius rašo vienaip, kiti- — kitaip. 
Buvo nutarta kad mums reikia- (būtinai 
prisitaikyti prie dabar Lietuvoje vartoja
mos rašybos, kuri yra trupučiuką pakeis
ta, suvienodinta, -patobulinta. Visi pagei
davo, kad reikėtų tuoj paruošti trumpą 
leidinėlį, kuriame būtų paaiškinti Lietu
voje -įvesti pakeitimai. Kas j|į paruoš? Piir 
miauisii-a akys krypo į prof. P. Joniką, bet 
jas labai apsikrovęs kitais neatidėliotinais 
darbais. Tada buvo prašyte, kad jį paruoš 
tų prof. dr. Antanas Klimas ir 'kun. Juo
zas Virišnys, S.J. Kilo klausimas, kas tu
rėtų autoritetingai įsakyti -ar bent pagei
dauti, kad šios rašybos laikytųsi visos mū 
sų mokyklos, laikraščiai, žurnalai- ir kiti 
leidiniai. Buvo nutarta, kad didžiausias 
šios srities -autoritetais yra Lituanistikos 
Institutas, nes jame yra ir kalbos sekcija, 
kvriaii priklauso išeivijoje esantys litua
nistai ir kalbininkai. Tad -Ketvirtajame 
mokslo ir kūrybos simpoziume ir buvo pa
teiktas šis klausimas Lituanistikcs Insti
tuto -tarybai. Po pasiaiškinimų, pasitari
mų Ir diskusijų jis buvo priimtas.

Taip pat JAV LB Kultūros tarybą- jau 
seniai šiuo klausimu sielojasi iir -vis ragi
ną kaip galima greičiau tokį rašybos ir 
skyrybos leidinėlį -paruošti, štai jis jau 
šiaip taip užbaigtas. Nieko naujo čia ne® 
galvojame, tik trumpai pateikėme tai, 
fca-s Lietuvoje jau prieš .keletą metų kal
bininkų išdiskutuota, priimta ir paskelb
ta. Dabar jį atiduodame mūsų visuome
nei, mokykloms ir laikraščių redakcijoms. 
Lituanistikos Instituto vardu prašome 
nuo šiol šios rašybos laikytis“.

Knygelėje 56 psl., kalina 3 dol. Ją gali
ma užsisakyti šiuo adresu:

JAV LB Kultūras Taryba, 
c/o Ingrida Bublienė, 
2343-0 Harms Road,
Richmond Heights, OH 44143, USA.

Atsiųsta paminėti
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 

SUVAŽIAVIMO DARBAI, IX t. LKMA 
leidinys, Romia-, 1982 m; Redagavo A. 
Llulima, S.J. 460 psl. didelio formato kny
ga, joje apraišyti IX suvažiavimo, įvykusio 
1973 m. Bostone, -darbai-.

Kaip redaktorius prakalboje sako, šis 
tomais pasirodo kiek pavėlavęs. Tam- buvo 
priežasčių: tokios apimties leidiinlį išleisti 
išeivijos sąlygomis nelengva. Tenka nuga
lėti ir finansines kliūtis.

Beit -visais kliūtis nugalėjus, tikri austai 
atsiras mokslo žmonių, kurie šią vertingą 
tomą įisilgvs ir parems tolimesnių leidimą.

Aidai, Nr. 6 1982 m. lapkritis-gruodis. 
Kultūros žurnalas. Leidžia Tėvai Pranciš
konai, Brooklyn, USA. Vyr. red. dr. Leo
nardas And'ilekus, OFM.

Poetas kiek sumišo.
— Man? Čia ne mano asmens reikalas. Darbi

ninkų valdžioj visiems bus gera gyventi.
— Kaip bus, mes nežinom. Pamatysim. O, 

kad ir geriausias gyvenimas, pone, bet Lietuvos ne
bebus. Bus Sovietų Sąjunga, — atkirto Raibys.

— Kaip tai nebebus Lietuvos? Mes būsim są
junginė respublika. Turėsim savo atskirą konstitu
ciją, vyriausybę, žodžiu, viską... Tačiau būsim ga
lingos Sovietų Sąjungos globojami. Išvengsim ka
ro pavojaus. Galėsime taikiai dirbti, kelti ūkį, kul
tūrą, mokslą, žodžiu, viską... Klausykit Raibį, o 
kaip yra Jungtinėse Amerikos Valstijose? Ten juk 
yra keliasdešimt atskirų valstybių, jos sudaro są
jungą... — įtikinėjo anas.

—Ne mano galvai, gal, tai perprasti, pone, — 
tarė Raibys. — Tik man rodos skirtumas yra. Man 
keista ir nemalonu.

Juodu sužiuro į gatvę, kurios viduriu plaukė 
surikiuota jaunimo minia, nešina transparantais, 
raudonom vėliavom, portretais. Iš žygiuojančios mi
nios kaskart veržėsi gerkliniais balsais dainuoja
mos dainos.

— Ale gi juodi tie mūsų lietuviai. Visi, kaip 
vienas, garbiniuoti, juodaplaukiai. Ir karštuoliai, 
rėksniai tokie, net nuostabu, — šyptelėjo Raibys.

— Na, na... ne visi, ne visi... — murmtelėjo 
poetas ir pasitraukė.

Persilenkęs per palangę Raibys toliau stebėjo 
eitynes, šaligatviai buvo prisikimšę žmonių. Minia 
žiūrovų niūriai tylėjo. Retame veide galėjai matyti 
šypseną. Jei kas šypsojos, šypsnis buvo kartus ir 
niekinamas.

(Bus daugiau)

Su lietuviai* 
Itusaul^

LEIDŽIAMOS VERTINGOS (KNYGOS
Broniaus Kviklio „Lietuvos Bažnyčių“ 

serija praturtėjo trečiuoju tomu. Jau bai
giamlas spausdinti „Kauno vyskupija“ to
mas, o IV tomas — „Panevėžio vyskupija“ 
baigta rašyta lir 'atiduota spaustuvei.

V tame bus aprašyta Vilniaus vyskupi
ja. Tą knygą autorius jau 'įpusėjo raižyti. 
Visos knygos gražiai iliustruotos ir įdo
miai pamaišytas.

„Lietuvos Bažnyčių“ ‘autorius, Br. Kvalk 
lys, įkeitimą dalyvauti šių irneitų Europos 
Liet. Studijų Savaitėje, Augsburge.

MIRĖ LAIMA JASAITIENĖ
Sausio 22 d. Bostone, JAV, netikėtai mi

rė Laimia Marija Jasaitienė, dr. Stasio Ja
saičio žmona ir dr. ‘Kario Bobelio sesuo.

MIRĖ KAP. J. KIAUNĖ
Vasario 5 d. Putniame, JAV, mirė Lietu

vos kariuomenės savanoris kapitonas Jur
gis Kiaunė.

J. Kiaunė buvo vyresniosios kartos ak
tyvus visuoimeninikas, Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos garbės narys ir 'buvo 
studentų korporaciijoe Neto — Li'ihuiatniia 
valdybos 'piiirminiinlk’as.

HENRIKUI KAČINSKUI 80 METŲ
Amerikos liet, spaudoje buivo latžymėta 

aktoriaus Henriko Kačinsko amžiaus 80 
metų sukaktis.

Gimęs 1903 m. sausis 23 d. Viduklėje, 
Raseinių aipskr., Henrikas Kačinskas (bu
vo vienas ilš Lietuvos dramos itleaitro pio
nierių. Dabar jis su savo žmona Sofija 
gyvena ramiam Floridos (kampelyje. Sun
ny Hills, JAV.

FILMAS IR DEMONSTRACIJA
Skaultų Akademikų sambūris Čikagoje 

sausio 30 d. parodė filmą „Balitairaigio ma
lūnas“, sukurtą pagal K. Borutos romaną 
ir pagamintą Lietuvoje, Ta proga kiti lie
tuviai suruošė prie Jaunimo centro demon 
st raciją.

MIRĖ INŽ. V. ŽEMAITIS
Miškų inž. Vincas 86 m. am

žiaus, mirė vasario 15 Čikagoje, po trum
pos, sunkies ligos. Aukštąją Mulškų Mo
kyklą baigė 1925 m. Drezdene; 1927 vedė 
mokytoją Bronę Rusedkaiitę (m. 1976). 
Lietuvoje buvo miškų revizorius — urė
das, darbais bei straipsniais nemaža pni- 
sidėjęs prie Lietuvos miškų ūkio pažan
gos. į Ameriką atvyko 1949 m., iišleido ke 
lėta knygų, daug ra'šė spaudoje. Ypatin
gai dėmėjosi lietuvių tautos geografinės 
bei istorinės etnologijos įklauisimiais.

Paliko du sūnus, kum. Kęstutį Clevelan- 
de ir Algirdą, Jungtinių Tautų Maisto 'bei 
Žemės Ūkio Organizacijos (FAO) parei
gūną Romoje; marčią Vandą-Jadzę, du 
anūkus ir 'tris anūkes, bei kitais gimines 
Lietuvoje ir Amerikoje.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 99

Keliautojas dykumoje susitiko itnis ara
bus, kurie melžė savo kupranugarius.

