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LIETUVIAI!
„Atsikeikite vartai platieji, 
atsidarykite senovinės durys: 
garbės Valdovas tegu čia įžengia

iš Psalmės 23,7

Popiežius Jonas Paulius II paskelbė 
šiuos metus šventaisiais Metais. Tckie ma 
lomių metai ilMmilngai' pradedami šv. 
Petro ir kitų baiziilikų užmūrytu durų aiti- 
darymu. Kristus Gerojo Ganytojo palygi
nime save pavadino vartais: Aš esu var
tau. Jei kas eis per mlane, bus išgelbėtas“ 
Jin 10,9. Jis plačiai atidarė duris lį išgany
mą. Žmogus įžengęs per krikštą. į Kris
taus Bažnyčią dabar gali naudotis jo rnalo 
nių šaltiniais — sakramentais.

Laimingu sutapimu šie metai lietu- 
vi'acns yra taip pat ir pasirengimo laikas 
iškilmingai minėti šv. Kazimiero mirties 
penkių šimtu (500) metų jubiliejų. Todėl 
iie metai įpareigoja mus lietuvius atlikti 
dvejopą uždavinį, būtent: gausiau laimėti 
Dievo malonių ir išvystyti veikią iišlkil- 
rmngam šv. Kazimiero jubiliejaus minėji
mui sekančiais metais.

Ką tad turėtume šiais metais atlikti?
— Kiekvienas Vakarų Europos kraštas, 

vadovaujant katalikų sielovados delega
tams — direktoriams, turi suorganizuoti 
iš kunigų ir pasauliečių šv. Kazimiero ju
biliejaus minėjimo komitetą, kuris koor
dinuotų tame krašte Šventųj ų Metų dlvasi- 
mo atsinaujinimo veiklą visose parapijo
se ir misijose.

Šventaisiais Metais turėtų būti suakty
vintas mūsų dalyvavimas mišiose. Ne tik 
tą sekmadienį, kada liėtuvis (kunigas at
vyksta, bet ir kiekvieną sekmadienį ir 
šventadienį dalyvauti mišiose kurioje 
nors vietos bažnyčioje.

Norint laimėti šventų metų atlaidus, be 
kitų vietos vyskupo paskelbtų sąlygų, yra 
būtina atlikti ilšpažtotiį ir priimti išiv. Ko
muniją. Dievo malonės veikimui pilniau 
atsiskleisti ir meilės ryšiui su Kristumi 
sustiprinti labai padeda intymius toendra- 
vi.nĄs su Juo šventoje komunijoje. Ta pri
vilegija turėtume dažniau naudotis. ,,Aš 
esu vynmedis, o jūs šakelės“, sako Kris
tus, „kas pasilieka manyje ir aš jiame, tas 
duoda daug vaisių“. Jn 15,5a. Mes lietuviai 
esame viena iš tų „vynmedžio šakelių“, 
tarias Kristus — vynmedis mus maitina 
ir, palaiko mūsų ‘dvasinę gyvybę.

Atsinaujinę ir susiorganizavę per Šven
tuosius Metus, išeikime sekančiai metais 
viešumon švęsti šv. Kazimiero jubiliejaus. 
J tą minėjimą bandykime įtraukti ir vie
tos visuomenę bei spaudą.

Visų kontinentų lietuvių vardu 'šv. Ka
zimiero jubiliejinės iškilmės planuojamos 
rengti Romoje. Tam tikslui jau yra suor
ganizuotas Jubiliejaus Rengimo Komite
tas, .kurio pirmininku išrinktas Preletas 
Dr. Ladas Tulafca, P.A. ir sekretoriai kun. 
ar. Feliksas Jucevičius. Europos atskirų 
šalių komitetai su šiuo Romos komitetu 
turėtų palaikyti ryšį: tartis dėl atvykimo 

: į jubiliejines iškilmes Romoje bei gauti 
kitu reikalingų informacijų. Tai labai re
ta proga, kad Lietuva ir lietuviai per vi
suotinę Bažnyčią gal išeiti į platų pasau
li minėjimui' savo šventojo Globėjo. Nors 
jis gyveno įprieš penkis šimtus metų, bet 
jo praktikuotos dorybės nenulbluko amžių 
tekinėje. O 'šiandien jos prasiveržia kaip 
šviesūs ir šilti spinduliai pro tamsiai a(p- 
nlūtausį pasaulį ir Lietuvos žemę.

'Mylimieji Kristuje, besiartinant Kris
taus prisikėlimo šventėms nuoširdžiai svei 
kinu Jus ir linkiu Jums džiaugsmingų Ve
lykų ir Kristaus teikiamos ramybės.

Vakarų Europos lietuvių vyskupas 
S ----------

NAUJI POGRINDŽIO LEIDINIAI
Vakarus pasiekė nauji Lietuvos pogrin

džio leidiniai:
LKB KRONIKA Nr. 56, išėjusi Lietu

voje 1983 m. vasario 14 d., ir AUŠRA Nr. 
33(73), išėjusi Lietuvoje 1982 m>. spalio 
men.

Kronikos naujasis numeris pasisako dėl 
latvių vyskupo pakėlimo į kardinolus. Tą 
ii kitus straipsnius spausdinsime Europos 
Lietuvyje. 

-------
Mes laimėsime — sako avalęsa
Lech Wąlęsa, uždraustos Lenkijos Soli

darumo organizacijos lyderis, pasakė ko
vo 27 d; Gdanske, kad1 „ateis laikas, kada 
mes laimėsime“.

Jis pasakė trumpą kalbą po mišių neto
li Lenino laivų statyklos, kur buvo susi
rinkę apie 600 jo šalininkų.

vid. «mi
IRANAS GALI ĮŽIEBTI PASAULINĮ 

KARĄ
Pentagono planuotojai kuriems yra pa

vesta numatyti kur gali kilti’ sekantis ka
ras, galvoja, kad jis prasidės Irane.

JAV gynybos ministerijos karinio plano 
projektas, kuris apima įvykius iki 1989 
metų, numato Amerikos ir Sovietų kairinių 
pajėgų susidūrimą Irane, Chomeini reži
mui sužlugus.

Pagal Pentagoną, Sovietų karinėms pa
jėgoms pradėjus judėti Irano kryptimi, 
Iranas paprašys tarptautinės pagelbės, ir 
Amerika tuo atveju išsiųs savo pajėgas į 
ta kraštą. Po šešių dienų prasidės kovos, 
konfrontacija išsiplės Europon, ir NATo 
paskelbs mobilizaciją. Po to šiaurės Korė
ja puls Pietų Korėją. Tokiu būdu praši
nėsiąs trečias pasaulinis kanas.

LEIDO jECEVITUI IŠVYKTI 
PORTUGALIJON

Buler.t Eceyit, buvęs Turkijos min. pir
mininkas; pasekė, kad jis gavo karinės 
valdžios1 leidimą išvykti į Portugaliją ‘ir 
dalyvauti balandžio pradžioje Socialistų 
Internacionalo kongrese.

Nuo 198G m. sukilimo jis buvo tris kar
tus įkalintas už karinės vyriausybės kri
tikavimą.

MASKVOS (DERYBOS DĖL 
AFGANISTANO

JTO gen. sekretorius Perez de Ouellar, 
atvykęs ' Maskvą, kovo 28 d. turėjo pasi
kalbėjimą su J. Andropovu apie paidėtį 
Afganistane.

Pezeride Ouellar priminė Sovietų lyde
riui JTO Asamblėjos rezoliucijas, kurio
mis buvo reikalaujama ’atitraukti Scv. ka- 
riuomenę'lš Afganistano. Jis taip pat no
rėjo sužinoti, ar rusai įdomaujasi, siūlo 
mu planui, pagal kurį sovietų kariuomenė; 
atitraukomas būtų surištas su politine su
tartimi

Vakarų diplomatiniuose sluoksniuose 
afoėjojiama, kad. J. Andropovas atkreiiptų 
limitą dėmesį į tuos pasiūlymus, nes sovie 
tų karinės pajėgos Afganistane ruošiasi 
pavasario ofenzyvai prieš partizanus.

AMERIKOS PARLAMENTARAI 
r KINIJOJE

JAV parlamentarų delegacija, suside
danti 'iš <45 atstovų, kovo 27 d. atvyko į 
Pekingą aštuenių dienų draugystės vizitui.

MASINIS BĖGIMAS IŠ LENKŲ LAIVO
Lenkų 'turistiniam laivui „Stefan Bato- 

ry“ sustojus Tilbury uoste, netoli Londo
ne, apie 30 lenkų išėjo iš laivo ir daugu
ma kreipėsi į policiją, prašydami prieglobs 
čio. Tačiau devyni lenkai, išėję tuo laiku 
iš laivo, dar po dviejų savaičių slapstėsi, 
bijodami kreiptis į policiją.

Daugumas pabėgusių iš laivo buvo jau
ni vyrai, tarp jų vienas Solidarumo vei
kėjas.

1
PABĖGO ESTIJOS ARTISTAS

Estijos valstybinio baleto artistas, gast
roliavęs Švedijoje, pabėgo ir paprašė poli
tinio prieglobsčio. Kiti baleto ‘okėjai grįž 
į Estiją už savaitės.

PRESIDENTAS REAGAN PASKELBĖ 
„LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

DIENĄ“
Vasario 16 d., atsakydamas į Kongreso 

rezoliucijos H.J. Res. 60 kreipimąsi, pre
zidentas 'Reagan pasirašė proklamaciją, 
Skelbiančią 1983 m. Vasario 16 d. .,Lietu
vos Nepriklausomybės1 Dienia“. Proklamaci 
joje rašoma. kad praėjus 22-iems metams 
po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, 
„sovietinė tironija“ paneigė lietuviams jų 
tautinio apsisprendimo teisę. „Mes minime 
šią Lietuvos nepriklausomybės sukaktį 
su nauja viltimi; kad Lietuvai bus sugržin- 
ta laisvės palaimą“, pabrėžia proklamaci
ja. Prezidentas ragino JAV-ių piliečius ati 
tinkamai paminėti Vasario 16 dieną.

(Elta)

— Egiptas pradės antrąjį islamo eks- 
trimistų teismą. Bus teisiami 176 nariai 
tos gruipės, kuri nužudė prez. Sadatą.

— Lenkijos privatūs ūkininkai, kurių 
nuosavybėje dar tebėra 75 proc; krašto 
ūkių, nepatenkinti naujai paskirtuoju Že
mės ūkio ministeriu S. Ziemba, kjjrispa- 
skirtas pertvarkyti iki šiol buvusią že
mės ūkio produktų pardavimo sistemą.

— Jugoslavijos ekonominis prisiriši
mas prie Sov. Sąjungos vis didėja. Sov. 
min. pirm. Tichonovo vizito metu, Belg
rade pasirašytas susitarimas, kuriuo so
vietai pasižada tiekti 5.35 mil. naftos, o 
ateityje dar daugiau, šiuo metu Jugosla
vija importuoja 10 mil, tonų naftos pro
duktų iš įvairių kraštų.

— Australijos avių kirpėjai pradėjo 
streiką prieš įvedimą platesnių šukų.

LIETUVOJE
APIE JONO SADŪNO PERSEKIOJIMĄ

19>83 vasario 14 d. Joną Saidūną paguldė 
į Vitaliaus Geležinkeliečių ligoninę trūkio 
operacijai Operaciją turėjo daryti vasa
rio 17 d„ bet Vilniaus ra j. prokuroro pa
vaduotoja R. Juciūtė atvažiavusi į ligoni
nę tardė Joną Sadūną vasario 16 ir 17 die
ną, kad greičiau užbaigtų bylą. Ji pasakė 
Sadūnuo, kad jie rodą didelį humanizmą, 
nes nepaimta jo i kalėjimą, o leidžia pada
ryti operaciją, kurią teko atidėti1 'pirma
dieniui vasario 21 dieniai, o kai pasveiks 
— bus teismas. Jono Sadūno nuotaika ra-
mu, jis sako: „Vieną kart reiks mirti1, svar
bu mirti doru žmogumi“. (LIC)

LIETUVOJE 'SUŠAUDĖ
Už milicijos kapitono nužudymą Šiau

liuose vienas lietuvis nuteistas sušaudyti.

VIKTORAS PETKUS — KANDIDATAS 
NOBELIO TAIKOS PREMIJAI

Sausio 31 d. penki JAV-ių senatoriai ir 
šeši atstovai nominavo Viktorą Petkų ir 
seiptynius kitus kovotojus už žmogaus tei
ses kandidatais 1983 m. Nobelio Taikos 
pramijiai'. Taip pat nominuoti lenkai: Lech 
Walęsa, Jacek Kuron ir Adam Mlichnlk, 
čekas Vaclav Have, ukrainietis Mykolą 
Rudenko, Rusa's Jurijų Orlov ir Rusijos 
žydas Anatoly šoarainsky. Savo laiške No
belio Institutui iv'ienuolikia Kongreso at
stovų pabrėžė „maišią piliečių grupių veik 
ią Sovietų Sąjungoje, Ldleltuvoje, Cekoslo-
vakijoje ir Lenkijoje“. Lą'iiške minima, 
kad penki Lietuvos Helsinkio Grupės na
riai pasimerkti, kantu paėmus, .32 metuls 
kalėti. (Elta)
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Vliko Tarybos posėdis
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko

miteto Tarybos posėdis įvyko kovo mėn. 
5 d. Amerikos Lietuvių Tarybos namuose, 
Čikagoje. VLIKo valdybą posėdyje atsto
vavo valdybos vtp V. Jckubaitis. Kalbėda
mas apie valdybos veiklą, p. Jckubaitis 
neminėjo VLIKo žygių Europos Parlamen
te, nes aipie tai jau gania plačiai buvo Ta
šyta periodinėj spaudoj ir ELTOS Infor
macijoj.

VLIKo valdyba rengia naują memoran
dumą dešimčiai Europos vąstybių. suda
rančių Europos ekonominę Bendriją, už
sienių reikalų ministrams. Bus suteiktos 
'Paskutinės žinios iš pavergtos Lietuvos ir 
prašoma, remiamtis Europos Parlamento 
rezoliuieiij a perkelti Lietuvos, Laitvijos ir 
Estijos laisvės bylą į Jungtinių Tfcutų De
kolonizacijos Komisiją. Memorandumą re
daguoja dr. D. Krivickas ir dr. K. Jungė- 
la. Europos Parlamento politinės komisi
jos referentams Otto von Habsburg pata
rė nerašyti jokių laiškų iki po Vakarų Vo- 
kietijcs parlamento rinkimų.

VLIKas, kartu su ALTa ir LB sudarė 
laikiną komitetą, kurio paskirtis — rūpin
tis lietuviais, apkaltintais kodofooravimu 
su naciais. Daromi žygiai ir tikimasi, kad 
greitu laiku bus atgaivinta ELTA vokie
čių kalba.
VLIKo Valdytos tanporganizacinaų reika 

ių Komisija turėjo pasitarimą su naujuo
ju JAV LB Krašto Valdybos pirmininku 
dr. A. Butkum. Naujoji Valdyba norinti 
gerų santykių su Vyriausiuoju Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu. Dr. Butkus tarpi
ninkaus tarp VLIKo ir PLB valdybos san
tykių sunormalilzavimu. Buvo manyta pa
laukti, kol bus išrinkta, nauja PLB ’valdy
ba, bet nutarta pasinaudoti ‘naujo JAV LB 
įpirmininko paslauga, nes ši padėtis jau 
ir taip gerokai įsisenėjusi. Iš savo pusės 
dr. Butkus paprašė VLIKo tarpininkavimo 
pasitairimaims su ref. Lietuvių Bendruo
mene.

