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LIETUVOS VYSKUPAI
LIETUVOS VYSKUPŲ VIZITAS 

ROMOJE
Keturių Lietuvos vyskupų atvykimas į 

Romą atkreipė užsienio spaudos dėmesį '.į 
Lietuvos Bažnyčią ir jos problemas. Di
džiosios spaudos 'agentūrą ir laikraščiai 
paskelbė žinią, kad' trečiadienį į Rantą at
vyko Kauno Ilr Villkaviškio apaištaliinils ad
ministratorius vyskupas' Liudas Povilonis, 
Kaisiaddrių vyskupijos apaištaliniš admi
nistrator ii rs vyskupais Vincentas Sladkevi- 
čite, Telšių vyskupijos ir Klaipėdos pne- 
latūros a|pa!štalinis administratorius vys
kupas Ant amas Vaičius ir Panevėžio vyslkiu 
pijo® apaštalinis 'administratorius vysku
pas Knilkščiūnia's. Spauda ątlkrelpė dėmesį, 
jog tai nirimas grupės lietuvių vyskupų 
oficialus vizitas Vatikane po Antrojo pa
saulinio karo. Iki Šiol Lietuves vyskupial 
neturėjo galimybės drauge atvykti į Ro
mą. Bet ir šį karią, pastebi! spaudos aigen- 
tyros ilr laikraščiai!, ne visi Lietuvos vys
kupai galėjo atvykti į Romą. Spauda Pa
sigenda Lietuvos sostinės Vilniau® vysku
pijos apaštalinio administratoriaus vystau 
po Julijono Steponavičiaus, kuriam, kaip 
požymi Italijos katalikų dienraštis ,,Av- 
veniire“, buvo sutrukdyta drauge su kitais 
'.yskupais 'aplankyti Popiežių. Reuterio ir 
Associated Press agentūros, iš savo nu
sės, atikireipdamos dėmesį, kad į Romą at
vykusių Lietuvos vyskupų tarpe nėra vys
kupo Juilijono Steponavičiaus, [primena, 
kad jis jau daugiau negu 20 metų yra iš
tremtas iš savo vyskupijos ir gyvenai ma
žame Lietuvos miestelyje. Lietuvos kalteli 
kai trokSta, rašo Reuterio agentūra, kald 
vyskupui Steponavičiui būtų leista vėl 
sugrįžti 'į savo vyskupiją. (K.L.)

VOKIEČIAI APIE LIETUVOS 
VYSKUPUS

Žinomas Vokietijos dienraštis „Frank
furter Allgemeilnle Zeitung“ (IV. 12) pra
nešdamas apie Lietuvos vyskupų vizitą 
Romoje, požymi, kald Popiežius Jonas Pau
liui! II priėmė juos Vatikane atskirose au„ 
dijencijose.

Išvardijęs keturi® vyskupus ir jų aldimi- 
nistrunjiamas vyskupijas, laikraštis pažy
mėjo, jog 'antrojo pasaulinio karo metu 
suriktai nukentėjusi Lietuva dabar neturi 
pilnateisių reziduojančių vyskupų, bet tik 
apiištalinius vyskupijų administratorius. 
Vatikano požiūriu tas yra reikšmingas 
Skirtumas.

Vatikano pasitarimuose dalyvauja taip 
pat Vilniaus ‘arkivyskupijos kun. Algis 
Gatauėkau. Jis pavaduoja tos arkivyskupi
jos administratorių vysk. Julijoną Stepo
navičių, kuriam tos pareigos buivo patikė
tos 1955 metais, beit nuo 1961 m. sovietų 
valdžia neleidžia jam jų eiti. Pagal pra
nešimus, Julijonas Steponavičius esąs tas 
vyskupas, kurį popiežius 1979 metais pa
kėlė „in peotore“ |į kardinolus.

Tarp Maskvos vyriausybės ir Vatikano 
tebevyskta rungtynės dėl dviejų Bažny
čiai svarbių dalykų: pilnateisės Bažnyčiai 
priimtinos ir valstybės pripažintos vysku
pų hierarchijos įsteigimo, ir sielovados ga- 
lim-ybių tarp tikinčiųjų. Abiejų neleidžia 
sovietų valstybė.

I PREL. J. GUTAUSKUI, 
Škotijos lietuvių 

1 dvasios vadui įnirus,
1 Škotijos lietuviams
I reiškia gilią užuojautą 
Į L.S.S. Vadija, Sesės ir Broliai

Didžiai Gerbiamam ir mylimam 
Prelatui JUOZUI (GUTAUSKUI 

mirus,
Škotijos lietuviams, betekus 

ilgamečio Dvasios Vado, 
visuomenininko ir poeto, 

reiškia nuoširdžiausią užuojautą 
Bradfordo ir apylinkės lietuviai

Antano Tirevičiaus broliui 
Lietuvoje mirus,

A.M. Tirevičius ir jų šeimoms 
reiškiame užuojautą jr 

kartu liūdime
J. Masiauskas ir šeima

Klubo barei 
ONAI GUDIENEI mirus, 

jos dukroms ALDONAI ir LAIMAI 
i reiškia (nuoširdžiausią užuojautą 

„Vyčio“ klubo valdyba ir nariai

V1D. RYTAI
SUSPROGDINTA JAV AMBASADA 

BJEIRUTE
Balandžio 18 d. Beirute, Libano sostinė

je, milžiniškas sprogimas sugriovė dalį 
Amerikos ambasados rūmų, užmušdamas 
apie 50 žmonių ir sužeisdamas virš šimto.

Policijos nuomone, teroristas privažiavo 
automobiliu su sprogstama medžiaga prie 
septynių auk’tų ambasados rūmų ir su- 
prolgdlino visą krovinį, pats žūdamas ./ka
iri ikadzės“ būdu. Vėliau, grupė, pasivadi
nusi „Islamo kovos frontu“, pasisakė 'įvyk 
džius! puolimą. Laikraščiui AL LIWA 
buvo piasakyta telefonu: „Tai yra Irano 
revoliucijos kampanijos dalis prieš impe
rialistų taikinius visame pasaulyje“. Si 
grupė įvykdžiusi keletą puolimų prieš kie
lių valstybių kairinius dalinius, kurie sau
go taiką Libano sostinėje ir apylinkėse.

Tarp užmuštų ir sužeistų yra JAV ka
rių ir ambasados personalo narių, bet am 
basadorius Robert Dillon liko gyvas ir tik 
lengvai sužeistas.

Amerikos administracija remia derybas 
larp Izraelio ir Lilbai.ro, siekiant pašalinti 
iš Libano teritorijos svetimų valstybių 
kariuomenę, kurios -ten yra per 70.000.

Iralruo žinių agentūra Teherane pažymė
jo, kad sprogimas yna Palestinos partiza
nų darbas.

SOV. RUSIJOJE
3 SUĖMĖ DISIDENTŲ GYNI

Iš disidentų šaltinių Maskvoje saižtooibaį 
kid balandžio 2 d. KGB ipareigūnai ten 
suėmė Vladimirą Albrechtą, Amnestijos 
Internacionalo Maskvos skyriaus narį. Jis 
kaltinamas antisovietine veikla.

Albrechtas yra teisininkas. KGB įta
ria kald jis parašė teisinių patarimų disi- 
dentamis knygelę.
SUIMTAS MAKSVOS GASTRONOMO 

DIREKTORIUS
Sovietų laikraštis MOSKOVSKAJA 

PRAVDA (iIV.14) pranešė, kad didžiau
sios maisto parduotuvės „Gasitroniom“ 
Maskvoje diiirektorius ir penki vyresni pa
reigūnai buvo suimti pareitų metų lapkrtL 
čio ir gruodžio mėnesį už prekių ilr maisto 
produktų, vogimą.

Piarduptavė yra Gorkio gatvėje, netoli 
Kremliaus. Tarp jos klijentų yra daug 
aukštesnių pareigūnų, 'todėl parduotuvė
je paprasta:' yra daugiau prekių, negu* ki
ltose tos rūšies parduotuvėse.

Parduotuvės direktoriumi buivo Juki j So 
kololv, prabangiai gyvenęs ir turėjęs pažin 
čių su sovietų politinėmis viršūnėms.

SIR II. WILSON APIE TROCKISTUS
Buv. Britanijos miin. pirmininką®' Sir 

Harold Wilson, lankydamasis Sov. Sąjun
goje, balandžio 19 d. Maskvoje sumuoštoj'e 
spaudos koniferenclljoje pasakė, kad troc- 
kisitai, infiltruoti Britų Darbo partijoje, 
sudaro didelę problemą. Atsakydamas l 
žumialiisito klausomą, jis pasakė: „Jūs gali
te juos pasiimti pas save“.

Po to Sir Harold Wilson pridūrė, jog jis 
nemano, kad šliuo metu įSoiv. Sąjungojle 
yra daug trockistų.

Kaip žinoma, sovietų agentai nužudė 
petį L. Trockį, buv. Sovietų krašto apsiau
go-■ komisarą, ir daug trockistų sušaudė, 
o likusius persekioja. •

MADRIDO KONFERENCIJA VĖL 
POSĖDŽIAUJA

Po trumpos pertraukos, balandžio 19 d. 
Madride vėl pradėjo posėdžiauti Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferenci
ja, kuri dabar turi susitarti dėl baigiamo
jo dokumento, priimtino visoms 35 vals
tybėms, dalyvaujančioms konferencijoje.

Baigiamojo dokumento projektą naruo
se neutralių ir blokams nepriklausiančių 
valstybių delegatai. Tačiau tas projektas* 
ka’p pasakė Vak. Vokietijos ambasadorius 
Jor-g Kasti, nevisai patenkina Europos 
Ekonominės Bendruomenės 10 valstybių, 
kurio® norėtų jį pataisyti kai kuriose vie
tose.

JAV 'ambasadorius Max Kampetman pa
sakė po pirmo posėdžio, kuris vyko Prie 
uždarų durų, kad tarp JAV nuomonės 
dėl projekto ir 'kitų Vakarų valstybių yra 
mažas skirtumas. Vakarų valstybės siekia 
tikresnių garantijų, kad įsipareigojimai 
dėl 'žmogaus teisių būtų vykdomi.

OFENZYVA AFGANISTANE
Vakarų diplomatiniai sluoksniai patyrė, 

kad Sov. Sąjungos ir Afganistano kariuo
menė pradėjo didelę ofenzyvą pri'elš parti
zanų įsitvirtinimus arti Irano sienos.

Kovos su partizanais vyksta keliose vie
tose: pietuose prie Kandalkar miesto, Lo- 
galr slėnyje šiaurėje nuo Kabulo ir kitur.

Kabulo radijas pranešė, kad revoliuci
nis teismas Kabule nuteisė vieną partiza
ną minties bausmę ir septynis kiltus kalė
jimo bausmėmis už bombos padėjimą pra
eitų metų lapkričio mėn., (kada žuvo ketu- 
11 žmonės ir 34 buvo sužeisti.

Lenkija
L. IVALĘSA KALBĖJOSI SU 

KARD. GLEMPU
Lenkijos pogrindžio Solidarumui para

ginus visuomenę dalyvauti Gegužės Pirmo 
sios demonstracijose, saugumo organai su
ėmė du Solidarumo aktyvistus, kurių mi
licija ieškojo.

Balandžio 17 d. Varšuvoje miiicijia iš
skirsite apie 1000 demonstrantų, kurie da
lyvavo Solidarumo suorganizuotoje cere
monijoje žydų getto sukilimo prieš 40 me
tą herojam® pagerbti'. Buv. Solidarumo 
velkėjlas Janusz Onyszkiewiez, kuris su
sirinkime pasakė, kad sulkiliimo koįvcttojial 
siekė tų pačių idealų, kaip Solidarumais, 
buvo milicijos suimtas.

Kiek anksčiau Varšuvos pamaldose po 
atviru dangumi, kur dalyvavo apie 10 000 
žmonių, Lenkijos katalikų primas, kardi
nolas Glempas, skatino visuomenę prie tai 
bingumo. Jis pasakė, kad šie metai bu® 
lemtingi Lenkijos ateičiai ir jos vysty
muisi.