Pirmasis primelžė 1 stiklu daugiau- už 
antrąjį, o antrasis 1 Stiklu daugiau už tre
čiąjį ar-albą. Pnimelatą pieną jie supylė t 
bendrą indą.

Ištroškęs keliautojas įsiipnalšė į kompa
niją lir pasižadėjo susimokėti.

iPaisidalIję lygiomis, keturi vyrai išgėrė 
tą pieną, ii keliautojais pradėjo Skaičiuota 
■pūr igus.

Išėjo taip, kad pirmasis arabais gavo dvi
gubai daugiau pinigų už ‘antrąjį. Kiek ga
vo .trečiasis?

Atsakymas Nr. 98 
3.

Naujokų apmokymo metu, griežtas gran 
dims plėšia gerklę:

— Ra-miai! Lad-isvaii! Aaia-pililnk! Kaii- 
rėn.! Delšii-nėn! Kai-rėn! Da'ši-nėnl Staiga 
jie pastebėjo, kad vienas kareivėlis nebe
vykdo komandų.

— Ei, tu ten, ko stovi?! — šaukia gran
dinis,

— Viršininke, laukiu, kada tamslta paga
liau pats apsispręsi, ar kairėn, ar deSi- 
nėn... — ramiai atsakė naujokėlis.

*•*
Vienas airių pulkininkas pastebėjo, kad 

jo pulko eilinis Patrikas visą lailką sekioja 
paskui jį.

— Patrikai, — klausia pulkininkas, — 
kas su tavim yna? Tu vis lipi man ant pen 
tinų!

— 'Pone pulkininke, mama, kaii išleido 
mane į karą, pasakė: ..Būk visą laiką ar
ti pulko vado, tai niekad nežūsi“. — at
raportavo šaunus kareivis ‘Patrikas.

Po 'šešių dienų karo, du 'arabai svarstė 
pralaimėjimo priežairtis.

— Kodėl -tie žydai taip lengvai sumušė 
.mus? Argi tie rusų tankai jau tokie blogi?

— Ne tankų kaltė. Mes naudojom rusiš
ką taktiką: įtraukti prielšą gilyn į savo te
ritoriją, palaukti, kol iškris sniegas, Ir ta
da sunaikinti; užpuolikus.

2
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SAUSRA AUSTRALIJOJE
Ava Saudargienė

Ten siaučia smėlio audros, avys 
badauja, žmonės žūsta ugnyje.

Vasario pradžioje išvažiavome vasaros 
atostogų, iš Sydnejaus į plačias dykumas. 
Automobilis stiprus, vėsinamas. Norėjome 
pamatyti sausros naikinamą žemyną. Bu
vome trys drąsios moterys.

Buvo šešta iš eilės ibe lietaus, didelių 
karščių vasara, kiuri prie Pacifiko nebuvo 
tap jaučiama kaip kviečių, galvijų ir avių 
augintojų vakaruose, pietuose ir šiaurėje, 
kur milžiniški ūkiai (iki 1000 ha) despara- 
tiškai troško lietaus. Žalios oazės su pože
miniu vandeniu, rajoniniai miesteliai šim
tą kilometrų nutolę viens nuo kito, nus
tojo įprasto judrumo. Prekyba apmirė, su 
finansiniais sunkumais susidūrė krautu
vės, ūkio reikmenų tiekėjai, moteliai, res
toranai.

(Lauko termometras rodo 42°C. Oras 
dreba. Vėjas kelia dulkes. Mašinos vidu
je vėsu. Fletriečių Wales kalneliai, o ir 
slėniai taip išdžiūvę, kad net stangrių žo
lių šaknys išdegusios. Ganyklos plikos, ak
menukų numargintos, šakoti, pavieniai 
eukaliptai neteikia pavėsio susilbūrusioms 
avelėms. Mašina traukia ryja asfaltuotą 
kelią. (Kokie geri keliai negyvenamose 
dykumose!) Nuostabus vaizdas sustabdo. 
Aukštoje plokštumoje dideliu ratu stovi 
štatai avių. Atrodo kaip 'šokėjos pasiruo
šusios kadriliui. Toliau užtinkame dar ke
lis ratus. Taip pabarstytais grūdais1 mai
tinamos avys. Maitinimas j dieną kainuo
ja tūkstančius dolerių ūkininkui, bet. jis 
bando išgelbėti badaujančias.

šeši metai nelijo. Kraštas miršta karš
tyje ir sausroje. Išgelbėti pasėlio negali
ma, ūkininkas pasilenkęs paima saują že
mės ir greit išmeta, kaip įkaitusį gelžgalį. 
Galima būtų kiaušinį iškepti ant smėlio. 
Stebuklingas lietus jeigu ir ateis, praeis 
daug metų iki ganyklos ataugs.

Ūkininkai apžiūri galvijus. Karvių šon
kauliai lenda per odą. Veršiukai vos pasto
vi ant kojų, paeinia porą žingsnių ir virs
ta. Akis apspinta musės. Pakyla juodi 
paukščiai. Kranksėdami nutolsta, bet apsu 
kę ratą sugrtįžta prie maitos. Ūkininkas 
sukrinta ant kelių ir meldžia lietaus.

Tolyn į vakarus. Per Riveriną., turtingų 
kviečių ir gyvulininkystės kraštą tarp 
Murray ir Munrumbidgee upių. Vandenin-

Londonas prie gėdos stulpo
Žinomas britų žurnalištas ’Bernard Le

vin The TIMES dienraštyje (11.22) pasakė 
dėl Londone suruoštos propagandinės pa
rodos. Trumpai suglaudus jis pasakė:

— Ką jūs darytumėte, galvotumėte ar 
javsiumėte, jei atvykę į Royal Festival 
Hali, pagrindinėje toje, raštame ekspozi
ciją pašvęstą Hitleriui ir nacistinei Vokie
tijai. Ekspoziciją, kurioje Trečiasis Rei- 
ckas, meninių nuotraukų pagalba, būtų 
parėdytas vien iš geros, idilinės,, propagan 
dinės pusės: nacionaliniais kostiumais ap
sirengusios žavios merginos, šokančios 
tautinius šokius, (besišypsantys senukai, 
gtažūs gamtos vaizdai, vaikai nedrąsiai 
mojantys ranka Fiureriui; be žydų gelto- 
įlomis Dovydo žvaigždėmis, be Gestapo 
-kankinimo kamerų, koncentracijų stovyk
lų. Įsivaizduokit, kad šią parodą paruošė 
Gebelsas o ją -atidarė, kaip vokiečių am
basados atstovas Anglijoje, von Ribben-t- 
ropas, pasakydamas, kad Hitlerio Vokieti
ja yra taiką mylinti tauta, kad okupuotos 
Europos -tautos pačios pasiprašė, kad 
Hitleris -perimtų jas savo valdžion ir, kad 
naciai siekia ir nori gyventi taikoje su- vi
somis kitomis šalimis.

Apie ką čia įkalbama. Apie parodą, -ku
lt dabar vyksta Royal Festival Hall, ir 
kurią galima palyginti su aukščiau įsiįvaiz 
duojama. Tai Sovietų Sąjungos spaudos 
agentūros TASS surengta paroda, pade
dant Sovietų Britų Draugystės Sąjungai 
ir Sovietų ambasadai. Jos pavadinimas: 
,,60 melų — Sovietų Sąjungai“. Joje irgi 
'besišypsantys traktoris-tų -veidai, puikiais 
kombin-zonads apsirengę statybininkai, šo
kėjai, tautiniais rūbais, bėgantys spomtl- 
ninikai, Raudonoji' aikštė. -Leninas ueber 
alles (beje, be kitų Kremiaus vadovą, 
mat nežinia kuris iš jų ekspozicijos me
tu gali pakliūta- į nemalonę), žaidžiantys 
vaikai, kosmonautai ir t.t.

Žinoma, niekais nenori nuneigti, kad to 
nėra Sovie-tų Sąjungoje, bet tai ‘tik para
dinė pusė, -už kurios slypi daug melo, 
smurto, susidorojimų su nekaltais žmonė
mis. Apie tai nekalbama ir nerodoma. Kad 
įsitikinus sovietų melu ir jų -nepagrįstu 
tvirtinimu, kad Sovietų Sąjunga yra t‘ai- 
zi ir demokratiška šalis, pakanka pavarty 
ti rašomus melus apie Baltijos valstybes, 
nekalbant jau apie parodytas nusikalti
mus žmogiškumui, apie milijonus žmonių, 
kurie mirė tremtyje, apie milijoną, jei ne 
du, kurie kenčia lageriuose, apie tikinčių
jų persekiojimą, disidentų uždarymą psi
chiatrinėse klinikose, laisvo žodžio, spau
duo draudimą ir kitus nusikaltimus.