Tarybos pirm. V. Paulionis 'į posėdį pa
kvietė dr. A. Praniskevičių, tik gruodžio 
4, 1982 m. pasitraukusį iš Okupuotos Lie
tuvos, pasidalinti paskutinėmis žiniomis 
epie padėtį anapus geležinės uždangos.

Dr. A. Pranskevičius pasakė, kad Sovie
tų Sąjunga stovi prie bedugnės krašto. 
Jei pirmuosius du dešimtmečius po karo 
Sovietų Sąjunga skynė pergalę po perga
lės (Kuba, Korėja, Vengrija. Vokietija, 
čekosr.oįvakija, Vietnamas, Angola ir t.t), 
tai dabar padėtis pasikeitė dramatiškai. 
Afganistane nesiseka, 'Lenkijos padėtis ne 
išspręsta, trečiojo pasaulio tautos nusisu
ka nuo Sov. Sąjungos, o Jungtinės Tautos 
jau net tris kartus didele balsų dauguma 
pasmerkė Afganistano invaziją.

Disidentinė veikla nuėjusi taip toli, kad 
ją jau negalima sustabdyti. Rusų leidžia
mas Einamųjų įvykių Kronika pasiekian
ti visus sovietinės Rusijos kampus. Ji de
danti žinias ir iš LKB Kronikos. Todėl ir 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika la
bai plačiai žinoma Sovietinėje Imperijoje.

Disidentai pasireiškia kultūrinių laisvių

reikalavimais. Literatai, menininkai pasi
traukia iš odlciialių organizacijų ir kuria 
savas. Ši moralinė — humanitarinė opo
zicija nėra politinė, tačiau reikalaudama 
žmogaus teisių, stovi už laisvą visų tau
tų apsisprendimą ir už politines laisves. 
Techniškai ir ūkiškai Sovietų Rusija toli 
atsilikus. Be Vakarų pagalbos nepajėgia
ma pasigaminti komplikuotesnių mašinų 
Ir ins'.irulmentų. IPusė gaminių yra brokai 
(idefektyvūs) ir vartojimui' netinka. Pa
siekti nustatytoms kvotoms, 'gamintojai 
priversti tai toienuoi. Žemės ūkis tiek nu
alintas, kad trūksta duonos ir jos reikia 
pirkti Iš svetur.

Kai kurios tautos, kaip Krymo totoriai, 
buri slaptą politinę vadovybę. Kiti, įskai
tant Plabaltiečius to neturi. Lietuviams tai 
ir nereikalinga, nes šie turi VLIKą užsie
nyje. š'is turėtų perimi šiį revoliucinį ju
dėjimą ir jį koordinuoti. VLIKas turįs 
tvirtą bazęs ir j.a reikia naudotis.

Kai kurie jaunuoliai, išaugę komunisti
nėj Lietuvoj, klausia, kodėl laisvojo pašau 
lio lietuviai neina padėti Afganistanui iš
sikovoti ‘laisvę. Kova esanti ne vienos ku
rios tautos, bet visų kartu. Sovietiniai di
sidentai remia vieni kitus. Taip turėtų 
būti ir taro antibolševlkinės išeivijos. Vi
sos pavergtos tautos turi jungtis ir kovoti 
kartu. Reikia 'konkrečių priemonių. Viena 
tokių galėtų būti tautų paminklas komu
nizmo aukoms bet kurioj laisvoj valsty
bėj. Rinkli medžiagą ir keiti bylas ru
sams, nusikalusiems genocidu įvairiems 
ai bet kuriai .tautai, Dr. PranSkevičiaus 
įsitikinimu Sovietų Sąjungoj esą 250 mi
lijonų disidentų. Tl'ktai partiečiai ir aukš
tieji pareigūnai laikosi tvirtai, norėdami 
apsaugoti savo šiltas vietas.

Tarybos Komisijų pranešimus padarė J. 
Jurkūnas, J. šoliūnas, A. Regis. Darbai 
eina pirmyn. Į komisijas reikėtų įtraukti 
daugiau žmonių iš Ijvairių vietovių. Vliko 
valdybos komisijoje šiuo metu jau dirba 
35 žmonės. Jau ne pirmą kartą kelta min
tis. kad sėkminigesniam darbui yra reika
linga pastovi vadovybė. Tarybos pirminin
kai keičiasi kas du mėnesiai ir bent dali
nai nustojama tęstinumo ir darbingumo. 
Prieš eilę metų bijotąsi bet kurios vienos 
grupės dominavimo. Dabar darbas yra 
tiek sklandus, kad šitoks galvojimas visai 
neturi pagrindo.

A. Regis gražiai .prisiminė vasario 15 
o. mirusį Sienų Komisijos narį V. Žemai
tį. Veli'onies studijos ir straipsniai yra di
delės vertės. Jo 'pastangomis išleista Kuš- 
nerio „Pietryčių Pabaltijo Etninė Praei
tis1 . Jo pastangomis susirišta su buvusiu 
Vydūno mokiniu prof. dr. V. Falken, ku
ris parašė įvadą naujai leidžiamai Vydū
no knygai vokiečių kalba „Lietuvių — Vo
kiečių Santykiai oer 700 metų“.

Buvo priimtas biudžetas 1983 m. Posėdy 
■je dalyvavo visų VLIKą sudarančių gru
pių atstovai. Nuo kovo 6 d. Tarybos pir
mininkavimą perima V. Mažeika, Lietuvių 
Ta ulinio Sąjūdžio atstovas.

(LKDS biul. Nr. 40)

NAUJAS įREAGANO (PASIŪLYMAS
Kovo 30 d. prez. Recganas pasiūlė Sov. 

Sąjungai laikiną susitarimą vidutinio at
stumo raketų skaičiui apriboti.

Amerika nesustabdys Pershing maketų 
dislokavimo Europoje, bet jų bus tiek pat, 
kiek turi Scv. Sąjunga. Jeigu pastaroji su 
mažins tą skaičių, tiek pat sumažins ir 
Amerika,

NUTEISĖ KETURIS LATVIUS
The TIMES (III.31) žiniomis, Sovietų 

teismas Latvijoje nuteisė 3 latvius ir vieną 
Švedijos pilietį nuo 9 iki 15 metų kalėjimo 
už tariamą šnipinėjimą JAV žvagytbos 
naudai.

LIETUVIŲ KILMĖS KONGRESMANAS 
ŽADA PARAMĄ LIETUVOS (BYLAI 
Neseniai > Atstovų Rūmus išrinktas Ri

chard I. Durį in (20l'Jh District, Illinois) 
drauge su kongresmenu Martin Russo pra 
vedė Rezoliuciją Nr. 60 („Lithuanian In
dependence Day“). Dėkodamas už ELTOS 
biuletenius, jis vasario 8 d. rašė:

„Natūralu, kad kaip (lietuvio imigranto 
sūnų, mane domina naujausia informacija 
apie padėtį Lietuvoje. Aš numatau būti 
aktyvus Kongreso Komiteto Pabaltijo rei
kalams narys ir darysiu visa, kas įmano
ma, atkireipti dėmeslį į Sovietų Sąjungos 
neteisėtą okupaciją ir laisvo alpsisprenidiii- 
mo paneigimą tekiai daugybei žmonių“.

DARBO (PARTIJOS PROGRAMA
Britų Darbo partija paskelbė būsimiems 

parlamento rinkimams partijos programą,
Darbo partija nepriimtų ameilkonClikų 

raketų ir pradėtų derybas dėl JAV bran
duolinių bazių pašalinimo ilš D. Britanijos.
R. MASTIENĖS KONCERTAS (LONDONE

Koncertas įvyks sekmadienj, gegužės 8 
d. Lietuvių Namuose.

Pradžia 5 vai. pjp.

PASAULYJE
— Reuterio žinių agentūra pranešė, 

kad Lietuvoje dvejiems su puse metų pri
verčiamojo darbo stovyklos nuteistas elek
tros darbininkas Edvardas Bulach, kuris 
Vakarų žmogaus Teisių organizacijoms 
skundėsi dėl krikščionių persekiojimo 
Sov. Sąjungoje.

— Kovo 23 d. Lenkijoje buvo paskelbta 
Popiežiaus apsilankymo (birželio 16-22) 
programa. Gdansko uostas, kuriame gimė 
Solidarumas, nėra įtrauktas į vizito marš
rutą.

— D. Brtanijos archeologai tyrinės 
prie Peterborough surastą priešistorinių 
laikų dirbtinę salą. Sala surasta jau se
niai nusausintuose pelkynuose ir yra 90 
m. diametro. Spėjama, kad ją apie 800 
m. pr. K. pastatė keltai, kurie pasižymė
jo savo bronzos dirbiniais bet palikp la
bai maža kitų žinių.

— 1982 m. Londono polieja iš viso už
registravo 19.258 užpuolimus ir apiplėši
mus miesto gatvėse. Juodukų, nusikaltėlių 
buvo dvigubai daugiau negu baltųjų.

— Lenkijos Vidaus Reik. min. gen. Kis- 
čak. įspėjo seimą jog „socializmo priešai“ 
gegužės mėn. ruošiasi sukelti neramumus. 
Jis’taip pat kreipėsi į pogrindžio veikė
jus ,įr kitus besislapstančius, kad jie pra
dėtų normalų gyvenimą. I užsienį dėl po
litinių priežasčių pasitraukusius ragino 
nesibijoti grįžti namo.

— Saudo Arabijos sosto įpėdinis prin
cas ,Ą. I. Abdel-Aza mano, jog jo kraštas 
turėtų užmegsti diplomatinius santykius 
su Sov. Sąjunga, nors asmeniškai jis ne
norėtų susirišti su Maskva.

—Kinijoj 5 m. kalėjimo nuteistas vie
nos^ budistų sektos galva. Pekino vakari
nis '"faikra'štis paskelbė, kad 83 m. Zhang 
Qintg pasižymėjo savo „kontrarevoliucine 
veikia“.

—'JAV mirė Dr. Clark, kuris išgyveno 
11'2.ęlienų su plastikine širdim.

—. Kinijos žinių agentūra pranešė, kad
pietų Tibete tyrinėtojai rado pėdsakus pri- 
mįtyjvių žmonių, kurie gyveno prieš 
4.000-9.000 m. Rasta akmeninių įrankių.

— Nikaragva grasina Hondurui karu, 
jeigu, jis nenustos rėmęs dešiniųjų parti
zanų, Krašto Apsaugos min. Ortegos tvir
tinimu, 1.400 gerai ginkluotų kontrarevo- 
liuci^nierių yra Nikaragvos teritorijoj, o 
kiti 6.000 gen. Somozos rėmėjų gavo prie
glaudą Hondūre, iš kur jie veda kovą 
pne^ Sandlntstcs valdžia. Hondūro spau
doj ; Nikaragvos Demokratinis Frontas 
(F&N) skelbia reikalą sudaryti laikiną 
vyriausybę, kuri būtų pasiruošusi perim
ti valdžią.

—■^Sovietų spauda pranešė apie 9 aukš
tų milicijos pareigūnų Krasnodaro rajo
ne apkaltinta korupcija,

— Britų Medicinos Sąjunga skelbia, 
kad, šiuo metu krašte yra daugiau kaip 
2.000 gydytojų bedarbių, o medicinos stu
dentų skaičius paskutiniaisiais metais dar 
padidėjo.

— 200 jūrininkų ir kareivių, kurie 
1545 m. paskendo kartu su karo laivu 
„Mary Rose“, bus palaidoti atskiruose 
karstuose. Kai tą laivą britai praėjusiais 
metais iškėlė, gerai išsilaikiusius pasken- 
dusiųjų žmonių skeletus surinko ir iki 
šiol, laikė saugiuose rūsiuose.

— Buvęs astronautas, senatorius John 
Glenn, balandžio 21 d. paskelbs savo kan
didatūrą į demokratų partijos kandidato 
JAV. prezidento rinkimams sąrašą.

— Vasario mėn. bedarbė Prancūzijoje 
sumažėjo 2.3 proc. Per paskutiniuosius 12 
mėnesių bedarbė V. Europos Bendruome
nėje vidutiniškai pakilo 16 proc. Daugiau
sia V. Vokietijoj — 31 proc. D. Britanijo- 
je lį.5 proc.

— ’D. Britanija paskyrė 250.000 sv. Abi
sinijos sausros aukoms pagelbėti.

— Rytų Vokietija, taupydama popierių, 
uždarė nemaža laikraščių ir žurnalų. Mė
nesinį ekonomijos laikraštį „Die Wint- 
schaft“ valdžia tai pat nutarė sustabdyti 
ne vien tik dėl popieriaus stokos, bet dėl 
ekonominių žinių informacijos kontrolės.

— Maskvos burmistras V. Promislov 
kritikavo miesto aptarnavimo ir patogu
mų trūkumus ir paskelbė kampaniją im
tis būdų pagerinti gyvenimą sostinėj. 
Miesto sovietui jis pareiškė, kad dažnai, 
ypač vakarop, krautuvėse trūksta pagrin
dinių maisto produktų. Maskvos dienraš
tis „MoScbvškaja Pravda“’ (išspausdino 
miesto sovieto susirinkimo eigą ir pada
rytus nutarimus: klaidos turi būti atitai
sytos irdepartamentų viršininkai turi neš
ti atsakomybę.

— Ramiojoo vandenyno Naujosios Kale- 
aonijos salose politinė grupė nori sudaryti 
laikiną vyriausybę ir atsiskirti nuo Pran
cūzijos. Anksčiau prancūzai buvo pareiš
kę’norą leisti saloms išsirinkti savo val
džią, prezidentą ar min. pirmininką.

— Vatikanas ir Švedija atnaujino di
plomatinius santykius, kurie buvo nu 
traukti prieš 450 metų, kai švedai priėmė 
Liuterio reformas.
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GRYNA GIMTOJI KALBA
PAGRINDINIS RŪPESTIS PRIEŠ 100 METŲ

Straipsnyje apie „Aušros“ nuopelnus 
gimtajai kalbiai prof. J. Palionis žurnale 
„Mokslas ir Gyvenimas“ iškelia didelę 
reikšmę, Ikurią idr. J. Basanavičiaus re
daguotas taikraStis turėjo lietuvių litera
tūrinės kalbos raidai.

Su .Aušra“ baigėsi trejetą šimtmečių 
tautas! nevienalytės, įvairiomis tarmėmis 
besirėmiusios lietuvių literatūrinės kalbos 
epocha ir prasidėjo šios kalbos naujas, na- 
cionalinio plėtojimosi periodas vienos va
karų aukštaičių (suvalkiečių) tarmės pa
grindu.