Manoma, kad tai' buivo pirmas Bažnyčios 
vyriausybes atsiliepimas į pogrindžio pa
raginimą demonstruoti prieš valdžią.

Kaip pranešė kun. H. Jankowski, 'buv. 
Solidarumo lyderi® Lech Walesa balan
džio 17 d. buvo susitikęs paisimatymiui su 
-kairi. J. Glempu. Pokalbi® truko 30 minu* 
čią.

L. VVALĘSOS PAREIŠKIMAS SPAUDAI
Lenkijos Solidarumo lyderis Lech Wa

lesa., kuris per paskutinę savaitę buvo 3 
kantus milicijos tardomas, balandžio 20 d. 
pasakė spaudos atstovams., susirinkusiems 
jo .bute Gdanske, kad jis imsis naujos ini- 
ciatyvoS Solidarumo tikslams įgyvendinti.

L. Walęsa pasakė, jog jis vi® dar tikisi’ 
išspręsti Lenkijos problemas derybomis. 
Bet, jeigu tas nepavyks, tai jis turės pa
keisti metodus ir ieškoti labiau veiksmin
gų būdų.

„‘Mano uždavinys ne nuversti valdžią, 
ar sužlugdyti komunistų partiją, bet rasti 
būdą įgyvendinti rugpjūčio sutartį (pasi
rašytą tarp Solidarumo ir vyriausybės). 
Niekas negali manęs nuo to atbaidyti, pa
pirkti mane, ar atstumti’. Aš daviau prie
saiką rugpjūčio idealams ir, aš juos įgy
vendinsiu“.

Paklaustas, ar jis remia Solidarumo po
grindžio vadovybės, su įkuria jis susitiko, 
paraginimą dalyvauti Gegužės Pirmosios 
lemonstracijose, L. Walęsa atsakė, j’og 
jis nepaneigia demonstracijų veiksmingu
mo. Lenkijos darbininkas turi turėti lais
vę švęsti Gegužės Pirmąją bet kelkiu bū
du. Bet jis nepritaria smurtui.

„Beit mes turime atvirai sakyti, kad ne
suteikus žmonėms vilties, reformos yra 
neįmanomos. Negalima atstatyti pasitikė
jimo, pasiremiant melu“.

L. W,alęsa pasakė, kad jis daug tikusi ils 
popiežiaus vizito Lenkijoje, ir pareiškė vii 
tį, Ikiad Gegužės Pirmosios demonstracijos 
praeis be incidentų.

SUĖMIMAI ČENSTACHAVOJE
Varšuvos laikraštis pranešė, kad Čenis- 

tachaivcje saugumo organai suėmė 35 žirnio 
nes, kaii susekė slaptą Solidarumo spaus
tuvę, kur rado tūkstančius egzeimplicrių 
nelegalios literatūros ilr instrukcijų, kaip 
organizuoti demonstracijas.

N -UJASIS LOMŽOS VYSKUPAS PAETZ
Naujasis Lomžos vyskupas Julius Paetz 

iš Romos išskrido į Lenkiją. Sekmadaemį, 
sausio 23 d., Lomžos katedroje įvyko naujo 
jo vyskupo iškilmingas ihigresas. Oficia
li ai pradėjęs eiti savo pareigas Lomžos 
t'yskup’rjoje. vysk. Julius Paetz, Romoje 
buvo susitikęs su kai kuriais lietuviai® ir 
išreiškė savo rūpestlį 'Lomžos vyskupijoje 
gyvenančių lietuvių katalikų problemomis. 
Dar prieš Velykas vyskupas Paetz ketino 
asmeniškai aplankyti Punsko, Seinų ir 
Smalėnų lietuiviškas parapijas.

ELTA INFORMUOJA KONGRESO 
NARIUS APIE SVARINSKĄ

ELTOS Informacijos Tarnyba išsiunti
nėjo naujiems JAV-lų Kongreso nariams 
biografinę informaciją apie kun. Alfonsą 
Svarinską kuriam Lietuvoje keliama by
la. Drauge jiems pasiųstas ELTOS biule
tenis anglų kalba. Adresatai buivo papra
šyti paremtu Atstovų Rūmų Rezoliuciją 
60, paskelbiančią 198'3 m. vasario 16 die
ną „Lietuvos Nepriklausomybės Dienia“.

(Elta)

STALINO ANŪKĖ ANGLIJOJE
Stalino anūkė Olga Peters, 11 metų mer

gaitė mokosi privačioje mokykloje ir gy
vena internate Anglijoje. Jos motina — 
Stalino duktė Svetlana, kuri buvo ištekė
jusi už amerikono Peters, bet dalbar išsis
kyrusi, gyvena taip pat Anglijoje, Caimib- 
ridge mieste.

SUIMTI (ESTAI MĖGINĘ PABĖGTI I 
ŠVEDIJĄ IR SUOMIJĄ

Gruodžio mėnesį Sovietų pajūrio ap
saugos laivas tarptautiniuose vandenyse 
suėmė keturius estus, kurie luotu mėgino 
Baltįjtos jūra pabėgti į Švediją, Šią žinią 
sausio 11 d, paskelbė UPI agentūra, rem
damasi estų centro Stocholme pranelšlimu. 
Keturi suimiUičji dabar kalinami Taline. 
Kitas estas, Hillar Pruumsild, taip pat 
laukia teismo už perėjimą suomių sienos 
iš sovietų Karelijos'; užuot susilaukęs poli
tinio prieglobsčio, ji® buvo suomių pasie
niečių sugrąžintas į ’Sovietų Sąjungą. Gim 
nazistas Anders Karu buvo nuteistas pus
trečių metų už nepriklausomos Estijos vė
liavos iSkėlimą. (Elta)

PABALĮ IEČIŲ LAIŠKAS EUROPOS 
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIAMS
Ryšium su š.m; balandžio 12 d. įvyks

tančią Europe® ’Parlamento užsienio rei
kalų ministerių sesija, dr. K. Bobelis ko
vo 25 d. Pabaltiečių Pasaulinės Santalkos 
vardu pasiuntė užsienio reikalu ministe- 
rir.mis raštą apie Pabaltijo kraštų padėtį: 
Šį maištą gavo Belgijos Danijos, Airijos, 
Italijos, Prancūzijos, Vak. Vokietijos Liuk 
semburgo, Olandijos ir D. Britanijos mi
nisterial, kurie pralscmi remti Lietuve®, 
I^atvijos ir Estijos nepriklausomybės at- 
"tatymą. Priediu pasiųsta' dlaug medžiagos'. 
i979 m. rugpjūčio 23-ios dieno® 45 paibal- 
t iečių ats išauk imas., Europos Parlamentui 
įteikti memorandumai ir kita svambi do
kumentacija.
(.Elta)

DR. HABSBURGO LAIŠKAS 
V LIKO PIRMININKUI

Dr. Otto von Habsburg, pranešėjas Pa
baltijo klausilmu Europos Parlamente, ko
vo 22 d. laišku painformavo VLIKo pir
mininką dr. K. Bobelį, jog jis formaliai 
paprašė Europos užsienio reikalų mini'ste- 
rh’s, kad jie balandžio mėnesį įvykstan
čios sesijos metu praneštų, kokių žingsnių 
jie ėmėsi Pabaltijo rezoliucijos reikalu ir 
.c; jie numato daryti netolimoje ateityje. 
Habslburgas pradūrė, kad jo veikla Pabal
tijo rezoliucijos reikalu jam suteikė dide
lio pasitenkinimo ir kad jam 'buvo ypač 
malonu susitikti sų VLIKO pirmininku ilr 
kitais „bičiuliais pabaltiečiais“. Savo lėliš
ką jis užbaigė šiai® žodžiais: „Jūs galite 
pasitikėti, kad mes neleisim', kad šio rei
kalo eiga sustotų“. (Elta)

ESTŲ KOMPARTIJOS SLAPTAS 
DOKUMENTAS APIE RUSINIMĄ

„Laisvės Radijo“ ir United Press (1983. 
II. 21) žiniomis, suomių laikraštis Ilta- 
Sanomat paskelbė slaptą Estijos komunis
tų partijos centrinio komiteto nutarimą, 
datuotą 1978 m. gruodžio 19 d., kuriame 
nedviprasmiškai pasisakoma už Estijos 
kalbiniį nusmilmą. Šį dokumentą palsiralšęs 
Estijos KP pirmasis sekretorius. Kari 
Viano šių metų sausio mėnesį lankėsi Suo
mijoje. Nutarime išdėstytos 47-ios reko
mendacijos rusų kalbai Estijoje plėsti. Pa 
vyzdžiui patariama intensyviau mokyti 
rusiškai iki mokyklinio amžiaus vaikus. 
Žurnale Eeste Kommunist (1983, Nr. 1), 
estų Akademijos narys Gustav Naan kri- 
tt’kaivo užsienio radijų keliamą triuiklšmą 
dėl „rusinimo“ ir pridūrė, kad .Jkaikuirie 
mūsų initeiektuialai prisidėjo prie šio triukš 
mo, o kai taurių vaikų tėvai jiems prita
ria“. Anot Na'an'o, nacionalizmas esąs ,ka 
pitalizmo produktas“, o tautinis (klausi
mas esąs „laibai sudėtingas“, nes jis di
dele dalimi .grynai jausmų dalykas“. Jo 
nuomone, ^tautomis 'Vadinamos apraiškos 
išnyks ateinančių šimtmečių bėgyje, tau
tiniai skirtumai išnyks, tautos susilies i 
suvienytą, etninių 'skirtumų neturinčią 
žmoniją; tautinės kultūros — į suvienytą 
pasaulio kultūrą“. Naan pamiršta pridur
ti, kad, pagal so vietinę teoriją, ta suvieny
ta žmonija kalbės ,,Lenino kalba“. Nepri
klausomoje Estijoje 1940-ais metais 88 
procentų gyventojų buvo estai, o 1979-ų 
metų surašymo duomenimis, tik 65 pro
centai, (Elta)

GAMBIJA — AFRIKOS VALSTYBĖ
Afrikos miniatiūrinė valstybė — Gam

bia gavo vardą iš upės, kuri teka išilgai 
322 km. ilgio krašto. 'Plačiausioje vietoje 
tas kraštas yra 45 km. pločio. Ji yrą va
karų Afrikoje prie Atlanto vandenyno, 
Senegal io kaimynė.

Galmlbijos gyventojai’ verčiasi žemės 
ūkiui Gamibija nuo XVI šimtmečio pri
klausė Portugalijai bet nuo 19’65 m. buvo 
paskelbta nepriklausoma valstybe ir pri
klausė Britų tautų Bendruomenei.

JAV IŠTRĖMĖ ŠNIPUS
Balandžio 22 d. pranešta ilš Vašingtono, 

kad JAV valdžia apkaitino tris sovietų 
diplomatus šnipinėjimu. Tarp tų, kuriems 
įsakyta išvykti, yra Sovietų ambasados 
karo attache pik. Įeit. Jevgenij Bamr.tan- 
cev ir Sovietų misijos JTO Aleksandr Mt- 
kejev.

Trečias asmuo yna KGB karininkas Aleg 
Konstantin, kuris yna jau išvykęs' iš JAV.

PASAULYJE
„KomsomoOslkaja Pravda“ pranešė, kad 

mistike Maja Koliadai, kuri savo bute 
Maskvoje laikė mistikos serijas ir mokė 
jogos, nubausta kalėti.

— 'Lenkijos valstybinė maisto padkirsty- 
mo įstaiga pareiškė, kad lenkų (kepyklos 
greit prieis prie bankroto, jeigu valdžia 
neleis pakelti duonos kainą.

Trys jauni lenkų sportininkai (ilnty- 
nininkiai), atvykę ’į Švediją varžybomis, 
pasiprašė politinio prieglobsčio.