Iškyla ‘klausimas, kodėl GLC (Didžiojo 
Londono Savivaldybė) padeda organizuoti 
ir remia mokesčių mokėtojų surinktais pi
nigais šitą sovietų propagandinę parodą? 
Išeinant iš parodos. į akis krito užrašais: 
„GLC — atstovaujanti Londonui“. Gal 
būt, jau -atėjo laikas ištirti žodį „Lonldcn“ 
ir, pagal rusišką madą, ją pakeisti kitos 
sostinės -vardu?“ — pasakė B. Levin.

ga Murray su kanalais drėkina kviečių 
ir kukurūzų žalius lapus, vaisių sodus ir 
vynuogynus. Plačiose ganyklose avys ska
bo išlikusias žolių šakneles, renka dobiliu
kų sėklas. Jos netokios liesos.

Sukame į šiaurės vakarus. Murrumbi- 
dgee upė vos juda. Darling vaga išdžiūvu
si. tik gilesnėse duobėse stovi tamsus van
duo. Smėlio kopų lygumoje, nuo horizonto 
iki horizonto gyvybės nė ženklo. Ant kelio 
tik mes. Iš šiaurės vakarų ateina raudo
nas debesis, uždengia saulę paslepia ke
lią. Po dviejų šimtų kilometrų išnertam iš 
smėlio debesų. Sustoj'am. Atidarom duris 
ir greit uždarom, nes oras karšta liepsna 
nudegina veidų. Temperatūra 45 °C.

Vėjias siaučia. Suka smėlio verpetą. 
Tai „willy-willy“, legendarinis demonas. 
Aborigenai 'bijo šio demono, kuris pagrie
bęs žmogų susuka, iškelia iki dangaus ir 
sulaužytą nutrenkia žemėn.

Išplėstom akim žiūrim į smėlio stulpą. 
Jis sukasi, kyla, artėja prie mūsų. Bėkim! 
Bėkim! Baimė ragina'. Demonas peršoka 
kelią ir nusuka i kairę. šį kartą laimingai 
pabėgome.

Miražai šaukia palikti vieškelį. Bet mes 
nepasiduoaam dykumos burtams, nes pa
klystame, žūtumia nuo karščio ir trošku
lio kaip pirmieji tyrinėtojai.

Netoli kelio, pro baltus eukaliptus su
mirga balkšvai melsvas vanduo. Didžiulis 
ežeras sunkaus vandens apsuptas negyva 
dykuma. Sustojam ir nebodamos deginan
čio kaiščio prieitam prie kranto. Tylu. 
Be debesėlio dangus ir druskinis vanduo 
kelia mirtiną baimę. Numirsim ir niekas 
nežinos, iki pripuolamai kas nors atras 
saulės nubaltintus griaučius... Užsidarom 
automobily, kuris linksmai suūžia. Nusku
bam į Mildurą, žalią dykumos miestelį ant 
Murray kranto ir troškulio nuraminti ieš
kome ilgiausio pasaulyje baro.

Pasakojama, kad miestelio viešbučiai, 
kaip ir visoje Australijoje, neturėję teisės 
pardavinėti alkoholinius gėrimus. Sausra 
ir karštis išmokė apeiti įstatymus: vyrai 
gėrė vyną ir alų iš puodelių ir dubenėlių. 
Niekad nebuvo tiek išgerta kaip prohibi- 
cijos metu. Leidimą pardavinėti alkoho
lim,ius gėrimus pirmas gavęs Milduros 
„Diibančiųjų vyrų“ viešbutis. Pasistatė 
23 m. barą su 32 kranais, 'kuriuos aptarna
vo 25 kelneriai. Pylėsi alus, nes „Dinkuim 
Ausste“ (Tikras australas) o taip pat ir 
emigrantai vokiečiai mėgo alų labiau ne
gu vyną.

Raudonojo smėlio audra palydi iki Ren- 
marko, seniausiu miestelio prie Murray. 
Čia prasidėjo irigadja, sodų ir vynuogių 
auginimas.

Kanadiečiai broliai George ir Benjamin 
Cbaffey, sėkmingi Kalifornijos sodų ir vy
nuogių pionieriai atvyko į Australiją 1887 
m., ministerio pirmininko Deakin, pakvies 
ti. Broliai nupirko Mildurą, be vertę, sau
są, 30 tūkst. ha ūkti. Karštų vėjų išdžio
vintoje, smėlio užneštą mel ūkyje 
vos galėjo išsimaitinti keli šimtai avių ir 
tūkstančiai triušių. Australai juokės — 
„Crezy yankee nusipirko raudono smėlio 
Saharą".

Dar apie Klaipėdos miesto ir krašto kapines
Klaipėda ir mažesnioji Užnemunės dalis 

per Antrąjį Pasaulinį karą Raudonosios
Armijos tebuvo užimta mažne pusmečiui 
vėliau negu likusioji Lietuvos dalis, tiks
liai 1945 m. sausio pabaigoj. Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose jau veikė tarybinės įs
taigos, jos įstatymai, kai Klaipėdos priei
gose -dar buvo kovojama nors vokiečiai 
iš Baltijos pajūrio ruožo ties Palanga bei 
Nemuno žemupio jau buvo pasitraukę. 
Nepadėjo -įsitvirtinimai, -beveik netrukdo
mas tiekimas Neringa — sausio 28 d., po 
maždaug keturių mėnesių -apsupimo, vo- 
Kiečių kariuomenė per Kuršių Mares ir 
Neringos pusiasaliu -persikėlė j Karaliau
čių.

Klaipėda, berods, ne tiek nukentėjo nuo 
tiesioginių karo veiksmų, kiek nuo pade
ginėjimai, sprogimų. Miesto centrinės ka
pinės, Liepų gatvės gale, užėmė ne
mažą kvartalą. Jos, atrodo, buvo lai
komos vienos gražiausių laidojimo vie
tų. Savo taisyklingais gražiais ta
kais, skoningu sklypelių apsodinnimo 
-sutvarkymu jos neturėjo sau lygių 
Lietuvoj. Tai buvo lyg gražus parkas. Vo
kiečiai, ginantis nuo rusų artilerijos ap
šaudymo, lėktuvų bombų, naudojosi viso- 
Kiomis apsaugos galimybėmis. Viena jų, 
tai buvo minėtos kapinės. Jų medžiai, krū 
mai, .antkapiai teikė -gerą priedangą ir ap
saugą nuo patrankų bei aviacinių sviedi
nių ir jų skeveldrų. Jau tuo metu daug 
medžių, tvorelių ir antkapių buvo sugriau
ti suskaldyti ir sulaužyti.

Klaipėdos miestą užėmus Raudonąjai 
Armijai, paskirta tarybinė valdžia kapinių 
sutvarkymu, jos medžių, krūmų atželdini- 
mu nenorėjo ir negalėjo rūpintis — buvo 
svarbesnių reikalų, reikėjo, greit augant 
miesto gyventojų skaičiui, juos pirmiau
sia aprūpinti maisto produktais bei kitais 
buitiniais dalykais. Tat dar keletą metų 
senose kapinėse buvo skersai bei išilgai, 
arba kaip klaipėdiškiai sako „kryžiais 
krikštais“, laidojama.

Karo metu, tarp kitko, visad buvo prak
tikuojamas ne tik priešo turto naikini
mas, bet ir jo grobimas, taip vadinamas

„Šiai dykumai duokime vandenį ir ji- 
pavirs žaliais sodais“. Išpranašavo Chaf- 
fey broliai.

Kova dėl irigaeijos ilgai truko, bet bro
liai laimėjo. Vynuogynai plėtėsi. Išaugo 
žabos salos: Renmark, Milduna, Bcrri, pa
siekė iBiarossa slėnį, kur šiandieną gamina
mas geriausias Australijos vynas.

Vynuogynų slėniuose nedaug gyvento
jų, bet skaičius padvigubėja vynuogių ir 
vaisių nurinkamo metu, sausio — kovo 
mėn. Prityrę vaisių rinkėjai ir šimtai Syd 
ney It Melbourne valkatų suvažiuoja į 
vynuogynus ir sodus. Karščių ir sausų vė
jų išdžiovinti naujokai, matydami profe
sionalų rinkėjų pilnus krepšius, krenta i 
desperaciją. Saulei nusileidus, miestiečiai 
išsitiesia ant žemės prie pustuščių krep
šių, nepajėgūs pajudinti skaudamą nuga
rą, nei sąnarį. Tuo tarpu profesonalai ge
ria, dainuoja, lyg visą diena ‘būtų ilsėjęsi.

Sezonui pasibaigus, ruošiami vyno fes
tivaliai. Kantu su kitų etninių grupių šo
kėjais, juose dalyvauja Adelaidės lietuviš
kas jaunimas.

Po malonios viešnagės Adelaidėje ir su
sitikimo tos bendruomenės kultūrininkais, 
pasukome į Viktoriją. Sutiko mus sausos 
ganyklos, badaujantys galvijai ir avys. 
Temperatūra 42 °C. Mes net nenutuokėme, 
kaip laimingai pabėgome iš gaisrų, kuriuo 
se žu vo 82 žmonės.

Suvažinėję 4 tūkstančius km. sugrįžome 
namo prie Pacifiko, o sekančią dieną gais
ras apėmė vietas, kuriomis buvome tik ką 
pravažiavę.

Pelenų trečiadienis; verkė gaisro ,.pa
liestieji“. Pelenų diena, — šaukė visa Aust 
ralija, — tautinės nelaimės diena!