Tokį epochini „Aušros“ vaidmenį nulė
mė keletas (įvairių aplinkybių. Visų pirma, 
šio žurnalo iniciatoriai bei redaktoriai no
rėjo prabilti j visus lietuvius, ne į vienos 
įtarios tarmės atstovus. Todėl jiems reikė
jo vartoti visų tarmių žmonėms supranta
mesnes kalbos lytis. O tam tikslui geriau
siai tiko aukštaitiškos vakarietiškosios, 
nes jomis rėmėsi ligtolinė Rytų Prūsijos 
lietuviškų raštų kalba, be to, jau nuoXIX 
a. pradžios jos ėmė palengva įsigalėti ir 
Lietuvos raštuose. Antra, didžiąją ..Auš
ros“ redaktorių bed leidėjų daugumą. Jo
nas Basanavičiusi, Jonas Šliūpas, Juozas 
Andziulaitis, Martynas Jankus, Jurgis 
Miksas ir kt.) sudarė suvalkiečių ar Rytų 
Prūsijos lietuvių veikėjai, kurie įpratę ra
šyti aukštaitiškai vakarietiškai. Pagaliau 
nemažai -įtakos čia turėjo A. Šleicherio ir 
Fr. Kuršaičio lietuvių kalbos gramatikos, 
kuriorr.rs rėmėsi „Aušros“ redakcija ir 
■kuriose buvo pateiktos aukštaitiškos 'vaka
rietiškos norminės lytys.

Dėl visų šių ir kitų aplinkybių „Aušra, 
je“ jau niuo pat pradžios tavo nusistatyta 
laikytis vienos (vakarų aukštaičių) tar
mės, nes laikraštis turįs būti prieinamas 
visiems lietuviams. Kitomis tarmėmis pa
rašyti 'ir redakcijai 'atsiųsti straipsniai bū
davo arba- ištaisomi, arba visai nespausdi
na. Antai 1'883 m. Nr. 4 redakcija- štai kaip 
atsakė „Broliui Lietuviui Varšuvoje“, at
siuntusiam .tarmiškai rašytų eilėraščių: 
„Dėl pertaisymo tu dainelių turimi ju su- 
dėtojui pasakyt, jog jos teip kaip yra, 
negali būti spaudinamos, nės per daug 
jose vieno kraszto tarmėms poniawoj-a. Aus 
zra Skaitoma ne vien p. sudėto kaimynu, 
bet ir toli sziaurėje ir atstu pietose ir va
li arūse Prusu Lietuvoje. Taigi tamst® ne- 
dyvys'i, jei mes statrasza (tiesraszti) taity„ 
sime“. Vienas iš įtakingesniųjų „Aušros“ 
redaktorių — Jonas Šliūpas prisimene, 
kad jo redagavimo meto būdavo gauna
ma nemažai ir žeimaiitišlkaii rašytų straips
nių, bet jis tuos straipsnius ištaisydavęs,- 
pritaikydavęs prie laikraščio tarmės. že-Į 
m-aitiūkai rašytų straipsnių atsių-sdiavęs dirt 
nuo Vainuto kilęs poetas Juozas Miliaus
kas - Miglovara, kuris prieš „Aušros“ pa
sirodymą ir vėliau tinkamiausią bendram 
reikalui laikė Viduklės tarmę. Tačiau jo 
eilėraščiai Ir straipsniai „Aušros“ redak
torių būdavo 'ištaisomi, suvakarietinama.

Taigi vienas didžiausių „Aušros“ nuo
pelnų buvo tas, kad joje galutinai įtvirtin-, 
ta vakarų aukštaičių (suvalkiečių) tar
mė, .kurios kuo toliau, tuo vis labiau imta 
laikytis vėlesniuose periodiniuose ir ne
periodiniuose leidiniuose. Tiesa, paties 
žurnalo kalbos praktikoje vartosenoje pa
sitaikydavo jvairių tarmių maišymo atve
jų. Tačiau apskritai imant, galima sakytų 
kad „Aušros“ fonologinė ir morfologinė, 
sistema yra 'aukštaitiška vakarietiška, at-i 
miešta Mažosios Lietuvos lietuviškų raš
tų kalbos ypatybėmis.

Be vakarų aukštaičių (suvalkiečių) tar
mės -įtvirtinimo, deltas, taiip pat didelis 
„Aušros“ nuopelnas rūpinimasis lietuvių
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kalbos ugdymu: jos gaivinimu, turtinimu, 
tobulinimu-. Nors tarp aušrininkų nebuvo 
nė vienos kalbininko specialisto, tačiau 
nacionalinio išsivadavimo idėjų ir roman
tinio patriotizmo veikiamas gimtosios kal
bos dalykais domėjosi bemaž kiekvienas 
„Aušros“ bendradarbis. Ne vienam jų lie
tuvių kalba rodės! ir seniausia, -ir gražiau
sia, ir švelniausia, o poetui Andriui Viš
teliui net tokia, kuria rojuje Adomas su 
Ieva šnekėję...

Domėjimasis gimtąja kalba, neretai ly
dimas rcm-antiiJko jos garbinimo, .atsispin
di visuose 29-iuose „Aušros“ sąsiuviniuo
se, pasirodžiusiuose 1883—1886 m. Juose 
yra ir kalbos klausimams skirtu specia
lių straipsnių, ir kalbos veikalų recenzijų, 
ir šiaip ‘įvairių teorinio, praktinio -ar in
formacinio pobūdžio kalbinių pastabų 
(.daugiausia dėl atskirų žodžių kilmės, var 
toselnos, darybos). Nemaža tuose straips
niuose, recenzijose ar pastabose yra ir di- 
letaniškų al-škindlmų (pvz., ikad kunigaikš. 
is kilęs iš kūnas -į-aistis, tauta — iš kauta, 
kuris savo 'ruožto iš hut), bet 'iislorilšikai 
reikšmingas buvo jau pats gimtosios kal
bos Mausimų kėlimas bei svarstymas. Tai 
rengė dirvą ir moksliniais pagrindais pa
remtiems ateities lituanistikos ‘tyrinėji
mams, ir kvalifikuotam lietuvių kalbos 
kultūros darbui.

Iš kalbos praktikes klausimų 'aušriuin- 
■lamls bene labiausiai rūpėjo leksikos gry- 
linittnas. Reikalą vengti visokių barbariz
mų, rašyti gryna kalba nuolatos pabrėž- 
iavo 'ir laikraščio redakcija, ir įvairių 
•traipsnių ar recenzijų autoriai. Antai jau 
inmaisiais „Aušros“ ėjimo metais redaik- 

?iįos atsakyme P. Arminui (Trupinėliui), 
■tsiuntulsiam L. Kondratavičiaus poemos 
.Kaimo mokykloje“ vertimą, patariama 
.miklinti ir vartoti gryną ’kalbą“. Tais 
pat metais 'Dusučio slapyvardžiu pasira
šytoje „Lie-toviszkos ir seniausios -dainų 
vingelės“ (Tilžė, 1882) recenzijoje pažy- 
ntmia, kad „Butu taipogi p. Jankus gerai 
padaręs lietoviszlką kalbą dainų akilai ap 
validamas nūg vokisztaju barb arimu...“. 
Tokių ir panašių patarimų, pastabų, o kar
tais net ir piktų žodžių svetimybių varto
tojams neretai randame ir vėlesnių metų 
„Aušros“ puslapiuose.

Ir .reikia pasakyti, kad aušrininkai ne
sitenkino vien tiktai raginimais nevartoti 
svetimybių,, bet Ir patys stengėsi jų veng
ti savo žurnale. Pavyzdžiui, ilgame J. ®a- 
teamavičitaus straipsnyje „Apie senowcls 
Lietuvos pilės“, spausdintame astuoniuo
se „Aušros“ sąsiuviniuose, į pirmą vietą 
iškelti tokie lietuviški (liaudiniai ar nauja 
nariai) žodžiai, kaip derva, ilgainiui, pa
laiminimas, rugsėjis, septyndienis, tikyba 
vasaris, skliausteliuose nurodant pulešaiuiš- 
riniuiose 'raštuose dažniau vartotus jų sko, 
Imtinius atitikmenis smala, su čėsu, žeg- 
nonė, septemberis, nedėlia, viera februa- 
ris, kad tų lietuviškų žodžių nežinantis 
skaitytojas geriau suprastų jų reikšmę. 
Ne kartą panašiai buvo pasielgta ir su ki
tų autorių straipsniais, (korespondencijo
mis. ' ‘

Vengdama svetimybių, aušrininkai nere
tai nukrypdavo ir į kraštutinumus, į be
saikį kitų kalbų kilmės žodžių, net ir in
ternacionalizmą, keitimą savo pačių Nuda
rytais ar iš ankstesnių raštų paimtais h.au- 
jiadarals. Pavyzdžiui^ M. Akelaitis 1884 m. 
Nr. 5—6 „politiką“ siūlė keisti viešvila, 
filologiją“ — vilkalbiu, „filosofiją“ — Vil
mantu, „literatūrą“ — bylynu. Kilti auiš- 
rininkai, ypač J. Šliūpas, A. Vištelis, 'taip 
pat mėgdavo kurtis naujadarų tarptauti
nių žodžių vietoje. Todėl 1 „Aušroje“ ran-
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dame apsčiai -tokių naujadarų: apšvietu- 
mas .^civilizacija“, atgalinis „reakcinis“, 
buklas „metodas“, dainystė „poezija“, jaut 
rystė „sentimentalizmas“, juokžaislis ,,ko 
mediją“, kibeklas „cementas“, liežuvinin
kas ,,lingvistas“, mančius ^kapitalistas“, 
meilraštis „lyrika“, namstata „architektū
ra“ netikystė „ateizmas“, pamėklė „iro- 
inij'a“, pirmokas „atomas“, pradeivis „ini
ciatorius“, sąlydystė harmonija“, savinin
kas . „egoistas1,1 .skaptorystė (skoptė) 
„skulptūra“, tėviškumas „patriotizmas“, 
vaidintuvė „fantazija“, žemaprašis „geo
grafija“, zvaigždininkystė ,, 'astronomija'“ 
ir Got.

Tačiau aušrininkai daug kūrėsi nauja
darų ne tik dėl noro gryninti savo laikraš 
čio kalbą, bet ir iš reikalo lietuviškai nu
sakyti įvairias specialias -mclkslo bei kul
tūros sąvokas. Pradėję skelbti „Aušroje“ 
straipsnius medicinos, geologijos, geogra
fijos, politinės ekonomijos, statybos, švie- 
tumo ir kt. klaiuslmais. jie susidūrė su di
deliu lietuviškų terminų stygiumi it to
dėl buvo priversti jų darytis. Na, ir darė
si kaip mokėjo, kaip sugebėjo. Tie. kurie 
turėjo geresnę įkalbinę nuovoką ir tvirtės 
mį gimtosios kalbos jausmą, be to. dar bu
vo susipažinę su ano meto lingvistiniais 
darbais (pvz., Jonas Spudu'lis) sutarda
vo ir visai neblogų niauju, terminų. Iš to
rių nepaprastai sudarytų aulšrfciinlkų nau- 
į adatinių terminų minėtini: angliarūkštė, 
dirbtuvė, įstatas „įstatymas“, juodmena 
„juodas daiktas“ krautuvė „sandėlis; mu 
ziejus; bankas“, mokslanešis „mokslo sklei 
oėjas“, mokslavyris „mokslininkas“, pa
žiūra „požiūris“, perviršis „perteklius“, 
pobūdis „charakteris“, prieblūdis „van- 
oens pakilimas“, savainis „savitas“, savi
monė ,,susipratimas“, valstija „apskritis, 
pavietas“, viešbutis Ir kt. Daugelis jų to
mis pačiomis ar kitokiomis reikšmėmis 
prigijo lietuvių literatūrinėje kalboje ir 
išliko Ilgi mūsų laikų.

Dabalr, žvelgiant tį aušrininkų kalbinę 
veiklą iš šimtametės 'istorinės perspekty
vos, įgalima pastebėti ir visokių tos veik
los ribotumų, ir netvirtus jos 'teorinius pa
matus, bet, turint galvoje sunkias ano me
to socialines, politines ir kultūrines lietu
vių tautos gyvenimo sąlygas, ta veikla nu
sipelno teigiamo vertinimo.

Su lietuviais 
Įįasaulffjt

MIRĖ J. INORKAITIS
Kovo 22 d. (Bad Mengemtheime, Vak. Vo

kietijoje, sulaukęs 90 metų amžiaus mirė 
Jenas Norkaitis, ekonomistas, visuomenės 
veikėjas.

Gimęs 1892. XI. 25 d. Pervazninkų km., 
Šakių aipskr., Jonas Norkaitis 1942 m. bai
gė Marijampolės gimnaziją ir vėliau stu
dijavo Petrapilio universitete. -Nepriklau
somoje Lietuvoje turėjo aukštas pareigas 
finansų ministerijoje ir nuo 1936 m. buivo 
u'žs. reik, ministerijos ekonominio dept. 
direktorium.

MIRĖ JANINA NARŪNĖ — PAKŠTIENĖ
Vasario 7 d. Miami ligoninėje, JAV, nuo 

širdies priepuolio mirė Janina Markevi
čiūtė — Narutavičienė — Pakštienė, ra
šiusi knygas Narūnės slapyvardžiu.

Gimusi 1895 m. gegužės 17 d. Panevėžy
je Janina -Markevičiūtė 1911 baigė Pane
vėžio gimnaziją ir studijavo Petrapilyje 
Karo meto darbavosi pabėgėlių šalpos or
ganizacijose. Grįžusi j Lietuvą nuo 1918 
m. dirbo žemės ūkio ministerijoje, kur 
buvo spaudos referantė, vėliau1 dirbo įvai
riose organizacijose, rašė spaudoje ir re
dagavo moterų skyrių Lietuvos žiniose, 
Ryte, Ūkininko Patarėjuje. Buvo ištekė
jusi už inž. Petro Narutavičiaus, su ku
riuo 1944 m. buvo pasitraukusi į Austriją.

1948 m. emigravo j Kolumbiją, kur 
1956 m. jos vyras mirė. Persikėlusi į JAV, 
ištekėjo už prof. K. Pakšto, su kuriuo gy
veno Miami Beačh, Fla.

Gyvendama išeivijoje, bendradarbiavo 
Draulge, Tėviškės Žiburiuose, Darbininke, 
Moteryje. Išleido keletą knygų vaikams: 
Gintarėlė, 1956; Jaunieji daigeliai, 1956 ir 
parašė stambesnę knygą apie Lietuves 
akademikes. ši knyga enciklopedinio- po
būdžio buvo išleista Amerikoje 1980 m.

MIRĖ ARCH. K. ŽYGAS
Vasario 21 d. Clevelande, JAV, mirė 

architektus Kęstuitig Žygas, jaunas liet, 
visuomenės veikėjas

Gimęs 1942 m. balandžio 29 d. Kaune, 
Kęstutis Paulius Žygas studijavo Harvar
do universitete, kur baigė archiiteiktūrą 
1964 m. Dirbo Amerikoje ir užsienyje. Pa
liko liūdinčią žmoną, vaikus ir kitus arti
muosius.