— Sovietų mokslininkai pradėjo žitemos 
operacijas saivo septyniose Ant antikos ba
zėse. Bus tęsiamas 9,850 pėdų gilumo grę
žimas netoli pietinio „šalčio poliaus“.

— Kinijos min. pirm. Zhao Ziyanig lan
kėsi Australijoj ir N. Zelandijoj. Tai pir
mas toks kinų vyriausybės lyderio vizitas.

— D. Britanijos pinigų apyvartoje pa- 
suodė naujos 50 penų monetos. Jos trupu
tį Skiriasi nuo senųjų. Nemaža žmonių 
kreipėsi į policiją, manydami, kad tos mo
netos nėra tikros.

— ’Sovietų valdžia išleido darbo įstaty
mą, kuriuo darbovietės įpareigojamos ma
žiausia 'dulkant metuose ruošti dirbančiųjų 
konferencijas.

—. Monate, Šveicarijoje, 507 metų senu
mo memorialinę liepą taip smarkiai suža
lojo įvažiavęs automobilis, kad nutarta 
ją 'visiškai nukirsti. Liepa buivo pasodin
ta 1476 m. atminti mūšiui’, kuriame Bur
gundijos karaliaus Karolio Narsiojo ka
riuomenė buvo sumušta',

— Buvęs KGB agentes Japonijoje Sitams 
lav Levčenko lišdalvė 8 japonus kolaboran
tus, jų tarpe buvusį kabineto ministeirį-

— General Motors, dlidžiausia JAV au
tomobilių kompanija, padidėjus užsaky
mams, ketina vėl priimti į dambą 16.000 
atleistųjų darbininkų.

—■. Nauju 'valdžios patvarkymui, Rumuni
joje nuo balandžio 28 d. visi piliečiai tu
rės .įregistruoti savo rašomąsias malšlmėles. 
Politiniai nepatikimiems ir buvusiems kri- 
minąlimiiauns nusikaltėliams jas turėti Uš 
visų draudžiama. Pogrindžio spaudos di
dėjimas yra svarbiausia tų suvaržymų' 
priežastis.

(Birmą kartą istorijoje Čikaga išsirin
ko juoduką burmistrą, 60 m. H. Vashing- 
toną. (Plri'ri 20 metų jis sėdėjo kalėjime už 
bandymą išvengti valstybinių mokesčių 
mokėjimo.

— Sovietų diplomatas V. Vokietijoje A. 
Popov pranešė policijai, kad vagys pavogė 
jo automobilį. Jis buvo laibai nustebęs, kai 
po divejų dienų policiją atrado jo malšiną. 
Paaiškėjo, jog Popovas sėdėjo savo malšino 
jo visiškai girtas, tai vagys Užsodino jį ir 
pririšo prie medžio. Dabar jis jaiui Mask
voje. Oficialiai paskelbta, kad jis ligoni
nėje,

— Kabulo radijas pripažino, kad dlau- 
giau kaip 3 metai vis tebesitęsianti kova 
su partizanais, labai pakenkė kraSto eko
nomijai.

— Nikairagos kairiųjų vyriausybė svars 
tė galimybes leisti sovietams įsteigti! jos 
teritorijoj branduolinių raketų bazes. Esą, 
tai būtų savisaugos žingsnis, nes ameri
kiečiai palaiko dešiniuosius pariiaanus’, 
kurie nori nuversti Sandinistos valdžią.

— 'Buvęs Ugandos diktatoriiu® Idi! Amin. 
neseniai Bahraine pareiškė, kald jis keti
na sugrįžti I; saivo kraštą ir vadovauti par
tizanams.

— Sovietų kariuomenės laikrašty „Rau
donoji žvaigždė“ buivo iškeltas užsieninių 
T-marškinėlių nešiojimo klausimas. Jau
nuoliai, kurie dėvi tuos marškinėliusi su 
tokiais užrašais kaip „JAV marinų kor- 
pas“, ar „Britaniją valdo jūras“, daro gė
dą savo kraštui, ir tai reikia laikyti nusi
kaltimu.

— Balandžio mėn. pabaigoje NATO ka
ro 'aviacija vykdys oro pratimus: bus 
, puolami“ D. Britanijos kariniai aerodro
mai.

— Naujo kino Granthame, D. Britani
joje, savininkas įtaisė salės paskutinėje 
ei'ėje penkias dvigubas kėdes įsimylėju
siems iporelėms.

— D. Britanijoje jau keliamas reikalas 
organizuoti „Policijos rezervą“. Tai būtų 
savanoriai policininkai, kurie padėtų ko
voti su vis didėjančiais (krašte nusikalti
mu'is. Per žmonių apklausinėjimus, šiai® 
metais 47 proc. pasisakė, kad policija tu
rėt u. būti ginkluota. 1981 m. tokių buvo 42 
IrtOC.

— Britų Žemės ūkio gaminių tarybos 
duomenil.rliisi, britai suivefgo dalugiaiusia 
bulvių pasaulyje: vidutiniškai vienam 
žmogui tenka 233 svarai per metus. Britas 
v iduitiniškai per metas suvalgo 26 svarus 
obuolių, 23 sv. jautienos, 14 sv. kopūstų, 
30 sv. vištienos, 191 kiauširų, 105 litrus 
pieno. Mažiausiai pasaulyje triulšienos — 
tik 2 gramus savaitėje. Cigarečių rūkymas 
sumažėjo 7.5 proc.

— British Leyland ketina gaminti nau
jo modelio taksi automobilius. Tradicinių 
Londbno taksių sostinėj dabar yra dau
giau kaip 12.000.

J
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NAUJOS KNYGOS
Bronys Raila RAIBOS AGAVOS, Noktos 

Knygų Klubo leidinys, Landomas, 1983 
m., 408 psl. Knygos kalima mariams — 5 
sv«, neniariams — 6 sv.

Kas moka skaityti ar įdomaujasi lietu
viškais raBtans, ar bus bent vienas, kuris 
nėra girdėjęs apie Bronį Railą? Nesvarbu 
ką girdėjęs... bet girdėjęs. Paties knygos 
autoriaus tvirtinimu, buvę net telkiu, ku
rie net sakė (o gal net ir rafiė), kad Bronys 
Raita „nemOka paprasto lietuviško sakinio 
sudėti1“.

V is vien, sakau, jeigu kada būtum Los 
Angeles, įsidrąsink ir aplankyk Railą, 
kaip kadį būdamas Romoje norėtum pa
matyti popiežių. Pamatysi, susipažinsi. Pa
tiks alr nepatiks — juk ne mano reikalas. 
Kiekvienais turi1 savo skonį.

Tiek įvado į „Raibas Agavas“.
„Raibos Agavos“ išimtinai turininga 

knyga. Čia vartoju žodį ,,išimtimi“ tiems 
B. Railos knygų skaitytojams, kurie, taip 
girdėdavau, nusiskųsdavo, kad graibi Ils
telimas pernelyg persverdavo turinį ir net 
sudarkydavo turinį. Perskaitęs minimą 
■knygą, deja, dar tik kartą, galiu užtikrinti, 
kad joje minčių tik vienam knygos skai
tymui per daug. Jos nenuskęsta šio .^ma
žai raStingo“ Broniaus Railos kalbos gro
žyje, nepasameta tik retkarčiais, deja, su
sidarko.

Štai vienas trumpas pavyzdys; Autorius 
rašo apie mūsų visiem žinomą poetą Ber
nardą Braedžtonį ir nusiskundžia, kad 
mes, lietuviai, jau nebemokame vertinti gy 
ver.iilmo vertybių šiuo vienu užbaigiamuo
ju sakiniui — „Pritemo mūsų perspekty
vų linijos, susijaukė proporcijos, nelauk
tai persikryžiavo simpatijos santykiai“. 
Kcks kitas rašytojas mokėtų taip gražbiliš 
kai pasisakyti tokiu paprastu proza ikteiku 
klaustou? Ta pačia proga tebūna man 
leista irgi papildomai paklausti — kekių 
kvalifikacijų turi būti 'knygos skaitytojas, 
kad šį ar panašų sakinį galėtų pirmiau iš
raizgyti, o lišraizgius. tinkamai suprasti.

Tai nėra rašytojo ^nusikaltimas“, taip 
rašantis rašytojas tik turi ils anksto ap- 
sispkęsti kokios rūšies skaitytoj'ams jis 
rašo, člia pat ,,Raibų Agavų“ būsimus sk-ai 
tytojus galiu užtikrinti, kad panašių sa
kinių knygoje yra palyginamai mažai. Ne
sibijokite. Skaitykite.

Knygos autorius įdomiai 'supažindina 
skaitytoją su visa eile žinomų rašytojų 
ir poetų — B. Brazdžioniu, J. Savicku, S. 
Santvarų, J. švaistu, A. Gustaičiu, My
kolaičiu - Putinui R. Spaliu. V. Alantu. 
J. S supažindina įdomiai todėį nes visus 
juos jis pažiniojo ar pažįsta asmeniškai. 
Skaitydamas dažnai jautiesi tartum pats 
supažindinime dalyvauji, čia jau rašyto
jo nuopelnas ir menas. Tačiau apie kiek
vieną per mažai’, kad susidarytum pilną 
vaizdą. Supažindinimas vyksta dūris tik 
pravėrus, per durų plyšį. Tiesa-, knygoje 
randame ilgesnių pasikalbėjimų su rašy
tojais V. Alantu ir R. Spaliu; abu įdomūs-, 
nes paliečia daug įvairių klausimų, ties 
kuriais lietuviui privalu susimastyti.

Visi žinome, kad Br. Raida nėra tik li
teratūros žinovas, bet irgi žurnalistas; at
seit, daug rašo įvairiomis politinėmis te
momis, ypač liečiančiomis Lietuvą ir mus 
lietuvius. Čia Br. Railos mintys' įdomios, 
bent įdomiai' suformuluotos, o vietomis 
originalios. Maniau, geriau bus, jeigu- aš 
nieko nuo sa-vęs nepridėsiu. bet tik paci
tuosiu kaip jos parašytos.

„Tautinės gyvybės gelmių atkalsimas, 
atsparios dvasios ugdymas jos gyvastin
gumo atrama; humanistinių ir estetinių 
vertybių relškimias, savojo būdo ir garbės 
gynimas yra pamatinis mūsų tautinės eg
zistencijos akmuo". (Psl. 205).

„Bet laisvės pergalė kartais bręsta ir 
išmoksta ne vien, iš sukilimų ir ginklų. 

F. Neveravičius

Laiškas Broliui
Brangus Mano Broli,

Senas knygas bevartydamas, aptikau šiandien 
tokį posmą:

„Neverkit pas kapą narsiųjų draugų,
Kas krito kovoj — tie didvyriai...“

Ir kiek toliau:
„Geresnio paminklo didvyriams nebus,
Kaip vykdymas jų idealų “

šie posmai sukėlė man eibę minčių, ir kažku
riomis jų noriu su Tavim pasidalinti.

Tauta be tradicijos — tai lyg kūdikis lopšyje, 
be atsiminimų, ilgesio, praeities. Tauta be tradici
jos — tai tarytum žmogus, pragyvenęs savo amžių 
monotoniškai ir bespalviai, nepalikęs ateities kar
toms jokio atsiminimo, net ir to menko, kad jis ki
tados gyvenęs.

Tauta, turinti tradicijas, bet jų nevertinanti, 
prilygsta ilgo ir našaus tėvų ir protėvių gyvenimo 
sukurtų vertybių naikintojui: tauta, nevertinanti sa
vų tradicijų — tai, sakytum, bedvasis, pilkas ak
muo, kuris ritasi keliu, nežinia kur, nežinia kieno 
pastūmėtas.

Gyvosios tautos dvasia susikūrė amžių glū
dumoje: toji dvasia jungia praeitį, dabartį ir ateitį 
į vieną darnią giesmę. Tik tos tautos narys teišgirs

ir atjaus tą giesmę, nesgi ir jo krūtinėje glūdi tos 
dvasios dalelė.

