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DIRBKIME VIENINGAI
Lietuvos Atstovo Vinco iBalicko žodis, 

pasakytas DBLS atstovų metiniame suva
žiavime Londone 1983 m. kovo 19 d.

Man yra malonu pasveikinti Jus visus, 
susirinku'sius į šį DBLS metinį su važia v i- 
mą Ir palinkėti geriausios sėkmės Jūsų 
darbams.

Prieš 36 metus, kai buvo steigiama DB 
(LS, Lai vienas iš numatytų pagrindinių 
jos įtiksiu buvo — rūpintis, kad mūsų tau
tos dalelė atsiradusi šiame krašte, me tik
tai pajėgtų išlaikyti ir kultivuoti savo tau 
įtinęs vertybes, bet drauge atliktų pagrin- 
danes pareigas savo taiuitai.

Pažvelgę į esamą tarptautinę padėtį, 
mes matome, kiad mūsų žygis dar nėra 
baigtas, kova nelaimėta, tikslas nepasiek
tas. Tačiau, ar mūsų jėgos yra 'koncentruo 
jaunos bendram tikslui siekti? 'Kartais at
rodo, kad didelė dalis mūsų pastangų yra 
eikvojama tuStieims ginčams, kurių pasė
ka yra skaidymasis, tirpimas ir nykimas.

Patartis mums rodo, kad povojai lietu
vybei išeivijoje nėra menkesni už pavo
jus, kuriuos turi atlaikyti mūsų broliai 
okutpuoitame krašte.

^Žinios, pasiekiančios mus iš Lietuvos, 
liudija apie herojišką mūsų tautos kamie
no laikyseną. Gili tėvynės meilė ir nepa
vejama ju dvasia žavi mus, nes jiems 
tenka užimiti Mbdiškojo Dovydo poziciją. 
Dovydo, bekovojančio prieis milžin-iną Ga
lijotą. Tiesa, lietuvių tautai jau ne pirmą 
kautą atitenka šioji Dovydo rolė. Ir todėl 
nenuostabu, kiad mūšių valstybės himnas 
Lietuvą didvyrių žeme vadina...

Taigi, kaip praeityje, taip ir dabar, lie>- 
tuviai Dievo Apvaizdos yra pašaukti did
vyriškumam (Kur jie begyventų — Tėvy
nėje ar išeivijoje — visur tas pats pašau
kimas, nes kova su galijotiniais milžinais 
nėra baigta.

Pašaukimas gyventi didvyriškai anaip
tol' nereikalauja pasižymėti nepaprastais 
darbais ar žygiais; Pakanka to, kad mes 
ištikimai vykdytume dabarties gyvenimo 
iškeliamas pareigas.

Baigdamas, linkiu, kad žvelgtume i 
ateitį su1 nauju ryžtu ir su tvirtu tikėjimu. 
Būkime stiprūs ir laikykimės vieningai. 
Tebūna mūsų žingsniai tvirti ir mūsų ke
liai tiesūs.

D. BRITANIJOS LIETUVIU (SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO

REZOLIUCIJOS
1. D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 

(DBLS) visuotinis suvažiavimas. įvykęs 
1983 m. (kovo 19-20 dienomis Londone, 
sveikina AUŠROS sukakties metais vyks
tantį Pasaulio Lietuviu Seimą ir Penktąjį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresą ir 
kviečia visus išeivijos lietuvius tęsti dr. 
Jono Basanavičiaus ir kitų aušrininkų 
pradėtą darbą, keliant meilę garbingai 
lietuvių tautos praeičiai, žadinant tautinę 
sąmonę ir puoselėjiant lietuvių kalbą.

Kadangi Išiuo metu sovietų pavergtoje 
Lietuvoje yra varžomas Lietuvos praei
ties pažinimas, nepriklausocnyfcis laikų 
istorija yra falsifikuojama. o lietuvių kal
ba yra palaipsniui išstumiamą iš viešų 
įstaigų bei organizacijų, tai išeivijos ypa
tingas dėmesys tari būti nukreiptas i mi
nėtas sritis.

Todėl suvažiavimas sveikina Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos iniciaty 
vą įsteigti Lituanistikos katedrą prie Či
kagos universiteto. Taip pat yra sveikinti
nos 'lietuvių istorikų pastangos teisingai 
nušviesti Lietuvos praeitį. Tas darbas tu
rėtų būti lietuvių visuomenės visokiario- 
pai remiamas, skiriant premijas auto
riams už Lietuvos istorijos veikalų para
šymą ir Skatinant knygų leidyklas tokias 
(knygas leisti.

2. DBLS suvažiavimas sveikina brolius 
ir seseris tėvynėje, kovojančius dėl lietu
vių tautos laisvės ir remia Lietuvos Pog
rindžio kovotojų reikalavimus, kad Sov. 
Sąjungos atominės raketos ir visos kabinės 
pajėgos būtų pašalintos iš Lietuvos terito
rijos.

3. DBLS suvažiavimas dėkoja Europos 
Parlamentui už priimtą rezoliuciją Esti
jos, 'Latvijos ir Lietuvos klausimu', ‘ir prašo 
D. Britanijos vyriausybę prisidėti prie 'tos 
rezoliucijos įgyvendinimo.

4. DBLS suvažiavimas sveikina Lietu
vos Diplomatinę Tarnybą, Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Centro Valdybą, 
ir kviečia D. Britanijos lietuvius remti jų 
darbus.

EUROPOS PARLAMENTO ATSTOVAI 
PASISAKO APIE RELIGIJOS
PERSEKIOJIMĄ LIETUVOJE

A. Venskus. VLIKO atstovas telefonu iš 
Paryžiaus pranešė VLIKO pirmininkui, 
kiad dvidešimt -vienas Europos Parlamen
to narys (19-a Krikščionių Demokratų, 
vienas Konservatorių Partijos ir vienas 
nepriklausomųjų grupės) š.m. vasario 12 
d. Europos 'Parlamente iškėlė didėjančio 
religinio persekiojimo Lietuvoje klausi
mą. Kailp vėliausią pavyzdį parlamentarai 
paminėjo kun. Alfonso Svarinsko suėmi
mą.

■Šį klausimą Europos Parlamente iškėlė 
Demokratų atstovas, Rudolf Wedekind. 
Šiuo reikalu taip pat pasisakė dr. Egon 
Klepsch, [Europos Parlamento Vice-pinmi- 
niūkias, ir atstovai: dr. Otto von Habsburg, 
Olivier d‘Ormesso<n, dr. Wilhelm Hate, 
Pietro Adonnino, Marlene Lentz, ir kiti.

Minėtoji [Europos Parlamento atstovų 
grupė pareiškė dėsianti visas pastangas, 
kad būtų Išlaisvinti kun. A. Svarinskas ir 
kiti už rel’g’ja persekiojami lietuviai.

(Elta)

SOVIETŲ „GELEŽINĖS GRAŽUOLĖS“ 
VEIKLA

Maskvos dienraštis SOVIESKAJA ROS- 
SIJA pranešė, (kad Juodosios jūros vasar
vietėje Glendzik restoranų direktorė „Ge
ležinė gražuolė“, palaikydama gerus san
tykius su' milicijos pareigūnais, galėjo 
vogti kiek norėjo iš jos kontrolėje esamų 
restoranų. Ji davė kyšius net milicijos vir 
Staliukui, kad milicijos pareigūnai „nema
tytų“ vagysčių bei suktybių. Vienas iš 
jos Ikiijeintų buvo net „kovos prieš socia
listinės nuosavybės grobstymą“ departa
mento viršininkas. Abi pusės gerokai ’pra
turtėjo, kol nusikaltimai buvo susekti.

NAUJAS IZRAELIO PREZIDENTAS
Kovo 22 d. Izraelio parlamentas išrinko 

Haimą Hercogą naujuoju respublikos pre
zidentui.

Haimas Hercogas, ligšiolinis Darbo 
partijos parlamento atstovas, gimė 1918 
m. Belfaste, šiaurės Airijoje, kur to le
vas įbuvo vyr. rabinu; Jis studijavo Camb
ridge nuiversitete ir 1939—45 m. 'kare, iš
ėjęs britų karo mokyklą, dalyvavo Am- 
heimo kautynėse. Po (karo jis dirbo Izra
elio diplomatinėje tarnyboje ir pagaliau 
buvo 'išrinktas parlamento atstovu.

5. DBLS suvažiavimas, išklausęs Taur 
tos Fondo Atstovybės ir Tautinės Para
mos Fondo Valdybos pranešimus, ragina 
D. Britanijos lietuvius visomis išgalėmis 
remti tuos fondus piniginėmis aukomis.

6. DBLS suvažiavimas kviečia ’D. Bri
tanijos lietuvius kuo skaitlingiau daly
vauti IL-je Britanijos LIETUVIŲ DIENO
JE, minint AUŠROS šimtmetį.

7. DBLS suvažiavimas, išklausęs DBL 
Jaunimo Sąjungos atstovės pranešimą, ra
gina visus Britanijos lietuvius remti jau
nimo veiklą ir padėti mūsų jaunimo at
stovams dalyvauti V-me Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongrese, (kuris įvylks Š. 
Amerikoje.

>8. DBLS suvažiavimas dėkoja 'Danijos 
miesto Thistedit valdybai, kuri rūpestingai 
prižiūri lietuvių išvietiintų asmenų pasta
tytą lietuvių tautinį kryžių ir Lietuvos 
valstybės herbą prie buvusios pabėgėlių 
stovyklos.

9. DBLS suvažiavimas priima Centro 
Valdybos pasiūlymą paskirti Kano, Creed 
Weston & Co. Sąjungos revizoriais 1983 
metais.

NATO MINISTRAI APIE RAKETAS
NATO gynybos ministrų konferencijo

je, (kuri posėdžiavo Vilaimoura vasarvie
tėje pietų Portugalijoje, buvo viebalsiai 
nutarta remti prez. Reagano ,,zero option“ 
planą. Branduolinio planavimo grupėje 
dalyvavęs JAV gynybos ministras Wein
berger patiekė vėliausias informacijas 
apie Sovietų raketų skaičių. Jis pasakė, 
kad nuo 1979 m. spalio men.. kai prez. 
Brežnevas pasakė, jog „dabar yna balan
sas“, Rusijos vidutinių atstumų raketų 
skaičius pakilo nuo 800 iki 1300.

Konferencija nutarė, jog Ženevoje 'turi 
būti siekiama, kad Sovietų raketos SS-20, 
SS-4 ir SS-5 būtų visiškai eliminuotos. 
Tik tao atveju galės būti kalba apie Per
ching raketų dislokacijos sustabdymą.

SOV. RUSIJOJE
A. GROMYKO GAVO PAAUKŠTINIMĄ

Kovo 24 d. oficialiai pranešta, kad sovie
tų užsienio reikalų ministrais Andrei Gro- 
įmyka yna paskirtas ministrų tarybos 
pirmininko pirmuoju pavaduotoju.

73 metų amžiaus A. Gromyka, per 30 
metų buvęs užs. reik, ministrų, atrodo tą 
portfelį pasilaikys ir toliau. Bet jis gavo 
paaukštinimą, kuris žurnalistų tarpe vi
saip aiškinamas.

Sovietų ministras pirmininkas Nikolai 
Tichonov tuo laiku buvo išvykęs keturių 
dienų vizitui į Jugoslaviją.

Maskvoje buvo pasklidę gandai, kad 
Jurij Andropov neseniai turėjo širdies 
smūgį, Ir kad laukiama daugiau pasikeiti
mų sovietų viršūnėse.

ATLEIDO SOVIETŲ MINISTRĄ
PRAVDA (III. 20) pranešė, kad Sovie

tų maisto ir lengvosios pramonės ministro 
pavaduotojas Anatdij Jeršov .buvo atleis
tas iš pareigų už panaudojimą valdžios pi
nigų savo 50 metų gimtadienio baliui su
ruošti Ir už dačos pasistatymą.

SOVIETŲ KINIJOS PREKYBOS 
MAINAI

Sovietų — kiniečių deryboms pasibai
gus, Maskvoje buvo pranešta, kad preky
bos maliniai! tarp abiejų valstybių 'bus pa
didinti. Manoma, kiad l'i'glšiol nežymūs mai 
na! bu® padvigubinti.

KREMLIUS SUMOKĖS MOKESTĮ 
LONDONO SAVIVALDYBEI

Londono Camden savivaldybė pagaliau 
gaus pusę milijono mokesčių, kuriuos per 
1'5 metų buvo nesumokėjusi Sovietų Pre
kybos atstovybė, turinti namus toje Lon
dono miesto dalyje. Po ilgų derybų Mask
voje, tarp Britanijos ir Sov. Sąjungos užs. 
reik, ministerijų, Kremlius sutiko sumo
kėti '60 nuošimčių nekilnojamo turto mo
kesčių o likusią dalį mokesčių savivaldy
bei sumokės Britanijos užs reik, ministe
rija.

RAUDONOJO KRYŽIAUS DERYBOS 
MASKVOJE

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus pre
zidentas Aleksandras Hay, kuris praeitą 
savaitę lankėsi Maskvoje tikslu pasitarti 
dėl pagalbos telkimo Afganistane, nebuvo 
priimtas Kremliuje kaip pridera tokio 
laipsnio pareigūnui. Jis halbėjosii tik su 
užs. reik, ministro pavaduotoju Kornenko.

Maskvoje vyko pasitarimai1 dėl Sovietų 
belaisvių, kuriuos Afganistano partizanai 
perduota Raudonajam Kryžiui, Astuoni be 
laisvlai jau yra internuoti Šveicarijoje, 
tarp jų vienas lietuvis. Jų gali būti' (Įau
gau. Sov. Sąjunga siekia, kad tie belais
viai būtų pagaliau grąžinti Rusijon.

SUOMIJOJE (LAIMĖJO 
SOCIALDEMOKRATAI

Suomijos parlamento rinkimuose kovo 
20 d. komunistų partija nustojo 8 atstovų. 
Socialdemokratų partija pravedė 6 naujus 
atstovus, tad dabar turės 58 atstovus' 200 
vietų parlamente. Konservatoriai taip pat 
padidino savo atstovų skaičių. Tuo būdu 
socialdemokratai galės ir toliau vadovau
ti Suomijos vyriausybei1.

PABĖGO 12 LENKŲ
Kovo 21 d. į Švediją pagrobta lėktuvu 

atskrido 12 lenkų ir paprašė pelitinio pirite 
globsčio. Žemės ūkyje naudojamu lėktu
vu atskrido 4 vyrai, 4 moterys, 4 vaikai ir 
vienas Šuo. Skridimas per Baltijos jūrą už
truko pustrečios valandos.