JAUNŲ DAILININKŲ PARODA
Rflnlkllne 'PLJSąijųinigos jaunų diaiilininlkų 

meno r-areda ibus II Pasaulio Lietovių 
Dienų meto Illinois universiteto Čikagoje 
architektūros fakulteto meno galerijoje. 
Lietavių kilmės jaunimas iki 33 m. 'am
žiaus kivlečiiiamas salvo darbų skaidres ar 
muoibraukas įteikti kclmisįjos pinmininikiei 
Birultei Šonta'iitei, PLD raštinė, 5620 S. 
Claremont Ave., ’Chicago, II. 60636, USA 
iki kovo 1 d. Skaidrės ir nuotraukos rei
kia pažymėti vardu ir pavarde, pavadini
mu, technika ir dydžiu. .Skaidrės ir nutot- 
naulkos bus grąžinaimos tik kartu 'atsiuntus 
sau 'adresuotą ir užmokėtą voką.

MIRĖ DR. V. CEKAS
Vasario 21 d. Woodhavene, JAV, savo 

namuose nuo širdies smūgio mirė medici
nos dr. Vaclovas Čekas, buv. Vilties d-jos 
valdybos narys.

(Gimęs prieš 75 metus, V. Čekas buvo 
baigęs Tauragės mokytojų seminariją ir 
mokytojavo Žemaitijoje. Karo metu stu
dijavo mediciną Kaune ir Heidelberge, 
kur gavo daktaro diplomą.

SAVAITGALIO PABIROS

F. Neveravičius

KILPA
Romano fragmentas

erzinantį rusišką:
— Kto u tieliefona?
Kaip paprastai, jis v 

atkirto

Juodu įėjo į mažą restoranėlį žydų kvartale, 
kalbėjo apie šį bei tą, laukdami užsakytos degti
nės ir kimštos žuvies. i

Kai jau buvo susimušę kelintais stikliukais, 
Melochinas paklausė:

— O kaip atsitiko, kad tu atsidūrei Lietuvoje?
Tada, devynioliktais metais, po kautynių už Pane
vėžio, dingai, kaip į vandenį kritęs. Manėm’ — 
žuvai.

Raibys ir vėl išraudo, bet tvirtu balsu atsakė:
— Patekau į nelaisvę.
—A, į nelaisvę pas lietuvius. Tai Įtu vienas tik 

ir buvai patekęs į nelaisvę per tas kautynes, tur būt. 
Vienas pats? Papasakok, kaip tat buvo. Įdomu — 
mygė anas.

— Ilga istorija, kitą sykį, 
bys.

— Tiek to,'— sutiko Melochinas. I— Išgerkim!

atsikalbinėjo Rai-

Išlenkęs stiklą, jis kiek palinko ties stalu, ūmai 
įspyrė rūsčiai plėšrias akis į Raibį ir, lėtai tarda
mas pasdkė:

— O maių?,supratimu, tu stačiai jįab’ėgai tadas 
pas lietuvius. V^iinasi, Raibi, tu esij dezertyras. 
Raudonosios Armijos dezertyras... j • ~ ••

Darbo valandos'įstaigoj ėjo į galą. Direktorius 
Mataitis buvo bebaigiąs pąsirašinėti sekrętojiaus 
janji ^paduodamus raštus,' kai suskambėjo telefonas.

Mataitis pakėlė vamzdelį. Išgirdę visuomet 'jį

NAUJOS KNYGOS
The BALTIC STATES, years of depen

dence 1910—1980 by Romuald J. Misiū
nas' and Rein Ta agon era. Baltijos kraštų 
— Estijos,- Latvijcs ir Lietuvos — naujau
sių laikų istorija, kurią anglų kalba para
šė du -jauni istorijos profesoriai: lietuvis 
Romualdas Misiūnas ir estas Rein Ta-age- 
pena. Pirmasis dirba Yale universitete, -ant 
rasis — Kalifornijos, JAV. Knygoje — 334 
psl., daug iliustracijų, žemėlapis ir (kele-, 
tas statistinių lentelių. . . j

Knygą išleido anglų knygų leidykla C.- 
Hurst and Co., London-, 1983 m. įrišta ’į' 
kietos viršelius su meništa ‘aplanku. Kny
gos kaina — 13.50 sv.

Atsiusta paminėti
- Laiškai lietuviams Nr. 2, 1983 m. vasa

ris. .Religinės ir. tautinės kultūros žuirnalas.l 
Leidžia* Tėvai i Jėzuitai, redaktorius Juo-j 
.zas-Vąišnys, S,J., Chicago, USA.
-i Skautų aidas; Nr. 1, 1983 m. sausis. Ofi- 
-Cj.t4us'LĮėtovių-Skautų Sąjungos. organas. 
-Laidžią-L98 -Ta-rybosįįFlrmija, -Ręd.-.v.s., A. 
-S^lįąjįįįis^jSJ., i'Chįeagp,' USA.

Moteris Nr. 1, 1983 ūn.’ sausis - vasėris. 
TJetovių mč'teifų ' Žurnalas.'• Red. Nora 
•KūClpkivičiėilė! Leidžia kėttados Liet; K-a- 
■'tatlikų ’mbfer’ų d-raiiigi-j-a Toronto, Canada. į 
hs-j! .i?r.--ii-'i:t ii ir-'-

, ■ .11,'n lllllį ili„ Ii ii ■JIIILJĮJIU-'.I. lUĮ I llll ....... ..

AUSTRALIJOS DARBIECIAI 
NEPRIPAŽINS INKORPORACIJOS

Australijos LB Krašto Valdybos pirm, 
inž. V. Butkevičius kreipėsi į Australijos 
Darbo partijos vadovybę, klausdamas 
apie darbiečių nusistatymą Baltijos vals
tybių inkorporacijos pripažinimo klausi
mu. Darbo partija dar prieš laimėdama 
rinkimus atsakė, kad Darbo partija ir vy
riausybė nesiruošia pripažinti inkorpora
cijos.

KIEK AUSTRALIJOJE LIETUVIŲ?
Pagal 1981 m. gyventojų surašinėjimo 

duomenis, Australijoje gyveno 5841 lietu
vis. ' .

Tautybė ir pilietybė, pagal australų su
pratimą, yra tas p-ats dalykas. Todėl lie
tuviai, gimę kituose kraštuose, užrašomi 
i kitų tautų skaičių. Gimę Australijoje, 
lietuviai užrašomi australiečiais. Todėl 
tie, kurie užrašyti lietuviais, turbūt buvo 
-gimę Lietuvoje ir nepriėmę svetimos pi
lietybės.

v ;

KANADOS LIETUVIAI (SUSITIKO 
SU MIN. PIRMININKU

Baltie-čių Vakaronėje Kanados parla
mento rūmuose Vasario 16 d. buvo pami
nėta Lietuvos nepriklausomybės sukaktis. 
Į Vakaronę atsilankė 22 senatoriai ir 47 
parlamento atstovai. Pirmą kartą ir neti
kėtai j Vakaronę atsilankė Kanados min. 
pirm. P. E. trudeau, kuris trumpai pasi
kalbėjo su lietuvių, latvių ir estų bend
ruomenės atstovais.

įBaltiečių Vakaronės Ottawoje yra ruo
šiamos kasmet. --
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(Kiš !i|rle telefono?) 
e.tni.,akimirksniu suirzo ir

. 1.1 t; i z V
—O ko jums reikia? -Uict per b ū . Ci .m ■ '
—Kas prie telefono? primygtinai pkkatto- 

jo balsas. . ’
— O aš klausiu, ko j rmg ■reifeia‘? į— vėl atkirto

Mataitis ir žvilgterėjo į sekretorių.;- •
Tas šyptelėjo ir paši ibždėjo: ' > ;
— Nesiginčykit su j ūš; Visviert n&išmokysit.'
—A vy tam nie rast ždaifie šliškbm. Sprašiva- 

ju, kto u tieliefona, tak i 
daug neporinkit. Klausiu
atsakykit!) — nuskambėjo-iš Litapus vielos nuslėp
tas grėsmės pritvinęs bals iš; ‘

— Direktorius Mataitis, — piktai išspaudė jis.
— Tai ir sakykit. Yrą pas jus toks tarnauto

ątviečat!. (O jūs ten per- 
-kas. prie telefono tai ir

jas, Jurgis Raibys? »- - '
— Yra. 7
— Tarnautojų sąraš is'ar parengtas, kaip sa

kyta?—klausinėjo baisa:. ' '
— O kas kalba? vėl šovė Mataitis

■— Etb nie važna (T ii nesvarbu). Tad klausy
kit, ketvirtai valandai at liųškit- Raibį su sąrašu į 
N.K.V.D. rūmus. Kambays Nr. 73? . ;

’ . -—-Raibys šiandien t iri laisvą popietę ir kaž-
kur išėjęs. Dabar jau be^až trečia. Vargu, ar ligi 
ketvirtoš jis atsiras. Gal g 
rašą nunešti? ;— jau apri 

, ,, — Ne. Turi atnešti 
jis ųegrįš ligi ketvirtos, te 
grįš. Nors ir naktį, nesva

’įilėtų kas kitas jums tą są- 
i nęs. aiškino Mataitis.. _ ’

Raibys. Supratot? Jeigu 
: »u atneša vėliau, tuoj, kai 
ubu. Supratot?: — su pas-

kūriniu žodž u ragelis brakštelėjo į. šakutę,. .
Matatitis klausiamai pažvelgė į sekretorių.
— N.K-V.D. Reikalauja, kad Raibys nuneštų 

jiems tarnautojų sąrašą? Būtinai Raibys. Kur jį 
dabar sugausi? Ir kodėl būtinai Raibys?

Sekretorius pagalvojo, paskui lėtai atsakė:
. — Taip) keista. Matyt, nori dar papildomai jį ' 

apklausinėti. I Supaisysi tuos mongolus... Kiekvienu 
atveju nenorėčiau būti jo kailyje.

— Tamsta, Raly, nesišvaistyk tais mongolais 
ir kitokiais epitetais. Kada nors įkliūsit, — pastebė
jo Mataitis, j

, — Tik jau gal tamsta manęs neįskųsi, — nu
sijuokė sekretorius.

— Ką žinai. Ne man vienam tai sakai, tur būt. 
Pagaliau šiails laikais ir sienos ausis turi.

— Sekretorius numojo ranka.
— Ką jie man padarys? Iš tarnybos pašalins? 

Ir šiaip mudviejų su tamsta amžius'šioj įstaigoj ne- : 
ilgas,

— Tai būtų niekis. Stebiuosi, kad mane čia te
belaiko. Jau trys savaitės, kai mūsų „geriausieji iš 
geriausiųjų“ atgabeno iš Maskvos Stalino saulę, o 
manęs vis dar nejudina — kalbėjo Mataitis susi
mąstęs. : . i

— Pajudins, nebūkštaukif, — pajuokiamai nu- į 
ramino jį sekretorius ir pridūrė: — Bet dėl to Rai- ' 
bio ir sąrašo reikia ką padaryti. Negi sėdėsim čia 
per naktį, bėlaukdatni Raibio grįžtant, žinot, ką? 
Gal jis yra siyo bute. Pasiųsiu ką pažiūrėti

— Taip; ir padarykit. Būtų labai gerai.__su- >
tiko Mataitis. . » • • - • . ■

1 (Bus daugiau) ' ! !

Skyrelį „Galvai ir plaučiams“ laikinai 
nutraukiame, šimtu galvosūkių galbūt 
jau privargincm skaitytojus.

Dabar pradedame naują 'įvairenybių ir 
keistų, kartais neįtikinančių, bet tikrų, 
.gyvenimo faktų seriją.

Plaučiams deguonį tieksime 'ir toliau.

Galvosūkio Nr. 100 atsakymas
22.

SPERACIO PAŠTO ŽENKLAI
Paryžietis Jean de Sperati atsidūrė keb

lioj padėty kai prancūzų muitinė patikri- 
rjno ir sulaikė jo pašto ženklų siuntą vie
nam Pontugal'i'jos filatelistai Lisabonoje. 
Jis buvo apkaitintas mokesčių nemokėji
mu.

Liudydamas teisme, kuris įvyko 1942 
m., žymus prancūzų krimindogas Dr. E. 
Locaind tvirtino, jog tie pašto ženklai yra 
labai reti, ir nustatė jų vertę — apie 
Z23.4i00 frankų, todėl ir eksporto mokes
tis tarėjo būti aukštais.

Vienas tilk Slperaiti žinojo, 'kad tie ženk
lą' suklastoti ir beverčiai, nes jlls pats juos 
išsipaiusidino. Norėdamas išvengti mokes
čio, jis turėjo įrodyti, jog ženklai nėra 
tikri. Slperaiti prisipažino kad jis klasto, 
jo pašto ženklus daugiau kaip 30 metų. 
Byla (baigėsi, ir jis buvo išteisinąs.

Tačiau 1952 m. teismas nubaudė Spera- 
tį dvejiems metams kalėjimo. Šį kartą už 
pašto ženklų klastojimą. Dėl seno 'amžiaus 
neteko jam kalėti.

Įdomiausia., kad tie jo pagamintieji ženk 
lai (dabar filatelijos rinkoje yra labai ver
tinami ir daug kainuoj'a.

LAVONŲ ŪKIAI
Moderniojo žmogaus išrastos galimybės, 

nąudoj'ant širdies, plaučių ir Inkstų maši
nas, techniškai mirusiuose kūnuose palai
kyti tolimesnį jų funkcionavimą, JAV Ko
lumbijos universiteto sociologui A. Etzio- 
ni davė mintį pasiūlyti steigti „lavonų 
ūkius“, kuriuose mirusiųjų žmonių kū
nai, tų mašinų pagalba, kuriam laikui bū
tų naudojami skiepų ir kraujo (iperlieji- 
mui) (gaminimui'.

Pasaulio olimpiadoj, kūjo metime, so
vietų atletas laimi aukso medalį. Bema
tant ji apspinta Vakarų korespondentai:

— Tai neįtikėtinas rekordas! Kaip il
gai teko treniruotis?

(— Visiškai trumpai, — 'atsako jaunuolis.
— Jeigu jie man pridėtų dar ir pj'aultiu.- 

vą, tai iniuimesčiau dvigubai toliau!
• • •

■ Vėlai vakai-e, į savo komunalinį butelį 
iflaskvoje, Pieitka Poidmuchimas parsiveda 
draugelį Ivaną Nalivaiką.

Nespėjęs atkimšti (buteliuką „Stofličnos“, 
žiūri1: žmonos Ievoje kažkoks tipelis įsi
rausęs...

— Duot per skudurus! — šoka Ivanas.
—t ČMt... Nekelk triukšmo... Prikelsi — 

reiks vodką įtryse dalytis — nusprendžia 
Pietka.

Šiuo meta Ukrainoje didžiausio prakeiki 
mo linkėjimas yra šitoks: „O, kad jis gy
ventų vien ilk iš savo algos!“

Nerūkantis rūkorių kambaryje gauna 
tą paltį vėžį, tik nemokamai.

(Iš paskaitos?
Pamačiusi 'autoinspektorių, girta maši

na apsisuko ir zigzagais nudūmė atgal.
... (Iš liudininko (parodymų)' 
Pripažįstu, kad dažnai geriu; todėl in- 

ta’pa'kėis'i savo taktiką.
“ ('Iš pasiaiškinimo)-

Vynai, kurie 'įgirti miega ant stalo — 
marš laukan! (.Bufetininkės komanda).