Kaip kad vaiko, kad ir blogiausio, nereikia 
mokyti mylėti savo motiną, taip ir nereikia mokyti 
mylėti Tėvynę, nes kiekvienas ją turi savo širdyje, 
kiekvienas yra neatplėšiama jos dalelė. Valstybinę 
pilietybę galima įsigyti, tautybė gimsta iš tėvo krau
jo, įsunkiama iš motinos krūtinės.

Visi mes iš vieno lizdo: ir tie, gimę augštajam 
dvare, ir tie, kurių tėvai protėviai per amžius liejo 
prakaitą, ir tie, kur išmintimi ar talentu siekia dan
gaus mėlynių, ir tie, kur nudirbtomis rankomis lai
kosi žemės, ir tie jaunuoliai, ir žilagalviai, ir mo
tinos su kūdikiais ant rankų...

Senolių papročiu apsėskime ugniakurą, su- 
glauskime pečius — tenestinga nė vieno.

Aplinkui ūžauja pasaulis; tarpais viliojamai, 
tarpais grėsmingai, traukia, keri, vadina... Jo dvel
kimą mes jaučiame už pečių. Nesidairykim. Žvel- 
kim į ugniakurą — ties juo spindi mūsų ženklas, 
ir protėvių vėlės skrieja, žvilgčiodamos mums į akis. 
Klausykim, klausykim tautos legendos.

Kaikas iš mūsų gerai tą legendą juk žino ją 
moka atmintinai ir visuomet širdyje laiko.

Kaikas gal ir pamiršo, o prisiminti norėtų. Gal 
yra ir tokių, kurie nebenorėtų jos išgirsti, nes ji 
jiems bemaž jau svetima; tačiau klausyt jos turi — 
abejingumui nėra vietos prie ugnies.

Vaikai gal niekad negirdėjo, nors jaučia ją 
širdim ir didžiai ją išgirsti smalsūs.

Buvo tauta — vadinosi Lietuviai...
Iš kur atėjo, kada susuko lizdą, pakurstė ug

nį ir įsmeigė prie jos savąjį ženklą — ar svarbu? 
Atrodo, ji visuomet ten buvo, nuo amžių, nuo Pra
amžių. Atrodo, kad nuo amžių lietuviškosios ošė 
girios, siūbavo lietuviškų laukų javai ir upės ritosi 
į Baltiją.

Baltija visuomet turėjo daug naujienų iš pla
čiojo pasaulio — mat, pletkininkė. O tokia milži
niška, didinga, galiūniška ir paslaptinga ir žemės 
tos globėja — mylėjo upės ją, mylėjo ir lietuviai.

Nemunas — jos mylimas sūnus — savo ban
gomis nešė jai ilgesingas lietuviškas dainas, lina- 
plaukių mergelių aukotus vainikus ir meilės paža
dus slaptus. Atsidėkodama geroji Baltija jiems svai
dė aukso gintarus ir sūpavo sava krūtine jų dainas, 
perleisdama jas toliui, aidų aidams...

Tauta turėjo savus valdovus, savo didvyrius, 
išminčius. To pat kraujo. Tauta turėjo savąją vals
tybę ir savas valdžias; geras ar blogas, bet nuosavas.

Tokių jų tautai artimų, svetimiems grėsmingų 
ir didžių vardų valdovai rikiavo vyrijas pačių nar
siausių ir gynė lizdą. Ne tik jį gynė, bet žengė į 
platybes, nukaišiodami jas savais ženklais, ir sta
tėsi galingąją aplink tvirtovę. Galinga buvo ta tvir
tovė, dantis atkando į jos sienas bejėgio pykčio ve
dami kaimynai. Tauta gyveno, plito, galia valdo
vų augo.

(Bus daugiau)

Yra ir veikia dar kitos sunkiai pasveria
mos, bet galingos, tarsi misteriškos verty
bės. Yra- dar ir idealai; žavėjimasis jais, 
valia juos svajoti ir jų siekti...

„Be jų niekad nebūtume nė girdėję, nė 
turėję kažkokio Vasario 16 Akto, ir tvir
tinu — Birželio sukilimo. Be jų mūsų 
išeiviai svetur ir tauta namuose pradėtų 
lėtos mirties ir išnykimo procesiją — be 
jokios šviesesnės ateities“, (psl. 242).

„Kad' pasidarytume įstangesni Lietuvos 
laisvės bylai ilš tikro rimtai pradėti, rei
kėtų labai gilių politinių ir moralinių re
formų, stačiai revoliucijos mūsų pačių 
taupė... Gal jaunoji generacija sugebės 
kai ką pataisyti, tačiau tokių ženklų ligi 
šiandien, veik nem'aityti. Vertingiausią įna>- 
šą tautai išlikti ir laisvei laimėti duos (ne 
partiniai politikai-, bet) ypač lietuvių 
kultūros ii menė kūrėjai — ir čia Vaka
ruose, ir ten už geležinių uždangų“ 
(.H&l. 305).

O konkrečiai, kokių politinių ir mora
linių reformų mums, lietuviams', reikta, 
kurios būtų čia išeivijoje įvykdytinos esa
mos tikrovės sąlygomis? Ar jau- matomi 
kokie nors -ryškėjantys vadai lietuviSkoe ilš 
eivijes horizontuose revoliucijai sukelti?..

Raibų Agavų miškas tyli. St. K.

Atsiusta paminėti
Arthur Hermann, LITAUEN IN DER 

DEUTSCHSPRACHIGEN GESCHICHTS- 
FORSCHUNG DER LETZTEN FUENF 
JA11RE (Lietuva pastarųjų penkerių mie
tų istorijos tyrinėjimuose vokiečių kalba). 
Lietuvių Kultūros Instituto leidinys -Nr. 4; 
Lampertheim, 1983 m. 28 psl. knygelė. 
Kaina DM5.

Šios 'knygelės autorinis nagrinėja keturių 
istorikų raštus, kuriuose paliesta Lietu
vos praeitis: Manfred HeUmenn (Lietuvos 
Didžioji! kunigaikštystė iki 1569 m.), Ma
rianne Bienihold (Lietuvos valstybės įstei
gimas 1918-1919 m.), Aba Stražas (Lietu
vos Taryba kaip vokiečių rytų politikos 
įr-anlkta 1917-1918 m.), Manfred Hellmann 
(1926 m. sukilimas Lietuvoje), ir Seppo 
Myilyniemi (Baltijos krizė 1938-1941). 
Knygelės gale — literatūros. -išėjusios 
1945-1982 m., sąrašas.

Kas demdš-i Lietuvos praeitimi, turėtų 
šią knygelę įsigytu pasiskaityti.

Aidai Nr. 1, 198'3 sausi-o-vasairio. Kul
tūros žurnalais. Leidžia Tėvai Pranciško
nai. Vyr. red. dr. Leonardais Anidttakus, 
OFM. Turinyje, tarp iki'tų įdomių straips
nių, paskaitos santrauka „Britanija ir Pa
baltijo valstybės Pasaulinio ikaro metu“. 
Žurnalo administracijos adresas: 361 
Highland Blvd., Brooklyn-, N.Y. 11207, 
USA. Metinė prenumerata — 15 dol.

Lietuvių dienos, 1983 m. vasario mėn. 
Iliustruotas mėnesinis žurnalas lietuvių ir 
anglų kalbomis.

šiame inumieryje Jonas Daugėla raišo 
apie tautos -šventę. Rašytojas Kazimierais 
Baronas pasisako apie įspaudą-, knygas ®r 
save. įMykolaičio-Puiitino — Kova įsu kob
romis, K. Barėna's — Mindaugėlis. Rusija 
visiems talkams atsis'ako pretenzijų į lie
tuvių tautą. Viršelyje K. Barėno .portretas

Anglų kalbos -skyriuje:
Laisvė — pats brangiausias kultūros 

vateėus. Rezoiiuicija dėl padėties Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje. Menachem Begin 
apie Lietuvą 1940 metate. Lietuvių papro
čiai it tradicijos. J. Gliaudės — Becaria. 
Leisvės paradoksas — Rūta Skirtus. Pa
baltijo valstybių žemėlapio ištaisymas 
tapo JAV įstatymu. Įkyrumas sovietų at
stovų Australijos -tarpe. Sovietai- garan
tuoja Pabaltijo nepriklausomybę 1939 me
tais. „N.Y. Times“, sumaiSo rusus su ne- 
rusa'iS. Trumpa K. Barėno biografija.

„Lietuvių Dienias" leidžia: A.F. Skiriu®, 
4364 Sunset BIv. Los Angeles, Ca. 90029. 
Prenumerata — 20 dol. metams.

EUROPOS LIETUVIS

Su livluviu*# 
ffasaulį/įe

ISPANŲ — LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS

Argentinos liet, jaunimo sąjungos rū
pesčiui, „Laiko“ spaustuvėje išspausdintas 
ispanų lietuvių kalbų žodynus, kurtis 
bus platinamas ir kituose Ispaniškai kal- 
bain-čiuose kraštuose. žodyno kaina 
150.000 pezų. Jį galima gauti Buenos Ait
rės lietuvių sąjungoje.

MIRĖ DR. V. ŽIGAS
Kovo 25 d. -Bribanėje, Australijoje, mi

rė -dr. Vincas žigas.
Gimęs 1920 m. TaiMne, Estijoje, velio

nis mediciną studijavo po karo Vokietijo
je du Australijoje. 30 metų dirbo N. Gvi
nėjoje, kur pagarsėjo atidengęs , juoko li
gą“ — kuru. Grįžęs ilš N. Gvinėjos, įsikū
rė Bribanėje, kur dlirbo universiteto tyri
mų institute.

Paliko liūdinčius du sūnus ir žmoną

MIRĖ DR. V. ČEKAS
Vasario 21 d., Širdies priepuolio alšitik- 

tas, -Wooidhevene, JAV, mirė dr. Vaclovas 
Čekas, medicinos gydytojas, žinomos žur
nalistinės Emilijos čekienėls vyras.

GRAŽINO SIUNTĄ
Brooklyn© leidžiamais DARBININKAS 

pranešė kad vienas tautietis- buvo išsiun
tęs į Lietuvą li-eltuvišlkų paisto ženklų rin
kini! ir skautų -išleistą ženklą su- Vytimi. 
Vi-są siuntą sutaikė sovietų paštas ir 'grą
žino siuntėjui.

J. KARIU1-KARECKUI 80 METŲ
-Kovo 1 d. žinomus liet, niumizmatik-as 

J.K. Karys atšventė savo amžiaus 80 mie
tų sukaktį.

J.K. Karys yna parašęs tris knygas apie 
Lietuvos pinlilgus: „Nepriklausomos Lite- 
tuvo pinigai“, „Senovės lietuvių pindlgai“ 
ir „Numizmatika“. Autorius nepriklauso- 
ino-je -Lietuvoje dirbo -valstybinės monetų 
kalyklos vedėju. 'Dabar gyvena Bri'digie- 
perte, Conn., JAV.

VYT. TAMULAIČIUI — 70 METŲ
Sausio 17 d. raSytoju-i Vytautui Tamulai 

čiui dabar gyvenančiam Toronte, Kanado
je, sukako 70 metų amžiaus.

Raižytojas Vyt. Taimulaiitis daugiausiai 
pasireiškė vaikų ir jaunimo literatūroje. 
Jis bendradarbiavo šaltinėlyje, žvaigždu
tėje, Ateities Spinduliuose, Žiburėlyje, ku
rie buvo leidžiam! Lietuvoje, ir tęsė tą dar 
bą išeivijoje. Be to parašė gan. daug kny
gų

L. K. D. S. KONFERENCIJA
Gegužės 28-29 d.d. Čikagoje įvyks Lie

tuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos 
konferencija, į kurią kviečiami visi S-gos 
nariai. Skyrių valdybos padarys praneši
mus. Darbotvarkė bus paskelbta vėliau.