POPIEŽIUI UŽDRAUSTI MIESTAI
Vatikano pareigūnas pasakė spaudos 

atstovams, kad Lenkijos valdžia neleis po
piežiui 'aplankyti keturių miestų, kai jis 
birželio mėnesį atvyks į Lenkiją. (Popie
žius negalės aplankyti, Gdansko, ščecino, 
Lodzį ir Dubliną.

Pirmųjų trijų miestų valdžia neleidžia 
aplankyti dėlto, kad juose -buvo daugiau
siai darbininkų demonstracijų, o Dublino 
— kad miestas yra arti Sov. Sąjungos sie
nos. Lubline yra kunigų seminarija, kur 
dabartinis popiežius dirbo.

DAR DĖL SĄMOKSLO PRIEŠ POPIEŽIŲ
Dar vienas bulgaras paliudijo, kad KGB 

ir -Bulgarijos šieptoji tarnyba nuošė są
mokslą prieš popiežiaus gyvybę.

Bulgarijos pabėgėlis Jordan Mantarov 
buvo pasakęs Prancūzijos saugumo orga
nams dar 1981 m„ 'kad jis buvo artimas 
draugas Bulgarijos žvalgybos pareigūno 
Dimitro Savovo, iš kurio sužinojo paslaptį.

Straipsnyje, (kuris buvo išspausdintas 
„The New York Times“ laikraštyje, sako
ma, jog rusai su' bulgarais ruošė tą są
mokslą, nes popiežius buvo pagrindinis 
asmuo, kuris turėjo įtakos į įvykius Len„ 
kijoje.

— Daugiau kaip 1000 V. Vokietijos moks 
lininkų pasirašė 'atvirą laišką, prašydami 
sovietų valdžios nebeperseikiotl disidento
A. Sacharovo.

— Amerikiečių mokslininkai Hcustcne
■teigia, jog apie 2000 m. JAV galės įsteigti
nuolatinę bazę Mėnulyje.

LENKIJA LAUKIA NERAMUMŲ
Vidaus reikalų ministras gen. Czeslaw 

Kiszczak, kalbėdamas Lenkijos Seime, pa 
sakė kad gegužės pradžioje Lenkijoje ga
li kilti neramumai. Jis pasakė, kad opo
zicijos sąjūdis yra 'gerokai susilpnintas, 
bet Vakarai nuolat remia Solidarumą, ban 
aydami sudaryti Lenkijoje nepastovią pa
dėtį.

Vakarai prieš popiežiaus vizitą birželio 
mėnesį siekią suardyti santykius tarp ka
talikų Bažnyčios ir Valstybės. (Buvę daug 
provokacijų, kurių tikslas „sukfliudyil po
piežiaus apsilankymui Lenkijoje“. Jis pa
sakė, kad Lenkijos valdžia stengsis uižkirs 
ti kelią tems pastangoms.

Lenkijos valdžia išsiuntė ,popiežiui ofi
cialų (kvietimą aplankyti Lenkiją.

Lenkijos pogrindžio tikslai, kaip sakė 
gen. Kiszczak, prikalbėti darbininkus, kad 
jie boikotuotų oficialias profesines sąjun
gas, sabotuotų krašto ūkį (lėtai dirbant 
ir gaminant blogas prekes), savo infor
macijos (šlaitinių plėtimą, kad pasiruošus 
generaliniam streikui. Tas esą planuoja
ma gegužės pirmosioms dienoms.

LENKIJOJE PABRANGO BENZINAS
L enki jo s biudžetai 'subalansuoti val

džia pakėlė 25 proc. benzino kalną. Kava 
dus dvigubai brangesnė o cigarečių kaina 
bus pakelta dviem trečdaliais.

NAUJAS PRANCŪZIJOS MIN. 
KABINETAS

Prancūzijos prezidentas Mitterrand1 pa
tvirtino naują ministrų kabinetą, (kurį su
darė ligšiolinis min. pirm. P. Mauroy. 
Naujas kabinetas yra labiau socialdemok
ratinis, nes vieton keturių komunistų ja
me jpalikta tik du. Nauja vyriausybė keti
na sustabdyti infliaciją.

PAMINKLAS LONDONE 
IIOLOKAUSTUI

Britų vyrausybė paskyrė mažą sklypą 
žemės Londono Hyde Parke, (kur žydai ga 
lės įrengti sodelį vienuolikos milijonų žy
dų, žuvusių Europoje dėl nacių holokaus
to, atminimui. Sklypas yra prie „Hyde 
•Park Corner“ aikštės.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ SOVIETUS
Demonstracijose prieš Sovietų okupaci

ją Afganistane, prie Sovietų ambasados 
Vašingtone kovo 22 d. buvo sudeginta so
vietų vėliava. Plakatuose buvo matyti už
rašai „Šalin KGB“ ir kiti antisovietinial 
šūkiai.

IRAKO — IRANO KARAS TĘSIASI
Irako karo vadovybė Bagdade pranešė, 

kad Persijos įlankos kautynėse 24 vai. lai
kotarpyje buvo nukauti 20 Irano ‘kariai ir 
daug buvo sužeista.

V. GERULAITIS IŠTEISINTAS
Kaip praneša The TIMES (III.23), Ame 

likos federalinio teismo tarėjai New Yorke 
išteisino Vitą Gerulaitį, pasižymėjusį te- 
nisistą, kokainas byloje.

Tarėjai nerado pakankamai įrodymų 
kaltinimui, kad V. Gerulaitis sutiko pirkti 
kokiainos (narkotikų) už 13 tūkstančių 
svarų. Jo pažįstamas Tony Goble praei
tais metais buvo nuteistas už bandymą 
pirkti kokainą iš valdžios pareigūnų, ku
rie dėjosi esą narkotikų prekybininkai.

POVANDENINIS LAIVAS ŠVEDIJOS 
VANDENYSE

Kovo 22 d. Švedijos laivynas vėl bandė 
■3vgau.il įtartiną povandeninį laivą, kuris 
pasirodė Baltijos jūroje prie Musko latvy 
no bazės. Švedijos min. pirm. Olof Palme 
pasakė, jog dar nenutarta ar nuskandinti 
■tą laivą. Manoma, kad tai bus Sovietų po
vandeninis laivas.

LIETUVOJE MIRŠTA DAUG KUNIGŲ 
,,Eita-Press“ informacijų biuletenis pra 

neša iš Vilniaus, kad Lietuvoje per 1982 
m. (buvo įšventinti 18 nauji kunigai. Per 
tą pat laiką Lietuvoje mirė 22 kunigai.

Kauno kunigų seminarijos paskutinia
me kurse dabar yra 18 kierikų. bet vienas 
iš jų yra valdžios pašalintas.

PREZ. REAGANAS APIE 
AFGANISTANO OKUPACIJA 

„Afganistano dienos“ ir musulmonų 
naujųjų metų proga JAV prez. Reaganas 
paskelbė atsišaukimą, kunlame tvirčiau
siu būdu pasmerkė sovietų veiksmus, dėl 
kurių žuvo tūkstančiai afganistaniečių. 
Kiti yra kankinami 'bei žudomi, būdami 
cheminių Ir biologinių ginklų aukomis.

Prez. Reaganas „žmoniškumo vardu“ 
ragino Sov. Sąjungos vadovus baigti Af
ganistano okupacijos katastrofą.

PASAULYJE
— Kaip geriau tvarkyti krašto ekonomi

ją, Sovietų Sąjunga ims pavyzdį iš savo 
satelitų. Jau sudaryta speciali komisija, 
vadovaujama „Gosplano“ pirmininko Bai- 
bakavo, kuri įtars R. Vokietijos, Bulgarijos 
ir Vengrijos „naujo ėkonom'inio mecha
nizmo“ laimėjimus.

— Mokslininkai nustatė, kad Antarktį- 
koje nukritęs meteoritas yra iš Mėnulio.

— Gvatemalos prezidentas E.R. (Montt 
paskelbė amnestiją kairiesiems partiaa- 
nams ir pripažino, jog vyriausybė praei
tyje neteisėtai naudojo smurtą.

— Brazilijos prezidento kabinete rastas 
slaptas klausymo įtaisas.

— Angolos Unitas partizanai pasiūlė 
iškeisti nelaisvėje laikomus 64 čėkcetova- 
kuis Ir 20 portugalų į 7 'vadinamuosius ,jka 
ro Šunis“ (‘britas - savanorius, už atlygi
nimą kovojusius dešiniųjų pusėje ir už tai 
nuo 1976 metų laikomus Luandos kalėji
me).

— Už studentų neramumus ir 3 dienų 
kovą su policija, Pakistano valdžia uždarė 
du Karachi universitetus.

— Argentina paskelbė balandžio 4 die
ną tautine švente (Mailvinų diena) minėti 
Falklando salų užėmimą.

— Tailando parlamentas atmetė pasiū
lymą pakeisti konstitucijos paragrafus, 
kuriais būtų suteikta daugiau teisių ka
riuomenei 'krašto valdyme.

— Bangladeše per 2 mėnesius nuo cho
leros mirė 214 žmonių.

— Kinų delegacija 3 savaitėm atvyko i 
D. Britaniją pasižiūrėti aplinkos švaros 
įrengimų.

— Europos Bendruomenės Komisija pil
ta r ė pasiūlymui padidinti keleiviams be 
muito įsivežti daugiau prekių. Tas pasiū
lymas greičiausia bus priimtas šį rudenį, 
o įsigalios nuo kitų metų sausio mėn.

I D. Britaniją be muito ‘bus leidžiama 
-įsivežti 6 litrus vyno (dabar 4 Itr.) ir pa
puošalų — laikrodžių už 168 svarus (da
bar 115 sv.). Tuo pačiu 'bus įvesta griež
tesnė kontrolė, ir keleiviai tarės parodyti 
muillinėse prekių pirkimo kvitus.

— Kovo 16 d. Belgija pranešė, jog ji- 
atsĮsako nuo NATO projekto jos teritori
joj išdėstyti naująsias „Patriot" raketas.

V. Vokietijoj senosios „Nike“ ir ,,Hawk“ 
raketes jau šį rudenį bus pradėtos keisti 
naujom — „Patriot“.

— Turkijos prezidentas K. Evren pa
reiškė, kad buvusieji prieš 1980 m. per
versmą partijų lyderiai neturės teisės 
reikštis savo partijose, kai kraštas grįš į 
demokratinę santvarką.

— Kinų > įspėjo Sov. Sąjungą, jog Viet
namo kariuomenės buvimas Kampučijoj Ir 
pasienio ginkluotos provokacijos įgali dar 
labiau pabloginti abiejų kraštų santykius.

(Pakėlus degtinės kaina, Lenkijoje 
patrigubėjo butelių sudužimas transporto 
metu. Actas parduodamas tokiuose pat 
buteliuose, bet jie dūžta daug rečiau.

— V. Vokietijos televizijoj buvo rodo
mas filmas apie sąjungininkų karo nusa
ką lt imus prieš vokiečius Antrojo pasau
linio karo metu. Filmą paruoš J. Ruehle, 
pasinaudodamas Wehnmachito dokumen
tais, kuriuos amerikiečiai grąžino po karo. 
Filme, šalia vokiečių nusikaltimų, rodomi 
Berlyno bombordavimai, britų skandini
mas vokiečių karo ligoninių laivų, ameri
kiečių egzekucija vokiečių -karo belaisvių, 
marokiečių karių masinis išprievartavi
mas, sunaikinimas Monte Casino vienuo
lyno, kuriame dokumentai sako nebuvę 
nė vieno vokiečių kario. Raudonosios ar
mijos žiaurumai Rytprūsiuose ir kt.

J. Ruehle, Wehrmachto karininkas, jšbu 
vo 4 metus nelaisvėje Sibire. Jo tėvas 1945 
m. Berlyne buvo nacių sušaudytas.

— Prez. Reaganas išleido naudas direk
tyvas sustiprinti ekonomines ir prekybines 
sankcijas prieš Sov. Rusiją.

— Jugoslavijos lyderiai įspėjo savo 
12.000 žurnalistų, kad valdžia netoleruos 
-bet koklių pasireiškimų prieš dabartinę 
santvarką.

Oficialios cenzūros Jugoslavijoje nėra, 
apie 80 proc. žurnalistų ir visi redaktoriai 
yra komunistų partijos nariai.

— Lenkija nesutiko leisti Tarptautinės 
Darbo Organizacijos atstovams dalyvauti 
Solidarumo nerių teismuose ir sekti jų ei
gą. Organizacija gavo tokį lenkų atsaky
mą: „Niekas Lenkijoje nėra teisiamas už 
dalyvavimą .profsąjungų veikloje, bet tik 
už pažeidimą valstybės įstatymų“.

— Vengrų Futbolo Sąjunga suspendavo 
196 savo narius, kai .buvo suimti 26 asme
nys, kurie valstybės futbolo varžybų loši
muose sukčiavo ir papirkinėjo žaidėjus; 
Televizijoj buvo pr-nešta, kad galutinis 
suspenduotųjų skaičius sieks daugiau kaip 
250.

— 77 m. Oleg Antonov, garsusis aviaci
jos konstruktorius, ilgam straipsnyje prof
sąjungų laikraštyje „Trud“ kritikavo so
vietų ekonominio planavimo metodus Ir 
siūlė pagrindinių pakeitimų.
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Aušrininkai
„Aušros“ 100 metų sukakties proga

Mykolas Biržiška savo knygos „Lietu
vių Tautos Kelias“ antroje dalyje teigia, 
kad aušrininkai — senpiliečiai, suvalki- 
niai sūduviai, laisvieji ūkininkaų kurie, va 
dinamoje Starapole-Senapile, Marijampo
lėje savo sūnus siuntė mokslnį amatą įsi
gyti, kurie, nevisi — net maža jų dalis, 
nepamiršo nei savo kilmės nei kalbos ir 
studentų lietuvių tarpe išsiskyrė gražia 
kalba ir tvirta prieš lenkus laikysena, 
(psl. 18)

Dar prieš 1883 metus Vincas Pietaris ir 
Jonas Basanavičius, abu senpiliečiai, 
Maškvos universitete susidraugavę apie 
lietuvišką laikraštį galvojo ir jam tauto
sakinę medžagą rinko. MaSkvinė „Aušra“, 
žinoma, pasirodė jiems jau iš Maskvos 
išvykus.