' Nebuvau darbe, nes buvau nusinuodi 
jęs . (grybais: 1 ' ' ' (Iš pasiaiSktauno).

,,Šluotos“ auksinės mintys-

2
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KnA’ini bolševikų darbai Neaišku ko siekia valdžios organai,
MUSTEIKOS KAIMO TRAGEDIJA prievartaudami nepUnaimečius vaitaus.

Kaip variagas užpuola lizdelį, taip karo 
vanagas užpuolė Kabelių parapijos nuo
šalųjį Musteikos kaimą, miškų tankmėje 
prasilglauldusiį prie Čepkello raisto.

1944 mi. birželis įkvepėjo žiedais ir vys
tančia pnadalgiuos žole. Iš Rytų atplauk
davo paslaptingas kovos pabūklų dundeni 
tnias, kuris kasdien vis stiprėjo. Žmonės 
neramiai laukė, kada nustos dejavusi že
mė. Tikėjęsi, karo viesulas, besiritantis į 
Vakarus, jų nepalies, nes toli keliai ir 
upės — juos paslėps ir apgins miškas. Bet 
įvyko kitaip.

Prieš pat Jonines, pasikinkęs arkliukų 
15 km. žygiui, į Marcinkonis išsirengė Mus 
teikos kaimo seniūnas Jokūbas Gaidys. 
Bet iš kelionės negrįžo. Rado žmonės miš
ke negyvą kulkos pervertą.

Aušo gražus Joninių rytas. Mustei,kie
čiai jlį pasitiko kiekvienas savaip: kas ruo
šėsi važiuoti į mišką samanų pasigriebti, 
•kas dalgį plakė Gudo šalin pasipjauti šie
no. Saulutei gerokai pakilus, kaimą apsu
po ginkluoti vyrai, atvažiavę arklių kin
kiniais. Kalbėjo rusiškai, bet buvo girdėti 
ir lietuviška šnekta.

Pirmiausia užėjo į Prano Tamulevičiaus 
sodybą ir, radę jį namuose, nuŠoVė.Pas.- 
■kui surinko trijulę: Miką Gaidį (50 m.), 
Miką Hkevičių (.35) ir Petrą Gaidį (26 
tn.). Visus nusivarė į kaimo pakraštį, Pet
ro Volungevičiaus sodybon, ir ten sušau
dė. Užpuolėjai ėjo per pirkias, rinko vi
sus, kas gyvas Ir varė iį kaimo aikštelę, 
kur dabar stovi trys kryžiai. Surinkę juos 
gąsdino, visaip tyčiojosi, terorizavo. Pas
kui 'atskyrė vyrus, nusivarė už poros so
dybų ir ten sušaudė: Karolį Ilkevičių (26 
m.), mokytoją; Petrą Svirską (43 m.), 
Martyną Averfcą (70 m.), Vytautą Gaidį 
(19 m.), Simą Tamulevičių (75 m.), Joną 
Grigą 026 m.), nebylį; Joną Tamulevičių 
(50 m.) ir jo Sūnus — Domą (28 m.) ir 
Petrą (24 m.).

Tada prasidėjo kaimo plėšimas: ėjo per 
sodybas rinko drabužius, drobes, lovų pa
klodes, veltinius, maistą — mėsą, duoną, 

.miltus, pieną, pjovė avis ir kiaules... Ir 
viską krovė į vežimus. Pabaigę plėšti pa
degė šias sodybas: Petro Svirskio. Miko 
|Hkevičiaius, Edvardo Sakevičiaus, Juozo 
Grinkevičiaus ir Jono Gaidžio. Nuo šių 
užsidegė ir kitos sodybos.

Žuvusių nebuvo kur pašarvoti — pir
kios pelenais pavirtusios. Buvo išairvojalmi 
išlikusiose pirkiose po du, po 'tris.

Po kelių dienių musteikiečiaį, kurių da
bar liko veik vienos moterys ir vaikai, ly
dėjo savuosius į Kabelius — laidoti. Išsi
driekė ilga graudi procesija. Per 'rugių 
lauką, per vasarojų plaukė keturiolika 
karstų... Raudos siekė gretimus kaimus — 
Ašašnlnkų ir Margonių. Prie bažnyčios 
pasitiko kum. Nikodemas Pakalka, Marcin 
konių klebonas. Kabeliai jau neturėjo sai- 
vojo klebono — kun. Pr. Caglys neseniai 
buvo miręs. Mažoj bažnytėlėj suguldė vi
sus ant žemės — vieni karstai pripildė pu
sę Dievo namų.

Netrukus miške buvo rastas dar vienas 
musteikietis išsukiotomis rankomis — su
šaudyto Martyno Averkos sūnus Kostas 
(38 m.). Jo sūnelis tądien ganė miške avis 
ir pasakojo, kad nepažįstami dėdės klau
sė. „Kur tavo tėvas?“...

Žuvusių kapeliai jau baigia žole apauig 
ti, laikas užgydo visas žaizdas, bet niekas 
ir šiandien negali pasakyti, kuo nusikalto 
šie taikūs žmonės, mylėję taiką ir darbą, 
gimtąją žemę ir savo tikėjimą. Tyli apie 
juos šiandien istorija', tik dar likę artimie
ji prisimena ir kasmet birželio 24 dieną
susirenka į Kalbelių bažnyčią...

P. Alksnis

PRIEVARTAUJAMAS JAUNIMAS
Nepakęsdami besiplečiančio tautinio ir 

religinio judėjimo, ypač jaunimo tarpe, 
sovietinės valdžios organai savo ijniirSį iš
lieja lamlt nekalto jaunimo.

Apie sovietinės milicijos žiaurumą bu
vo žinoma ir anksčiau. 1972 m. gegužės m. 
milicija kartu su saugumu brutualiai do
rojosi su jaunimu, dalyvaujančiu taikiose 
demonstracijose. Ir dabar laitas nuo laiko 
•girdima faktų apie tai, kaip jaunuoliai, 
patekę į milicijos rankas, yra žiauriai su
mušami ir net suluošinami.

Be fizinio teroro, naudojamo milicijos, 
jaunuioMa'i patiria ir kitus, jų teisių suvar- 

I žymus. Paskutiniu metu įvairiausiais prie 
vartos metodais berniukai, besimokantys 
vidurinėse mokyklose, verčiami stoti i 
blogai pagarsėjusias proftecbnines mokyk 
tas. Vos baigus 8 klases, berniukams (tiek 
blogai, tiek gerai1 besimokantiems) dažnai 
neleidžiama toliau mokytis vid. mokykloje, 
iš jų 'atimami 8 klasių baigimo pažymėji
mai, rašomos charakteristikos su nukrei
pimu Ii tokią ar 'kitokią proftechninę mo
kyklą ir prievarta įsakoma ten mokytis. 
Tėvai, nemokėdami atsispirti, dažniau
siai paklūsta ir sutinka, kad jų nepilname 
tis sūnus stotų į taip nemėgiamą įproftech- 
mnę mokyklą. Beje, joki© raštiško įsaky
mo dėl tokio prievartinių mokinių nukrei
pimo į proftechnines mokyklas nėra. Kai 
drąsesni tėvai dėl grubaus prievartavimo 
jų sūnų atžvilgiu kreipiasi į ministeriją, 
jiems nieko konkretaus neatsako, ir jie 
tik tiek tesužino, kad nurodymas mokyklų 
direktoriams ir mokytojams versti 15-me- 
čics berniukus stoti į proftecbnines mokyk 
ias tėra tik žodinis.

Eb' 
fefti ■

Galbūt, jie mano šitaip wkdą partijos 
sugalvotą naują opiumo rūšį — Maisto 
produktais aprūpinimo programą iki 1990 
m. Greič jausliai, tai dar vienas būdas su
mažinti Lietuvos inteligentų skaičių, o, 
be to, prof technines mokyklas baigusius 
lengviau galima iškelti įvairiems darbams 
į ..derlingąjį“ Kazachstaną ar 'į kitas Ru
sijos imperijos vietas.

Ne veltui paskutiniu metu labai suma
žėjo jaunimo stojimas į aukštąsias mo
kyklas. Ypač iš vyrų. 1982 m. į Kauno 
politechnikos institutą vos surinktas kon
tingentas, todėl faktiškai priimamas bet 
kuris jaunuolis, padavęs pareiškimą, be 
konkurso. Vadinasi, neesant atrankos, 
blogės paruošiamų technikos darbuotojų 
kokybė, kuri ir taip jau yra bloga. Į Kau
no medicinos institutą vaikinu stojo lygiai 
tiėk, klek 1981 m., nors šis institutas šiais 
metais yra „privilegijuotas“ — Iš jo nei
mamą į kariuomenę, kaip ir iš žemės ūkio 
akademijos. Tai — tik dvi Lietuvos aukš
tosios mokyklos, kurių studentai — vyrai 
galės baigti mokslą be privalomos tarny
bos kariuomenėje.

Visose kitose Lietuvos aukštosiose mo
kyklose 'karinės katedros panaikintos (pa
gal naujus okupacinės valdžios patvarky
mus) ir studentai —vyrai prievarta ima
mi iš antrojo kurso į kariuomenę. Tai bus 
dar vienas smūgis ir taip jau neprogresy- 
viai sovietinei aukštojo mokslo sistemai. 
Imant studentus — vyrus iš antro kurso 
į kariuomenę, dauguma aukštųjų mokyk
lų specialybių grupių sumažės per pusę 
arba dar daugiau. Po dvejų metų vėl įsl- 
liejus tiems studentatrns j kitas grupes, 
mokslo procesas bus sutrukdytas ne tik 
studentams, .grpžusF.ems į’lšl kariuomenės, 
bet ir ten nepakliuvusiems. Toks persio- 
rientavitmas mokymosi procese atims daug 
laiko, energijos ir papildomų lėšų. Moky
mosi sutrukdymas 'dvejiems metams at
neš daug žalos studentams, o tuo pačiu ir 
visam mokslui. Bet tas nerūpi miUitarizuo 
tos valstybės generolams, o okupacinei 
valdžiai suteiks tik pasitenkinimą, nes 
jaunimas, atitrauktas nuo tautos, bus ge
riau apdorojamas okupantams palankia 
kryptimi.
Valdžios nurodymui, imamiems prievarta 

į kariuomenę mokiniams ir studentams tu 
ri būti organizuojamos viešos palydos. 
Suprantama, esant dabartinei padėčiai, 
Lietuvos mokyklų, ypač aukštųjų vadovai, 
nors.1 ir. būdami patikimais valdžios rams
čiais, nenoromis jas" organizuoja. Todėl 
tokios palydos į armiją atrodo liūdnos 
Kaip laidotuvės arba kaip atidavimas i 
rektrūtus caro laikais.

Lygiai taip atrodo ir iškilmingi studen
tų statybiniu būrių išlydėjimai į koimjau- 
•nuolilškas „sparčiąsias šalies statybas“. 
Įvairiausi pasveikinimai raportai, „pati 
notinės“ kalbos, Vilniaus radijo progra
mos, skirtos išvykstantiems į Rusiją stu-i 
deniams, patiems studentams nesukelia, 
to patriotizmo, kurio norėtų valdžia.

Ar ne šitaip kaip ..savanoriai“ buvo 
prievarta išvežti 1941 m. 35.00 lietuvių 
agyvendinti negyvenamas Ledinuotojo 
vandenyno salas ir ten surado savo ka
pus? Todėl nei iškilmingos palydos į prie
vartinę okupacinę kariuomenę, nei „pat
riotiniai“ palinkėjimai studentams, vyks-' 
tantiems į darbus Rusijoje, neapgaus mū
sų jaunimo, kad ir kiek 'besistengtų val
džios organai. Tai. — tik .dar kelios prie
vartos priemonės mūs jaunimui...

A. Raudenis

Kiti rašo
KAI DOLERIUS 'PAKEIČIA Į RUBLIUS

Dėl palikimų siuntimo 'į Lietuvą vienai 
lietuvaitė rašo Kanados lietuvių laikraš
tyje ,/Nepriklausoma Lietuva“:

— Ontario prov.. Kanadoje, Autaščlau-I 
slas Teisimas pakeitė įstatymą dėl paliki
mų persiuntimo į okup. Lietuvą ir kitas 
respublikas.

Senesnio amžiaus Kanadoje gyvenantys 
'lietuviai sudarydavo testamentus, nurody
dami, kad jų tuntas — kilnojamas, nekil
nojamas, pinigai ir tat. vertybės — turi 
būti persiųstas siuntiniais, daiktais (auto
mobiliais, rūbais ir kt. kas leidžiama), 
bet ne pinigais. Praktika parodė, kad pa
likimai pinigais — doleriais sutriipdiavoi, 
juos paverčiant į rublius, sumokant rusų 
advokatui, mokesčius ir kitokias prievo
les. Dažnai giminė — gavėjas tik paslrašyi 
davo, kad „viską gavo“. Gi palikimą pa
siimdavo Kremlius. Ir testamente užrašy
tos daiktus persiųsti giminėms, Sovietų 
Sąjungos įgaliotinis adv, R.G. Price galė
davo paversti pinigais ir juos atiduodavo 
Sovietų valdžiai. Taip buvo skriaudžiami 
kanadiečių giminės Lietuvoje ir kitur. 
Per metus tokiu būdu. Sovietai gaudavę 
alpie 20 mil. dolerių vertės palikimų.

Pagal naują įstatymą, giminės Lietuvo
je gaus tik siuntinius, kaip buvo užrašy
ta testamente. Kad tai būtų pildoma, pri
žiūrės testamento vykdytojai, giminės ar 
crauigai, kurie tas pareigas bus apsiėmę. 
Sovietų valdžios įgaliotiniai palikto turto 
neturės teisės paversti į pinigus, rublius 
ir siųsti sena tvarka.

Kaip žinome, Sovietų valdžia ir ilš siunti 
ndų turi daug pelno. Paprastai, siuntinio 
persiuntimo išlaidos ir muitas sudaro 
virš 100% vertės siuntinio prekių. Taigi-

PASIKEITUSI APLINKA
Vasario 24 d. „Valstiečių laikraštis“ at

spausdino V. Ramanausko straipsnį „Me 
lo trumpos kojos“. Įžangoje jis raišo:

„Daug išeivių apsilanko gimtojoje Lie
tuvoje, ilšsiveždami kuo geriausius įspū
džius, pasdkoj'a tiesą apie išgražėjusią tė
viškę darbe žmonių pasiektus laimėjimus. 
Bet ar visi, grįžę po viešnagės £15 tėvų že
mės, taip elgiasi?

Deja, pasitaiko “svečių“, kurie, stengda 
miiesi įtikti reakcionieriams, spausdina iš
eivijos leidiniuose melagingus, tikrovę iš
kraipančius kelionių „įspūdžius“. Viena 
tokių — Al. Rūta, kurios ,,atsiminimus“ 
po Rytų Aukštaitiją išspausdino JAV lei
džiamais žurnalas „Aidai“.

Draugas Ramanauskas yra vienas iš 
nedaugelio išrinktųjų, kurie turi teisę nesi 
skaityti, ką rašo užsienio lietuvių spauda. 
Todėl ir nenuostabui jog straipsnis para
šytas taip, kaip „turi būti“. Įdėmiausia, 
kad autoriui buvo leista apie tai rašyti ir 
viešai paskelbti, jog „Aidų“ žurnale rašy
toja Alė Rūta išspausdino savo kelionės 
po tėviškę atsiminimus.