Br. Kuzminskaitė

AR NEGAILA
AR tau negaila
Gaivinančių naktų?
Mėnesienos žavumo,
Pušų kvapo,
Pirmųjų šalnų?
Ar negaila nupinto vainiko,
Iš žvangučių lankos,
Rytmečio garso
Iš girios tolimos?
Ar negaila bangų ošimo
Iš žemaičių Palangos?

PASIKALBĖJIMAS SU 
TOMU VENCLOVA

DRAUGO literatūriniame priede (III. 
12) buvo atspausdintas ilgokas pasikalbė
jimas su Tomu Venclova, kuris papaisako- 
jo apie paskutinras PEN klubo konferencii- 
j ", kur j'am teko dalyvauti, atstovaujant 
lietuvių rašytojams. Jis papasakojo apie 
konferenciją Londone, kurią „Europos 
Lietuvis“ minėjo anksčiau.

Vėliau dalyvavo UNESCO konfe
rencijoje, kurią Dakare, Afrikoje, ruo
šė PEN klubas, UNESCO ir Afrikos kultū
ros institutas. Ten T. Venclova skaitė Pa
skaitą apie tautosaką Ir lietuvių literatū
rą. Konferencijos pertraukoje jis turėjo 
progą pasikalbėti su Senegalo respublikos 
prezidento Leopoldu Sed-ar Senglhor ku
ris yra žymiausias Afrikos poetas. Pasi
rodo, kad Senegalo prezidentas visai neb
logai nusimano apie 'Lietuvos reikalus.

MIRĖ DR. P. KAZLAS
Kovo 11 d. Hot Springs- vietovėje,JAV, 

mirė dr. Petras KaZlas-Kazlauskas-, buvęs 
Lietuvos unolversiteitų profesorius.

Gimęs 1903 m. spalio 22 d. Maišymų 
km., Rudaminos vis.. Lazdijų aps., Petras 
Kazlausk s baigė Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnaziją 'ir 1932 m. VDU medicinos 
fakultetą. Tobulinosi užsienio uinilversiite- 
tuioseir vėliau buvo Kauno Ir ViMaus 
u-tų alkių ligų profesorius. Pasitraukęs į 
Vakarus, 1947 m. atvyko į JAV, Ikur dir
bo gydytoju, kol pasitraukė į pensiją. Ra- 
šė medicilnos klausimais straipsnius ir 
bendradarbiavo katalikų spaudoje.

Liko brolis dr. Bronlis Kasias, gyv, Pen- 
ns’dvanijoje.

JAUNA (LIETUVĖ (AKTORĖ
Čikagos lietuviai šių metų pradžioje ga

lėjo matyti Čikagos universiteto Court te
atre jauną liet, aktorę Ingridą Blekytę. Ji 
vaidino Sofoklio tragedijoje „Antigone“ 
Antigonės vaidmenį. Ankščiau tame pat 
teatre Ingrida Blekytė vaidino Bernardo 
Shaw komedijoje „You Never Can Tell“ 
Glorijos veidmenį.

Court toatras yra vienas iš seniausių 
profesinių klasinių teatrų Čikagoje. Jis 
stato netik graikų klasikus, bet taip pat 
ir Shakespearą, Ibseną, Čechovą 'ir kitus.

PAGALIAU SUTARĖ
Du Čikagos lietuvių dienraščiai DRAU

GAS IR NAUJIENOS, ilgus metus vienas 
k-tą puolę, pagaliau šių metų kovo mėnesį 
prade® draugišką dialogą: DRAUGAS pra 
dėjo spausdinti seriją straipsnių „Kietų 
vidurių reikalai“, o NAUJIENOS tuo pat 
laiku — „Liulo-suoj ančių vidurius vaistų 
reikalai'“. Koks gražus bendradarbiavimas!

DARIAUS IR GIRĖNO ALBUMAS
Mūsų tautos didvyrių Dariaus ir Girė

no transatlantinio žygio 50 metų sukak
čiai atžymėti, yra baigi-am-as ruošti spau
dai specialus albumas, kurį leidžia- Chica- 
g-oje sudarytas komitetas.

Albumas bus didelio 22 1/2 cm X 28 
1/2 cm (8 1/2“ X 11') formato, spausdin
tas ant geresnės rūšies popieriaus, Albu
me viršelis bus kietas, oranžinės spalvos 
(„Lituiainicos“ lėktuvo spalva). I viršelį 
bus įspaustas albumo pavadinimas ir pra
smingais piešinys. Paįvairinimui, niumat-o- 
ma -albumą papuošti mūsų dailininkų gra
fikos darbais.

Kad šis istorinės vertės albumas būtų 
naudingas tiek lietuviams, tiek ir kitatau
čiams, tekstas bus lietuvių ir anglų kalbo- 
mL. Jo bus apie 40 .puslapių, o nuotraukų 
(kurių bus apie 200) dar apie 80—120 Pu
slapių. Taigi ilš viso susidarys apie 120— 
160 psl. Paailškiniimai. po nuotraulkomiils 
bus talip pat abi-ejomis kalbomis.

Albumą redaguoja E. J-asiūnas, piraeity- 
je paraižęs daugelį aviacinėmis temomis

1983 įm, balandžio 22 d. įNr, 16 (1653)

sttrE’dtpsi'M'U. Visa albume paoaudostoa m<e-~ 
užiaiga yna palnta ‘Jš -re-d-aiktoriaius priva
taus archyvo, s-ulkaivap-to nėr paiįlkiuitiinliuo- . 
siūs 30 metų.

Albumo ipaipiildyimiui, dl?.r it-rūlksta geres
nės Ikcfrybės fotografijų !5 1932 metais lie 
tuvilSkose kcloni-jcs? surengtų aviacijos 
dienų. Jei fcais tokių, ar SiiaSip istoriniai 
svarbesnių D-G -veiklos fotografijų turė
tų, prašome -niėdelsilant kontaktuoti red. 
E. Jaisiūuą, adresu: 3704 W. 70th Place, 
Chicago, IL. -60629, USA, tel. (312) 581- 
3163. Padarius kopi j as, oriigtoalai bus grą 
žinti swinfckaims ir -albulme bus iSreikSIta 
jiems padėk'a.

Numatyta išleisti apie 500 ez. Galutinai 
su spaustuve susitarus, spaudoje ibius pa
skelbta albumo užisteakyimo tvarka- ir kai
na.

D-G albumui leisti komitetas

SAVAITGALIO PABIROS
LINKOLNO LIKIMAS

Abraomas Linkolnas buvo 9 mietų vai
kėzais, kai sta'ilga nuo nežinomos ligos- mi
rė Jo imciinia. Jii mirė 1818 met aite, taoį 
pa-t po 'jos dėdės ir tetos mirčių, kurios iir- 
gi nebuvo .iišai'ŠIk'Lnltos. Tik kaimynai spė
liojo apie kažkokią „pieno lilgę“. -pastebė
ję garny'klaije „drėbančilas“ karves.

Ta liga -tik 1-927 m. buvo --nustatyta. Var
gingoje Linikolnų ūkelio ganykloje karvė 
iš baldo piriėdė nuodingų- (baltųjų ,/gyvat- 
šaknių“. Apnuodytą pieną išgėrė Linkoi- 
no motina, jos dėdė ir -teita. Kai(p išrisau- 
gojo -jaunasis -Lilnlkolnas gailuma tik spėlio
ti JAV listarijoje galėjo nebūti garsaus pre
zidento Abrahiaimi Linkolno vardo.

MIRTIS VONIOJ
Vienas i'š žiauriausių Prancūzų revoliu

cijos l-yiderių, žemos moralės' žmogus Jealn. 
Paul Marat, 1793 m. buvo nužudytas vo
nioje. Paslapčių, susietų su- jo mirii'-eisį nė
ra. Jį nužudė idealiste mergaitė Charlotte 
Corday, kurti išgaląstu staliniu peiliu dū
rė jo širdies aortom Marato įprotis kas
otam praleisti ilgas -valandas vantoje, pa
gelbėjo žudytojai -surasti tinkamą egzeku
cijai vietą ir momentą.

Besislapstydamas nuo policijos rūsiuo
se ir kanaliizaC-ijos vamzdžiuose. Mamaites 
užsikrėtė odos liga. Niežėjimui palenigvito- 
'i, jis sėsdavo voniom kur rašydavo pran
cūzų -vargii-am-einei revoliucinius vedamuo
sius ir atsišaukimus.

Nežmoniškas n-iežėjim-as turbūt padėjo 
jam pamaišyti tokius apmaudžius straips
nius, kurie turėjo įtakos žiauriausiam re- 
voliuteiiibs terorui. Ironiškai, kad tai iš d!a- 
dies prisidėjo lit prie jo mirties aplinkybių.

VĖŽYS IR KARAS
1887 m. protingas ir malonus Prūsijos 

sosto įpėdinis princas F-redrifcals pradėjo 
skųsti gerklės negalavimais. Vokiečių gy
dytojau konstatavo vėžį ir patarė operuo
ti. Tačiau tuo laiku žymus gerklės ISgų 
specialistas britas M. Mackenzie paneigė 
tą vokiečių -daktarų -diagnozę, ir operaci
ja nebuvo padaryta1.

1888 m., birželio 15 d., po 99 -dienų sos
te, Fridrikas mirė nuo gerklės vėžio. Jo 
sūnus, kaizeris Vilhelmas, mažiau protin
gas, bet -labai karingas, pradėjo kelią į 
Pirmąjį Pasaulinį karą.

Daugelis gydytojų -manė, kad operacija 
būtų -išgelbėjusi Fridriko gyvybę Sr karo 
nebūtų buvę.

Maskvos valgykloj pilietis užsisakė lėks 
tę žuvų sriubos. Nebrangu — Itlik 30 ka
peikų. Baigęs srėbti, žiūri: dugne geleži- 
r.:s varžtas.

— Ei! — šaukia padavėją. — Varžtas 
su Siūboj!

Padavėjas atveda virėją, o tas įtik žvilg
teli it klausia:

— Tai ką ar tas pilietis už 30 kapeikų 
nori valsą traktorių gauti?!

• ••
Žmogus (ateina pas savo seną dnauig% 

dabar jau iministerio kėdėj sėdintį, ir pra- 
šo darbo.

— Ar priklausai pantijiai? — pirmas 
klausimas.

— žinoma! — atsako draugas.
— Gerai! AK 'taiu duosiu, min-isterio pa- 

vadoutojo postą — 10.000 rublių įmėnesiiui.
— Perdaug! Nesugebėsiu...
— Bijai? Įmik kolūkio pirmininko viete

lę — 2.000 rubliųkų ir kilti priedai.
— Nieko nenusimanau apie ūkį... Gal 

kokią kuklesnę vietelę... Pavyzdžiui, in
žinieriaus, už kokius 200 rublių... — mi- 
sprenldižta žmogelis.

— O, ne, balandėli, tam darbui reikia 
kvalifikacijų!

Pralšau manęs nelyginti' su kaimynu: 
jam tik 30 metų ir jau tris kartus išsteky- f 
ręs, o man — 41 Sr tik antrą (kartą skiriuo į 
si. (ūš pareiškimo teisme).

Mūsų kolūkyje inteligentų užtektų, W i 
stokojame juodaidarb-io jaunimo.

(IS pasisakymo).;
Brangiaisiais viešbutis — -blaivykla.

(Iš žinančioje pripažinimu).
Tualetas stovi per toli nuo statomo ri" 

jekto, todėl statyfbilnink-ai savo reikalo 
klausimą kartais priversti išrišti vietoje-

(ūš laiSko redakcijai)-
Jaunos darbininkės, bandydamos ajsi- 

rengti speodrabužtate, dažnai paskęsta M 
savo USmierose. (13 pasisakymo)- .

,,šluotos“ auksinės mint!1

2
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J. Keliuotis

- Iš autobuso Zarasai-Kaunas
KELI DIENORAŠČIO PUSLAPIAI (1938)fe.Z

Žymius žurnalistas ir rašytojas J. Keliuotis 
minė Lietuvoje š.m. kovo 25 <1. Čia sipaus- 
dinaime ’o iminltis, pareikštas prieis 45 me
tus. Red.