1883 m. „Aušra“ stengėsi suburti bend
ram tautiniam darbui visus lietuvus. Prof. 
V. Miykolaičio žodžiais: ,;Buvo gyvas vie
nintelis visos lietuvių tautos reikalas ža
dinti lietuvius iš miego, skleisti tautinį su 
sipratimą, diegti tėvynės meilę, tiesti pir
muosius tautinės kultūros pradus, arba, 
bent žadinti jos pasiilgimą. Šito vieno 
tautinės sąmonės reikalo nujautimas sipie 
tė aplink „Aušrą“ įvairių pažiūrų žmones. 
Jų mintis ir raštus, nors kitais atžvil
giais ir prieštaraujančius, derino ta vie
na tautinio susipratimo linkmė“.

„Aušra“ apie save buvo subūrusi dau
giau negu 70 bendradarbių. Daugelis jų 
rašė eilėraščius, tikėdami, kad greičiau
sias žodis į lietuvišką širdį yra poezijos 
žodis. Net paprasčiausius publicistinius 
straipsnius jie bandydavo eilėmis perteikti.

.„Aušros“ poezijos motyvai buvo gar
sios Lietuvos praeities iškėlimas ir idea
lizavimas, gimtosios kalbos aukštinimas, 
lietuviško kaimo gyrimas ir lietuvių inte
ligentų raginimas grįžti į gimtąjį kaimą 
kultūros darbą dirfbti. Pati kaimo visuo
menė „Aušros“ įtakon buvo traukiama ne 
tik paties laikraščio, bet ir jo leidžiamų 
kalendorių.

Atskirais straipsniais „Aušroje“, ypa
tingai paskutiniuose numeriuose, buvo 
kritikuojama caro valdžia, spaudos drau
dimas ir rusų valdininkų savavaliavimas. 
Šiomis temomis straipsnius rašė J. šliu
pas, J. Mačys-Kėkštas, J. Andziulaitis- 
Kalnėnas ir kiti.

Su grožinės literatūros kūriniais ar kri
tikos rašiniais „Aušroje“ reiškėsi roman
tinės krypties autoriai J. Basanavičius, A. 
Vištelis, J. Zauerveinas, M. Davainis-Sil
vestraitis, M. Akelaitis, J. Miliauskas-Mig
lovara.

Jonas Basanavičius (1851-1927), tauti
nės sąmonės žadintojas, vienas pirmųjų 
tautinio romantizmo atstovų, visų susi
pratusių lietuvių jiungėj'as į vieną bend
rą darbą tautos gerovei.

J. Basanavičius 'buvo žymus tautosaki
ninkas, surinkęs ir išleidęs 2 tomus „Ož
kabalių dainos“ ir 7 tomus lietuviškų liau
dies pasakų. Stiprus publicistikoje. Ilgais 
straipsniais svarstė įvairius lietuvių rei
kalus, kurių pagrindinė buvo kova su len
kų įtaka Lietuvoje. Bacillus polonicus jis 
tai vadino ir visokiausiais būdais stengėsi 
nusikratyti „broliška“ lenkų globa.

Vienu iš savo gyvenimo uždaviniu J. 
Basanavičius laikė surasti tikrąją lietu
vių kilmę. Jo įsitikinimu, lietuviai buvo 
senovės graikų — trakų giminaičiai, šiai 
teorijai įrodyti jis nesigailėjo daug darbo.

1905 m. Didžiojo Vilniaus seimo daly
vis, o 1906 m. J. Basanavičius įkūrė „Są
jungą grąžinti lietuviškajai kalbai teises 
Lietuvos bažnyčiose“ ir 1907 m. — „Lie
tuvių Mokso Draugiją“. 1918 m. aktyviai 
dalyvauja Lietuvos nepriklausomybės at
statyme. Buvo Vasario 16-tos Akto signa
taras. Dr. J. Basanavičius palaidotas Vil
niaus Rasų kapinėse.

F. Neveravičius

KILPA
Romano fragmentas

Vienu tarpu atsklido karinio orkestro garsai. 
Vis artėjo, žygiavo kariuomenės dalinys. Lietuvos 
kariuomenės. Dabar „Liaudies kariuomenės“ pra
mintos. Išlygiuotomis gretomis, tampriai pabrėžda- 
jnas kiekvieną žingsnį, ėjo ištisas pulkas. Tik jau 
be vėliavos. Priekinėj gretoj vienas kareivių, abiem 
rankom suėmęs storoką baslį, nešė didžiulį Mark
so portretą. Tas kareivis buvo bene vienintelis žy
giuojančių karių, einąs su iškelta galva. Visi kiti 
ėjo, galvas neįprastai panarinę.

Raibiui suspaudė širdį.
Prisiminė kitados dainuotą dainą: „O Lietuvos 

kareivėliai niekad nedejuoja, visad linksmi, visad 
greiti sau dainas dainuoja...“

Kada tai buvo? Seniai.
Pulkas žygiavo sulėtintu žingsniu, taikydama

sis prie netvarkingai traukiančios priekyje minios.
— Lyg per laiduotuves, — šmėkštelėjo Rai

biui mintis.
Raibio susimąstymą nutraukė garsiai rėkiama 

daina. Keliolika rankomis susikabinusių jaunų žy
dų ir žydaičių praėjo pro jį taku. Jie nesuderintais 
balsais rėkė „Katiušą“ ir šlitinėjo į šonus dainos 
taktan.

Jonas Šliūpas (1861-1944), būdamas stu
dentu Maskvoje ir Petrapilyje organizavo 
lietuvius veikėjus. Vėliau prisidėjo prie 
„Aušros“ įkūrimo ir kurį laiką ją reda
gavo.

J. Šliūpo raštai daugumoje publicistinio 
pobūdžio. Jis taip pat parašė pirmąjį li
teratūros istorijos veikalą „Lietuviškieji 
raštai ir raštininkai“.

1884 m. priverstas persikelti Amerikon. 
Ten su kun. A. Burba organizavo lietu
viškas parapijas, leido ir redagavo lietu
viškus laikraščius. Lietuvai kuriantis, 
Londone suorganizavo Lietuvos atstovybę 
'ir išleido anglų kalba propagandinę knygą 
apie Lietuvą. Kurį laiką buvo diplomatu 
Rygoje.

Lietuvių tautos kilmės klausimu jis pa
laikė J. Basanavičių, bet jo argumentai 
buvo realesni, linkę į pozityvizmą ir so
cializmą.

Andrius Vištaliauskas, Vištelis, Lietuvis 
(1837-1902), romantikas, 1863 m. sukili
mo dalyvis, buvęs Garibaldžio pulkuose, 
'gyvenęs Vokietijoje, Prancūzijoje ir Pie
tų Amerikoje. Vienas iš pirmųjų „Aušros“ 
sumanytojų, savo poezijoje idealizavo Lie
tuvos praeitį, aukštino lietuvių kalbą. 
Straipsniuose nagrinėjo lietuvių kalbos 
senumą ir įrodinėjo, kad kitos kalbos yra 
iš lietuvių kalbos kilusios.

Poeto vardą Vištaliauskas nusipelnė ei
lėraščiu „Regėjimas“, kurio lyriški pos
mai, pilni liūdesio dėl tėviškės sunykimo 
ir ilgesingi, tapo mėgiamiausia lietuvių 
patriotų daina.

Op. op. kas ten?...Nemunėli!
Ar tu mane šauki?
Ar tik tylų vandenėlį
Pduškendamas sau plauki?...

Juozas Miliauskas-Miglovara (1845-
1937) , žemaitis, buvęs Rygoje policininku, 
tenai suorganizavo lietuvišką „Aušros“ 
draugiją. Platino lietuviškas knygas ir rė
mė „Aušrą“. Daug rašė. Jo poezija, kaip 
Ir kitų aušrininkui rėmėsi gamltos grožiui 
ir tėvynės meile. Be senovės idealizavi
mo ir sunkios dabarties apraudojimo, reiš
kė ir šviesesnių laikų viltį.

Mečislovas Dovaina - Silvestravičius 
(1847-1918), bajoras „Aušroje“ išspausdi
no straipsnį „Ar pritinka mūsų bajorams 
būti lenkais?“. Visą laiką skleidė lietuviš
kas idėjas sulenkėjusioje Lietuvos bajori
joje. 1908 m. Jis Vilniuje leido laikraštį 
„Litwa" nutautėjusiems lietuviams gaivin
ti. Pasirašydamas Veversio, Vyturio ir Cy
rulio slapyvardžiais „Aušroje“ rašė poe
zijos.

Silvestras Gimžauskas (1844-1897), liau
dies švietėjas ir knygų platintojas Rytų 
Lietuvoje. Prieš „Aušrai“ pasirodant S. 
Gimžauskas išleido kelis eilėraščių rinki
nius. „Aušroje“ kun. S. Gimžauskas pa
sirašinėdavo Vargomačio slapyvardžiu.

Stanislovas Dagilis (1843-1915), „Aušro
je“ para'šė rimtą straipsnį „Kada imta 
spausdinti lietuviškas 'knygas ir ar stab
meldžiai lietuviai turėjo supratimą apie 
raštą“. Dagilis vertė į lietuvių kalbą A. 
Mickevičiaus, Kondratavičiaus, Lermonto
vo, Šilerio, Puškino ir kitų kūrinius.

Petras Arminas-Trupinėlis (1853-1885), 
mokytojavo Alvyte, Naumiestyje ir Mar
ijampolėje.. Dėl lietuviškos veiklos patyrė 
daug vargo. Rašė pasakėčias ir darė ver
timus. Mirė džiova.

Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis (1863-
1938) , mokytojavo Dzūkijoje, likusį savo 
amžių praleido Lenkijoje. Buvo susipratęs 
lietuvis. „Aušroje“ rašė poezijos. Vanagė
lis išgarsėjo daina „Kur banguoja Nemu
nėlis“.

Juozas Andziulaitis-Kalnėnas (1864- 
1916), pradžios mokyklos mokytojas Gar
liavoje. Dėl lietuviškos veiklos turėjo pa
sitraukti į Ameriką. „Aušroje“ rašė poe

Raibys piktai palydėjo juos žvilgsniu ir pama
tė, kad sėdi nebevienas. Kitame suolo gale sėdėjo 
vidutinio amžiaus vyras, apsivilkęs juoda, gerokai 
padėvėta eilute. Jis šypsodamas žiūrėjo įkandin 
tolstančiųjų. Raibiui jo veidas pasirodė matytas. 
Tuo akimirksniu anas pasuko galvą, ir jųdviejų 
žvilgsniai susidūrė.

— žoržik! Raibys! Da nieužieli?! (Jurgiukas! 
Raibys! Na, nejaugi?!) — sušuko anas ir prislinko 
prie Raibio. — Neatpažįsti?

— Raibys žiūrėjo į aną sumišęs. Staiga jį pa
žino, ir kraujo banga užliejo jo veidą ligi plaukų. 
Nerado žodžių. Numykė.

— Aš gi Melochinas, tavo buvęs būrininkas 
34-ame Lietuviškos Brigados pulke? Prisimeni da
bar?

— Prisimenu, — vargiai beišspaudė žodį Rai
bys, vis neįstengdamas nė nusišypsoti.

Bet anas jau kratė jo ranką.
— Tiek metų, tiek metų... — kartojo jis nu

džiugęs, ar apsimesdamas. — Na tokį susitikimą 
reikia aplaistyti. Eiva išgerti.

Raibys, vis tylėdamas, leidosi patraukiamas.
— O kaip jūs... kaip jūs čia? Kariuomenėj? 

Kodėl civiliniais drabužiais? — pagaliau įstengė jis 
paklausti.

Melochinas nusijuokė.
— Sužinosi. Aš jau du mėnesiai čia gyvenu. 

Gyvenimą jūsų stebėjau. Vargingas jūsų gyveni

EUROPOS LIETUVIS

zijos apie vargą ir skurdą. Padėjo sureda
guoti du paskutinius „Aušros“ numerius.

Jurgis Sauerveinas (1831-1904), vokie
tis iš Hanoverio, filologas (mokėjęs 46 
kalbas), karštas lietuvių patriotas Orga
nizavo kaizeriui prašymus, kad būtų duo
damos didesnės teisės lietuvių kalbai mo
kyklose. „Aušroje“ pasirašinėdavo Girėno 
slapyvardžiu. Žinomiausia yra jo parašyta 
daina — antrasis Lietuvos himnas — „Lie
tuvininkai mes esam gimę“.

Jonas Mačys.Kėkštas (1867-1902), aušri
ninkas pozityvistas, paskutiniojo „Aušros“ 
numerio redaktorius. Savo poezijoje atsi
sakė nuo „Aušros“ romantizmo, eiliuoja 
socialinius ir revolicinius eilėraščius. For
mos atžvilgiu pralenkia kitų aušrininkų 
poeziją.

Aplink neapmatomos erdvės Atlanto,
Saulutė per skliautą kiek kart nuriedėjo, 
Kaip akys jau neregi sensviečio kranto, 
Tik dangų ir vilnį, siūbuojama vėjo.
Liudmila Malinauskaitė - Eglė (1864- 

1928), viena iš „Aušros“ moterų, mokėsi 
Biržuose ir Mintaujos gimnazijoje. Daly
vavo slaptame lietuvių moksleivių rately
je. 1885 m. Amerikoje ištekėjo už J. Šliū
po ir jam padėjo leisti lietuviškus laik
raščius. Į Lietuvą grįžo 1920 m. L. Mali
nauskaitė rašė pradžioje romantinius ei
lėraščius apie Lietuvos praeitį ir jos gra
žią gamtą. Vėliau jos eilėraščiuose atsira
do ir socialinių motyvų. Rašė beletristikos 
veikalus o būdama Amerikoje para'šė 3 
veiksmų komediją „Netikėtai“. Pasirašinė
davo Aglės, Eglės, šarkos, Starkos slapy
vardžiais.

Štai vos tuzinas aušrininkų iš daugiau 
negu 70-ties. Nepaminėti Tomas Zičkus, 
Simas Norkus, Jonas Užupis, Aleksandras 
Burba, Motiejus Slančiauskas, Augustinas 
Baranauskas, Kazimieras Bukaveckas, Mi
kalojus Godliauskis, Petras Vileišis ir de
šimtys kitų dėl vietos ir žinių trūkumo. 
Šios sukakties proga visiems aušrininkams 
reiškiame didžią pagarbą ir dėkingumą.

VI. Švažas.

Atsiusta paminėti
Chronicle of the Catholic Church in Li

thuania No. 54, August 15, 1982. American 
publication Febmary list, 1983. LKB Kro
nikos Nr. 54 vertimas į anglų kialbą, 64 
psl. knygelė. Galima gauti iš Franciscan 
Fathers Press, 341, Highland' Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207, USA.