Kaip Alei atrodo dabartinė Lietuva, ma 
tome iš jos kelionės patyrimų,, o tarybi
niams laimėjimams patvirtinti, Raman aus 
kias varto .Lenino keliu“ kolūkio pirmi
ninko pavaduotojo Bagdono laišką, sklai- 
do užrašius iš susitikimų su tautiečiais ir 
stebisi, keikia vapsva Alę Rūtą įgėlė, kad 
ji taip nepagarbiai atsiliepė apie savo 
viešnagę tėviškėje. Esą, visi atvykusieji 
tik gėrisi tokia didele pažanga ir geru gy
venimu,

Žibama laikraščio skaitytojams būtų 
daug aiškiau jei jie patys, be Ramanausko 
paigalbosį galėtų susidaryti savo nuomonę 
apie tą Alės „melą“, jeigu tie atsiminimai 
ištisai būtų išspausdinti „Valstiečių laik
raštyje“. Ramanauskas cituoja tik keletą 
tų atsiminimų ištraukų:

,Aš pradėjau įsigyventi į kelionės aukis 
tai'člų laukais džiaugsimą. Keliukas — ne
platus bet neblogas, gerai išgrįstas. Lau
kai — žalios pievutės, ploteliai kažkokių 
javų, yietomis ežerėlis., medžiai, krūmai, 
miškeliai, vėl javų laukai, vėl gėlėtos pie
vos, krūmai, upelis upė. ežeriukas, me
džių virtinė...“

„...niekur pakeliui nepatraukė akies 
„puikūs pastatai“. Niekur nemačiau „pui
kios kolchozinės gyvenvietės“.

..Kitados, .kai važiuodavome, pakeliui 
tik banguodavo rugių, kviečių ar vasaro
jaus laukai. Net akys raibuliuodavo javų 
bangavime, o širdis džiaugdavosi: bus duo 
nos. buis pynago, bus miežinių kruopų.“

, Pankui automobilis, vežantis viešnią: 
....pro Maldžius Kunigiškių link pasu
ko... Nesimato apsėtų dirvų... Šklėrių, 
mano senelių, 'gražiausių sodų. Kur jie

LNB REIKALAI
LNB AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

XXXII LNB akcininkų susirinkimą ati
daro pirm. J. Alkis, pasveikindamas susi
rinkusius ir pakviesdamas sek. A. Vilčins
ką perskaityti dienotvarkę. Po to skaito
mas praėjusiųjų metų susirinkimo proto
kolas, kuris vienbalsiai patvirtintas; - 

, T®liau seka klausimai dėl šių. metų 
apyskaitos. . - :

A. Pranckūnąš‘pastebi apyskaitos spaus
dinimo korektūros klaidą. .

J. Levinskas iškelia dideles telefono iš- 
lairas, nemažas sumas, išleistas daržams, 
Liet. Namų salės dekoravimui ir kitąs ne
paaiškintas įvairias išlaidas. Be to, per-| 
daug išleidžiama, „Lynęš“ leidimui. Esą,' 
„‘Budėkime“ pats išsiverčia. Paaiškinimus 
duoda J. Alkis, ir Z. Juras.-,

Vienas .yLynes“ redaktorių, V. Puodžiū
nas, maino, kad už laikraštėlio... spausdini
mą perdaug skaitoma.

K. (Baublys 'klausia anglų revizoriaus 
apie išmokėtas sumas advokatams.

S. Kasparas iškelia - dideles transporte 
išlaidas. D. Banaitis ilgiau aiškina dėl da
romųjų investacijų, reikia mažiau rizikuo
ti: M. Bajorinas siūlo turėti ' finansini^ 
reikalų patarėją. P. B. Varkala kalba taip 
pat apie’investacijas ir klausia, kodėl nej 
buvo paimta geresnių advokatų Sodybos' 
bylai vesti, iškelia Sodybos perkėlimo j į 
Vidurinę Angliją reikalą. M. Bajorinas sa
ko, kad tai jau buvo seniai svarstyta ir 

• žmonės norį turėti. Sodybą toje pat vie
toje. . Bivainis praneša, kad neužilgo pa
aiškės! damų : pirkimo' galimybės Notting- 
hame ir LNB turės progos paskolinti' pi
nigų - ;

Dr. S. Kuzminskas pareiškia savo nuo- 
monę: dėl „Lynes“ leidimo. Laikraštukas 
yra reikalingas, bet dėl išlaidų sumažini
mo neturėtų turėti : daugiau 4 puslapių. 
Turinys, nėra visiškai geras, reikia turėti 
lietuvių kalbos pagrindų škyrelį, bet ne 
spausdinti kokias literatūros ištraukas, 
įkurtų jaunimas nesupranta. Jam aitsako A. 
Vilčinskas: „Lynes“ yra būtinai reikalin
gas; jo’dėka didėja Jaunimo sąjunga, tai 
yra geriausia investacija DELS tęstinu
mui šiame krašte. J. Alkis sako, kad bus 

pusė tenka giminei kilta rusė valdžiai. 
Visi, kurie siunčia siuntinius i Lietuvą 
gimMėrhs, yra tą ’„malidnę“ patyrę; Sovie
tų Sąjungą — tai‘ vienintelis Europoje 
kraštas, kuris taip skriaudžia savo pilieti 
ir jo giminę užsienyje. 

dabar?.. .„Naujosios sodybos“ — kur jos? 
.. Kur vyšnynai, avietynai... mes, vaikai, 
tiek uogų ir džiaugsmo rasdavome.“

Toliau jau Ramanauskas pats aiškinai, 
kiek d'auig darbų nuveikta tarybiniais me
tais toje A. Rūtos lankytoje apylinkėje. 
Tik Alė to nematė... Pamini net ir pavar
des keltų tautiečių, kurie lankėsi tėvynėje 
ir negalėjo atsistebėti ilšgražėjusia Lietu
va ir darbo žmonių laimėj imiaiis.

Tjiasai, daug išeivių apsilanko tėvynėje. 
Vieni parsiveža vienokius, kiti kitokius 
įspūdžius. Vieni pamato daugiau, kiti — 
mažiau. Vieni turi laimės nuvykti į pro
vinciją, tėviškes, kiti tik iš Vilniaus vieš
bučių vežiojami pasižiūrėti įdomesniųjų 
vietų.

Gyvenimas nestovi vietoje. Lietuviai 
darbštūs žmonės. Ir prie esamųjų sąlygų 
jie dirba savo kraštui. Daug padaryta. 
Reikia tik džiaugtis. Tačiau visą laiką tri
mituoti, kaip daro Ramanauskas ir kiti 
.prisiplakėliai, kurių dauguma per jauni 
prisiminti nepriklausomybės metus, kad 
tik tarybiniais laikais padaryta tokia pa
žanga, yrą tikras melas, kuriuo remiasi 
visa sovietinė tvarka.

Per neprikkusemybės laikotarpį Lietu
va padarė milžinišką šuolį į priekį ekono
minio. socčaliinšo ir kultūrinio gyvenimo 
srityse. Maža tokių valstybių Europoje, 
kaip Lietuva, kuri caro Rusijos apleista 
ir karo nuniokota, per toki trumpą laiką 
įpusėjo prisivyti Vakarus. Ir dabar dar 
Lietuvoje išlikę gražiausi pastatai yra Sta 
lyti nepriklausomybės laikais.

Gegužės Pirmosios, Daibo dienos prcigaį 
1940 m. „Vairas“ rašė:

„Mes nepaveldėjoime nei kilmingojo 
kraujo nei herbų nei prisiminimų apie 
triulklšlmiingą salonų gyvenimą. Bet mes pa 
veldiė'j ome nedūžtantį darbo charakterį ir 
darbo tradiciją.

Gegužės Firmoj i atneša mums progą ne 
kovai „už visų šalių proletariatą“, o už 
dirbantlį lietuvį, už visos Lietuvių Tautos 
solidarumą, už lietuviškų Širdžių ir protų 
vienybę, už vertę, grindžiamą ne kilme, 
ne pinigu ir nelaimėmis, o darbu sąžinin
gu- darbu tautai ir kartu sau. Ji primena 
ateitį nulietą iš suktelėjusių pūslių ran
kose. Tik tokia ateitis bus tikrai graži, pa
stovi ir laiminga.“

Be jokios abejonės galime tvirtinti, kad 
be sovietų „globos“ nepriklausoma Lietu
va per paskutines keturias dekadas būtų 
daug daugiau atsiekusi, būtų turtingesnė 
ir .laimingesnė.

• Nevien tik Alė Rūta nusivylusi dabarti
ne Lietuvos aplinka. Tai patvirtina nese
niai iš Lietuvos gauto laiško ištrauka:

j,.,.o klevą ir lieputes, deja, techninės 
— materialinės pažangos entuziastai išro- 

susitarta išlaidų reikalu. S. Kasparo nuo
mone, „Lynes“ ateityje pakeis „Europos 
"Lietuvį“. '■

KJ. Tamošiūnas atmeta užmetimus, jog 
jaunimui neleidžiama užimti vietų DBLS 
ir LNB valdyboj.
' S.- Nenortas pateikia išsamų paaiškini
mą dėl svarbos priimti-rezoliuciją, kuria 
LNB neparduotos 3032 akcijos būtų per
leistos D(BL Sąjungai, kuri tada ji turėtų 
pilną kontrolę Lietuvių Namų B-vėje P. 
■Grybas pasisakė prieš rezoliucijos priė
mimą ir nori, kad tos akcijos liktų užšal
dytos. Jam pritaria S. Kasparas. K. Bau
blys aiškina apie rezoliucijos netikslumus. 
Už 'rezoliučij ą kalba Z. Juras, P. B. Varka- 
la, E. šova, R. šova, P. Petkevičius. Nu
tarta balsuoti slaptu balsavimu. Už rezo
liuciją pėduota 4222 balsai, prieš — 894.

S. Nenortas atsiklausia akcininkų nuo
monės dėl B-vės užregistravimo kaip lab
daros organizacija, čia vėl aiškinamasi, irį 
nutaria dar pagalvoti.

S. Kasparas klausiai, kodėl taip ilgai' me- 
sunandamais naujas vedėjas Sodybai. J. 
Alkis atsako, kad nesiskubinama^ nes no
rimą surasti tikrai tinkamą. Yra keli kan
didatai, reikalas paaiškės po Velykų.

D. : Banaitis iškelia naujo rediaktoitaus 
reikalą. J. Alkis paaiškina, kiald redaktoq 
rius jau 'surastasi, bet jo atvykimo ils Vo
kietijos klausimas" dar- nėra pilnai' išaiš
kintas, reikia gauti' valdžios leidimą.

V.-V. Leonas prašo paaiškinti girdėtus 
gandus-apie velionio J. Matulio blogą prie- 

i žiūrą,. jami. gyvenant Liet. Sodyboje. B. 
Butrimas tai paneigia ir sako, kad a.a. 
Ma'tuliĖf buvo tinkama1! prižiūrimais ir per 
keltas ligoninėn.

Kovo 20 d., tęsiant akcininkų susirinki
mą, Lietuvių Namų direktoriais, vieton 
rotacine tvarka pasitraukiančių Z. Juro 
iir A. Vilčinsko, išrinkti A. Vilčinskas, ga
vęs 4172 balsus, ir -E. Šova — 3260 balsų. 
ZJ Juras gavo-1543 balsus ir todėl liko kam 
didata 'į direktorius.
'H. Vaineikis pasiūlė ir susirinkimas pri 

tarė, kad ateinančių metų suvažiavimas 
taip pat būtų suruoštas Lietuvių' Namuo- 
sei Londone, bet kad nakvynė! delegatai 
būtų autobusu nuvežti į Liet. Sėdybą, nes 
Landome viečibučiai yra labai brangūs.

S. Neinartasį' b-vės direktorius, prašė at
kreipti dėmesį į akcijų saugojimą, kai ku
rie akcininkai jas sunaikiną, neper vesda
mi DHL S-ghl savo mirties atveju. Tuo 

’būdu jie daro didelę žalą visuomeninei 
. -|torganizaci j a! ir nepadaro naudos niekam.

vė su šakntmis, kad padidintų naudingos 
žemės plotą ir turėtų sau medienos. Pana
šaus likimo susilaukė ir nevienas gražus 
parkas, senos kapinaitės ar šimtametės 
sodybos. Dabar jau mūsų krašte atsirado 
drąsių žmonių, kurie kelia balsą, kad per 
didelis prakticizmas žiauriai sužaloja na
tūralią gamtą: ištiesinti upeliai, iškirsti 
paupiai suskirsto laukus tiesiais kvadra
tais, nelieka net vietos 'kur lakštingaloms 
pačiulbėti... Per didelė kaina buvo sumo
kėta už abejotiną naudą tokiu būdui di
dinant žemės plotus, varant žemdirbius į 
daugiaaukščius namus. Dabar jisu daug 
kur vėl statomi vienbučiai gražūs name
liai kaime su sodeliais, tvarteliais. Žmo
gų? gi kaip ir paukštis nori turėti savo 
lizdą. Ir jokios globalinės idėjos negali pa
keisti žmogaus prigimties...“

LIETUVOJE
KAIMO STATYBŲ TRUKUMAI

Kovo 15 d. Vilniuje įvyko kaimo staty
bos specialistų suvažiavimas, kuriame bu 
vo įvertinti atlikti daubai. Tuo pat laiku 
buvo nurodyti ir trūkumai statybininkų 
darbe.

Daug laiko praeina nuo projekto paruo
šimo 'iki jo pritaikymo. Vykdant gamybi
nes užduotis dažnai atsilieka Kėdainių, 
Prienų^ Šalčininkų, Vilkaviškio ir kai tau
rių kitų rajonų statybos organizacijos. .

Ne viskas padaryta gerinant statybinin
kų darbo ir buities sąlygas. Nepakankamai 
statoma 'bendrabučių mažaišeimiamis, ne 
visur organizuojamas statybininkų maiti
nimas darbo vietose.

VAIKAI lEISMO NELAIMĖSE
19>82 m. Lietuvoje eismo nelaimėje žu 

vo 69 vaikai, o 658 buvo sužaloti.
Praeitų metų pabaigoje Lietuvoje buvo 

ketvirtis milijono lengvų lautoimcbilių. 
Vairuotojai dažnai viršiją saugų greitį, 
vairuoja automobilį neblaivūs, pažeidžia 
sankryžų pravažiavimo taisykles. Autoka- 
testrofoje valkai nukenčia labiausiai.

IEŠMININKAS KALTAS...
Buvęs Rokiškio stoties iešmininkas J. 

Čerškus dirbo 'geležinkelyje nuo 1940 iki 
1973 metų. Nuo 1982 m. gruodžio mlėn. dir
ba kiemsargiu. Klausia TIESOS redakci
jos, ar jis turi teisę gauti priedą prie pen
sijos už 31 metų geležinkelio stažą?