Jau aš Kaune! Susi jaudinęs vaikščioju 
po savąjį kambarį- Pro atvirą langą gir
džiu Laisvės alėjos triukšmą. Bet jau ne
matau nei žvaigždžių, nei ežero, nei susi
masčiusių pužų. Kyšo akyse vien niūros 
ii nuobodžios mūro sienos, pro kurias ne
prasiskverbia joks grožio spindulys. Koks 
kontrastas su praeita naktimi! Tada bu
vau ramus ir laimingas, o dabar nervai ne
gali nurimti nuo dieną patirtų įspūdžių 
ir išgirstų nuomonių. Tada svajojau ir 
džiaugiaus visur matomu grožiu, o dabar 
kenčiu blaškaus ir ryžiuos suniktoms ko
vams. Tenai visa aplinka buvo miela, ska- 
tinianti prie džiaugsmo ir svajojimo, o čia 
tik girdžiu įkyrų bildesį, matau kovos įrain 
Irius, jaučiu atliktinų uždavinių sunkumą. 
Kita aplinka, kitokia nuotaika, kitas gy
venimas!

Prisimena visa šios dienos kelionė. Ry
te atsikeliu kupinas jėgų. Visose gyslose 
juntu gyvybės plazdėsimą, širdy — pilniai 
vt ir džiaugsmas. Dega akys. Skubu į eže
rą paskutinį kartą jame nusimaudyti. Vė
sios bangos pažadina visas kūno jėgas. 
Juntu jų antplūdį. Tikiu savy turįs dangų 
ir žemę. Rodos, manyje susitvenkė lauigali- 
ja ir gyvukrja, žmonija ir dvasių pasaulis. 
Jaučiuos esąs lekiančia banga ir žaliuo
jančia žole, plaukiančiu debesimi ir de
gančia saule, giedančiu paukščiu ir bė- 
gioj'ančtiu žvėrimi; laimėjęs. Visų savo jėgų 
harmoniją. Tai ir yra žmogaus laimė, via. 
amtelės tyro džiaugsmo valandos, tokios 
kietos h- tokios jam brangios. Ak, kald tai 
amžinai tęstųsi! Bet greit griūva laimėto
ji pusiausvyra. Pasigirsta disonansų gar
sai. Dingsta harmonija ir prieš manle at
siveria pilna prarajų tikrovė, kuri neža
da neli ramybės, nei poilsio, nei pastovios 
laimės.

Laikrodis primena išvažiavimo laiką. 
Susikraunu daiktus, atsilyginu, ir išvyks
tu į autobusų Stotį. Užimu prie lango vie
tą. kad geriau matyčiau pravažiuojamas 
apylinkes, kad sielą praturtinčiau įdomios 
gamtos vaizdais. Žmonių prisipildo pilnas 
autobusas: yna žydų, moterų, viena stu
dentė, linksmais šoferis... Vieni garsiiaii kai 
basi. Kiti tyli — neturi pažįstamų. Auto
busas rieda plačiu vieškeliu, palikdamas 
ežerus, kalvas, išsidraikiusius medžius, 
neturtingus laukus. Prie trobų metyti vai
kai, laukuose triūsia darbininkai, miške 
pasirodo su uogomis keliaujanti moteriš
kė. Prabėga kaimai su šiaudiniais stogais 
ir miesteliai su bažnyčios bokštais, žydin
ti ir vargstanti Lietuva!

Liūdesys vils giliau Skverbiasi sielon. 
Gaila Skintis su šiuo nepaprastuoju gro
žiu. Skaudu grįžti prie senų rūpesčių, 
nors sutelktos jėgos reikalauja jau darbo 
ir kovos. Netikėtai pamatau vieną sė
dintį man pažįstamą aukštą valdininką. 
Pasveikinu jį. Prisėdu šalia jo. Manau; 
kad kalbantis nebus taip nuobodu važiuo
ti. Pajuntu širdy ir žmonių ilgesį, norą 
dalintis savo mintimis ir jausimais. Valdi
ninkas šį mano gestą priima maloniai. Jo 
limitas veidas draugiškai nusišypso. Ma
tyti, ir jis džiaugiasi, kad neteks Vienam 
būti visu kelionės metu. Iki šiol tarp mud
viejų jokio nesusipratimo nėra buvę, ir 
kalba laisvai ir draugiškai užsimezga. Už- 
kl rudom poli tines aktualijas. Vienas ant
ram prilmenam žinomus dalykus. Dėl vie
no kito mažmožio skirtingai pasisakomi. 
Bet ginčai švelnūs, atsargūs ir draugiškos 
formos. Prieiname prie mūsų vidaus gy
venimo. Jis stengiasi jlį vertinti optimistiš
kai. Alš jlį imu aštriau kritikuoti:: jis įieš
ko pateisinimų. Bet jie manęs neįtikina, 
p tik sukelia visą nepasitenkinimų audrą. 
Aš aukštajam valdininkui tiesiai pasa
kiau. kad gyvename dekadanso laikotarpį, 
kad visur jaučiamas susmukimas, nuo
vargis, nusivylimas ir netikėjimais šviesės 
ne ateitim; kad šios inteligentų kartos yra 
apvylusius tautą, ją išdavusius, jai neduo
dančios tikrų laimėjimų, o tik paraiziitllš- 
kai ją eksploaitajančios,..

Valdininkas mato, kad alš neatsargus, 
nepraktiškas, tiesiai dėstąs mintis, negal
vodamas apie jų pareiškimo pasėkas. Jis 
sti užuojauta pažvelgia į mano prie ausų 
pradėjusius balzganoti plaukus ir prade
da mane mokinti gyvenimo išminties.

— Tamsta labai nepraktiškas. Jei toks 
pasiliksi, tai Tamstai visados bus sunku 
gyventi.

— Dieve mano! Aš ir nenoriu būti .prak 
tišiku“. Ni eko lengvesnio nėra, kaip būti 
„praktišku“. Kad aš „nepraktiškas“, tad 
girdžiu jau nuo studentavimo laikų!

— Vis dėlto geriau1 būti praktiškam!
— Užtenka Lietuvai tų „praktiškų“ žmo 

nių! Jų tiek diaulg! Dėl jų gausumo taip 
darosi nuobodu! Dėl jų Lietuva jau nebe
žino laimėjimų! Kasgi yra tie ^praktiš
kieji“ žmonės? Tai parazitai, egojlstai. airi 
vištai, Lietuvos kūno ir sielos naikintojai! 
Kaip būtų gera, kad būtų bent kiek ma
žiau tų „praktiškųjų žmonių!

—Tamsta karščiuojie. Matyti, vasaroda 
nuas prisirinkai daug energijos. Aš Tams
tą gerbiu iii myliu todėl draugiškai noriu 
duoti Tamstai patarimų ilš savo jau nebe- 
tnranpo gyvenimo. Per dvidešimts Lietuvos 
nepriklausomybės metų aš užėmiau gan 
aukštas Vietas ir, tikėk manimi, per Visą

VOKIETIJOS JAUNIMAS
EUROPOS PARLAMENTARAI NEPAMIRŠTA PABALTIJO

tą laiką niekad nebuvau bartas ir baustas 
už Itai, kad buvau pasyvus, kad į visiką 
žiūrėjau pro pirštus, kad niekad nesisten
giau pravesti savo nuomonės. Priešingai, 
visos politinės grupės už tai mane laikė 
tolerantingu. ir kultūringu žmogumi1. Bet 
vos tik aš pradėdavau rodyti savos incia- 
tyvos, vos panorėdavau pareikšti savo in
dividualybę, vos tik imdavau griežčiau ir 
karščiau rūpintis savo pareigomis tuojau 
užgirsda'vau iš visokių pažiūrų žmonių, 
kad aš jau pradėjau „gesti“, kad daraus 
.jnėtotaantinigas“ ir „nekultūringas“. Ais 
tai pniislilpažįstu tik norėdamas Tamstai 
būti naudingu.

— Labti dėkoju už atvirumą! — jau 
įniršęs ėmiau kalbėti. — Kuo Tamsta ma
se laikai? Ar manai kad alš dėl to gyvenu, 
kr d. kiaiip Tamsta prie visų vyriausybių 
užimčiau aukštas Vietas? Bendrai, apie 
kokios nors vietos užėmimą iki šiol nete
ko pagalvoti. Aš noriu tik patarnauti sa
vo tautai, prisidėti prie jos didybės išryš- 
k'uimo, o Tamsta maine mokai, kaip rei
kia daryti karjerą. Bendrai, telkiu būdu 
laimimos karjeros visiškai nenoriu!

— Nors Tamsta jauidinies, bet aš vis 
dėlto prie to. ką pasakiau, štai dar ką pri
dursiu-: Lietuvoj reikia kiek atima būti 
ramesniam. Jei turi stipresnę individua
lybę, tai stenkis ją kiek galima giliau pa
slėpti!: origatnaluimas Lietuvoj baisiai ne
mėgiamas, originalių žmonių vengia visos 
mūsų įstaigos. Kiti'.: galima slėpk Ir savo 
turimus gabumus: žmogui su ryškiais ga
bumais visos durys uždarytos. Labai mė
giami pilki, vidutiniai žmonės, be indivi
dualybės ir be savo originalių idėjų. Ga
būs ir originalūs žmonės įstaigoms peilis, 
jie nekam neduoda ramybės, jie viską kri 
tikuiojai, jie nuolat kelia naujus sumany
mus ir jais visus kankina. O jei dirbi sa
vo tautai- ir valstybei, tai tą ingi stenkis 
paslėpti, neš žmonės tau pavydės ir pasi- 
a-iukojimo. Trumpai suformuluoju savo 
mintį: norėdamas likti neišmestu iš mūsų 
visuomenės, turi kiek galėdamas Igiliau 
paslėpti savo -visus gabumus, turi išsižadė
ti savo individualybės turi /pasidaryti pa
syvus, nerodyti savo iniciatyvos, kiepaste- 
bimai darbuotis įsavo tautai; tokiam nie
kas nepavydės, tokiam bus atviros Ivisos 
durys, toks bus ivisų mylimas ir gerbia
mas,

— Dovanokite, bet aš visiškai atsisakau 
gyventi tokioj -visuomenėj, kuri savo .na
riams kelia tokius reikalavimus! Dar dau
giau. Tokią visuomenę aš pasiryžęs visais 
būdais naikinti! Tokia visuomenė tai lai
dotuvės visos Lietuvos didybės! Tai baisu! 
Aš myliu savo itaiu-tą ir pasiryžęs aukotis 
jos didybei.

— Tai Taimslta praloši. Jūs, visi idealis
tą . romantikai darote vieną didelę klai
dą; jūs tikite lietuvių tautos didybe, jūs 
manote, kad lietuviai gali nuveikti dide
lius darbus, kai, mano nuomone, lietuvių 
tauta yna negabi, be didelių užlslimojiimų, 
be didybės, be aukštesnės kultūros. Tad 
geriau nesiekti nepaprastų dalykų, o ra
miai drausmingai ir kantriai dirbti savo 
kasdieninį dambą.

— Aš jau netenku kantrybės! Main jau 
norisi su Tamsta muštis! Visd'škiali nežino
jau, kad yra sąmoningai taip manančių 
apie lietuvių tautą. Tamsta sprenldli apie 
ją pagal save, pagal tą būrį, praktiškųjų“ 
žmonių. Tai jūs esate be jokių gabumų, 
be platesnių užsimojimų, be jokios dina
mikos ir be didybės, o ne lietuvių tautai! 
Savo menkystės neprimeskite visai tautai! 
Aš pažįstu mūsų rašytojus, dailininkus, 
muzikus artistus, mokslininkus ir įvairių 
krypčių politikus, ir niekados nesutiksiu 
su Jūsų niu-omlcme! žaviuos lietuvių tautos 
praeities herojizmu, talkiu jos ateities didry 
be ir gyvenu šiuo tikėjimu.. Jūs gyvenate 
iš lietuvių tautos ir ją niekinate. Jūs trin
kate jos prakaitu bei jos vangu ir ją dar 
šmeižiate!