Laiškai lietuviams, Nr. 1, 1983 m. šiau
šia. Religinės ir tautinės kultūros1 žurnalas. 
Leidžia Tėvai Jėzuitai. Redaktorius Juo
zas Vaiišnys, S. J. Chicago, IL, USA.

Kazimieras Barėnas, BERAGIO OŽIO 
METAI, romanais. Išleido leidykla „Atei
tis“, 1982 m. 558 psl., kaina 12 dbl. Me
niškais viršelis dali. Danguolės Stončiū- 
tės-Kuiclieinės.

Knygą įgalima 'Užsisakyti iš platintojų, 
arba tiesiog iš leidyklos: „Ateitis“ Pub
lishers, 16349 Addison, Soultbifields, Mich
igan, 48075, USA.

Karys, N. 1, 1983 m. sausis. Pasaulio 
Lietuvių karių — veteranų 'mėnesinis žur
nalas. Redaktorius Z. Raulilnaitis, Brook
lyn, USA.

Lietuvių dienos, 1983 m. sausio man. 
mėnesinis iliustruotas žurnalas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Leidėjas A. F. Skyrius, 
Hollywood, USA.

Elta-Press, Nr. 1-2, 1983 m. sausis-vasa
ris. 'Lietuvių informacijos italų kalba. Re
daktorius V. Mincevičius., Roma, Italija.

Laivas, Nr. 1, 1983 m. sausis-vasaris. 
Religinio- Ir tautinio gyvenimo žurnalas. 
Leidžia Marijanų vienuolija. Redaktorius 
kum. J. Vaškas, MIC, Chicago, IL, USA.

Su livtu&iuia
NAUJAS PASKYRIMAS 

KONSULARINĖJE TARNYBOJE
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos šefas, 

min. St. Lozoraitis paskyrė Mariją Krau- 
chun&enę Lietuvos garbės viCe-konsuie 
Lietuvos generaliniame konsulate Chicago- 
je.

Lietuvos atstovas Vašingtone dr. S. A. 
Bačlkis paprašė JAV Valstybės sekretorių, 
kad Valstybės departamentas pripažintų 
tokiu titulu M. Krauchunienę.

M. Januškaitė-Krauchunienė, gimusi Ja
nonių km., Ukmergės apskr., 1943 m. bai
gė Kauno Pedagoginį Institutą. Atvykusi 
į JAV 1947 m. baigė Wright Jr. College 
Chiicagoje.

ŽUVO AUTO KATASTROFOJE
Sausio 20 d. Floridoje automobilio ka

tastrofoje žuvo 17 metų amžiaus lietuvaitė 
Violeta Grsbnickaitė, įgyvenusi s<u tėvais 
Lake Wales vietovėje, JAV.

LIETUVIAI NUKENTĖJĘ 
AUSTRALIJOJE

MŪSŲ PASTOGĖ (III. 14) praneša, kad 
Pietų Australijoje ir Viktorijoje, kur va
sario 15-16 dd. vyko dideli gaisrai, sunai
kino daug įvairaus turto ir galvijų. Ten 
nukentėjo bent trys lietuviai.

Northern Summit vietovėje sudegė A. 
Snarskytės sodyba. Pavojus buvęs ir Ade
laidės kalvose gyvenančio V. Du|mlčiaus 
sodybai ir kt. Jie turėjo būti pasiruošę 
kiekvienu įmetu palikti namus nes dau
giau katilo šešis mėnesius .užtrukusi saus
ra viską išdžiovimo ir užteko mažos- ki
birkštėlės, tauri sukeltų didelį gaisrą.

DAINŲ ŠVENTĖ ČIKAGOJE
Bilietus J Dainų šventę, kuri bus liepos 

4 d.. Pasaulio 'Lietuvių Dienų metu, galima 
gauti Varnelių parduotuvėje Gifts Inter
national, 2501 West 71st Street, Chicago!, 
IL. 60629, USA (tei. 312-471-1424). Bilietų 
kaitinos: US $ 17.00, 15.00, 13,00, 10.00 ir 
5.00. Užsisakant paštu, čekius prašoma ra 
šyli Lithuanian World Festival, Ine. var
du, kartu.1 pridedant sau užadresuotą voką 
su pašto ženkleliu.

LITERATŪROS VAKARAS
Bernardas Brazdžionis, Kazys Biradū- 

nas, Algirdas Landsbergis ir Birutė Pūlke- 
levičiūitė skaitys slavo kūrybą Literatūros 
vakare, kuris bus 'Čikagoje birželio mėn, 
25 d., II-jų PLD .metu.

KUR KELIAUJI
Kur keliauji, laisvė šviečia i— 
Bonnoj, Londone, Romoj. . 
Šypsos brolis, seserėčia — 
Tik ne vargšėj Lietuvoj.

Pakliuvęs už ,,gėdos sienos“, 
Būsi „gido“ aplinkoj.
Jis tave sekios kasdieną 
Ypač vargšėj Lietuvoj.

Duos progos pagerbt kacapą 
Mauzoliejuje Maskvoj, 
Tik neleis tau tėvo kapą 
Aplankyti Lietuvoj.

Tu galėsi dūlinėti 
Visoj vergų sąjungoj, 
Bet negausi paviešėti 
Gimtam sodžiui Lietuvoj.

Giminės tau prisistato 
Inturisto prieglaudoj.
Mat, „globėjai“ taip nustato 
Mūs Tėvynėj Lietuvoj.

Turistas

mas, štai kas.
— Kaip tai vargingas? O ko mums trūksta? 

ko kiek tik nori, — užprotestavo Raibys.
— Ko tik nori! Kad krautuvės pas jus pilnos 

prekių, tai todėl, kad žmonės skurdžiai gyvena, ne
turi pinigų prekėms išpirkti, štai kas. Nieko, ateis 
tikroji tarybinė valdžia — visiems bus gera gyven
ti, — įsitikinęs pareiškė Melochinas ir paklausė: — 
O tu, Raibį ką darai? Tarnauji kur?

— Tarnauju. Įstaigoje vyresniuoju kurjeriu.
— O kas tai per „čynas?“ Tiek to, paskui pa

pasakosi, — nutraukė Melochinas.
Juodu ėjo įkalnyn Pilies gatve. Vienu tarpu 

Melochinas tarė, rodydamas grabdirbio krautuvę:
— Grabdirbių, grabdirbių pas jus! Matyti, 

mirtingumas labai didelis.
— O Tarybų Sąjungoje?
— Ne. Retai kur pamatysi.
— Tur būt, pas jus be grabų laidoja, — nusi

juokė Raibys.
Tačiau Melochinas jam nepritarė.
Kiek primerkęs akis, jis pasižiūrėjo į Raibį ir 

pasakė:
— Tu žiūrėk... Tokių dalykų nekalbėk. Aš 

tavo senas draugas, tai nieko... Bet tu nekalbėk 
per daug.

— Kas čia tokio?
— Nekalbėk, pasakiau.

(Bus daugiau)
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Padėkime Jaunimui
Šią vasarą Amerikoje vyksta V-aeis Pa

saulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, į ku
rti 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.

DET.JS-gos valdyba kreioėsi į Pagel'bi- 
n'io iKolm&telto Patikėtinius padėto jiems 
pravesti pinigų telkimo vajų.

Čia gal reiktų priminti skaitytojams, kas 
yra -tie Patikėtiniai.

Ruošiantis IV-ąjam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui Anglijoje, šalia pagrin 
dindo jaunimo komiteto buvo sudarytas 
Pageltoms Komitetas, iš pavienių asmenų, 
rinkli pinigus kongresui. Dėka mūsų žmo
nių dosnumui buvo surinkti daugiau pini
gų negu reikėjo kongresui finansuoti. At
liko apie 1600 svarų. Pats Pagalbinis Ko
mitetas, atlikęs savo darbą, likvidavosi, 
bet likusių pinigų priežiūrai iš savo tarpo 
paskyrė 4 patikėtinius: M. Bajclriną, Z. 
Jurą, P. MaSalaiitį ir A. Vilčinską. Paigel- 
blnis Komitetas įgaliavo tuos patikėtinius 
disponuoti tais pinigais patikėtinių nuožiū 
ra jaunimo reikalams.

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

Likusieji jiaiunimo 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 vislių pinigų išleisti atstovų važiavi
mui į Ameriką. Dėl to ir kreipiamės iį D. 
Britanijos lietuvius paremti jaunimo at
stovų kelionę į kongresą.

Pagal Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos apskaičiavimą, kiekvienam kongreso 
atstovui dalyvauti visose Kongreso daly
se kainuos JAV dtol. 580 (apie 390 sv.). 
Prie tos sumos reikia pridėti dar panašią 
sumą už orlaivio bilietą. Tad fciekviėnlo 
atstovo būtinos išlaidos sieks 800 sv. No
rint padėti atstovams kiek įmanoma Page! 
bin is Komitetas ir DBLJS Valdyba bend
rai, ir įvairiai būdais, norėtų surinkti 2000 
sv.

Mūsų tautiečiai visuomet noriai rėmė 
gerus darbus ir nėra 'abejonės, kad ir 
šiam reikalui nepagailės svaro ar kilto. 
Jaunimo S-gos valdyba irgi imasi žygių 
lėšų telkimui. Tuo tikslu nlatina loterijos 
bilietus ir tikisi), kad visi bus išparduoti. 
DBLS-gos skyriai, klubai ir kitos organi
zacijos kviečiamos parinkti aukas ir 'siųs
ti Lietuvių Namų adresu (2 Laidlbroke Gar 
dens, London W11 2'PT), '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

V PLJ KONGRESAS 
JAUNŲ TALENTŲ VAKARAS

V PLJ Kongreso Jaunųjų Talentų Va
karas bus II-jų PLD .metu, liepos 2 d., Či
kagos centre esančio Bismarck viešbučio 
Pavilion.1 teatre, šiuo metu vyksta dalyvių 
registracija. Registracijos anketas galima 
gauti iš Jaunimo sąjungos ryšininkų arba 
kreiptis į Talentų vakaro direktorių Juozą 
Kapačinlską, 6811 S. Maplewood, Chicago, 
Illinois 60629, USA, telef. (312-778-184o’. 
Registracija ir pavyzdinė medžiaga turi 
būti įteikta Talentų vakaro rengimo ko
mitetui ne vėliau balandžio mėn. 1 d.

DARIAUS-GIRĖNO MINĖJIMAS
Dariaus - Girėno transatlantinio skry

džio 50 metų minėjimas bus liepos 4 d., 2 
vai. p.p. prie Dariaus-Girėno paminklo, 
Marquette parke, Čikagoje, II-jų PLD 
metu.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 1100

8 3 21
6 5 25

12 2 ?
Įrašykite tinkamą skaičių klaustuko 

vieton.

Atsakymas Nr. 99
Trečiasis arabas nieko negavo. Jais itik 

išgėrė savo pieną. Iš viso buvo primelžta 
12 stiklų (pirmasis arabas primelžė 5. ant 
rasis 4 ir trečiasis 3 stiklus). Viši keturi 
išgėrė ipo 3 stiklus pieno.

Mažasis Ivanas klausia 'tėvo:
— Papa, kodėl perkūnas 'griaudžia?
— Kai tik koks žmogus meluoja, tai per 

kūnas labai pyksta, — atsako tėvas.
Vieną naktį Iv anūką prikėlė didelė per

kūnija.
— Papa, papa, — šaukia valkas, — visi 

žmonės dabar miegai, niekas nemeluoja, 
o perkūnas trankosi...

— Matai, sūneli, šiuo laiku jie spaus
dina „Pravdą“, — paaiškino tėvas.

• •
Kartą anglas, vokietis ir rusas susigin

čijo, kuri tauta pasaulyje yra drąsiausia.
— Mūsų tauta drąsiausia, — įtvirtina' 

anglas, — nes kas dešimtas mūsiškių pa
skęsta audringoj jūroj.

— Tad niekis, — šaukia vokietis, — vo
kiečiai 'pirmoje vietoje: kas šdštas jų žu
vo kovos lauke.

— Mes pasaulio herojai! — kėlia kumš
tį rusas .— Pas mus kas antras yra KGB 
šnipas, 'bet mes vis įtiek 
n tos anekdotus.

pasakojam ipoliti-

2
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

++4+++O4+*
Viso blogio Šaltinis [pasaulyje yra So

vietų Sąjungą“, trumpai ir aiškiai pasakė 
JAV prezidentas Baituose Rūmuose susi
rinkusiems žurnalistams.

Kaip .gaila, net sakyčiau. kokia nelaimė 
pasauliui už mums, kad 'to nepasakė bu
vęs JAV prez. F. Ruzveltas prieš 60 metų 
Jaltoje. Jeigu jis būtų tai' pasakęs, koks 
■būtų skirtingas Šiandieninis pasaulis niuo 
to, kuris yra, beveik neįmanoma net įsi
vaizduoti. Viena, tai — nebūtų ,.Laiškų 
iš Notltinghamo“, bet užtat būtų .,Laiškai 
iš Vitaliaus“, o -gal net ir iš Šaukoto (Iš 
ten, kur aš gimiau).

Nebūtų ir daug kitokių dalykų, kurie 
šiandien yra ir pasaulį šiukšlina. Nebūtų 
ir Sovietų Imperijos, kurios valdymo sis
temoje tautos laipsniškai naikinamos ir 
žmogus niekinamas, vietoje to būtų tarpu
ti laisvų tautų sąjunga su žmonėmis, lais
vai kuriančiais, laisvai protaujiančiais 
laisvai gerbiančiais vienas kitą.

Ir t'ik todėl kad buiv. JAV prez. Ruzvel
tas prieš 60 metų Jaltoje, ir nė vienas JAV 
prezidentas po jo, nepasakė ir nejautė 
kaip' Reaganas prieš porą savaičių — 
žmogus ir tautos vietoje gyvenusios pagar 
boję — gyvena baimėje; — susikūrė im
perija — žmogėdra, kuri naikina ir ryja 
viską pagal savo skonį ir 'apetitą.

Šia proga gal ir pravartu būtų prisimin
ti', jog visi JAV prezidentai nuo Ruzcvel- 
to iki Reagano be išimties, laikė savo di
deliu nuopelnu ar laimėjimu, ‘kada kam 
nors iš jų pasisekdavo sudaryti bet taurią 
draugystės sutartį su Sovietų Sąjunga ar
ba pabučiuoti, kurio nors Kremliaus vado 
skruostą. Toks metų metais vykęs „gla
monėj imąsis ir bučiavimasis“ pagaliau 
privedė JA'V-bių politiką prie vadinamos 
Dr. Kisingerlo - Somerfeldo doktrinos. 
Pagal ją JAV ateities politika neturėtų 
leisti ar padėti ibetkuriam Sovietų sateli
tiniam kraštui išsilaisvinti', nes tokie mėgi 
rimai galėtų būti trečiojo pasaulinio 'ka
ro priežastimi. Kokia klaiki nesąmonė!