Socialinio aprūpinimo ministerijos vir
šininkė, atsakydama į klausimą, itarp kitko 
pažymėjo: „darbo laikas hitlerininkų oto- 
pacijos metais į nepertraukiamąjį darbo 
stažą neįskaitelmiais“. Todėl darbo laikas 
bus kaiičiuoj'amas tik nuo 1940 im. liepos 
21 d. (nepriklausomybės laikotarpis neį
skaitomas) iki 1941 m. birželio 22 d. ir vė
liau „nuo Šiaulių miesto išvadavimo“.

J. ČerOkus dirbo šiauduose, kai jis bu
vo „išvaduotas“.

LIETUVOJE PRIVISO VAGIŠIŲ
šių metų pradžioje 'Lietuvoje buvo su

ruošta „medžioklė“, kurios metu buvo gau 
domi nesimokantys ir niekur nedirbantys 
paaugliai. Apie 40 jaunuolių buvo išaiš
kinta tarp jų Marijampolės vidurinės mo 
kyfclos mokinys Eduardas Filimonovas.

šis paauglys praėjusių metų vieną gruo 
džio dieną iš Juodšilių parduotuvės pavo
gė 100 rublių kainuojančius žiūronus. Dar 
po trijų dienų iš lengvojo 'au'tcmobi'io pa
grobė portfelį, skaičiavimo mašiną, kepu
rę 'ir apie 20 rublių.

Pasirodo, E. Filimonovo tėvai nuolat 
girtauja, namuose balsiausia nešvara ir 
netvarka. Girti' tėvai muša vaikus.

Tame pat'puslapyje TIESA praneša apie 
kitą atsitikimą Telšių rajone.

„Žemės maitintojos“ kolūkio kiaulydė- 
je buvo nuplėšta spyna ir trūko kelių kiau 
laičiiį. Nuo fermos lį kelią vedė šviežias 
rogių.pėdsakas. Už penkių kilometrų tos 
pravėžos baigėsi Tauravo kaime.

Milicija išaiškino, kad rogių pėdsakas 
vedė į to kaimo gyventojo Genadijaus (Bu
tyl kiną namus. Apžiūrėjus jo tvartus, kiau 
laltės atsirado... Pavyko išaiškinti, kad 
G. Butyikinas padarė ir daugiau nusikal
timų. Telšių ir aplinkiniuose rajonuose.

VASAROS LAIKAS
Nuo balandžio 1 d., kaip ir visoje Sov. 

Sąjungoje, Lietuvoje įvestas vasaros lai
kas.

•Laikrodžio rodyklės tą dieną buvo pa
suktos viena valanda į priekį- Lietuvoje 
laikas skiriasi nuo Britanijos laiko trim 
valandom.

?QARBO METU — DIRBK!
Pagal.'J. Andropovo įsakymą dabar ir 

Lietuvoje siekiama įtvirtinti darbo draus
mę. Laikraščiuose dažnai rašoma apie 

• drausmės pažeidėjus.
Štai korespondencijoje iš Kauno sako

ma, kad statyboje prie mechaninių dirbu
sių tą dieną, kai buvo tikrinama, dismbas 
prasidėjo laiku. „Tačiau po pietų darbas 
sulėtėjo, kažin kur dingo darbų vykdyto
jas R’.Gavėnas, o keletas čia dirbusių 
subrangovinės organizacijos vyrų sėdo 
prie koptų ir buteliuko“.
' Gyvenamojo namo statyboje darbinin

kai, užuot pradėję darbą pusę devynių, iš
sijudino tik dešimtą valandą...
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1981 M.
IV. 29-V.J. — DBLJS Lltuantatinl* Savait

galis, 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 Patik. Ang
lijoje.

VIL24-31 d. — Europe* Lietuvilkųjų Stu
dijų Savaitė Augėburge, V. Vokietijoje.

IX.1*. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hall, North Street. Wolverhampton.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
DBLS Wolverhamptono sk — 50.00 sv. 
DBLS Sioke-on-Trent sk. — 20.00 sv.
DBLS Boltono sk. — 10.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

DBLS CENTRO VALDYBA
Posėdyje, įvykusiame 1983 m. kovo 27 

d.. Centro Valdyba pasiskirstė pareigomis 
sekančiai?—-

Pirmininkas J. Alkis, I-asis vicepirmi
ninkas K. Tamošiūnas, II-asds vice-ipinmi- 
mnikas V. Dargia, sekretorius A. Vilčįns- 
sas, iždininkas B. Butrimas, narys organi
zaciniams reikalams E. Šova, narys S. Ne
nortas.

NAUJA JAUNIMO VALDYBA
Savo metiniame suvažiavime, įvykusia

me Lietuvių Namuose kovo 20 d, DĘLJS 
išrinko sekančią valdybą: — Vidas Puo
džiūnas — pirmininkas, Tautvydas Girė
nas, Algis Kuliukas, Jonas Podvoisk'is, Al
gis Siftnickas. — Valdybos mariai.

Suvažiavime dalyvavo 19 narių.
9.

D. BRITANIJOS LIET.
ORGANIZACIJŲ VALDYBOMS

Maloniai prašyčiau visų D. Britanijos 
lieturv'iškų organizacijų, klubų, grupių, vie
netų ir pan. pirmininkų ar vadovų, pri- 
siųs’.'i man savo pilnus adresus, kad'būtų 
■galima sudaryti naujus ir teisingus sąra
šus ir reikalui esant tiesioginiai susirašy
ti.

Prašoma rašyti Tarybos sekretoriui J. 
Levinskui, 11 Wilcock House. St. Marks 
Road, Derby DE2 6AJ. Arba Skambinti 
tel- Derby 364928.

Iš anksto lieku dėkingas.
J. Levinskas 

Tarybos sekretorius

EKSKURSIJOS NEBUS
Nesusiilr.kus re ik i amam Skaičiui norin

čių sklisti į LIETUVIŲ DIENAS Čikagoje, 
ekskursija iš Londono nebus organizuo
jama.

Kiekvienas turi pasirūpinti savo kelio
ne ■atskirai.

Lesinai
VELYKŲ PAMALDOS |IR DVASINIS 

SUSITELKIMAS LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE

Eld. ketvirtadienį (kovo 31 d.) pamaldos 
8 vai vakare.

Did. penktadiesį 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 (neprivaloma šven 
tė) Mišios bus 11 vai.

Did. ketvirtadienį vakare pamaldų me
tu ‘ir prieš pamaldas išpažinčių klausys 
kun, Aleksandras Geryba ir pasakys pa- 
mckslus.

Bradferdas
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 27 d. (įvyko DBLS Bradford© 

skyriaus narių metinis susirinkimas. Pir
mininko pranešime paminėta Sąjungos 
Sąjungos Centro Valdybos ir skyrių pas
tangos, rašant laiškus Europos Parlamen
to nariams, prašant paremti Pabaltijo 
klausimu rezoliuciją. Taip pat .paaišlkinti 
Sąjui. gcs na-i-ijr -įstatai. Pranešimus papil
dė sekr. J. Adamonis ir kasininkė A. Gal- 
buogienė. Skyriaus pirm. A. Bučys ir 
sekr. J. Adamonis palikti savo parcigcse, 
kas. A. Grlbuogienei pasitraukus, tom pas 
ra.gom išrinkta Vaičekauisikiieinė. I DBLS 
suvažiavimą atstovu išrinktas J. Adamo- 
nis.

Vienoj tailty (dėta akaiktasa kataa 54* 
sv. ui *ol|. Didesni skilkime I aMtankaneai 
brangiau.

Ui laikraštyje kieno nors spiusritaaaaų 
jų skelbimų turini nei leidėjai, Mi redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš Mikita 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nno. 
monę.

A.A. KUN. J. KUZMICKIO 
PAMINĖJIMAS

Kovo 7 d. pamaldose paminėta A.A. kun. 
Jono Kuizmlckio mirties metinės. Šv. Mi
nias aukojo kaini. V. Namaitis dlr kun. A. 
Geryba, kuris ir pamokslą pasakė.

Po pamaldų Vyčio (klubo salėje, iškil
mingų pietų metu kalbėjo kan. V. Kamai
tis, kum. A. Puitce, Bražinskas. P. Dzidoli- 
kas ir A. Bučys. čia kalbėta 'apie kun. J. 
KiuznriiCkį, kaip rašytoją, poetą, (kritiką, 
mokytoją iir žmogų — visuomenininką.

Bažnytinio Kcm. pir. A. Kadžionis iš
reiškė padėką visiems prie minėjimo pri- 
sidėjusiems Ir dalyvavusiems.

Surengtu kun. — rašytojo Jono Gailiaus 
-Kiuzmickio raštų ir nuotraukų parodėlė.

Koncertinis gimtadienis
Kovo 7 d. klube atšvęstas klubo narės 

Erikos Budrienės gimtadienis, įdomus tuo 
kad nebuvo kalbų, o be galo daug dainų. 
Pr. Dzado'kkui vadovaujant, išdainuota 
daugiausia žinomesnės liaudies dainos, o 
it daiindlnir kų buvo .gerų iš vietinio vyrų 
siksteto ir ponios garsios dainininkės. Tai 
tikrai žavus koncertas., parodęs kokia tur 
tinga yra mūsų liaudies kūryba. A-tas B.

Derby
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Derby Skyriaus Valdyba kviečia 
visus narius ir nemarius iį susirinkimą, ku 
ritame dalyvaus Centro Valdybos nariai 
V. Dapgis ir E. šova. Bus pranešimas iš 
DBLS metinio suvažiavimo, dlr diskusijos 
apie kiltus aktualius Mausimus. Su'Sfatoki- 
.mas įvyks balandžio 9 d., Ukrainiečių 
Klulbe, 27 Charwocd St. Pradžia punktua- 
litad 18.30 vai.

Leigh
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 19 d. 'įvyko 'Leigh skyriaus meti
nis narių susirinkimas, kuriame aptarti 
visi skyriaus einamieji reikalai ir prieita 
prie naujos sk. 'valdybos rinkimu. Pirtmi- 
rinkaujančiam -A. Bnuzgiui pasiūlius, pa
silikta senu vaidyba (šiems metams. Pirm. 
J. Blažys. vicepiinm. A. Gramauskas, sekr. 
J. Pilipavičius, ikasin. M. Antakalni enė. Re 
vizijos kcmlsijon išrinkt: B. Alekna. K. 
Narbutas ir V. Miškinis.

Per klausimus ir sumanymus pirm. A. 
Bruzgys iškėlė klausimą ir pasiūlė paau
koti tam' tikrą sumą iš mūsų skyriaus ka
sos Tautos Fondui. 'Buvo nutaria — 20 
svarų. Be 'to A. Gudelis dar pravedė rink
liavą, kur buVo surinkta 11 svarų, tad vi
so 31 svaras.

Baigiantis susirinkimui skyr. pirm. J. 
Blažys apgailestavo dėl sumažėjusias veik 
los. Kai kas paseno, gal dar yra ir apsi
leidimo. Kaip matosi, (šiais melais nepada- 
rysim ekskursijos į Manchesterio lietuvių 
klubą per Velykas, kur kiekvienais meteis 
važiuodavome.

Buvusiai ir esamai skyr. vaidybai geros 
sėkmės. J. P-čius 

Manchester^
MARGUČIŲ IKONKURSAS

Manchesterio Lietuvių Soc. Klubas 'ba
landžio 4 d.. Velykų antrą dieną, savose 
patalpose ruošia

Margučių (ir Kepurinių pasirodymą.
Gražiausi margučiai bei kepurinės bus 

apdovanotos atitinkamomis premijomis.
Praišcmę kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Klubo valdyba

MIRĖ STASYS SKVARSČIUS
Kovo 25 d. savo namuose rastas negyvas 

prie stalo sėdintis Stasys Skvarsčlus. 56 
metų amžiaus. Mirties priežastis — trom
bozė. Prieš 15 mėnesių turėjo pirmą šir
dies ataką.

Velionis buvo 'gimęs 1926 m. gruodžio 20 
d. Požemiškių kaime, Dulklšto valsčiuje, 
Zarasų apskrityje, mažažemio ūkininko 
šeimoje ir turėjo tris brolius ir seserį, ku
rie dabar tebegyvena; neseniai buvo nu
vykęs jų aplankyti. Lankė žemės ūkio mo
kyklą, kurią baigė gerais pažymiais. Ka
ro metu tarnavo lietuvių daliniuose, ku
riuos vokiečiai išvežė į Vokietiją ir įjun
gė iį vokiečių kariuomenę. Ten sutaikė 'ka
ro galo.

1947 m. atvyko ii Angliją „Oksford Dra
gon". Gyveno Škotijoje ir dirbo anglių ka
syklose. 1952 m. atvyko i Manchesterį ir 
dirbo įvairiose 'įmonėse, galiausiai šofera-

vo. Prieš kelis metus įsigijo namą. Buvo 
nevedęs. Turėjo ilgametę draugę Vandą 
Bagdonavičienę (našlė), su 'kuria rengėsi 
apsivesti per Sekmines. Kitų draugų ne
turėjo. Lietuviškoje veikloje nedalyvavo. 
Buvo lietuvių klubo narys, kurią svarbes
nėmis progomis aplankydavo, o taip pat 
ir lietuviškas pamaldas.

Laidotuvės įvyko kovo 5 d. Kan. V. Ka
iraitis St. Chad's bažnyčioje 'atlaikė gedu
lingas pamaldas ir pasakė pritaikytą pa
mokslą. -Palaidotas Mostomo kapinėse lie
tuvių skyriuje prie Aušros Vartų pamtlnk- 
lo. Dalyvavo apie 40 žmonių, kai kurie 
jų atnešė po puokštę gėlių.

Ilsėkis, Stasy, ramybėje.
Po laidutuvių visi dalyviai buvo pak

viesti į lietuvių klubą arbatėlei, 'kurią pa
ruošė V. Bagdonavičienė.

Mes visi giliai užjaučiame jo artimuo
sius ir kartu liūdime. A. P-kis

Prestonas
į'DOMUS PRANEŠIMAS

Kovo mėn. 26 d. Prestono Skyriaus gru
pė narių nuvažiavo į Rodidalėj įvykusi 
susirinkimą pasiklausyti Rochdalės ir 
Prestono skylių (įgaliotinio D. Banaičio 
pranešimo iš visuotino Lietuvių Sąjungos 
suvažiavimo Londone.

Po labai įdomaus pranešimo sekė disku
sijos. Todėl būtų laibai gerai, kad daugiau 
tautiečių atsilankytų ir tucmi tikrai dau
giau sužinotų 3š Lietuvių Sąjungos veik
los D. Britanijoj.

Klausydamiesi iiš šalies visokių liežu
vavimų, mes tik atsitelinam nuo lietuviš
kos veiklos, darome žalą vieningatn tauri
ni ai.n darbui.

Neiešlkckime garbės sau. Garbė yra tar
nauti savo tėvynei.

Prestoniečiai dėkoja Rcehdalės skyriaus 
pirm. D. Banaičiui už taip įdomų prane
šimą Ir rochdaMečių vaišingą priėmimą.