Nelaimė atėjo staiga. Gaisras, peršokęs 
net 1939 m. baisumą, ištiko Adelaidės kal
vas ir artimais Melbourne apylinkes. De
gė ilgalaikės sausros išdžiovinti eukalip
tai. Liepsna Šoko nuo medžio prie medžio. 
Degė namai, kaip fakelai degė automobi
liai su bėgliais viduje, degė bandos avių, 
galvijai, laukiniai gyvulėliai. Ugnis aki
mirksniu apėmė 8000 kv. km. plota. At
rodė visas pasaulis dega. Kokios mes lai
mingos laiku pabėgusios iš liepsnos pra
garo!

Tragiškiausiai paliestos Dandanong kal
vos apie 50 km. nuo Melbourno, kur mies 
teliai netoli viens nuo kito degė.

Gaisras atėjo staiga. Liepsnų apsupti 
žmonės nespėjo pabėgti. Vieni žuvo degam 
čiuose namuose, kiti bėgdami — automo
biliuose. Šimtai ugniagesių stojo į kovą 
su gamtos stichija, o vėjas blaškė lieps
nas tai į vieną, tai įkitą pusę. Dviejų die
nų beviltiška kova su ugnimi ‘išsėmė žmo
nių jėgas. Sudegė 2163 sodybos, nuostoliai 
skaitomi 400 mil. dolerių. Pražūtyje atėjo 
stebuklingi išsigelbėjimai. Cockatoo mies
telyje 120 darželio vaikų išliko gyvi įsup
ti į ‘šlapius irankšluoššius, kai aplink siau
tė liepsnos jūra. Pajūrio kurorte Lome de 
šimtys 'gyventojų, susigūžę siaurame pajū
rio ruože, stebėjo kai jų namus rijo lieps
na. šimtas moterų su mažais vaikais išsi
gelbėjo patilčio tunelyje, kai virš galvų 
siautė ugnis.

Gaisro laukoms vyriausybė paskyrė 16 
mil. dol. pašalpą. Įvairios organizacijos 
veda pagalbos vajų. Vien tik televizijos 
stotys surinko 3 mil. dd. Žmonės per įvai- 

trofėjų rinkimas. Klaipėda buvo tam tin
kama dirva, juo labiau, kai jos gyvento
jai nuo karo veiksmų buvo pasitraukę. 
Viskas, kas galima, buvo organizuotai ir 
neorganizuotai išvežama. Kai nebeliko ko 
vežti, prisiminta kapinių paminklai, ant
kapiai. Lietuvoje bei kitose Pabaltijo res
publikose, panaikin-us privačią gamybą, 
valdžia pradžioj dar nė negalvojo apie 
paminklų ir antkapių gamybą.

Lietuviai nuo senovės gerbia savo arti
mųjų atmintį kryžiais ir gražiais antka
piais. Anksčiau akmenskaldžiai, specialios 
įmonės, juos padirbdavo, o dabar jų nebe
liko, juoba jiems Ir medžiagos trūko. Tad 
pavieniai asmenys ėmėsi privačios inicia
tyvos — pradėjo senus neprižiūrimų kapi
nių paminklus ir antkapius perdirbinėti 
ir pardavinėti. Kai Klaipėdos kapinėse jų 
nebeliko, vežėsi iš Karaliaučiaus ir kitų 
Rytprūsių miestų.

Kai kapinės taip ištuštėjo, atrodo, ne
buvo prasmės iš naujo jas tvakyti, tad 
miesto valdžia nutarė jų vietoje prie Da
nės upės įrengti naujas, o senas paversti 
parku, nors jose dar buvo pasilikę kai ku
rie, ypač naujesni, kapai, o taip pat Klai
pėdos vaduotojų (1923 m.) paminklas. Ka
pinėse prieš karą pastatyta bažnytėlė 
(koplytėlė) lyg per stebuklus liko nesu
griauta. Deja, jinai, dabar paversta cerk
ve, kurioj lietuvininkai, šišioniškiai — 
evangelikai kampininko teisėmis, naudoja
si savo pamaldomis.

Viskas taip atsitiko ne tik su centrinė
mis, bet, pavyzdžiui, ir su gražiomis Vitės 
priemiesčio kapinėmis už aukštų žemės 
pylimų. Kas nebuvo išgrobstyta, padarė 
laikas: augmenija suskaldė, išvertė antka
pius, jog dabar jų ir žymės nebeliko, pra
smego. Žvejų kapinaitės dešinėj pusėj da
bartinio Žalgirio stadiono, prie geležinke
lio, kaip ir Smeltės priemiesčio (jų neiš- 
lygintoj vietoj nekurį laiką buvo sendaik
čių prekyvietė), seniai išnyko. Panašiai 
atstiko ir su daugeliu kitų Klaipėdos Kraš
to kapinių. Pavažiuokime 7 km autobusu 
iš Klaipėdos į Girulius. Jų miško šiauri
nėj dalyj, netoli geležinkelio Klaipėda —

PADĖKIME JAUNIMUI
Šią vasarą Amerikoje vyksta V-asis Pa

saulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, į ku
ilį D. Britanijos Jaunimo S-ga nori pasiųs
ti 6 atstovus. Tur būt, niekas neginčys 
mūsų atstovų dalyvavimo kongrese svar
bą bet reikia pinigų, kad apmokėjus dalį 
atstovų išlaidų.

DELIS-gos valdyba kreipėsi į Pagelbi- 
nlo Komiteto Patikėtinius padėti jiems 
pravesti pinigų telkimo vajų.

Čia gal reiktų primini! skaitytojams, kas 
yra -tie Patikėtiniai.

Ruošiantis IV-ąjam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui Anglijoje, šalia pagiriu 
dinio jaunimo komiteto buvo sudarytas 
Pageltomis Komitetas, iš pavienių asmenų, 
rinkli pinigus kongresui. Dėka mūsų žmo
nių dosnumui buvo surinkti daugiau pini
gų negu reikėjo kongresui finansuoti. At
liko iapie 1600 svarų. Pats Pagellbinis Ko
mitetas, atlikęs savo darbą, likvidavosi, 
bet likusių pinigų priežiūrai iš savo 'tarpo 
paskyrė 4 paltikėtinius: M. Bajoriną, Z. 
Jurą, P. MalSaladitį ir A. Vilčinską. Pagel
ti niis Komitetas įgaliavo tuos patikėtinius 
disponuolti tais pinigiais patikėtinių nuožiū 
ra jaunimo reikalams.

Tuojau po Kongreso DBLJS-ga pradėjo 
aktyviau organizuotis ir, jiems prašant, 
patikėtiniai davė Jaunimo Sigai 200 svarų.

Likusieji jaunimo pinigai yra laikomi 
depozito sąskaitoje, banke, ir už juos gau
namos palūkanos. Patikėtiniai norėtų ir 
toliau turėti pinigų, kuriais būtų galima, 
reikalui esant, paremti jaunimą ir neno
rėtų viisių pinigų išleisti atstovų važiavi
mui į Ameriką. Dėl to ir kreipiamės į D. 
Britanijos lietuvius paremti jaunimo alt- 
stovų kelionę į kongresą.

Pagal Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos lapskaičiavimą, kiekvienam kongreso 
atstovui dalyvauti visose Kongreso daly
se kainuos JAV dol. 580 (apie 390 sv.). 
Prie tos sumos reikia pridėti dar panašią 
sumą už orlaivio bilietą. Tad kiekvieno 
atstovo būtinos išlaidos sieks 800 sv. No
rint padėti atstovams kiek įmainoma Pagel 
binis Komitetas ir DBLJS Valdyba -bend
rai, ir įvairiai būdais, norėtų surinkti 20ff0 
siv.

Mūsų tautiečiai visuomet noriai- rėmė 
gerus darbus ir nėra -abejonės, kad ir 
šiam reikalui nepagailės svaro ar kito. 
Jaunimo S-gos -valdyba irgi imasi žygių 
lėšų telkimui. Tuo tikslu platina loterijos 
bilietus ir tikisi, kad visi bus išparduoti-. 
DBLS-gos skyriai, -klubai ir kitos organi- 
zacijcs kviečiamos parinkti -aukas ir -siųs
ti Lietuvių Namų adresu (2 Laidforoke Gar 
dens, London Wil 2PT), -ant voko -užra
šant „Jaunimo Kongresas“. Pavieniai as
menys prašomi irgi siųsti savo -aukas tuo 
pačiu adresu. Iš anksto visiems nuošir
džiai dėkojame. M. Bajorinas

Pagelbinio Komiteto Patikėtinių vardu 

rias agentūras suaukojo 5 mil. dol., daug 
drabužių, maisto ir baldų. Aukos vis dar 
plaukia.

Gamtos stichija vis dar siaučia Adelai
dės kalvose ir Dandenong miesteliuose. 
Kur -gyveno šimtai šeimų — smilksta gidu 
vėsiai, kyla stiprus degėsių kvapas, pri
mena balsią Hirošimos nelaimę.

Prie Pacifiko ramu.

Kretinga bėgių, užtiksime vos pastebimas 
kapinaites. Jose buvo laidojami Kalotės 
apylinkių žemdirbiai, Kukuliškių kaimo 
žvejai. Ten gamta užgožė viską ir tik kai 
kur kyšo geležiniai kryžiai ir vos įžiūri
mi žemės kauburėliai.