Ši doktrina', kada ji pasidarė viešai ži
noma, didelė Amerikos visuomenės dalis 
buvo tiek pasipiktinusi, kad tuomet prezi
dentavęs S. Fordas greit po to sekančiuo
se rinkimuose pralaimėjo savo preziden
tavimą.

Laikas politikoje yra dažnai lemiantis 
veiksnys, šešiosdešimities metų būvyje 
išaugusios vergų 'imperijos gyvenime lai
kas dirbo ir. 'atrodo, dar dirbs imperijos 
naudai.

Vakarų Europa, irgi J. Am. Valsty
bės įvykių tėkmės bus priverstos likti vei 
Iriau .pasyvios savisaugos vaidmeny negu 
pereiti į betkiuirio veiksmingo 'aktyvaus, 
kad ir tik diplomatinio puolimo rolę. Tie
sa, J. Am. Valstybių prez. Reaganas dedia 
visas jo galioje esančias pastangas, kad 
‘būtų priešingai t.y., kad nuolat stiprėjan
tį priešą — Sovietų Sąjungą, kaip nors 
nustumti į pasyvų vaidmenį pasaulyje, o 
patį pasaulio tvarkymą, ar bent 'įtaką į 
tvarkymą, paveržti sau.

Bet iar jam pasiseks? Reaganui prezi
dentauti beliko tik du įmetu; Andropovui 
gi viršininkauti gal ir du deisėtku.

• ••
Atsiprašau. A'š vėl grįšiu kiek lį 'praeitį, 

paminėjęs Reagano administracijos akty
vaus diplomatinio puolimo 'išsivystymo ga
limybes. Gal šių „Laiškų iš Nottinghamo 
skaitytojas prisimena — prieš daug metų, 
kada Sov. Sąjunga pradėjo savintis dido
kus Afrikos gabalus (Angolą, Etopiją, Mo 
zambik...) laiškuose buvo rašloma, kad 
Kremliaus valdovai keičia savo diplomati
nes pirštines, paprastai baltas ir minkš
tas, į geležines; pakeitę jie ruošis naujam, 
kiotesniam grobiui. Po to sėkė Afganista
nas.

Eremitus tų geležinių pirštinių nenusi- 
movė ir nepakeitė; pasikeitė tik jų dėvė
tojai. Nelygi, kaip visuomet, (klastinga ko 
va tarp Kremliaus ir Vašingtono tuo tarpu 
tad tęsis ir toliau., neis JAV prezidentui 
dėvėti geležines .pirštines įstatymu drau
džiama.

Ir visgi Reaganas tik tapęs JAV prezi
dentui, spėjo greit Sovietams atsirevanšuo
ti ir tuo sustabdyti tolesnį Sovietų slin
kimą Persų įlankos, pasaulio žibalo vers
mių, linkme. Reagano administracija 'šiuo 
metu laiko dideles kariškas bazes Soma- 
lijoje ir Kenijoje, turi savo kariškoje kont 
rolėje du sultana tu Persų įlankos pakran
tėse ir karinę sutartį su Egiptu'. Atrodo, 
tad, kad Reagano administracija šioje pa 
šaulio dalyje laiko savo kumštį tvirtai.

Visai skirtinga padėtis Vakarų Europo
je. Čia kum'štls. kuriuo J. Am. Valstybės 
turėtų taikyti ‘į Sov. Sąjungą ir saugoti 
Vakarų Europą, yra bendras — J. Am. 
Valstybių ir Vakarų Europos vardu NATo.

Jei neanlksčiaiu, tai Niksono — D r. Ki- 
singerio laikais tikrai pradėjo atsirasti ne- 
sutairimai NATo narių tarpe. Laikui bė
gant, deja, jie nemažėjo. Draugiškumo su
tartis tarp Vakarų ir Sovietų Sąjungos 
(dėtentėi) truputį vėliau praloštas J. Am. 
Valstybių- karas su Vietnamu smarkiai su
tarėte pasaulį ir pakeitė tarptautinių san
tykių 'Sąlygas. Abu [įvykiai neišpasakytai 
sustiprino Sov. Sąjungos vaidmenį pasau
lio politikoje. Jos diplomatinėje kovoje

vartojamos geležinės pirštinės padidėjo ir 
pasunkėjo. J. Am. Valstybės po pralošto 
Vietnamio karo jau nebebuvo stiprus pa
dangėmis skraidantis anas, bet silpnas pa 
liegęs paukštis, kuris geležinės letenos 
spaudžiamas, turėjo dėti kiaušinius į So
vietų lizdą.

Vakarų Europa dalimi J. Am. Valsty
bėms talkinSnikavo ir džiaugėsi, kada 'bu
vo galima uždirbti pinigo ir dalimi 
raukėsi kada Sovietų - J. Am. Valstybių 
detante vyko .jos sąskaitom irr jos nenau
dai. NATo pradėjo silpnėti, jo nariai ne
sutarti o NATo vyriausias ir didžiausias 
narys nebeturėjo pakankamo 'autoriteto 
NATo narių tarpe atsiradusiems skirtu
mams sulyginti. NATO padaryti pakanka
mai veiksmingu ir stipriu Vakarų pasau
liui ginti prieš nuolat įaugančią agresingą
ją Sovietų Sąjungą.

Ir štai šitoje pasaulio įvykių tėkmės 
vietoje nelauktai įvyko tas, kas neturėjo 
įvykti.

•••
Vakarų pasaulis, ypač Vakarų Europa, 

visai nelauktai atsidūrė ir dar tebėra vi
siškoje politinėje suirutėje; 'tokioje suiru
tėje, kokioje, nežiūrint įvairių praeities 
sunkurrių, ji nėra buvusi, per visą pokari
nį 37 metų laikotarpį.

Nebūtų perdrąsu pasakyti, kad 1982.— 
83 metais Vakarų pasaulis^ ypač Vakarų 
Europa, įžengė į naują savo istorijos ga
dynę, kurios būsimų (įvykių pasekmės tuo 
tarpu vis dar neapstkaičiuotinios.

Vakarai staiga, niekeno nelauktai ir ne
numatytai, atsidūrė su Sovietų Sąjunga 
ne kariškame, kas būtų normalu, ir laukta, 
bet rūsčiame klastingame psichologinia
me konflikte; o jeigu kalbėti tik apie 
Vakarų Europą, tai ji jau yra psichiaitrl- 
nėje ligoninėje ir jau .pradėjo savas. Krem
liaus. diriguojamas „miakabro šokių“’ re- 
peticijais.

Reagano administracijai tik pradėjus 
veikli, paaiškėjo labai daug labai nemalo
nios tiesos vakarams, kuri ramiai galėjo 
tarpti ir tarpo visokių draugingumų su. 
Sovietais sutarčių priedangoje ..detent ės“ 
laikais. Bet staigiai apnuoginta tiesa ne
buvo priimta ramiai ir santūriai, tiek per 
vakarų pasaulį tiek per Sov. Sąjungą ji 
perėjo įtartum elektros srovė per aukštos 
įtampos laidus.

JAV prez. Reaganas, kaip visit jaiu žino
me, nedelsdamas ėmėsi žygių žiauriai kai 
tinti Sovietus jų skubotai vykdomoje 
ginklavimosi persvaroje Vakarų Europos 
parubežyje, kuri gali būti pateisinama tik 
Sovietų ruošimosi karui prieiš Vakarų Eu
ropą. Todėl Reagano administracija ryžo
si reikalauti ypač atominių ginklų suma
žinimo arba net visiško panaikinimo Va
karų Europos pasienyje. Priešingu atveju. 
JAV bus (priverstos atatinkamai padidinti 
NATo ginkląvimąsi, įrengiant naujas ato
minių ginklų bazes Europoje ne vėliau 
1983 m. pabaigos.

Kremlius neliko skolingas. Visą Reaga- 
no Administracijos tiesą pavadino begė
dišku melu; grasinimus — karo provoka
vimu. Jeigu J. Am. Valstybės pradės sa
vo grasinimus tikrai įvykdyti, tai Sov. Są
jungai tikrai nieko neliks kaip pradėti bai
sų karą, kurio pasekmėje visi vakarų 
miestai virs pelenais...

•••
Per visus 60 metų Sov. Sąjunga nė vie

no propagandos karo nėra pralaimėjusi. 
Didesnio generolo ar meisterio kaip Jurj 
Andropov, vakaruose irgi vis dar nėra.

Vakarų Europos gyventojai paskendo 
baimėje ir metėsi panikom Visame kame 
kaltina įtik Ameriką, dalina savo žemes1, 
daržus į atominiai neutrades zonas, orga
nizuoja eisenas prieš Ameriką ir sėdi ap
gulę kelius i Amerikos atominių ginklų 
bazes dieną ir naktį. Partijų politikai blaš
kosi, rėkia, šaukia, reikalauja vakarų Eu
ropos nusiginklavimo be jokių sąlygų So
vietų Sąjungai. Trumpai — Vakarų Euro
pos minios ir jų vadovaujantieji pradeda 
pamažu nustoti subalansuoto šalto prota
vimo.

Ar .Sov. Sąjunga irgi šį milžinišką pro
pagandiniai psichologinį karą laimės? Pa
sekmės neapskaičiuojamios ir Vakarų pa
saulio likimas neišpranašautinas. Nūnai 
atsirado naujos prošvaistės pragiedrėjimui 
— krikščionių demokratų Išrinkimas i 
Vak. Vokietijos parlamentą ir to pačio 
parlamento mažos, bet labai aktingos ža
liųjų triukšmadarių partijos vieko vado
vaujančių apnuoginimais — jog jis buvęs 
SS šturmfiuirerių vyresnysis. Tas faktas, 
žinoma, gali .smarkiai sukompromituoti 
„žaliukus“.

Bet kas atsitiks esamoje Vakarų Euro
pos politinėje klaikumoje, jeigu- D. Brita
nijos parlamente pradės vyrauti darbie- 
čial, arba JAV administracijoje kairieji 
demokratai?

Tuomet tikrai- Vakaruose prasidėtų nau
ja isterinė gadynė.

Tuo tarpu visigi būkime pakantrūs ir 
santūrūs. Sekime vykstančio globaliniai'— 
propagandinio karo eigą tarp Sovietų Im
perijos it Vakarų, parlamentų koridoriuo-

DBLS Suvažiavimas
Kovo 19 d. Lietuvių Namuose, Londo

ne DBLS Centro Valdybos pirm. Zigmas 
Juras -pasveikino suvažiavusius į 35Jtąjį 
DBLS metinį suvažiavimą skyrių atstovus, 
organizacijų delegatus ir svečius. Tylos 
minute buvo pagerbti .per praeituosius 
metus minusieji Britanijos lietuviai. Su- 
kakltuvinių metų proga, -apie „Aušrą“ kal
bėti buvo pakviestas A. Šveikauskas, nau
jas 'ateivis, neseniai apsigyvenęs Anglijo
je.

A. Šveikauskas trumpoje apžvalgoje pri 
minė .suvažiavimo dalyvi aim s padėtį Lie
tuvoje prieš 100 metų, dr. Jono Basanavi
čiaus veiklą, ir jo pradėto leisti laikraščio 
..Aušra“ tikslus. Būdamas liš profesijos 
gydytoju, dr. Jonas Basanavičius domėjo
si lietuvių tautos praeitimi, raiše tuo klau
simu straipsnius, ir padarė pradžią lietu
viu literatūrinei kalbai. Jo leistas laikraš
tis idealizavo Lietuvos .praeitį ir skiepijo 
meilę lietuvių kalbai. Su juo dirbo visa 
eilė kitų bendraminčių, kurių daubas yra 
neįkainuojamas lietuvių kultūrai. Užsida
rius „Aušrai“, panašų darbą tęsė dr. Vinco 
Kudirkos „,Varpas“.

Z. Juras pasiūlė išrinkti suvažiavimo 
prezidiumą: pirm. H. Vaineikis ir sekr. P. 
Poplika. Rezoliucijų komisijon išrinkti: dr. 
S. Kuzminskas, A. Bučys ir J. Vilčinskas.

Sveikinimai
Nuoširdžia kalba suvažiavimą pasveiki

no Lietuvos Atstovas V. Baltokas, palinkė
damas susirinkusiems sėkmingo darbo. 
(Kalba spausdinama atskirai).

LSS Europos rajono vadas Sk. įBr. Vait
kevičius pasveikino suvažiavimą liet, skau 
tų sąjūdžio vardu. Po to buvo perskaityti 
sveikinimai, atsiųsti' raštu: iš kun. dr. S. 
Matulio, „Šaltinio“ redaktoriaus, kum. dr. 
J. Sakavičiaus, Londono liet, bažnyčios 
rektoriaus, ir Pr. Dzidoliko, 'Škotijos liet, 
šv. Cecilijos choro vedėjo.

Praeitų metų suvažiavimo protokolas, 
kuris buvo išsiuntinėtas skyriams ir orga
nizacijoms', priimtas be pataisų.

Pranešimai
Papildymas savo pranešimą, kuris bu

vo išspausdintas E.L., DBLS pirm. Z. Ju
ras pasakė, kad Centro Valdyba siūlo su
važiavimui išrinkti ilgametį DBLS veikė
ją Petrą Mašalaitį Sąjungos- garbės nariu. 
Pasiūlymas vienbalsiai priimtas.

Skautų rajono vadas Br. Vaitkevičius 
ir Brolijos vadeiva J. Maslausk-as. pa-sinaiu 
dodami šiuo suvažiavimu, pagerbė nusiipel 
nusius skautų sąjūdžiui. DBLS steigėjui 
ir gaubėte nariui P.B. Varkaliai, LSS Tary
bos Pirmijo-s nutarimu įteiktas Už NUO
PELNUS su rėmėjo kaspinu ordinas. Taip 
pat atžymėta Melita Vark-alicnė.

Pirm. Z. Juras pasiūlė aptarti 'artimiau
sios veiklos klausimus: Solistės R. Mastie- 
nės koncertas gegužės mėnesį. Britanijos 
LIETUVIŲ DIENOS Wolverh-amptone, po
litinę veiklą, delegatų į PLB Seimą siun
timą, D'BI.S .'Siūlomą rezoliuciją dėl LN 
B-vės akcijų įsigijimo, ir kt.