M, 'Ramonas

Sioke-on-Trent
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS IR 
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 19 d. the Archers aludėje, May 
Banke, įvyko DBLS-gos Stoke-on-Trent 
skyriaus narių metinis susirinkimas. Sto- 
ke-on-Trent Skyrius apjungia Stoke-on 
Trent ir Newcastle miestų lietuvius, o pats 
Stoke-on-Trent susideda iš penkių mažes
nių miestelių. Didelę susirinkusiųjų dalį 
sudarė newkastelieciai lietuviai gyvenan
tieji May Banko priemiestyje: p. Puodžiū
nai, p. Vencaičiai, J. Pavilavičius ir K. 
Kamarauskas. Tunstalį atstovavo Vt. And- 
rušlkevičiuis jun., skyriaus garbės nario 
Vytauto Andruškevičiaus sūnus ir Pr. Bal
nys. Biddulphą — A.Jurgelevičius, PitshiU 
— p.Kalsevičiai, Longtoną — J. Aukštikal
nis, Chestertoną — p. Mosteikai ir Han
ley — Dargių šeima. Jeigu Tunstallyje ir 
Baddulphe gyvenantieji lietuviai būtų pa
judėję — tai šioje aludėje susirinkimui 
vietos neužtektų.

Vasario 16-tos minėjimas
Vytautas Andruškevičius, buvęs pirmi

ninkas, prisiuntė susirinkimui laišką:
„Vasario 16-tos prog-a sveikinu jus vi

sus čia susirinkusius ir linkiu šią šventę 
ateityje švęsti Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Aš atsiprašau, kad dėl savo metų ir ligos 
negaliu čia su jumis būti.

Prašau jūsų pamiršti asmeniškumus ir 
jungtis j vieningą būrį. Tik būdami vie
ningi— būsite pakankamai stiprūs įveik
ti priešo eiles. Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjunga nėra partinė gru'pė ar žu
vininkų draugija. Sąjunga yra visus lie
tuvius apjungianti — kovojantis vienetas, 
o jos nariai — to vieneto kariai, šios šven
tės proga kviečiu visus lietuvius, atnau
jintom jėgom, .stoti į kovą už Nepriklauso
mą Lietuvą“.

Vasario 16-tos reikšmę ir prasmę ang
liškai susirinkusiems paaiškino M. Mus
teikienė.

„Po paskutiniojo padalinimo 1795 m. — 
ji kalbėjo — Lietuva buvo Rusų Imperi
jos pavergta iki 1915 m. Lietuvių Taryba 
1918 m. Vasario 16 d., Vilniuje paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybę“. M. Mustei
kienė perskaitė Nepriklausomybės paskel
bimo aktą. Baigdama ji susirinkusiems 
priminė, kad šią šventę švenčiame norė
dami pagerbti žuvusius už Lietuvos lais
vę ir priminti pasauliui, kad Lietuva 
šiandien yra neteisėtai Sovietų Rusijos 
okupuota“.

Oficialioji dalis buvo baigta tylos mi
nute.
Skyriaus veikla

Skyriaus pirmininkas pranešime sumi
nėjo skyriaus atliktus darbus ir ateities 
daribų gaires.

„Skyriaus valdyba — sakė jis — gali 
atlikti tik tuos darbus — kuriems Sky
riaus nariai pritars“.

Praėjusių metų bėgyje paminėjome Mo
tinos dieną ir dalyvavome Bradforde Mai
ronio minėijme. Mintis suruošti Keele uni 
versitete iškilmingą Vasario 16-tos minė
jimą, nei valdyboje, nei narių tarpe nera
do pritarimo.

Skyriaus valdyba palaikė ryšį su Euro
pos parlamentarais, prašydami jų parem
ti Otto von Habsburgo rezoliuciją reika
laujančią pripažinti Lietuvai teisę būti ne- 
priMausoma. Kaip žinote, ši rezoliucija 
buvo priimta 98 balsais. Prieš balsavo 6 
ir 7 susilaikė. Šis Europos parlamento nu
tarimas bus perduotas Jungtinių Tautų

dekolonizacijos komisijai, kad ji duotų nu
tarimui tolimesnę eigą.

1983 m. sausio 8 d. buvo padėti pagrin
dai lietuviškai dirbtuvei atidarant skai
tyklą. Dirbtuvėje bus ruošiamos paskaitos, 
skaitomi literatūros veikalai, mokomasi 
lietuvių kalbois, rodomi filmai ir sudaro
mos meno ir kitų darbų parodos. Skaityk
la veikia kiekvieną šeštadienį nuo 2 vai. 
iki 6 vai. vakaro. Be periodinių leidinių 
joje yra knygų pasiskaitymui. Valdyba 
dėkoja skaitykloje atsilankiusiems ir ją 
parėmusiems lietuviams. Skaityklą parė
mė knygomis kun. Matulis, MIC, Br. Zin- 
kus, J. Beinortus ir Vt. Keris, o aukomis 
— p. Sasnauskas ir A. Jurgelevičius.

Metų bėgyje skyriaus valdyba ir nariai 
aplankė, gyvenantį Valijoje, sunkiai ser
gantį H. Šovą. Netoli Lichfieldo St. Ma
tters ligoninėje esančius lietuvius G. Bra
žinską ir P. Bulatovą valdybos nariai ap
lanko bent kartą mėnesyje nuveždami 
jiems dovanėlių ir lietuvišką spaudą.

Šie metai yra „Aušros“ metai, todėl 
kiekvieno lietuvio pareiga yra paremti lie
tuvišką spaudą, ypatingai vienintelį Euro
poje „Europos Lietuvį“.

1983 metais valdyba siūlo suruošti Mo
tinos dienos minėjimą ir išvyką į Wol- 
verharriptoną.

Valdyba prašo iš skyriaus kasos pada
ryti sekančius išmokėjimus: Tautos Fon
dui £20, DB'LS-goi (solidarumo mokes
tis) £10, Tautinės Paramos Fondui £10 
ir Skyriaus skaityklai £10.

šiais metais į Amerikoje vykstantį Pa
saulio Lietuvių Seimą ir Pasaulio Lietu
vių V Jaunimo Kongresą vyksta skyriaus 
valdybos narys VI. Dangis ir skyriaus na
rys V. Puodžiūnas, „Lynes“ redaktorius.

Savo pranešimą baigdamas pirmininkas 
visų narių prašė didesnio susiklausymo ir 
kvietė visus į talką.

Skyriaus iždininkas, Br. Puodžiūnas, 
pranešime paminėjo, kad 1983 metus už
baigiame su £21 likučiu, kurį perkeliame 
į 1983/84 metų sąskaitą.

Revizijos komisija patikrinusi sąskaity
bą rado, k.ad ji yrą tiksliai ir atsakomin- 
gai vedama.

Senoji skyriaus valdyba buvo perrinkta: 
pirmininkas — VI. Dargis, sekretorius — 
Zaveckas, iždininkas — Br. Puodžiūnas, 
valdybos nariai — S. Andruškevičius ir 
A, Petronis. Revizijos komisijon buvo 
perrinkti N. Dargienė ir K. Kamarauskas.

35-me DBLSigos metiniame atstovų su
važiavime Stoke-on-Trent dkyrių atstovams 
Br. Puodžiūnas.

Aptarus kitus skyriaus reikalus, minė
jimas — susirinkimas buvo užbaigtas. :

VI. Dalyvis

Lenkija
LENKUOS LIETUVIŲ POSĖDIS

Kovo 19 d. Seinuose posėdžiavo LVKD 
komiisija, kuri svarstė Dariaus -'Girėno 
skriid'ilmo 50 matų sukakties,, programą. 
Patį minėjimą planuojama suruošti lakū
nų žuvimo vietoje, Soldino . inąičkelyje. 
Manoma, kad liepos 17 d. ten. .'Suvažiuos 
daugiau žmonių, negu buvo 1981. metais.

Punsko jaunimas jau yra 'Paruošęs sa
vo programos dalį. Belieka gauti valdžios 
leidimą dideliam sąskrydžiui. Raugėjai ti
kisi. kaid leidimais buis gauitas, jeigu kraš
te bus ramu. . u

Sekmadienį posėdžio dalyvė®! buvo nu
važiavę į „lietuvių šeštinę“ — Punską, 
kur 'dalyvavo lietuviškose pairpaidose.

Vokietija
MANO (BRANGŪS PARAPIJIEČIAI — 

GERIEJI IŠTIKIMIEJI LIETUVIAI !
Garbė Jėzui Kristui!

Kristaus Prisikėlimo šventės proga nuo
širdžiai sveikinu Jus bei visus Jūsų gi
mines čia ir kitur įgyvenančius. Su Jumis 
pasilieku maldoje ir tikėjime. Velykų Pir
mą Dieną atlaikysiu už Jus ir ipag'al Jūsų 
intenciją vienas šv. Mišias. Tai mano 
šventinė dovana. Priimkite ją kaip padė
kos ir pagarbos ženklą.

Malonu būtų, kad Jūs atvyktumėte i 
šias pamaldas ir visa (širdimi užtrauktu
mėte Linksma Diena mums nušvito“.

Linkiu Jums Prisikėlusio Jėzaus ramy
bės ir dvasinės stiprybės! Aleliuja!

Visada Jūsų paslaugoms —
Kun. V. šarka

HAMBURGO APYLINKĖS LIETUVIŲ 
SAVIŠALPOS VEIKLA

Hamburgo Apylinkės Lietuvių Savišal- 
pa kovo 18 d. turėjo metinį suišlrinkimą. 
Išrinkta nauja valdyba: I. Sragauskis — 
pirmininkas. R: Baltulis — vicepirminin
kas, A. MaJši'dlauskienė — vicepirmininkė, 
E. Banevičienė — sekretorė Ir A. Gedvilą 
— kiaisininkias. Kontrolės komisijbn išrink 
ta inž. K. M-ašidlauskias ir E. Baliuliehė.

Metinės pajamos DM 3.954,59
„ išlalildos n> 2.992,00

likutis DM 962,59

Didesnės išlaidos padarytos šalpos ir 
.kultūriniams tikslams; nes , Savišalpos 
tikslias teikti paramą patekusiems ii 'Vargą 
lietuviams ir vykdyti — plėtoti lietuvių 
tėvynės kultūrinio palikimo apsaugą.

Savišalpią turi 23 narius ir kviečia kitus 
lleituivlus įstoti1 draU'gJilj-oo nariais.

I. įSragauskis

JAUNIMO KONGRESO FONDAS
1983 m. DBLS metinis Suvažiavimas Pri 

ėmė sekančią rezoliuciją: „DBLS suvažia
vimas, išklausęs DBL Jaunimo Sąjungos 
atstovės pranešimą, ragina visus Britani
jos lietuvius remti jaunimo veiklą ir Pa
dėti mūsų jauriiimo atstovams 'dalyvauti 
V-ame Pasaulio Lietuvių Jaunilmo Kong
rese, kuris įvyks Š. Amerikoje.“

IV PLJK Britanijos Pagelbinio Ketinė 
lėto Patikėtiniai ir DBiLJS Valdyba nuta
rė dirbti drauge, ir pravesti Jaunilmo. Kon 
greso Fondo vajų, su tikslu surinkti 2000 
sv. Pinigai bus panaudoti dalinai sumažin
ti D'BLJS atstovų išlaidas dalyvaujant 
Kongrese. Pagrindinę relę vajaus prave- 
■dime iimiasi Jaunimo Sąjungos Valdybai. 
Pradžia jau padaryta — Jaunimo 'Sąjunga 
įmokėjo 1'33.80 sv. į Pagelbinio Komiteto 
banką.

Kai'p .padėti jaunimui atsiekti savo tiks
lą? Pirmiausia, kiekvienas Bmitan'ijcs lie
tuvis kviečiamas nusipirkti Jaunimo Kcmg 
reso loterijos bilietą. Pastaruosius galima 
įsigyti Lietuvių Klubuose ir DBLS Sky
riuose. 'Loterijos piniginės 'premijos bus 
50 sv., 25, dvi po 10 sv., ir 5 sv. Atskiro 
b lieto kaina 10 penų, knygutės kaina 1 
sv.. Loterijos traukimas bus Lietuvių So
dyboje, gegužės 29 d- (ne gegužės 1 d., 
kaip atspausdinta ant bilietų).
• Londono ir apylinkių lietuviai kviečiar 
mi gausiai dalyvauti Muzikos ir Pantomi
mos Vakare, gegužės 14 d.. 19.00 vai., The 
Place teatre, Dukes Road, London WC1 
(sieteli Euston, St Pancras ir Kings Crciss 
stočių). Programą attiks pianistė Raminta 
Lamipsatyilė Iš Vokietijos, ir pantomimos 
artistas Žigimantas Banevičius iš Prancū
zijos. Vakarą rengia DBLJS Valdyba, ir 
visas pelnas skiriamas Jaunimo Kongreso 
Fondui. įėjimas kaina 4 sv. Bilietus gali
ma užsisakyti iš anksto iš Vido Puodžiū
no, ral’cnt Lietuvių Namų adresu. Čekius 
ir pašto perlaidas prašoma rašyti „Lithu
anian Youth Congress" vardu.

Klubai bei DBLS Skyriai kviečiami pa
dėti savo kolonijos jaunimo atstovams da
lyvauti Kongrese. Pšrlnkti atstovai yra iš 
Londono, Nottingham©, Stcke-on-Trent, ir 
Škotijos. Škotijos Lietuvių Klubas ir DB 
LS Skyrius jau pažadėjo remti salvo atsto
vę, Madalene Patterson.

Laukiama panaši parama ir iš Anglijos 
'kolonijų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — Didžiosibs 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.

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

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

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

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

lumbas bažn., Highroad Wil Lane.
Manchesteryje — balandžio 24 d., 12.30 

vai.

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS
Kaip praneša Hamburgo liet, informa

cinis biuletenis (Nr. 5, 1983), Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo sukaktis bu
vo palminėta daugelyje Š. Vokietijos vie
tovių.

Neustadt'e lietuvi ai daly vavo pamaldo
se, o paskui susirink© parapijos salėje. 
Šventinį stalą paruošė Teklė Ničienė, Ema 
Simianavičienė, E. Rimkuvienė. V. Vašikie 
nė ir kt. Po kun. V. Šarkos prakalbos, se
kė dainos ir plokštelių muzika.

Luebecko bažnyčioje buvo lietuivilškoB 
panrfdos ir pamokslas. Visi sukalbėjo spe 
cialią maldą už Lietuvą ir (lietuvius. PO 
to „Carito1 salėje buiv© iškilmingas posė
dis ir turt:nga prog-cma. Kalbą pasakė 
■apylinkės pirm. Pranas Kotkiis. meninę 
pirpgramą pravedė Elena Tesnavlenė su 
'sayiveikinČrikislis.' Buvo suneštinės vaišės.

Bremeno lietuviai šv. Uršulės bažnyčio
je išklllausė mišias ir pasimeldė už Lietuvą. 
C ietsm.es vargonais palydėjo prof. dr. Vy
tenis M. Vasyllūnas. Po to buvo v-argoną 
muizitkos koncertas. Parapijos salėje vts 
susirinkę prie kavos puoduko šeimyniškai 
praleido vakarą-

Bad Zwischenahno lietuvius buvo su
kvietęs į minėjimą naujas enenglng'as šks 
apylinkės pirm intakas O. Kriiauza. Bažny
čioje pamaldas atlaikė du kunigai — kun. 
V. Šarka ir kun. (P. Ginčius. Vėliau salėje 
buvo paskaita, dekdlamacijos, dainos, mu
zika ir šokiai. į
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