Aukštas valdininkas mato, kad netekau 
kair- pusiausvyros. Jis neįpratęs girdėti to
kių žodžių. Jis gyvena, galbūt!, tik savo 
pavaldinių pataikavimais. Matau, kad ir 
jis sujaudintas. Prakaitas išpila jo veidą. 
Be' jis tyli- Jis aukštais valdininkas. Jam 
netinka karščiuotis. „Praktiški“ žmonės 
vis;-Idos ramūs, šalti. Jis kiek galėdamas, 
stengiasi susivaldyti ir pasieti savo susi- 
jauidiin-ilmą. autobusas privažiuoja miestelį 
ir sustoja. Valdininkas atsikvepia:

— EiSiime, išgersime alaus. Man kažko
dėl silpnai pasidairė. Labai varginga tokia 
ilga kelionė tokią karštą dieną.

Galbūt, bus valdininkui pasidarę silpna 
besistengiant save suvaldyti ir begirdint 
neįprastai a'šrt'riuS puolimus. Man io -net 
kiek gaila pasidaro. Kam aš taip karščiuo- 
ju.cs? — tariu sau. Jei1 žmogus taip galvo
ja, tai aš j-au nepakęsiu- jo tokios galvose
nos“. Pakylame ir nueiname į stoties bu
fetą. Etiniame tylėdami. Tylėdami išgeria
me po bokalą aulaus. Tylėdami grįžtame 
atgal į autobusą. Kalba toliau jau. nebesi- 
mezga: laibai ryškiai kits kitam pasakėme 
savo skirtingas pažiūras ir dabar jau apie 
nieką negalėtume ramiai kalbėtis. Taip, 
tylėdami, kai kurį laiką ir važiuojame, 
.’et štai valdininkais vėl prabyla:

— Kad lietuviai negabūs ir kad jie nie
kad sau nesukurs aukštesnio gyvenimo 
rodo ir tas faktas, kad kiek lietuvių išvyko 
į Ameriką, ir nė vienas jų neprasimulšė į 
pirmaeiles vietas, nė vienas jų nepasida
rė milijonieriui, kai- iš tos pačios Lietuvos

Berods- visuose lietuvių laikraščiuose 
buvo rašyta, kad EP (Europos Parlamen
tas) buvo įtraukęs i saivo darbotvarkę ir 
Pabaltijo klausimą.

Pagrindų šiam klausimui įnešti į darbo
tvarkę davė 45-rių pabal-tiečių kreipitma- 
sis lį viešąją opiniją, 23-čiO rugpjūčio 1979 
metais, ryšium su gėdingo Molotovo-Rilb- 
bentropo pakto 40 metų sukaktimi.

EP, susidomėjęs- šiuo memorandumu 
(taip pavad'ilntas minėtas kredpilmąsis), 

Iš -kairės į dešinę: estė p. Partel, /estas p. Reiseuberg, Europos Parlamento at
stovas dr. Otta tvon Habsburg ir Vokietijų s liet, jaunimo sąjungos atstovė Aldona 
Gumuliauskaitė Foto R. Gulmuliauskas

nagriiniė-jo Pabaltijo klausimą. Buivo pas,- 
merktas tuometinis Vokiečių Reicho ir 
Scv. Sąjungos gėdingas sandėris ir kreip
tasi į JTO Dekolonizacijos Komitetą.

Šio, pabaltiečiaims draugiško žesto orga 
nizatorilus įnešęs Pabaltijo klausimą į die 
rotvaiifcę, vra EP narys, dr. Otto von Hiatas 
bu-rg. Jis ir toliau rūpinasi, kad šis klau
simas nebūtų pamirštais.

Europos parliamienlta-rui Otto von Habs
burg neseniai teko kita garbė. 18-to kovo 
Moenchengladlbacho mieste, -senojo bene
diktinų vienuolyno rūmuose, kur dabair 
įsikūrusi miesto rotušė, dr. fon Habsibur- 
gr_ii buivo iškilmingai įteikta Benedikto 
premija. Šia premija atžymimi žmonės 
ypatingai nusipelnę tradicijų ir papročių 
puoselėjime. Tarp kitko dr. fon Habsburg 
yra pareiškęs savo gilų susirūpinimą Pa
baltijo kraštais, kur jam — šalia .politinių 
motyvų -- nerimą kelia tų tautų rusini-
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KALĖJIMŲ KELIUOS 
VIKTORO PETKAUS gyvenimo 

fragmentai
Jie augo keturi broliai ir kadangi ne

turėjo sesučių, buvo pagalbiniinlkaliis ūkio 
darbuose ir tėvui, ir motinai. Tačiau vie
nas jų ilš vaikystės bodėjosi visu tuo, kas 
jį atiltraukdavo nuo knygos. Pastebėjęs 
tai, jaunesnysis brolis jam tarė:

— Man geriau patinka ūkio darbai, to
dėl, aš ir liksiu su tėvu dirbti, o tu gali 
sa-u -su knyga gyventi.

Ir nuo dvylikos metų Viktorui (knyga

Išnyko žydai svetur sudarė dideles- karje- 
r s Si

— Tamstos šis argumentas laibai silp
nas. O pateiktas pavyzdys visiškai nevy
kęs. Jei žydai svetur iSvylkę padaro karje
rą, tai todėl, kad visas pasaulis jiems tė
vynė kad visur jie randa saviškių, kurie 
juos paremia, tuo tarpu lietuiv-is svetima
me krašte atsiduria Visiškai vienas, be 
globos ir be paramlo-s. Vidutinių gabumų 
žydai rašytojai, dailininkai, dirigentai, 
mokslininkai virsta pas aulinėmis garseny
bėmis, nes juos palaiko ir propaguoja vi
so pasaulio žydiškoji spauda ir milžiniški 
žydų kapitalai.

— Bet kc-dėl čia savame krašte gerieji 
lidfuivia'i negali prasimušti, yra ujami, nu
stelbiami akiplėšų?

— Todėl, kad visa apianka juos dusina, 
kad kiekvienam savo užsimojimui dusina, 
.tūkstančius kliūčių kad visas oras yra 
persisunkęs pavydu ir neapykanta to, kas 
vra, laisva ir didu-, kad biurokratizmas tu
ri sukaustęs mūsų kraštą, kad brutali- jė
ga visur uždeda savo sunkią leteną, žmo
nėms, tikintiems tiesą, gyvenantiems dėl 
grožio, alsuojantiems humanizmo dvasia, 
ierka tik nuteisti galvas ir liūdnai žiūrėti 
, žemę, kuri visus priglaudžia... Tamsta 
paklausi, ko-dėl tylima, kai tiek priemonių 
sugalvota priversti žmogų tylėti! Mes gy
vename su surištom rankom ir su užkiš
tom buirnom — ir tyliai verkiame dėl sa
vo tautos ir savo pačių likimo. Mums ne
leista ir garsiai nusiskųsti savo vargais...

Valdininkas nutyla. Daugiau kalba ir 
noužsiilmezga. Tylėdami ir atsisveikinome.

Visą šį pasikalbėjimą užrašau, nes jis 
atidengia vieną mūsų dabarties gyvenimo 
tragizmo aspektą.

Jau po vidurnakčio.
(Naujoji Romuva)

mas, ypač religinių — tautinių papročių 
sisteimatišlkas ardymas.

Už jo rūpestį ir dėmesį etninėms -gru
pėms, bei jų tradicijoms jis ir buivo pri
statytas kandidatu Šilan- premijai gauti.

Už jo aukščiau suiminėtą iniiciaitvvą Eu- 
repas parlamente, Pabal-tiečių (lietuvių, 
latvių Ir estų) atstovai -atsilankė lį jo ap
dovanojimo iškilmes Lietuviai įteikė do
vaną — tautinę juostą-, estai — staltiesę 
o latviai — monetų (kolekciją. Visiems

šios šventės daflyvi-ams buvo išdalinta „45- 
rių memorandumo“ kopija.

Auksinį Benedikto medalį su mėlynu 
kaspinu laureatas s-akėsi supratęs ir kaip 
tolimesnį įpareigojimą rūpintis nacionali
niais papročiais ir tradicijų savitumu.

Šventilnes k-albas pasakė miesto Iburmisrt 
ra-s įBolcenius ir EP vice-prezidenftas, dr. 
Klepsch.

Po iškilmių-, jau grįžęs į namus, dr. fotn 
Habsburg atsiuntė šių eilučių .autoriui pa
dėkos laišką, kuriame jis tarp kitko ra,, 
ro:“... aš esu Juim-s dėkingas už nepapras
tai prasmingą dovaną. Užtikrinu Jus, <kad 
ir -toliau' galite manimi pasikli-auti, Ir, jei 
nepailstamai reikalausime savo teisių — 
mūsų svajonės išsipildys, 'anksčiau ar vė
liau“.

.Šventę apraišė ir vokiečių spauidia.
Rimantas Gumuliauskas
(VLJS — sekretorius)

tapo neatskiriama jo gyvenimo dalis. Ir 
ji pagimdė širdyje tokią meilę Dievu-i, Tė 
vyned ir žmogui, kad atėjus gyvenimo 
bandymams, be jokių kompromisų už sa
vuosius idealus buvo pasirinktas kančios 
kelias.

Ankstyvoje jaunystėje jis išgirdo žo
džius: „Sėk mane“, tačiau karo audros su 
kliudė tai įgyvendinti ir savo gyvenimą 
susieiti su Altoriaus Auka: -dar nebaigus 
giimnaizij-os teko su- tūkstančiais t-auiriiauslilų 
lietuvių iškeliauti 'į Rusijos kalėjimus už 
r'v.ošiirdų darbą -ateitininkų — Raseinių 
gimnazijos mokinių — tarpe.

Kai po šešerių metų grįžęs į Lietuvą 
eksterno teisėmis gavo atestatą, klebonas 
pabijojo buvusiam kaliniui duoti tinka
mą charakteristiką, kad galėtų įstoti į ku
nigų seminariją...

Keli mėnesiai Vilniaus universiteto lie
tuvių kalbos ir literatūros fakultete dar 
labiau suartino su knyga. Bet studijas nu- 
tr.r.kė nauja kelionė į Rusijos kalėjimus, 
šį kartą už kalbą Rasų kapinėse prie Ba
sanavičiaus kapo 1967 m.

Per tuos kalėjimų kančių ir bado me
tus dvasia grūdinosi, žinių troškimas au
go, todėl kalėjimų bibliotekos (ypač tur
tinga Vladimiro kalėjimo biblioteka) bu
vo išstudijuotos.

Kai Nemuno krašto tikintieji 1975 m. 
šventė džiugiąją Kalėdų šventę Viktoras 
grjžo į Lietuvą j-au turėdamas 35 metus, 
didelę Rusijos kalėjimų gyvenimo patirtį, 
gausių žinių ir dar labiau išbujojusią meii- 
ię tauriausiems žmogaus idealams.

1’3 laisvės metų: už drąsias kalbas dides- 
r-’uose žmonių susibūrimuose (atlaiduose, 
laidotuvėse,- paskaitų salėse) nuolat turi 
keisti darboviėtes, tenkintis mažiiau ap
mokamu darbu. Tačiau ir tada visas lais
valaikis skiriamas knygai.

Kūrėsi Helsinkio susitarimams remti-, 
žn ogaus teisėms ginti Lietuvos visuomeni 
nė grupė — jis vienas veikliausių jos na
rių. Todėl 1977 m. vėl nauja priverstinė 
(jau trečią kartą gyvenime) kelionė Sibi
ru link. Vilniaus, Cisfto-polio, Kučino kalėjl 
mai. Su knyga ir čia nesiskiria. Spaudai, 
,.knygai paštu“ į metus išleidžiama apie 
600 rublių. Ir štai! iš kalėjimų pasiekia 
L’ėtulvą tdkioš studijos: „Islamas“ (150 
psl.), „Lietuvos istorijos Mausimai“, „To
mizmas ir neotomiztmias filosofijoje ir lie
tuvių literatūroje“, atskirų knygų, perio
dinės spaudos 'įvairių straipsnių recenzi
jos. pastabos... Tačiau įdomii-aiusi dideli 
carb-ad, kaip „Krikščionybė“, „Judaiz
mas“, ,,Universitetas — senoji Lietuvos

LIETUVOJE
wr—.~wr—

MIRĖ A. DANILIAUSKAS
Kovo 13 d. -po ilgos ir sunkios ligos, ei

damas 57-uosius metus, m-irė Amtanas Da
niliauskas, liet, etnografas ir istorikas.