DBLS iždininkas B. Butrimas paaiškino 
savo pranešimą, kuris -buvo išspausdintas 
E. Lietuvyje.

DBLS Tarybos pirm. A. Bučys padarė 
pranešimą apie Tarybos atliktus ir neat
liktus darbus. S-gos įstatų pakeitimo pro
jektas buvo svarstytas Nottinghamo po
sėdyje ir medžiaga perduota Centro Vai- 
dybai. Tarybos prezidiumas susipažino su 
LN B-vės 'atskaitomybe ir -anlankė Sody
bą, kur pastebėjo viisakiariopą pažangą. 
Dėl Centro Valdybos veiklos politinėje 
srityje, ypač ryšium su Baltijos- kraštų 
rezoliucija -Europos Parlamente, siūto pa
reikšti Valdybai -padėką.

Tautos Fondo atstovybės vardu prane
šimą padarė J. Vilčinskas. Jis pasakė, kad 
per metus gauta aukų 725 svarai. Be to 
per žūrr.ltą svarų gauta palūkanų už indė
lį banke. Padėkojo visiems aukotojams ir 
aukų rinkėjams.

Tautinės Paramos Fondo valdybos var
de dr. S. Kuzminskas padėkojo visiems 
aukotojams, kurie per metus suaukojo iš 
viso 2035 svarus įskaitant ir Liet. Namų 
B-vės paramą. Fondas remia tautiečius, 
patekusius į sunkią padėtį Lietuvoje. Dr. 
S. Kuzminskas kvietė jaunuomenę prisi
dėti prie Fondo darbo.

Revizijos komisija: P. Popika, S. Star
ką ir A. Žukauskas patiekė revizijos ak
tus. Jie patikrino DBLS iždą. Tautos Fon
do Atstovybės atskaitomybę ir taip pat 
Tautinės Paramos Fondo. Visur 'atskaito
mybė našta tvarkoje.

Jaunimo S-gos pranešimą padarė pirm. 
V. Juraitė, pažymėdama, kad jų ■suvažia
vimas įvyks kovo 26 d.

Diskusijos ir pranešimų priėmimas
Diskusijose dėl pranešimų pasisakė J. 

Alkis., D. Banaitis, J. Benderius, R. Šova, 
J. Adamonis, P. Varka-la, E. šova, S. Ne
nortas, V. Junokas, A. Jaloveckas. V. Gas- 
parienė, J. Levlnskas, A. Vilčinskas ir 
kiti. J. Alkis -prašė skyrių atstovus atkreip 
ti dėmesį į Čikagoje ruolšiiamą parodą, kiu
riai DBLS ruošia savo eksponatą — sky- 

se, įminiteterių kabinetuose politinių parti
jų klubuose ir isteriškos minuos eilėse, šį 
įkartą pergalė yra svambi, nes Vakarai ba
lansuoja ant Pajaco virvės.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

rių veiklos aprašymą su fotografijomis. 
Visumoje tas pavaizduos D. -Britanijos lie
tuvių veiklą. Parodą vėliau manoma per
kelti į Wolverhampton e ruošiamas LIETU 
ViIŲ DIENAS.

Išaiškinta!, kad DBLS 'bendradarbiauja 
su Lietuvos Diplomatine Tarnyba, VLIKu 
ir PLB -Centro Valdyba, ir remia visų tų 
veiksnių darbą, siekiant atstatyti nepri
klausomą Lietuvos valstybę. DBLS bend
radarbiauja taip pat su tarptautinėmis 
Rytų Europos išeivių organizacijomis, tau
rios siekia išlaisvinti savo kraištus itš so
vietų vergijos.

Wclverhampltono parengimui' sutarta 
sudaryti rengimo komitetą, kuriami vado
vauti pakviestas J. Alkis.

A. Vilčinskas paaiškino aipie D. Britani
jos j'aunimo veiklą, pasiruoišiimą kongre
sui, ir LYNES vaidmenį jaunimą organi- 
ziuojiant. Šiuo metu organizacijai priklau
so 30-40 narių. Žymiai daugiau lietuvių 
kilmės jaunimo stovi nuodaliai.

17 vai. padaryta pertrauka L.N. B-vės 
akcininkų susirinkimui ir -vakarienei.

Sekmadienį, kovo 20 d. suvažiavimas tę
siamas pranešimais itš vietų. Kalba A. 
Petkevičius, Woilverhamptono sk. atsto
vas, ir kiti dėl ruošiamų LIETUVIŲ DIE
NŲ. Plačiau pasisako Škotijos sk. atstovas 
J. Mickevičius, paliesdamas visą eilę klau
simų, kurie rūpi Škotijos lietuviams. Dis
kusijose toliau dalyvavo Z. Juras, J. Al
kis, K. TamoEįiūnas, R. Sova-, K. Bivalnis, 
J. Ad-amonis, A. Vilčinskas, E. šova, V. Ju
odkas ir kiti.
P. Popika', kalbėdamas DBL Kat. Bendri

jos (Vardu, nurodė 'tos organizacijos veiklą 
labdarybės srityje: Bendrija- išsiuntė dide
lį skaičių siuntinių Lenkijos lietuviams. 
Deja visų patenkinti, dėl lėšų stokos, ne
gali. Todėl pralšo kitus prisidėti prie to 
darbo.

Toliau jis paaiškina apie ruošiamus R. 
Mastienės koncertus trijose vietose D. Bri
tanijoje. Apie tai smulkesnės informacijos 
bus duotos E. Lietuvyje.

Vidas Puodžiūnas praišė paremti' jauni
mo ruošiamą koncertą gegužės 14 d. Lon
done. Programą -atliks iš Europos konitinen 
to atvykę menininkai. Smulkesnės intfor- 
miaoijos — E. Lietuvyje.

Prezidiumo pirmininkas H. Vaineikis, 
suvažiavimui pritariant, padėkojo DBLS 
Centro Valdybai už atliktą darbą.

Mandatų komisijos pranešimas
P. Mašalaitis pranešė, kad suvažiavime 

dalyvauja 17-kos skyrių atstovai. Jų yra 
20 ir jie atstovauja 602 baisams. Be to da
lyvauja 3 garbės mariai ir kitų organiza
cijų delegatai, kurie turi po vieną balsą. 
Viso 618 balsų.

Kandidatais į Centro Valdybą buvo iš
statyti 4 asmenys ir jie gavo sekantį bal
sų skaičių: A. Vilčinskas — 507, E. šova 
— 44’3, Z. Juras — 348, ir V. Velička — nu
li; balsų. Todėl Valdybon taipo išrinkti: A. 
Vilčinskas ir E. šova.

Kandidatais į Tarybą buvo išstatyti' 7 
asmenys. Jie g-avo sekantį balsų skaičių: 
J. Levinslkas — 289, N. Vaiinoriūtė — 268, 
G. Ivanauskienė — 193, S. Grybas, 162, V. 
Gurevičius — 152, S. Bos-ikiis — 79. ir J. 
Podvoiskis — 78 balsus. Tarybom išrinkti 
J. Levins-kas ir N. Vainoriūtė.

Revizijos komisijon išrinkti: P. Popika 
546 balsais. V. Puodžiūnas — 531, S. Star
ką — 326 baisų. Kandidatu liko V. Leo
nas, gavęs 291 balsą.

Mandatų 'komisijon vienbalsiai išrinikrti: 
V. Junclkas, M. Gelvinauskienė ir Jalovec- 
fcas.

Tolimesnėse diskusijose kalbėjo A. Na
vickas, S. Nenortas, A. Vilčinskas, A. Ja
loveckas, K. Bi-varnis, J. Benderius, K. 
TamotSiūnias, J. Mickevičius ir kiti. Priim
ta visas diskusijas apibendrinantį rezoliu
cija, kuri skelbiama pirmame puslapyje.

Suvažiavimas baigtais Lietuvos Himnu.
J.V.

P.S. LNB-vės akcininkų Suvažiavimą ap 
rašysime — ateinančią savaitę.

TRŪKSTA SVOGŪNŲ IR ČESNAKŲ
J. Zuoza, aukštas Lietuvos kooperatyvų 

sąjungos viršininkas, prašo auginti svogū
nus ir česnakus. Jis rašo VALSTIEČIŲ 
LAIKRAŠTYJE:

— Svogūnai ir česnakai vartojami kaip 
prieskonis salotoms sriuboms ir kitiems 
mėsos, žuvies, silkių daržovių patiekalams, 
•sumuštiniams, padažams, marinatams ir 
įvairiems konservams paskaninti. Pas mus 
svogūnų ir česnakų išauginama per ma
žai, todėl jų atsivežame iš kitų broliškų 
respublikų.

Siekiant, kad būtų patenkinami miestų 
ir rajonų centrų visuomeninio maitinimo 
ir . prekybos poreikiai, reikalinga, kad kuo 
daugiau kaimo gyventojų savo asmeni
niuose pagalbiniuose ūkiuose, o miestų 
gyventojai kolektyviniuose soduose augin
tų svogūnų ir česnakų.

Kiekvieno rajono vartotojų kooperatyvų 
sąjungos paruošų kontora su įgyventoj ais 
sudaro sutartis išaugintiems svogūnams 
ir česnakams supirkti. Nuo šių metų sau
sio 1 dienos už parduodamus svogūnus 
mokama po 0,79 rublio už kg. o česnakus 
— po 2,78 rublio už kg. Be to, už parduo
tą 1 kg svogūnų pristatytojams leidžiama 
įsigyti 3 kg, o už kilogramą česnakų — 
10 kg kombinuotųjų pašarų.

IIETUVOJE
■■ _-M-ZĮ

PROPAGANDINIS FILMAS
Lietuvos kino studija pagamino naują 

propagandinį filmą „Laisvės alėja“, kuria
me rodoma kaip 1940 m. liepos — rug
pjūčio mėn. Lietuva buvo įjungta į Sov. 
Sąjungą. Filmas pagamintas pagal komu
nistų partijos veikėjų „prisiminimus“.

RIETAVO MUZIKOS MOKYKLA. 
KUR JI?

Muzikologė Vida Bakutytė — Macko- 
nienė rašo „Literatūra ir Menas“ savait
raštyje apie pirmąsias muzikos mokyklas 
Lietuvoje. Tarp kitko ji sako:

— Keletą amžių Rietavas buvo garsios 
Lietuvoje Oginskių šeimos nuosavybė. 
1874 m. Bogdanas Oginskis (polonezo „At
sisveikinimas su Tėvyne“ autoriaus My
kolo Kleopo Oginskio anūkas) įsteigė mu
zikos mokyklą, ketindamas visų pirma 
ruošti muzikantus rūmų orkestrui. Mokyk
la veikė iki 1909 m. (iki B. Oginskio mir
ties). 1874-1880 m. jai vadovavo vienas 
pirmųjų profesionalų lietuvių muzikų J. 
Kalvaitis (1842-1900), baigęs Varšuvos mu 
zikos institutą. Apie šios mokyklos orkes
trą greitai sužinojo visa Žemaitija. Ypač 
išgarsėjo mokykla, kai nuo 1883 m. iki 
1905 m. jai vadovavo čekas Josifas Maše- 
kas (1864-1927) — puikus dirigentas ir 
pedagogas. Jo įsteigtas 60 žmonių orkest
ras atliko P. Čaikovskio, F. Listo, J. Haid
no, V. A. Mocarto, F. Šuberto, L. van Bet
hoveno kūrinius, koncertavo Rietave. Sa
lantuose, Palangoje, Rygos pajūryje Ma- 
juoruose, grojo dvaro svečiams iš Mas
kvos, Peterburgo.

Atrodytų, kam nežinomi šie faktai? 
Bet...

...Turėdami vien pliką adresą Rietave 
— Parko g. 10a, nesitikėkite greitai suras
ti jus dominantį objektą. Apklausę vos ne 
pusę miestelio, du tris atsakymus išgirsi
te: „Gal šalia pieninės?“ Taigi, pamatę įve
žimą su pieno bidonais, sekite paskui jį 
Ir tikrai, šalia pieninės (beje, taip pat bu
vęs dvaro statinys) stovi... (ar stovi? gal 
riogso?...) pusiau griuvėsiai, buvęs dvie
jų aukštų raudonų plytų namas. Iš plytų 
ornamentinio sudėstymo, iš simetrinės fa
sadų kompozicijos galima spręsti, kad 
namo būta gražaus. Bet praeis dar kele
tas metų... Bandykime įeiti į vidų, nors 
tokio vidaus kaip ir nėra. Dalis stogo į- 
griuvusi, daug ir plačiai matyti tiek į vir
šų, tiek į šonus, antro aukšto mediniai per
dengimai sukritę į pirmą aukštą, sienos 
įskilusios, prikritę čerpių, plytų, medinių 
konstrukcijų nuolaužų. Begalė šiukšlių, 
popierių, tuščių butelių.

Maityt, šitaip ir baigsis jūsų ekskursi
ja į B. Oginskio muzikos mokyklą... Pa
našiai baigėsi ji ir man. Nedavė ramybės 
mintis: kas gi griauna šį namą? Ar vien 
tas visagalis laikas? Pasidomėjau, kodėl 
taip išgriautas vienas namo kampas, o ša
lia besimėtančių plytų nesimato (anksčiau 
buvau mačiusi dar sveiką tą namo dalį). 
Atsakymo komentuoti netenka: plytos iš
vežtos į kažkokį statomą ar remontuoja
mą objektą, mat pritrūko statybinių me- 
džiagų(i). Nejau tai buvo daryta su mies
to vadovų žinia?!

Paminklų konservavimo institute Kul
tūros ministerijos užsakymu padarytas bu
vusio dvaro parko restauravimo projek
tas, bet dvaro statinių apmatavimų ('iš
skyrus tik koplytėlės) ten nėra. Kodėl? 
Tiesa, naujai ruošiamam „LTSR kultūros 
paminklų sąvadui“ daromi aprašymai ir 
apmatavimai, bet jie nėra tokie tikslūs 
(jų ir paskirtis kita), kad pagal juos bū
tų galima atstatyti sugriautą namą.

Taigi, šiaip ar taip, buvusi Rietavo 
muzikos mokykla priskiriama prie Lietu
vos kultūros paminklų. Atrodot kai kas da 
romą, Bet... Pastatui pribaigti užteks ge
ros audros ar sunkesnio sniego sluoksnio, 
o gal dar kokios miesto statybos...

LIETUVOJE DAUG SNIEGO
Vilniaus meteorologijos biuras pranešė, 

kad kovo 11d. į vakarinius Lietuvos pa
kraščius atėjo šaltas oras, sustiprėjo vėjas 
ir kilo pūgos.