(Beveik visiškai nebeliko ir kitų kaimų 
kapinaičių. Didžiojoj Lietuvoj kapinės 
daugiausia randasi prie arba netoli baž
nyčių, gi Klaipėdos Krašto lietuvininkai 
mėgdavo laidoti savo artimuosius mažose 
kaimo, nors ir kelių tik ūkininkų, kapi
naitėse. Teko prieš karą dar matyti tokio
se kapinaitėse medinių, neaukštesnių, kaip 
pusmetris, dažniausiai ąžuolinių kryžių 
su stogeliais (žirgeliais). Prisimenu, jau
nystėj (per Pirmą Pasaulinį Karą) moti
nos tėviškėj užtikau vienose tokiose kapi
nėse, kur buvo ne kryžiai, o paprasti, bet 
už tai labai gražiai, tiesiog meniškai iš
drožinėti mediniai stulpeliai. Pagražinimo 
motyvai buvo gėlių, paukščių, žvėrių (Žal
čių) ornamentai. Tokie stulpeliai, tikriau
siai, mena dar stabmeldžių laikus. Gaila, 
kad niekas savo laiku jų nepaveikslavo, 
neaprašė. Didžiosios Lietuvos liaudies 
dievdirbių medinių kryžių su rūpintojė
liais, dar ir dabar kai kur užtiksi kaimų 
pakelėse, nemažai jų surinktų muziejuose, 
pas privačius mėgėjus — kolekcionierius, 
o Mažosios Lietuvos senoviškų antkapinių 
stulpelių bei kryžių niekur neberasi, din
go amžiams.

Žinoma, kai kurios didesnės kapinės 
Klaipėdos Krašte dar tebenaudojamos. 
Taip, pavyzdžiui, pavažiavus apie 4 km 
pajūriu už tų pačių Girulių šiaurės (Palan 
gos) link, užtiksi Karklininkus, kadaise 
žvejų bažnytkaimis, su neapsakomai gra
žiomis kapinėmis prie pat jūros kranto 
už kopų. Kur kitur, ar Palangoj, ar šven
tojoj, ar Neringoj, rasi kapines, kur įni
rusiems būtų lyg atvertas žvilgsnis į pla
čiąją jūrą, kur vakaris ar suominis dvelk
tų sūriu jūros vandenėliu.

Nebeliko Klaipėdos Krašto daugel kapi
nių: gaila nes jų įvairumas, grožis ir 
istorikams daug pasakančių bei įdomių 
paminklinių užrašų negrąžomai pražuvo.

Klaipėdietis

UETU¥OJE
ARCHITEKTAS JUBILIATAS

š.m. kovo 10 d. architektui Vytautai 
Landsbergiui - Žemkalniui sukako 90 me
tų amžiaus. Sukaktis buvo atžymėta Vil
niaus spaudoje.

Gimęs 1893 m. kovo 10 d. Linkaučiuose, 
Panevėžio apskr., Vytautas Žemkalnis 'ar
chitektūrą studijavo Rygos PdUtechnikos 
institute Ir 1922-25 m.—Romos Aukštojo
je architektūros mokykloje. Baigęs stadi
jas, dirbo Kaune kaip 'architektas įvairio
se įstaigose iir vertėsi privačia praktakia.

Pagal jo projektus nepriklausomybės 
laikotarpyje Lietuvoje buvo pastatyta 
daug gražių pastatų: Kauno apskrities sa>- 
vi valdybės rūmai, Kauno Kūno kuli tūnos 
rūmai, Nunciatūros rūmai Putvinskio gat
vėje, ,.Pienocentro“ rūmai' Laisvės alėjo
je, Chemijos tyrimo laboratorijos rūmai 
Vidūno alėjoje, Prekybos ir Pramonės Tu
mai Donelaičio gatvėje, keletas mokyklų 
rūmų provincijoje iir Lt.

Nuo 1927 iki 1929 m. arch. V. Landsber
gis buvo Kauno u-to technikos fakulteto 
asistentaį nuo 1939 iki 1944 m. — Vilniau® 
miesto vyr. architektu. Karo metu pasi
traukė į Vokietiją ir vėliau emigravo į 
Australiją, bet 1959 m. grįžo į Lietuvą. 
Nuo to laiko dirbo Miestų statybos projek
tavimo instituto Kaune architektu, Rašė 
architektūros klausimais spaudoje ir su
projektavo apie 70 įvairaus pobūdžio pai
stalų, pasižyminčių geromis funkcinėmis 
savybėmis, paprastomis, darniomis pro
porcijomis, harmoningai suderintų su ap
linka bei želdiniais. Sudarė kartu su. ki
tais .architektais Vilniaus senamiesčio 
kvartalo rekonstravimo projektą. Onkolo
gijos mokslinio tyrimo instituto rūmų Vil
niuje projektą Ir kt.

Pagal arch. Vytauto Landsbergio-Žem
kalnio projektą (1935 m.) buvo pastaty- 
tytas Dariaus-Girėno paminklas Soldino 
miške, dabar vad. Mislibožo vietovėje, ne
toli ščeetino. Lenkijoje.

BAUDŽIA UŽ KRŪMINĖS GAMINIMĄ
Linksmučių kaimo gyventojas, Pakruo

jo rajone, Virginijus Benetis sugalvojo 
pasilinksminti pasidarė aparatą naminei 
degtinei gaminti ir išvarė 9 litrus krūmi
nės. Apie tai sužinojo milicija ir patrau
kė degtindarį atsakomybėn. Jis tapo nu
baustas vieneriems metams pataisos dar
bu. darbavietėje, atskailtant iš jo atlygini- 
mo 10% valstybei.

Panašiai buvo pagauta Stačiūnų kaimo 
gyventoja Emilija Pranienė. 1982 m. rugp
jūčio 27 d. ji gamino naminę savo namuo
se.

Pasirodo, kad pagal dabartinius įstaty
mus, tie žmonės, kurie 'gamina naminę tik 
savo reikalams, baudžiami „pataisos dar
bais“ iki dviejų metų. Bet jeigu gamina
ma pardavimui, tai nusikaltasdieji baudžia 
mi griežčiau-

NEI ELEKTROS, NEI BALANOS...
A. .Asnauskienė, Lapių kaimo gyventoja, 

skundžiasi VALSTIEČIU LAIKRAŠČIO 
redakcijai.

Ne toks jau retas atvejis, kai kaime, 
ypač vienkiemiuose užgęsta elektra. Kol 
linija sutaisoma praeina kartais visa pa
ra. Esame priversti ‘gyventi tamsoje. Už
sižiebtume žibalinę lempą, liktamą, bet 
problema pasidarė gauti žibalo. Praėjusių 
metų rudenį ir šiemet sausio mėnesį Že
maitijoje siautėjo vėtros, elektros neturė
jome po kelias dienas, žibalo ieškodami 
išvažinėjome visas rajono parduotuves ir 
negavome. Nėra ir elementų žibintuvams.

VALSTIEČIU (LAIKRAŠČIO 
SKAITYTOJAI RAŠO:
O KAIP IŠSIVERSTI?

Dau'geliį metų tariUpVoschod“ markės 
motociklą, kurdam lemputės reikalingos 
dvylikos voltų. Prieš kiek laiko tokių lem
pučių ieškojau Klaipėdos autoreikmenų 
parduotuvėje, o po to Kaune. Deja, veltai. 
Be to, turime Šaldytuvą „Kristai“, kuriam 
tinka šešių voltų įsukamos lemputės. Jų 
argi niekur nesiseka gauti.

Iš pardavėjų tegirdėjome: nėra it neži
nome, kada jų turėsime.

L. Norgaila
Šakių rajonas

MAKULATCRINIS DEFICITAS
Kiekivienal'S metais vasara ir rudenį šei 

mininkėms prasideda įterptas darbymetis. 
Kiekviena nori kuo daugiau užkonservuoti 
miško daržo ir sodo gėrybių žiemaii. Bet 
čia ir prasideda' vargai dėl metalinių danig 
telių, (kurių parduotuvėse retai būna. Šitos 
bėdos kartojasi jau daug metų ir ne ko
kio vieno rajono mesta.

Negalima tvirtinti, kad dangtelių nėra,. 
Jų prekybą tvirtai savo rankose ‘laiko pa
ruošų organizacijos. Nori nusipirkti dang
telių- privalai ieškoti makulatūros ar dar 
ko nors, ką sugalvoja minėtos įstaigos. 
Mano manymu, tai yra didelė netvarka. 
Renkant jiems makulatūrą, galima rasti 
ir kito „deficito“, nesusijuisio su maistu 
ar maisto gaminimu. Juk šiuo mietu, kai 
visaip skatinamas pagalbinis ūkis ir kolek 
tyrinę sodininkystė, tai yna didelis stab
dys. P. Palšomis
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KALENDORIUS 1981 M.
Ht.19-29 d. — DELS atstovų ir LNB akci

ninkų motinls auvažiavlma Londone.
IV. 29-V.2. — DOLJS Lltuantotinla Savait

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

V. 21 —• D'BLKB Pavasario sąskrydis, Mo
tinos Dienos minėjimas ir solistės Ro
mos Mastienės koncertas Nottinghame

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

VIL24-31 d, — Europoa Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.

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

TAUTINĖS PARAMOS (FONDUI 
AUKOJO

P. S. Nenortas — 10 sv., 
Dr. A. Štromas — 10 sv.
J. Liuidžius — 20 s v.
Aukojusiems nuoširdžiai' dėkoja

TPF Valdyba

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Ignais Juška — 50 s v.
P. 'ir S. Nenortai — 10 sv.,
Per Vasario 16 d. minėjimą Nottitaigha- 

me aukojo- K. 'BĮvalinis, B.G., A. Ivanaus
kas, J. Kuliukae, Iz. M. Klumbiai P. Maltas 
vytis ir J. Sukantis — po 5.00 sv.,

Ig. Šimkus ir S. Vitkus — Ido 3.00 sv.,
Ą. Gaidelis, A. Gudliauiskas, Z. Juras, 

A. Klava, A. J. Makcivickai, P. (Pūkys ir 
G. ZinJkuvienė — iix> 2.00 sv. Kiti po 1 sv. 
ir mažiau. Viso suaukota 90.50 svarų.

NuOšiirdžtai dėkoj'a
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
K. Bivainis, A. Janavičienė, P. Remėza 

ir J. Kasponis — .po 6.50 sv.
J. Kandells — 1.50 sv.
P. Pupalaiigis — 1.00 sv.
Ačiū

DBįLS (SUVAŽIAVIMAS
35-asis DBLS metinis suvažiavimas ir 

LNB akcininkų susirinkimas įvyks kovo 
19-20 dienomis Lietuvių Namuose, Londo
ne.

Suvažiavimo pradžia šeštadienį, kovo 
19 d. 13.00 vai.

Akcininkų susirinkimas įvytas tą palt 
dieną 17.00 vai.

Suvažiavime gail dalyvauti visi DELS 
nariai, bet balsavimo teisę (turi tik Skyrių 
išrinkti atstovai ir įstatuose 'išvardinti as
menys.

PAIEŠKOJIMAS
Pranas Pakalniškis, gyv. JAV,ieško sa

vo pusbrolio Stasio Pakalniškio, prieis 20 
m. gyvenusio Coventry. Stasys Pakalniš
ki'' Ibuivo sukūręs šeimą su angle ir turėjo 
vaikų.

Žinantieji, malonėkite atsiliepti Pr. Pa- 
■kalMškiu'i 615-12th Street, Santa Monica, 
Calif. 90402, USA., arba J. .Maslauskuii, 
Anglijoje.

Leninai
MUZIKOS JIR PANTOMIMOS 

VAKARAS
DBL Jaunimo Sąjunga kviežta visus, 

kas tiilk gali, į Muzikos ir Pantomimos Va
karą, š.m. gegužės 14 d., „THE PLACE“ 
teatre, 17 Dukes Road, London WC1. Te
atras yra prie Euston Road, netoli Euston 
St. Faneras ir King's Cross geležinkelio 
stočių.

Vakaro .programą atliks du artistai iš 
Europos kontinento Raminta Lampsatytė 
iš Hamburgo, ir Žiigimaintas Banevičius iš 
Paryžiaus.

Raminta Lampsatytė Britanijos lietu
viams jiaiu pažįstama iš TV PLJK 'koncerto 
Queen Elizabeth siaflėje, 1979 m. Baigusi 
germanistiką ir muziką (pianinas) Valpa
raiso universitete, JAV, ji studijavo muai- 
kologiją Berlyne, kur įsigijo daktaratą. 
Dabar dėsto muziką Hamburgo Aukštoje 
Muzikos Mokykloje. Nuo 1966 m. koncer
tą vo 'kaip pianistė ir afcompaniatorė Valk. 
Vokietijoje, Belgijoje, D. Britanijoje, Pram 
cūzijoje, Švedijoe, JAV-bėse ir Kanadoje. 
Šiuo metu gastroliuoja Pietų Amerikos 
kraštuose.

Žigimantas Banevičius baigė pantomi
mos mokslus Kauno Dramos ir Pantomi
mos Mokykloje 1970 metais. Nuo 1968 —

Vienoj skilty įdėto skriMtant kakta 5.H 
sv. už colį. Didesni sksfl»te*i stMakaMi 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors sĮHMMdtauuasą. 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, nė būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

1975 m. dirbo Kauno. Maskvos ir Vilniaus 
teatruose. Tarp kitų rolių, atliko „šelšelio“ 
žolę K. Sajos ,,Mamutų medžioklėje“ (rež. 
J. Jurašas). Kauno Dramos Teatre. Taip 
pat pasirodė televizijoje ir filmose. 1976 
metais persikėlė į Varšuvą, o 1980 m. at
vyko į Paryžių studijuoti pantomimą 
Marcei mokykloje. Dabar gyvena Paryžiu
je, dirba teatre ir televizijoje,

IŠVYKA Į PRANCŪZIJĄ
Sporto ir Socialinis1 klubas š.m. .gegužės 

7 d., IšeStadlienlį, rengia dienos išvyką i 
Prancūzijos pajūrio miestą Boulogne.

Išvykos tikslas daugiausiai yra „duty 
free" apsipirkimas. Grįžtame tos pačios 
dienos vakare.

Dar yra keletas laisvų vietų. Kais norėtų 
dalyvauti', prašomi laibai skubiai pnanėš- 
ti ikfliulbo sekretorei Marijai Kalinauskiai- 
tėi — Hove telefonu 01- 986 9015 atife 
01-985 4125, 01-980 8159.

Išvykstama nuo Lietuvių Bažnyčios ir 
Sporto ir Socialinio klubo, išvažiavimo va 
landa bus pranešta vėliau, kai 'bus gau
tas „Ferry“ patvirtinimas.

Būtų malonu Boulogne mieste sutikti 
ir Francūzijos lietuvių!

Klubo valdyba

LIET. NAMUOSE LANKĖSI
Pakeliui iš JAV i Australiją, Londone 

buvo apsistojęs ir Lietuvių Namuose lan
kėsi Rimgaudas Kalibatas, ankščiau da
lyvavęs Londono liet, jaunimo veikloje. 
Dabar jis pastoviau apsigyvens .Sydnėju- 
je, kur jis dirba kompiuterių firmoje ir 
vadovauja prekyfcoą departamentui Aust
rai arijoje.

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.

VASARIO 16-tos MINĖJIMAS (LONDONE
I Lietuvių Namuose surengtą tradicinį 

Lietuvos Nepriklausomybės — Vasario 
16-tos minėjimo vakarą susirinko gausus 
būrys kviestinių svečių, šio šventės proga 
ant Lietuvių Namų fasado buvo ilškafoin- 
iois Lietuvos ir Anglijos vėliavos. Svečius 
priėmė Lietuvių Sąjungos Pirmininkas D. 
Britanijoje — Z, Juras. Svečių tarpe bu- 
vo Anglijos parlamento nariai, visuomenės 
ve’kėjai, mūsų bei kitų šalių išeivijos 'at
stovai.

Minėjime dalyvavo: Sir Fredric Bennet
— Europos tarybos pirmininkas ir britų 
konservatorių partijos atstovas Parlamen
te su žmona; V. Balickas — Lietuvos at
stovas D. Britanijoje su ponia, R. Harvey
— antraipologijos mokslininkas iš British 
Museum1, tarp kitko, tyrinėjantis lietuvių 
kilmę; Ch. Hurst — leidyklas „Kurst“ sa
vininkas; P. Reinhards — Latvijos atsto
vas: A. Tarų — Estijos Pasiuntinybės at
stovė; G. Mikeli žinomas lietuvių kilmės 
filmų 'aktorius, M. Lasko — Lenkų egzili- 
nės vyriausybės užs. reikalų ministras; 
R. Pasco — Britų katalikų savaitraščio 
„The Universe“ vyr. redaktorė; Rev. J. 
Lcnig — Čekų Bendruomenės atsovas; A. 
Abakuk'S — Latvių Tarybos Pirmininkas, 
M. Saipiets — Jūeston College" redaktorė; 
M. Zavalini — Albanijos egzilinė veikėja; 
M. Richards — „The Clergy Review“ laik 
raiščio redaktorius, Dr. med. Ak aki Ramiš- 
vili — Gruzinų Tarybos Pirmininkas; O. 
Stepan — Lenkų Bendruomenės veikėjas; 
R. Andrulps — Latvių savaitraščio „Lon
don Aviže“ redaktorius ir daulgėlis 'kitų 
lietuvių draugų.

Lietuvaitėms bevaišinami, svečiams be
sišnekučiuojant, vakaras praėjo labai šil
toje ir draugiškoje atmosferoje. V.M.

Geltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Vasario mėn. 26 d. įvyko DBLS Bolto.no 
skyriaus metinis susirinkimas. Skyriaus 
pirmininkas trumpai apibrėžė sėkmingą 
praėjusių metų veiklą. Boltono lietuviai 
per metų eigą padarė keturius susdranlki- 
rmus, surengė du pobūvius ir mietinius šo
kius, elkskursavo į Bradfordą ir aktyviai' 
dalyvavo Baltijos Tautų Karnavalo rengta
me. Skyriaus kasininkas H. Silius padarė 
pranešimą apie labai patenkinamą sky
riaus kasos stovį,

Į Valdyba ateinantiems metams buvo vien 
balsiai .išrinkta ta pati : ptumininkias — H. 

H. VaineG, sekretorius — p. Gabrilavičius 
(in absentia), kasininkas — H. Silius, val
dybos narė •— S. Keturakienė. Revizijos 
komisija — O. Eidukienė ir M. Paiuliuko- 
nienė.

Braihrdu
VELYKŲ /ŠVENTĖS

Velykų II d. balandžio 4, pirmadienį 
ruošiamas' margučių konkursas su premi
jomis. Pradžia 2 vai. p.p.

Prašomu gausiai pasireikšti.

Pensininką pobūvis
. Balandžio 9 d. šeštadienį, rengiamas 

klubo narių pensininkų pobūvis. Pensinin
kams įėjimas nemokamai, neipensiintakai 
moka istiltinkiamą mokestį. Pradžia 5 vai. 
vak.

Užsiregistruoti litai balandžio 3 d.
„Vyčio“ klubo 'valdyba

Gloucesteris
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS narių susirinkimais lįvyfco kovo 
5 d. Išrinko atstovą į DBLS-gcis metinį 
SuiviaC&aivi'mą Londone ir nutarė sukvilesti 
me'liiniį šio skyriaus narių susirinkimą 
balandžio 9 d., 2 vai. ukrainiečių klube. 
Bus renkama nauja skyriaus valdyba ir 
atstovas padarys 'pranešimą apie DBLS 
Suvažiavimą.

Prašoma nevėluoti. Skyr. valdyba

Mauchesleris
VESTUVĖS

Vasario 28 d. 'apsivedė Prano ir Moni
kos Zemeliauskų jaunasnioji dūkto Ona, 
29 mėtų amžiaus, su Tonmy Barrett, 30 
m. amžiaus. Best man buvo Antanas Man- 
deika.

Apsiįvedė bažnytinėse apeigose. Vestu
vinis pokylis įvyko M. lietuvių klube, dar 
lyvaiujiant daug svečių.

Jaunavedžius sveikiname ir linkime 
gražaus ir laimingo vedybinio gyvenimo.

A. P-kis

Nottingham!!
D.B.L.K. BENDRIJOS SĄSKRYDIS 

KONCERTAS IR MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS NOTTINGHAME

Šiais metais DBLK Bendrijos' Centro 
Valdyba ruošia pavasarinį Bendrijos Sąs
krydį, Koncertą ir Motinos dienos minėji
mą Noittinghame. Sąskrydis — Minėjimas 
įvyks gegužės 21 d. Ukrainiečių klube 30 
Bentinck Rd., Nottingham. Pnadžia punk
tualiai 17.30 vai. (Pamaldos salėje laikys 
kun. S. Matulis; pamokslą pasakys 'kum. 
A. Puče.

Meninę programą atliks iš Amerikos at
vykusi solistė Roma Mastienė, prisidedant 
Nottinghamo, Derbio ir Gloucesterio jau
nimui. Ta proga bus meno Ir rankdarbių 
parodai

Angflįjlos 'Lietuvių Flilitelistų dmaiugajla 
,,Vilnius“ išstatys Lietuvos ir kitų kraštų 
ženklus. Parodoje dalyvaus šaltinis, Skau 
tai Ir kiti'.

Į šia parodą kviečiami visi’ lietuviai me
nininkai, kas norėtų išstatyti savo rankų 
darbus plarodoje, prašome pranešti p-lei 
Nijolei Va’inoriūtei. 16 Runswick Drive, 
Nottingham. Tel. 286391 arba R. Popilkiie- 
nei 22 Bass St. Derby DE3 3BS Tel. Derby 
49430.

Solistės Romos Mastienės pirmas kon
certas Londone antras Škotijoje gegužės 
14 d. ir trečias Nottinghame.

DB.LK.iB. Centro Valdyba kreiptasi į 
visas Bendrijos kolonijas, kad neruoštų 
tą pačią dieną Motinos dienos, minėjimų, 
o atvyktų kuo gausiai į ruošiamą Sąskry
dį.—Koncertą ir bendrą minėjimą Notting- 
hame.

Bendrai ir sutartinai dirbdami lietuviš
ką darbą( daugiau laimėsime ir daugiaui 
galėsime pagelbėti Jaunimo atstovams 
vykstantiems į Kongresą Amerikoj.

D.B.L.K.BL Centro (Valdyba

Belgb’a
VASARIO 16-tosios (MINĖJIMAS

Kaip ir kiekvienais metais, šių metų 
Vasario 16-tosios šventė buvo paminėta ir 
Belgijoje.

Vasario 26 d. Liege pamaldas laikė iš 
Paryžiaus kun. Jonas Petrošius, pasaky
damas dienos rimčiai skirtą turiningą pa
mokslą. Viešnia iš Paryžiaus Jolanta 
Goutt-Vaičaitytė švelniomis giesmėmis lei 
do susikaupti visiems susirinkusiems 
bendrose mintyse meldžiantis už Tėvynę 
Lietuvą ir visą lietuvių tautą.

Jolanta Vaičaitytė ir jaunieji muzikai 
iš Verviers — pianistė Francine Baltus Ir 
fleitisit'as Aaiin Legros — koncerto pro
gramoje išlaikė publiką lietuvių muzikos 
Sir tautosakos svajonėse.

Jolanta suprato kokiu žodžiu ir gaida 
galima sužavėti išeivijos lietuvius. Todėl 
ji savo programaii pasirinko laibiausiai 
jausmingų liaudies dainų ir poezijos. Stip 
riu balsu ir gitaros stygomis įbėgiojiam 
člaiis pirštails ji tiesiog užkerėjo šventės 
dalyvius. Už tai ji ir jaunieji .dueHiistai su
silaukė iš publikos nuoširdžių aplodismen
tų.

Po koncerto lietuviai ir mišriųjų šeimų 
jaunoji karta susijungė draugėn dar pa- 
bendrauti, skambant Elajaus Kvederavi- 
Čiaus muzikos įtaisų garsams.

V. ir K. Slavinskai (tvarkė didelę loteri
ją, kurios pelnas panaudotas šventės iš

laidoms padengti. Ištvermingos liežietės 
A. (Slavinskienė ir A. Prajerienė rūpinosi 
vaišėmis.

BLB-n.s VALDYBOS RINKIMAI
Vasario 26 d. Diege šventės proga BLB 

pirmininkė sukvietė narių suvažiavimą. 
Susirinkimui pirmininkavo kun. J. Petro
šius. lietuvių Belgijoje kapelionas, o selkre 
toriavo Ed. Cinzas.

Po kun. Petrošiaus pasveikinimo ir B- 
nės pirmininkės St. Baltus pranešimo, su- 
sįrinkimas išrinko naują valdybą ir apta
rė kitus reikalus.

Į Valdybą buvo išrinkti: Stasė Baltus 
— pirmininkė, Povilas Bružas ir Vytautas 
Slavinskas — mariai. Finansų kontrolė pa 
lieka valdybai.

Atstove i Lietuvių Dienas Čikagoje Išb
rinkta St. Baitus, o į PLJ kongresą — Ro
bertas Galkus.

Vokietija
VIOLENČELĖS KONCERTAS 

LUEBECKE
Vasario 20 d. Lucbecko katedroje davė 

violenčelės koncertą Siš Lietuvos kilęs, 
šiandien taikomas geriausiu pasaulio vio- 
len'čelisitiu, prof. Dovydas Geringas, Lue- 
becko aukštosios muzikos koncervatorijos 
•docentas.

Profesorius atliko: Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) Suitą violenčetei Nr. 2 
D-M‘oll, BWV 1008 preliudas, Alleimande, 
Sourante, Courante, Sarabain.de, Menue
tą I, Menuetą II, Gigu.e ir kitus violonče
lės kūrinius su didele meile ir technikai. 
Katedra, talpinanti daugiau kaip du tūks
tančius žmonių, buvo pusiau užpildyta 
klausytojų ir profesoriaus gerbėjų. Dar 
nei vienas muzikas, arba menlnilnikias ne
susilaukia tiek klausytojų, kaip įprof. Do
vydas Geringas, duodamas violenčelės 

‘koncertus. Tai jau antras profesoriaus 
koncertas Luebecke. Pirmą kartą debiu
tavo 1982 m. kcfl'osėjume, o 1984 metais 
gros .'trečią kartą su orkestru.

Po kencerto, šitos recenzijos 'autorius 
nuoširdžiai pasveikino miela profesorių 
Lvebecko lietuvių vardu ir palinkėjo to
limesnės sėkmės violenčelės muzikos pa
saulio žvaigždžių pakopose. Prof. Dovydas 
Geringas gražiai ir laisvai kalba lietiuviš- 
kal, nepaprastai yra malonus, o kartu ir 
kuklus muzikas virtuozas, ką jam įpriipažĮs 
ta ir vokiečių įžymūs muzikos reporteriai, 
su įvertinimu „Weltklasse".