Gausiausiai pasnigo Vidurio lygumos 
rajone — Panevėžyje iškrito 16 milimet
rų sniego ir jo danga dabar siekia 25 cen
timetrus, Dotnuvoje, Kaune, Vilniuje iš
krito 10-11 milimetrų sniego, dangos sto
ris — apie 11 centimetrų. Taip buvo ko
vo vienuoliktąją pirmojoje dienos pusėje. 
Vėliau sniego gali būti ir storiau prisnigę.

Taip gausiai sniego kovo mėnesį priver
čiama neretai. Taip buvo 1955, 1959, 1961, 
1962 metų kovo mėnesiais — sniego per 
dieną priversdavo po 20 milimetrų, o tai 
atitinka 20 centimetrų storio sniego apklo
tą. Per kovo vienuoliktosios pusdienį iš
krito dešimties dienų sniego norma. Dau
giausia sniego tokiu metų laiku buvo pri
versta 1962 metų kovo 6 dieną — iškritu
sio sniego dangos storis siekė 25 centi
metrus.

Dabar visoje respublikoje laukiamas 
oro atšalimas, kritulių sumažės, o nuo ko
vo vidurio orai atšils.
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KALENDORIUS 1981 M.
IV. 29-V.X. — DBLja Lituanistinis Savait- 

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

V. 21 — DBLKB Pavasario sąskrydis, Mo
tinos Dienos minėjimas ir solistės Ro
mos Mastienės koncertas Nottinghame

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

VIL24-S1 d. — Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.

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

TAUTOS FONDUI įAUKOJO
Minint Vasario 16-tą Manchesteryje 

(Rinko A. Jaloveckasj
DBLS Manchesterio Skyrius — 12.00 

sv.
DELS Boltono Skyrius — 10.00 s v.
A. Žebelys — 10.00 sv.
V. Paulauskas, A. Miliūnas ir S. Laiur 

muvėnas — po 5 sv.
Kan. V. Kamaitis — 4 sv.
A. Nemaniški-s, S. M-acūras — po 3 sv.
A. Račkauskas, A. Hlmeikis, V. Motuzą, 

M. Ramonas. J. Bačanslkas, A. Jakimavi
čius, O. Dainauskienė J. Poškus, M. Ma- 
liauskienė — po 2 sv.

A. Jalovedkas, G. Banaitis. J. Verbic
kas, A. Vigeilskis, H. Siiius. J. Adomonis, 
D. Danauskas, M. Aiuštkainis, A. Gramiaus- 
kas A. Padvoiskienė, J. Šablevičius, J. Pi- 
lypavičius, A. Podvoiskis, K. Požėrą. T. 
Būtėnas, S. Sasnauskas, V. Rudys, D. Je- 
linekas, V. Bernatavičius, K. Murauskas-, 
H. Valines, B. Barauskienė M. Pauliuko 
nis, J. Keturakis po 1 sv.; Pjp. Verbidkienė 
ir Plupelienė — po 50 p.

Viso surinktą 100.00 svarų.

Per Vasario 16 d. minėjimą Bradforde 
aukojo:

P. Reinys — 5.00 sv.,
V. Gurevičius, P. Vasis, Bir. Kutzimiinsi- 

ikaitė, A. Galfcuogienė, P. Sauka, S. Sas
nauskas — po 2.00 sv.,

p. Jalkubienė — 1.50 sv.,
A. Gerdžiūn-as, J. -Gerdžiūnlenė R. Ka

ralius, Verseckas, Žilintas, Silnlckienė, 
Vaicekauskienė, Kadžionis, Riimavičienė, 
B-ukovski, Traiškienė, Budrys, Zunde, Bra 
zaitienė, Galubiėkias, šliingieinė, Šimėnais, 
Paulauskas, Adomonis, Motuzas, Grablys, 
Bugenis ir dvi neįskaitomos pavardės — 
po 1.00 sv. viso 44.0 sv. Be to BTadforto 
Vyties klubais aukojo 36.00 sv.

Viso gauta iš B-r-adifordo 80.00 sv.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

Tautietis, kuris .prašė pavartės neskelb
ti — 50 sv.

DBLS Boltono skyr. — 10 sv,
-DBLS Stodk-on-Trent -skyr. — 10 sv.
DBLS Atstovų suvažiavimo dalyviai — 

47,89 sv.,
D-BLS Centro Valdyba — 200 Sv.
DBLS Ketteringo skyr. — 6 sv.
visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

AUKOS SPAUDAI
Z. Sledžiauskas — 20.00 sv.,
K. Melnikas — 9.2'0 sv.,
P. Matulevičius — 6.50 sv.,
J. Levinskas — 5.00 sv.,
D. Jeilinskas, V, Žukas ir P. Grybas — 

po 4.00 sv.,
P. Šarūnas ir L. Mathews — po 3.50 sv.
E. Brazaitis — 2.00 sv.,
E. Gložaitis, A. Jaloveckas, J. Bakys, S. 

Dauruvėnas, A. Jakimavičius, A. PupeliS, 
M. Vigelskis, J. Vilimas-, Br. Puodžiūnie
nė, P. Vencaitis, A. Kadžionis, A. Traška 
ir P. Zdanavičius — po 1.50 sv.

Ačiū.

VASAROS LAIKO PRADŽIA
Britanijos vasaros laikas prasideda sek

madienį, kovo 27 d.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį laik

rodžiai bus pasukti1 viena valanda pirmyn.

Lutam
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.

Vienoj skilty įdėta skeiMmo kaina 5.M 
sv. už coli. Didesni sketaimai atUtakasaai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

VELYKŲ PAMALDOS (IR (DVASINIS 
SUSITELKIMAS LIETUVIŲ 

BAŽNYČIOJE
DM. ketvirtadienį (kovo 31 d.) pamaldos 

8 vai. vakare.
Did. ipenktadiesį pamaldos 3 vai.
Did. šeštadienį — 7 vai. vakare.
Velykų ryte prisikėlimo pamaldos su 

procesija' bus 8 vai. Kitos Mišios, kaip vi
suomet, bus 11 vai.

Velykų antrąją dieną (neipriviaiclmia šven 
tė) Mišios bus 11 vai.

Did. ketvirtadienį vakare pamaldų me
tu Ir prieš pamaldas išpažinčių klausys 
kum Aleksandras Geryba ir pasakys pa
mokslus.

Bradferdai
AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Kariuomenės minėjimo Proga-, Vasario 

16 gimnazijai aukojo: J. Paulauskas 10 sv.., 
V. Verseckas, Durnas po’5 s v.. P. Matule
vičius, B. Kuzminskaitė, V. Gurevičius po 
2 sv., P. Vasis 3 s.; J. Adaimonis, M. Asa- 
čiovas, O. Adamonienė, J. Ziliukas, R. Vai 
čekiauskaite, R. Karalius, A. Kadžionis, 
S. Budrys, A. Bučys, I. Gerdžiūnienė, A. 
Gerdžiūnas, Buitvydas, Banaitis, Mikaliū- 
nas, M. Šilingas, P. Savage, Zunde, P. Ja- 
kubėnas, E Silnicklenė, Durnas,, S. Gry
bas ir S. Sasnauskas — po 1 sv.; Radzevi
čius, Gegiu.tis ir F. Šilingas — po 50 id. ,,Vy 
čio“ klubas — 50 sv. Viso suaukota 102 sv. 
ir 50 p.

Derby
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 9 d., šeštadienį, 6.30 vai. va- 
karo DBLS-gos Derby skyriaus valdyba 
šaukia visuotinį Skyriaus narių bei akci
ninkų susirinkimą.

Susirinkimas įvyks Ukrainiečių kiube. 
(21 Char wood, St. Derby). Bus svarstomi 
skyriaus reikalai-, renkami valdomieji or
ganai ir bus padarytas pranešimas iš Są
jungos visuotino suvažiavimo. Todėl visus 
skyriaus narius, akcininkus bei svečius 
maloniai prašome atsilankyti.

Skyriaus Valdyba
PADĖKA

Derbio ir Nottingham© Jaunimo grupė 
„Tėviškėlė“ nuoširdžiai dėkoja ponioms 
M. Rauliniaitienė ir S. Stausfcienei, ir p. A. 
Tirevičiui už piniginę paramą.

Jaunimo grupė tikisi, kad tautiečiai ir 
toliau ją rems ir tuo būdu paskatins tą 
mūsų tautos atžalą toliau dirbti.

,,Tėviškėlės“ Vadovai ir 
DB'LS Derby skyr. Pirmininkas

Manchester^
MARGUČIŲ [KONKURSAS

Mianchesterio -Lietuvių Soc, Klubas ba
landžio 4 d.. Velykų antrą dieną, savose 
patalpose ruošia

Margučių įir Kepurinių pasirodymą.
Gražiausi margučiai bei- kepurinės bus 

-apdovanotos -atitinkamomis premijomis.
Prašome kuo Skaitlingiausiai d-alyviauti.

Klubo valdyba
ATSTOVO PRANEŠIMAS

Grįžęs iš DBLS-gos metinio SuvažravĖ- 
Ant Jalovecka-s balandžio 9 dieną, šešta
dienį, 7 vai. vakaro Manchesterio lietuvių 
klube padarys pranešimą iš Suvažiavimo. 
Sąjungos narius ir L.N.B. Akcin-inkus pra
šome -dalyvauti.

Skyriaus Valdyba
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Metinis ir pirmasis 1983 metais Drau

gijos susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio mėn. 1 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.

MIRĖ JONAS ŠATKUS
Vasario 23 d. prie savo gyvenamojo na

me durų raistas nuo širdies smūgio miręs 
J. šatkus, 72 metų 'amžiaus.

VcCli-omls 'gimė 1910 m. spalio 22 d. Vizai 
čių kaiime, Kretingos apskrityje, ūkinin
ko Šeimoje. Ten lankė mokyklą, o kai at
liko karinę tarnybą, dirbo savo ūkyje. 
Antrą kartą artėjant rusams, pasitraukė į 
Vokietiją. Pasibaigus karui, apsigyveno 
■pabėgėlių -stovykloje Lu-ebecke.

Į Angliją atvyko 1948 metais. Apsisto

jo CurrJberlande ir dirbo žemės ūkyje. 
1951 m. kovo 9 d. atsikėlė į Eccles ir čia 
gyveno iki mirties. Dirbo pramonėje prie 
įvairių darbų. Dėl pablogėjusios sveikatos 
dviem metams anksčiau .pasitraukė iŠ 
datribo.

Lietuviškoje veikioje nedalyvavo. Buvo 
-užsidaręs: su niekuiom nebendradarbiavo 
ii niekur nesirodė. Buvo tylus, ramaus 
būdo. Reikia manyti, kad liga ir namų 
ilgesys ir buvo jo užsidarymo priežastis. 
Jo svajonė buvo sugrįžti į laisvą Lietuvą 
ir (įsigyti plytinę, bet, <deja, ši svajonė ne
išsipildė. Buvo nevedęs. Lietuvoje liko 
brolis ir sesuo.

Laidotuvės įvyko vasario 26 d. Eccles 
St. Mary's bažnyčioje -kan. V. Kam-aitis 
atlaikė gedulingas pamaldas ir pasakė pini 
taikytą pamokslą. Palaidotas Mostono ka
pinėse naujame lietuvių skyriuje prie 
Aušros Vartų paminklo. Dalyvavo -apie 30 
žmonių.

Nesant jo giminių, laidojimo reikalais 
rūpinosi jo 'šeimininkais L. Pūras ir k-an. 
V. Kamaitis.

Po laidotuvių visi dalyvavusieji buvo 
pakviesti į lietuvių klubą arbatėlei ku
rią, L. Puto rūpesčiu ir pastangomis, pa- 
r-uolšlė A. Jakimavičius, padedant klubo 
sekr. J, Verbickui.

Ilsėkis, Jon-ai, ramybėje. Tegu būna 
Tau lengva Šio krašto kapų molėta žemelė.

Rochdale
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdalės skyriaus atstovas D. 
Banaitis kovo 26 d., 6 vai. vakare, 80 
Molesworth St. ukrainiečių klube pada
rys pranešimą apie DBLS Suvažiavimą ir 
Bendrovės reikalus.

Pranešimą išklausyti atvyksta svečiai iš 
Prestono.

Prašome gausiai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Škotija
. Tautos šventės minėjimas

D.B.L.S. Škotijos skyrius kovo 13 d. 
suruošė Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 65 metų sukakties minėjimą. Vie
tinėje šv. Šeimos katalikų bažnyčioje su
sirinko didelis būrys tautiečių išklausyti 
šv. Mišių, kurias atnašavo kun. Andriušis 
ir aukojo už Lietuvą.

Kun. Andriušis savo pamoksle gražiai 
prisiminė kenčiančią Lietuvą ir jai pada
rytas skriaudas, Tuo pačiu prisiminė šv. 
Kazimiero, Lietuvos šventojo šventę, ir 
priminė, kad ateinančiais metais bus iš
kilmingai švenčiama šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktis.

Ta proga buvo renkamos aukos, šv. Mi
šių metu šv. Cecilijos choras gražiai pa
giedojo keletą lietuviškų giesmių. Už tai 
tenka choristams didelė pagarba ir padė
ka.

Po pamaldų visi rinkosi į Klubo patal
pas bendram pasivaišinimui ir tos dienos 
tolimesnei programai. Susirinko tiek tau
tiečių, kad vos galėjo sutilpti klubo salėje.

Susėdus prie stalų, kun. Andriušis pa
laimino šeimininkių apkrautus stalus ir 
kvietė visus vaišintis. Po to skyr. pirm. J. 
(Bliūdžius nuoširdžiai pasveikino visus su
sirinkusius tos dienos dalyvius ir padėko
jo už atsilankymą į minėjimą. Ypatingai 
buvo malonu matyti prel J. Gutauską da
lyvaujant mūsų tarpe.

Skyr. pirm. J. Bliūdžius paaiškino vi
siems susirinkusiems, kad tautos šventės 
minėjimas buvo atidėtas vienam mėnesiui, 
dėl klubo statybos, bet tuo pačiu apgailes
tavo, kad dar ir šiandieną klubo naujos 
patalpos nėra galutinai įrengtos. Dar už
truks kelios savaitės kol bus galutinai į- 
renigta.

Tautos šventės -proga buvo pakviestas 
savanoris kūrėjas ir dviejų buvusių karų 
kareivis P. Kriugžda tarti žodį. Karo ve
teranas jau sulaukęs gražaus amžiaus. Jis 
prisiminė pirmojo karo sunkias dienas 
kuomet kovojo dėl Lietu-vos laisvės.