J. Pyragas

PAGAVO SOVIETŲ POVANDENINĮ 
LAIVĄ

Vak. Vokietijos žvejybos laivas 'Baltijos 
jūroje, į pietus nuo Danijos salos Born
holm', ’„pagavo“ tinkle Sovietų 'povandeni
nį laivą. Vėliau tas laivas pakilo ir išsi
laisvino iš tinklo.

ATITAISYMAS
Šjiri. kovo 11 'd. ,,Europos Lietuvyje , 

rtraipisnelyje „Sukakituvlinnnkas“ padary
ta klaida. Jauniausias Vytauto Andriuške
vičiaus sūnus yra Kęstutis, todėl sveikinu 
šių sąraše turėjo būti: sūnus Kęstutis, 
marti Gilliau ir sūnaitis Ryan.

VI. Dalyvis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Rochdalėje — kovo 20 d., 12.30 vai., su 
velykine išpažintimi
Manchesteryje — kovo 27 d., 1 vai., reko
lekcijas praves Kun. Aleksandras Geryba. 
Gloucesteryje — kovo 19 d., 13.30 vai., 

šv. Petre, London Rd.
Stroude — kovo 19 d., 17.30 vai., Beeches 

Green.
Nottinghame — kovo 20 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derbyje — kovo 20 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Ketteriuge — kovo 20 d., 18 vai., šv. Edu

arde. Praves kun. J. Saikevičiuš, MIC. 
Velykinė išpažintis nuo 17.30 vai.

Derbyje — kovo 26 d., šeštadi'einiį. 14 vai., 
'Bridge Gate. Praves kun. V. Kamaitis. 
Velykinė išpažintis niuo 1'3.30 vai.

Leicesteryje — kovo 26 d., 'šeštadienį, 14 
vai., Svč. Širdyje, Mere Rd. Praves kum'. 
J. Salkevičius, MIC. Velykinė išpažintis 
nuo 13.40 vai.
Nottinghame — kovo 26 d., šeštadienį, 
18 vai. ir kovo 27 d.. Verbose, 11.15 vai., 
Liet. Židinyje. Praves kun. V. Kamaitis. 
Velykinė išpažintis valandą prieš 'tai 
iki pamaldų ir po pamokslo.

Leamingtone Spa — kovo 27 d., 13.45 vai., 
šv. Petre Dormer Place. Praves kaln. 
V. Kamaitis ir klausys išpažinčių.

Coventry — kovo 27 d., 16 vai., šv. Elz
bietoje, Elizabeth Rd. Praves kan. V. 
Kamaitis. Velykinė išpažintis nuo 15.30 
vai.

Birniinghanie — kovo 27 d.. 18 vai., 19 
Park Rd., Moseley. Praves kan. V. Kan 
maltis. Išpažintys nuo 17.40 vai.

Nottinghame — Didžiosios Savaitės' apei
gos Liet. Židinyje: Did. Ketvirtadienį, 
kovo 31 d., 19 vai., Did. Penktadienį, 
balandžio 1 d., 15 vai.. Did. Seštadieniį, 
balandžio 2 d., 20 vai., Velykų į d., b.al. 
3 d., 11.15 vai. su procesiją.

Wolverhamptone — bal. 3 d. Velykose, 
17 vai., šv. Petre — Pauliuje.

Birminghame — bal. 4 d., n vai., 19 
Park Rd., Moseley.

Xottinghame — bai. 10 d.. 11.15 vėl.. Diet. 
Židinyje.
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24—31.VII. 1983 Augsburge, Vak. Vokieti
joje, ,,St. Ulrich“ Akademijos namuose, 
Kappelberg 1

sekmad. 24. VII. 20 val.
Koncertas: Lilija šukytė, palydint
Ramintai Lanipsatytei-Kollars

Susipažinimo vakaras su vaišėmis

pirmd. 25.VII. 9,30 vai. Atidarymas1
Br. Kviklys: „Aušros“ atsiradimas l® 
jo,s reikšmė lietuvių tautiniam atgi

mimui
popiet Vokietijos Ateitininkų posėdis 
bei katalikų pasitarimas .pastoraci
niais klausimais
20 vai. dr. K. J. Čeginskas: Lietuva
100 mietų praėjus nuo „Aušros“ pasi

rodymo.
antrad, 26.VII. 10 vai.

dr.A. Gerutis: ,,Litauiische Literaris- 
che Geselllschafit“ (1879-1923)
popiet ekskursija į Bavarijos pilis
20 vai. dr. A. Štromas: Naujas ten
dencijos bei kryptys Sov. Sąjungos 
politikoje

trečiad. 27.VII. 10 vai.
A. Rubikas: Bažnyčios kritika (Ar ga
lima Bažnyčią kritikuoti?)
popiet ekskursijos iį Muiencheno mu
ziejus
20 vai. prof. dr. V. J. Bieliauskas: Šei
ma Lietuvoje ir išeivijoje

ketvirt. 28.VII. 10 vai.
V. Natkevičius, M.A.: Lietuviškosios 
dvasios gelmė liauidiniuiose Vaižganto 
personažuose
popiet Europos Lietuvių Bendruome
nės vadovų posėdžiai; dr. med, D. Bie
liauskienės pranešimas iš kelionės Ki 
nijoje ir Tibete (su skaidrėmis)
20 vai. Inž. K. K. Almenas: Rizikos 
sąvoka demokratinėje visuomenėje 

penkt. 29. VII. dr. prof. R, Lampsatytė-
Kollars: Čiurlionis palyginant jį su 
kiltais jo epochos komipozlitariais 
popiet Augsburgo lietuviškojo kry
žiaus šventinlimasC?) •
20 vai. Tėvynės valandėlė

šeštad. '30.VII. 8,30 vai. J. E. vysk. dr. A.
Deksnio altnalšaujiamos Mišios už Tė
vynę
10 vai. prof. dr. V. S. Vardys (politinė 
paskaita)
poipfet pranešimas iš V-jo 'Pas. Lietu
vių Jaunimo Kongreso; ELFB metinė 
konferencijiai
20 vai. Bernardo Brazdžionio poezijos 
vakaras pobūvis

sekmad. 31.VII. 9 vai. pamaldos (šiokia- 
d'ientais — 8.00 vsl.)
10 vai. studijų savaitės įvertinimas, 
sekančios aptarimas, uždarymas

Parodos: Br. Kviklio paruošta „Draudžia
mosios lietuvių spaudos“ Lietuvoje 
bei užsienyje (1865-1883) — ,,Auš
ros“ šimtmečiui paminėti — 'paroda; 
Žibunto Mikšio grafikos darbai, ir kt.

St. savaitės moderatoriai: dr. K. J. Če
ginskas, V. Natkevičius, M. A., dr. J. Nor- 
kaitis.

„St. Ulrich“ akademijos namuose visos 
vietos jau užimloS1. Nakvynes aplinkiniuo
se viešbučiuose galima užsisakyti1 per A. 
Grinienę 8000 Muienchen 50. Dilamantstr. 
7. Nakvyne su pusryčiais — apie 60 DM. 
Pietūs ir vakarienė Akademijos namuose 
— 17, — DM. Rengimo komisija

FA. S JI Uit If J B
— Izraelis okupuotame Vakariniame 

krante planuoja steigti naują gyvenvietę 
„Upper Nablus", (kuri laikui bėgant turės 
išsivystyti į miestą. Dar kitų šešių .gyven
viečių planai tuoj bus svarstomi specia
lios komisijos.

— Sovietų Raudonoji armija švenčia 65 
m. 'Siukalktį. Ta proga Maskvoje vyksta 
paroda, kurioje išstatytas ir Stalino, pir
mųjų dienų armijos vado Trockio žudiko, 
biustais.

— Britų aukštieji atsargos karininkai 
siūlo sudaryti neapmokamą 750.000 vyrų 
krašto apsaugos, kariuomenę. Jie gautų 
uniformą, (šautuvą ir savaitės apmokymą 
metuose. Buvęs Krašto gynybos štabo vir- ? 
šininkas admirolas Norton itetgiai, kad to
kia pajėga (šiuo metu yra būtinai reika
linga.

, ... '— Tarp 71 teroristų, kurių teismas pra
sidėjo praėjusią savaitę Romoje, yra H 
moterų. Aidė Moro žudikų teisme, kuris 
baigėsi šiais metais, iš 63 teroristų buvo 
17 moterų, 8 nuteistos kalėti iki gyvos gal
vos.

— Indija dr Pakistanas susitarė suda
ryti ekonominio ir kultūrinio Ibedradar- 
biavi'mo komisiją. J

— TASS puolė naują Pentagono brožiū- 
rois „Sovietų karinė jėga“ laidą. .Esą, joje 
yra daug melo, pvz.. pačių amerikiečių 
B-52 bombonešių arsenalas sumažintas 
mažiausias 300.

Nepatiko Tassui ir prez. Reagano 'kalba, 
kurią jis pasakė Amerikos evamgelistamš 
Floridoje, kuri ,,įrodo dabartinės adlmindst 
racijos karingą .antikomunistinį nusista
tymą“.
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