-Anltirojo pasautiinio karo m-eitu- jis buvo 
įjungtas į vokiečių armiją ir turėjo kovo
ti dėl nežinomo rytojaus. Baigdamas kvie
tė visus susirinkusius nenustoti vilties ir 
kovoti už Lietuvos laisvės atgavimą ir 
jos nepriklausomybę.

Toliau tarė malonų žodį kun. Andriu
šis, irgi gražiais žodžiais prisiminė Lietu
vos kančias ir padarytas jai skriaudas ir 
prašė visų melstis į Dievą ir prašyti savo 
tėvynei laisvės.

Antroje programos dalyje buvo meninių 
vienetų pasirodymas. Pirmiausiai, visų 
nustebimui, pasirodė scenoje jaunimo bū
rys su vadove K. Rugieniene, kuri dekla
mavo porą patriotiškų eilėraščių, pritai- 
kitų tai dienai. Toliau porą dainų padai
navo jaunimo choras, vadovaujamas K. 
Ru'gienienės. Publikos buvo labai šiltai su
tikti du tautiniai šokiai, už kuriuos tenka 
didelė padėka jaunimui ir vadovei. Jauni
mo grupei užbaigus savo programą, sceno
je pasirodė šv. Cecilijos choras (vadovas 
P. Dzidolikas), padainavęs viso astuonias 
dainas. Kiekviena daina buvo palydima 
karštais plojimais.

Po visos programos sfcyr. pirm. J. Bliū
džius padėkojo visiems dalyviams, atvy
kusioms iš arti ir toli ir visiems vienokiu 
ar kitokiu būtdu prisidėjusiems. Didžiau
sia padėka buvo išreikšta jaunimo grupei 
ir jos vadovei ir šv. Cecilijos choristams 
už gražias dainas. Toliau sekė didelė ir 
vertinga loterija, kur nevienas turėjo pro

gos laimėti vertingų dovanų. Visas tos 
dienos pelnas yra paskirtas Tautos fondui.

Pasibaigus minėjimui buvo sugiedotas 
Tautos Himnas. Po to iki vėlyvo vakaro 
jaukioje klubo atmosferoje svečiai malši
no troškulį skaniu alučiu. Laukiame ir 
daugiau panašių parengimų.

Dalyvis

Lenkija
PERSEKIOJA LIETUVIUS

Lenkijos saugumo organai pradėjo tar
dyti kai kuriuos lietaviius, o ypač -tuos ku
rie pasireiškė prie Dariaus-Girėno [pamink 
lo priežiūros, ir kurių pavartės buvo įmi
nimos ,,Europos Lietuvyje“ ir kituose iš
eivijos laikraščiuose bei žurnaliuose.

Pastaruoju laiku Lenkijos lietuviai ne
gauna jokios jiems siunčiamos spaudos iš 
laisvojo pasaulio. Atrodo, kad meškos lete 
na labai toli siekia.

Vokietija
PUIKI LIETUVIŲ ŠVENTĖ 

RASTATTE
Tradicija virtusi Rasit-altte kiekvienais 

metais vasario mėn. suruošti -didesnio 
masto Šventę yra jau savaime suprantama 
iir visų laukiama-. Ji sutraukė 1983 m. va
sario mėn. 12 d. daug žmonių ne įtik iš 
Rastatto- ir apylinkių, bet ir iš Pforzheiiimo, 
Gaggemau ir kitur, šį kartą pasigedome 
.mūsų brolių ir seserų iš Karlsrulhė® 'ir Frei 
bu-rgo. -Ora-s buvo nepalankus, dienią Ujo 
ir naktį šalo. Keliai buvo slidūs.

Šventė įvyko Dvylikos apaštalų bažny
čioje ir parapijos salėje. Bendras pamal
das laikė tėvas A. Bernatonis ir kunigas 
Fr. Skėrys. Tai dieniai pritaikytą pamoks
lą „Laisvės siekiant“ pasakė kunigas Fr. 
Skėrys, šventas Mišias- celebravo -tėvas A. 
Bernatonis. Visi -darniai giedojo evange
likų ir katalikų giesmes.

Po kavutės parapijos saloje vyko P-a- 
saiulietilšlka šventės dalis. Raistatto 'apylin
kės pirmininkas Povilas Gustainis nuo
širdžiai pasveikino vilsu-s da>Iyvius-es. Į 
šventę -atsilankė apie šimtas žmonių. P-a- 
sk-aitią dviem kalbom skaitė kunigas Fr. 
Skėrys. Tema ,,Ar iš viso verta lietu
viams susirinkti ir tokias šventes švęsti?“ 
Atsakymas aiškiai: taip. Tą viena dieną 
metuose mes susirenkam ne vien tam, 
kad valandą drauge mintimis -grįžtume į tė 
viškę pas (savo artimuosius, k-ad pirisimin- 
tume -gražius jaunystės laikus, bet ar to- 
-aėl, kad visi drauge, toj rimties valandoje 
ipaižve-lgitume i save, kad pergalvotume, ar 
viską, kata tremtiniai1, imigrantai ir repa-t 
riainitat, atliekame savo -tautai, ar mes 
įprasminame savo gyvenimą išeivijoje, ar 
pakankamą įnašą atiduodame Tėvynei, ar 
nepamirštame savo -brolių ir seserų Lietu
voje ir laisvajame pasaulyje. O didysis 
mūsų šventės proga susibūrimo tikslas 
yra ne vien piasilinksminimasi bet atsinau
jinti lietuviška dvasia, atsisakyti' vis la
biau mus apimančio tautinio abejingumo, 
kad nebūtume -tie tremtiniai-, kurie žliun
ga kai’p tik dėl to, kad jie laukia ir deisė-ai, 
-užuot velkę. Jie l-aukia- jau 10, 20, 30 ir 
40 mėtų, paskui juos pagauna nuisimiini- 
mas, abejingumas, jie moja į vis-ką ranka 
ir išnyksta svetimoje jūroje Vakarų Vo
kietijoje. Todėl laukimas -turi būti pakeis
tas veikimu, o delsimas — kūryba-.

Mes dar negalime Išnykti, pavargti' ir 
viską moti ranka, kol Lietuvos laisvės 
siekimo idėja nėra pilnai įgyvendinta miū 
sų jaunojoj kartoj. Negalim-a pasitnaukiti 
iš lietuviškos veiklos barų, kol j-ielms ne- 
perd-avėlme s-aivo pareigų, k-ad po mūsų 
neliktų lietuvybės tuištuima, k-ad mūsų 
jiaun-imias- nenueitų skirtimg-ais, nežin-o- 
miais šveitimais ir foeprasmiiišk-ai viliojan
čiais keliais, o liktų, pagal mūsų filosofo 
dr. Vydūno apibūdinimą, tikras lieltulvis: 
labai santūrus, kuklus, bet, jei kas- ‘įžei
džia — išdidus ir garbingas, net ir su- sa
vo -tautos- priešu.

Pavojus gresia-. ir dabar, todėl, kad tas 
nepasikartotų, miuims idar netaikąs- nurimti,, 
užsidaryti praeities- .atslmtaimiuiose; bet 
paskutinis laikas išeiti iš tautinio merdė
jimo, apėmusio -mus po keturias delšiimitieis 
su viršum šiame krašte įslk-ūrilmo metų. 
Mūsų tautinė paskirtis- -dar reikalauja įsi
lieti į gyvą, lietuvišką judėjimą, jį patai
kyti ir papildyti j-aunomis jėgomis. Jauni
mui pertucti garbingą mūsų -tautos praei
ties didybę ir ne tik mūsų pačių, bet ir 
svetimųjų skiriamą jai vietą aukštos- kul
tūros -tautų tarpe, kad jiems- būtų aišku-, 
jog turi likti lietuviu ir yra didelė garbė 
j-uo būti, — baigė kunigais Skėrys savo 
paskaitą.

Po paskaitos vyko meninė dalis. Kuni
gas Fr. Skėrys atsivežė iš Vasario 16 gim
nazijos iš Hiuttenfeldo keturias gimnazis
tes iš trijų žemynų, būtent: Gabiją Diav-a.- 
raitę Iš Mali (Afrikos), Mirgą Ša-lmiraitę 
iš Toronto (Kanados) ir Moniką Geižai- 
tytę bei Moniką Gaižauskaitę iš Vakarų 
V-olktet'ijio-s. Visi stebėjosi Gabijos Diavo- 
raitės lietuvių kalbos mokėjimu, tarsena 
ir eiiėraiščirj deklamavimu. Garbė ir pa
dėka jos mamytei, nors gyvendaim-a Afri
koje, tobulai ištmokė 12 metų mergaitę lie 
tuvių kalbos. Čia geriausias pavyzdys ki
toms mamytėms, ka'ip reikia mylėti savo 
tėvynę itr kalbą įgyvenant kituose kraštuo
se.

®ilėtiaiščius deklamavo įMon-ika Gelžamty- 
tė, Monika -Gaižauskaitė Gabija Di-a-varai 
tė.

Po deklamacijų visos keturios mergai
tės dviem balsais padia-iniavo „Užtai, kad 

jis buvo l-ietevis...“, „Leiskit į tėvynę...“ 
ir „Už Raseinių ant Dubysos...“ Dalinai 
k-anlklėimiis palydėjo Mirga Ėaflitn.lraitė.

Palydint kanklėmis Mirgai šaltmiraitei 
visi bendrai sugiedojo , Lietuva branlgii, ~ 
imamo tėvyne...“.

Ra-stcitto- apyilir.kė-s imio-terys, ©ysirėdžilui- sj 
si-os gražiais tautiniais drabužiais — Albi
na S-alvistauSkienė, Ella Gustaitienė, Eri
ka Sengėjienlė ir Dora Dambrauskienė
— joms talkininkavo Povilas -Gustainis, 
p-alyd-ifmos -akordeonu Augustui Sergėju-il
— padainavo: 5 dainas.

Manuela Ir Heroldas Jėgeriai iš Stutt
gart© (12 ir 13 metų -amžiaus) trimitais pa
grojo tris melodijas.

Rasla-tto apylinkės valdybos narys Fe
liksas Andrijauskas po meninės progra
mos padėkojo dvasiškiams už bendras pa
maldas, programos ruošėjams ir aitl-ikė- 
j-aims, deklam-atorfems ir -dainininkams- — 
puikiai atliktą programą ir kunigui Fr. 
Skėriui už paskaitą dviem kalbom.

Gerai pavakarieniavę -ir puikiai pavai
šinti, kunigas Fr. Skėrys su keturiom 
mergaitėm, išvyko toliau į Memmin-geną, 
nes kitą -dieną sekmadienį vasario mėn. 
13 d. tenai įvyko atskiros pamaldos kiaita- 
likam-s ir evangelikams -ir tokia pat graži 
švente, kur tos -pačios -mergaitės atliko da
lį kultūros -programos memim-ingeniš^ 
kiams-ėms.

Visi kiti Rastatte, grojant plokštelių mu 
zi'kai, linksminosi ligi vidurnakčio. Kas 
norėjo -galėjo savo laimikį rasti loterijoje. 
Tai buvo -vėd puiki šventė ir nuopelnas 
priklauso Rastatto apylinkės valdybai ir 
talkininkams bei talkininkėms.

Kun. Fr. Skėrys

REGISTRACIJA
PLJ Kongreso ir registracijos būstinės 

adresas yra 5620 South Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636, USA. Tel. 313-77-8-2200. 
Būstinė veikia 7 dienias savaitėje: pinmiad.
— penktad. 6-8 vai. vak.; šeštad. — sek- 
mad. — 10 vai. r. — 2 vai. p.p.

Ritonė (Rudaitienė,
II PLD infcirmaoijos vadovė

PASAULYJK
— Tarptautinės medicininės pagalbos or 

gan-izaitoriūis Afganistane Dr. Maniere pa
reiškė, jog tas darbas bus tęsiamas ir to
liau nežiūrint, kad Kabule nuteistas 8 
m-eitams prancūzų gydytojas, kuris buvo 
suimtas drauge su partizanais. Iš viso d-a- 
daibar dirba 15 'įva-iiių tautybių gydytojų 
partizanių rajonuose.

— šiaurės Korėjos radijas puolė am,'- 
ri-kiečlus už organizavimą didelių karo lai
vyno manevrų, kuriuose dalyvauja Pietų 
Korėjos laivynas ir JAV 30 karo laivų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchesteryje — kovo 27 d., 1 vai., reko
lekcijas praves Kun. Aleksandras Geryba. 
Derbyje — kovo 26 d., šeštadienį. 14 vai., 

Bridge Gate. Praves, kun. V. Kamaitis. 
Velykinė išpažintis nuo 1'3.30 vai.

Leicesteryjc — kovo- 26 d., šeštadienį, 14 
vai. Išvč. širdyje. Mere Rd. -Praves kum, 
J. Sakevičius, 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. Kam-aitis. 
Velykinė išpažintis valandą prieš tai 
iki pamaldų ir po pamokslo.

Lcamingtone Spa — 'kovo 27 -d., 13.45 vai., 
šv. Petre Dormer Place. -Praves kan. 
V. Kamaitis ir klausys išpažinčių.

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

Birminghame — kovo 27 d., 18 vai., 19 
Park Rd., Moseley. Praves kan-. V. Kiai- 
maitisi. 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. šeštadienį, 
balandžio 2 d., 20 vai., Velykų I d., bal. 
3 d., 11.15 vai. su procesija.

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

Birminghame — bal. 4 d., 11 vai., 19 
Park Rd., Moseley.

Nottinghame —iba-1. 10 d.. 11.15 vafl., Liet. 
Židinyje.
Bradfordas — balandžio 3 d., 12.45 vai. 
Rekolekcijas praves kun-. Aleksandras 
Geryba-. Išpažintys nuo 12 vai.
Bcltone — balandžio 4 -d., 11 vai., St. 
Patrick's bažn. Rekolekcijas praves kun. 
Aleksandras Geryba.

Eccles — balandžio 10 d.. 12.15 vai.
Halifaxe — balandžio 17 d., 4 vai., St. Co- 

lumfo-as bažn., Highroad Wil Lane.
Manchesteryje — balandžio 24 d., 12.30 

vai.

SKELBIMAS
VASARVIETĖJE IŠNUOMOJAMAS 

KAMBARYS
vienam ar dviem asmenims su pusryčiais.

Kama — vienam 10 sv., dviem- — 16 sv.
Adresas:

Mr. V. Girėnas
22 Yarborough Close 
Godshill
Isle of Wight P030 3HS 
Tel: 0983 89-281
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