Gimęs 1926 m. spalio 1 d. Marijampolė
je, mokytojo šeimoje, A. Daniliauskas 1952 
m. baigė aukštąjį mokslą, ir iki 1962 m. 
dėstė istoriją vidurinėse mokyklose. įsi
jungė į kraštotyros veiklą ir sudomino ta 
sritimi mokinius.

1960 m. jis įstojo į MA Istorijos institu
tą, įkuriame dirbo ilki pat mirties. Ten be- 
.įdribdamas jis tapo miestų gyventojų ma
terialinės ir dvasinės kultūros tyrinėjimų 
Lietuvoje pradininkas. Paskelbė visą ei
lę mokslinių darbų.

A. Daniliauskas .gyvai domėjosi Pamink 
lų apsaugos ir kraštotyros bei liaudies 
meno draugijų veikla. Rašė periodinėje 
spaudoje ir skelbė -mokslinę medžiagą apie 
gimtąjį 'kraštą. Jo darbai — reikSmingaS 
indėlis lį lietuvių (kultūros istorijos tyri
nėjimą.

LIETUVOS KILIMAI
Sovietų ambasados Londone leidžiamas 

SOVIET WEEKLY -praneša apie Lietuvos 
gamybos kilimus, kuriuos galima matyti 
Kcimsomolsko (Siilbilre) vaikų klube. D. 
Natlulienės kilimas su paveikslu- „Lai vi
suomet šviečia saulė“ yra pakabintas Kom 
somoisko teatre.

<_• Lietuvoje kilimų negalima gauti!
SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

V. Rilbokais raišo TIESOS redakcijai:
- „,Astros“ parduotuvėje pirkome sū

nui batukus. Pažiūrėti buvo gražūs, su 
šiitu kailiu viduje. Į mokyklą berniukas 
išėjo su džiaugsmu, o grįžo po pamokų vos 
ne su ašaromis. Jo -naujasis šviestai rudas 
Eipa-vas buvo panašus į zebrą. Lopais nu
silupo dažai, kuriais purkštuvu buvo nu
dažytas, matyt, jau gatavas gaminys. Gai 
I-a, kad techninės kontrolės Ištampukas 
taip suteptas, kad neįmonoma įskaityti, 
kuris iŠ kontrolierių šį broką praleido.

KAD DŽIAUGTŲSI KITI
Anastazija Kulklis TIESOJE (111.31) ra

šo-
— Mano dukra mokosi ketvirtoje Masė

je penketukininkė. Lankydamasi pas 
.1 rauges, kartą pamatė jų spalvotas nuoty 
raukas. Panoro ir pati taip nusifatograr 
fuoti. Paskatindama už -gerą mokslą, nu
tariau dukters prašymą patenkinti.

Praėjusių metų gruodžio 16 dieną nuė
jome į fotoateljė AntkailnSo gatvėje. Už 
paslaugą -iš anksto sumokėjome 1'3 rlb 20 
tap. Nuotraukos turėjo būti gatavos sau
sio 10 dieną. Daug sykių vaikščiojome jas 
atsiimti, tačiau padarė tik šių metų vasa
rio .pabaigoje. Pamačiusi jas, labai nusivy
liau. Susitarėme persdifotografucti. Atėjo
me. Nufotagrafavo. Ir vėl reikėjo vaikščio- 
i, gaišti laiką. Kovo 2 dieną į fotoateljė 
atėjau penkioliktą kartą! Nuotraukos bu
vo gatavos, bet -aš jų neėmiau, nes vėl pa
darytos labai prastai. Be to, bado elkis ap
linka kurioje nufotografuota: apsilaupiu- 
-ros fotoateljė sienos, netvarkingos grin
dys.

NAUJA ORO LINIJA
Nuo balandžio 1 d. pradėjo skraidyti ke 

lei viniai lėktuvai maršrutu Šiauliai-Mask- 
va. Jie skraido pirmadieniais, trečiadie
niais, penktadieniais ir sekmadieniais. Bi
lieto kaina — 24 rt>.

APLINKOS APSAUGA
Straipsnyje „Gamta — mūsų namai“ 

TIESA (III. 16) rašo apie gamtos apsau
gą Lietuvoje.

Pramonės vystymas ir krašto urbaniza- 
vimas deda savo antspaudą ant švaraus, 
šviesaus gamtos rūbo: teršiamas oras, ter
šiamas vanduo... neretai žemės naudoto
jai nebrangina laukų.

„Apleistų plotų ne vienas šimtas hekta
rų priskaičiuojama Kelmės, Biržų, Klai
pėdos ir kituose rajonuose. Daug derlin
gos žemės užšlamščiama prastai tvarko
mais sąvartynais, apleistais karjerais ’r 
kitaip... Neretai durpynuose nepalieka
mas reikalingas derins sluoksnis. Tuo
met negalima įrengti kultūrinių ganiklų, 
panaudotų plotų apželdinti... Lieka daug 
nesutvarkytų žvyrduobių, didelių karje
rų“.

mokykla“, „Pastabos Lietuvos istorijos 
klcju-silmais“ ir kt. — konfiskuojama.. Buvo 
bandoma išlaikyti bent juodraštines šių 
visų studijų pastabas, šimtų įdomesnių 
straipsnių, knygų santraukėles, išrašus.

Čistopollo kalėjimas, pervažiavus Vik
torui į Kučino kalėjimą, po gero pusmečio 
viza tai persiuntė. Tai suteikė nemaža 
džiaugsmo kaliniui. Kuo įtoliau, tuo dau
giau kaupėsi šios medžiotos. Bet drauge 
didėjo ir priespauda kalėjime: jo laiškai 
Lietuvos beveik nepasiekdavo, o jis irgi 
vis rečiau juos iš tėvynės tegaudavo. Ver
bų sekmadienį — krata kameroje. Paima
ma visa penkerių metų intensyvaus dar
bo kalėjime mokslinė medžiaga: įvairios 
pastabos, santraukos, temų juodraščiai. 
Kai 1982 m. Velykų rytmetį katalikiška
jame pasaulyje skambėjo varpai, skelb
dami didingąjį „Aleliuja“, Viktoro Pet
kaus visas turtas — kratos (mietu kanfiskuo 
ta medžiaga — buvo sunaikinta.

G. Almonė
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Kronika
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KALENDORIUS 1983 M.
IV. 29JT.2. — DBLJ3 Lituanistinis Savait- 

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

V. 8 — Solistės R. Mastienės koncertas 
Ddnldone, Lieltvių Namuose. Pradžia 
17.00 vaL

V.14 — Muzikos ir Pantomimos Vakaras, 
Time Place, Dukes Road, London WC1. 
R engia DBiLJS. įėjimas 4 sv. Pradžia 
19.00 vai.

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

VII.17 — Dariaus ir Girėno Atlarutinio 
skridimo minėjimais Soldino miškelyje 

Lenk’iljoje.
VIL23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla 

Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

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

IX.19. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hall, North Street, Wolverhampton.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
DBLS Lciggh Skyrius >— 30.00 pv.
Surinkta iš marių — 1.00 sv.
Viso 31.00 s v.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

HaMfax'o lietuviai Velykų švenčių uro- 
ga 10.00 sv. (A. Brazaitienė 5jOO sv., J. 
SiaUka, F. Sasnauskaitė, M. Asačiaivas, A. 
Giedraitis ir J. Kubilius po 1.00 sv.).

ViisiCIms akotojiams nuoširdžiai dėkoj®.
TPF Valdyba

VIETOJE GĖLIŲ
Vietoje gėlių ant a.a. Prano Makūno ka

po, aukojame E. Lietuviui 5.00 sv.
V. ir M. Žemaičiai

MEKO FILMAS SODYBOJE
Adolfo Meko filmas „Hallelujah the 

Hills44 Ibus rodomais Lietuvių Sodyboje sėk- 
n.'fjd'ienį gegužės 1 d., 7.00 vai. vakaro. Vi
si kviečiami (atvažiuoti ir pamatyti Šią 
komediją. Įėjimas — laisva auka. Filmo 
rodymą organizuoja DBLJ.

Lendoias
SOLISTĖS ROMOS MASTIENĖS 

KONCERTAS LONDONE
Čikagos operos solistės Romos Vilčins.- 

kaitės-<M'ast;enės pirmais koncertas Londo
ne įvyks Iš.mi. gegužės 8 d., sekmadienį, 
Lietuvių Namų salėje. .

Koncerto pradžia 5 vai. pp.
Visi lietuviai kviečiami pasiklausyti iš

kilios solistės.

ŠV. MIŠIOS
PREL. JUOZO GUTAUSKO ATMINIMUI

Sekmadienį, balandžio 24 d.. 11 vai. bus 
Sv. Mišios, užprašytos D.B. Lietuvių Bemid 
nuomonės krašto valdybos už D.B. Lietu
vių Bendruomenės Tarybos niramininko ir 
Britanijos lietuvių veikėjo įprel. Juozo Gu
tausko vėlę.

Visit lietuviškos Londono visuomenės na
rtai kviečiami kartu prisiminti ir už didį 
D. Britanijos lietuvį.

AUKA PREL. J. GUTAUSKO 
LAIDOTUVĖSE

Šv. Kazimiero lietuvių Bendrija Londo
ne, pagerbdama a.a. pirel. J. Gutauską, au 
kojo Šv. Kazimiero lietuvių kolegijai' Ro
moje vite-toje gėlių vainiko — 25.00 sv.

Bridfordai
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 1 d. rengiamas Motinos dienos 
minėjimai. Pandos GIEDRAITIENĖS pa
skaita. Vietinių vyrų sikstetas atliks me
ninę programėlę.

Po minėjimo arbatėlė.
Pradžia 3.30 vai. p.p.
Maloniai kviečiame gausiai dalyvauti.

„Vyčio“ klubo valdyba

Manchesteris
PADARĖ PRANEŠIMĄ

Balandžio 9 d. DBLS Manchester!© sky
riaus atstovas A. Jelovedkas M. lietuvių 
klube padarė apie DBLS atstovų suvažia^ 
v.'mą Londone pranešimą, kiurį atsilankiu

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
st. už col|. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
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, negražinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių > ne būtinai Redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

sieji išklausė ir iškėlė jiems rūpimų klau
simų, į kuriuos buvo atsakyta.

Ta pačia proga buvo patvirtinta .anks
čiau išrinktoji Skyriaus valdyba, kuri bu
vo išrinkta mažo narių skaičiaus.

A. P-kis

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės mėn. 8 d. sekmadienį, 4 vai. 

p.p. Malncheslterio lietuvių klube skautai- 
tės rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ
Programoje paskaita ir kiti dalykai. Po 

programos bus vist pavaišinti arbata ir 
užkandžiais.

Kviečiame visus prisiminti ir pagerbti 
motinas. Rengėjai

Škotija
A.A. KUN. PRELATO

JUOZO GUTAUSKO LAIDOTUVĖS
Balandžio 10 dieną minusio kun. prelato 

Juozo Gutausko karstas su palatlka's ant- 
raaienlį, balandžio 12 dienos vakare buvo 
atvežtais šv. Kolumbo bažnyčią Glasgo- 
w‘e ir ten pašarvotas, šios bažnyčios kle
bonijoje kun. prelatas Juozas yra gyve
nęs daugiau kaip 40 metų, išskyrus paisku- 
tineius metus, kuriuos yra praleidęs poilsiib 
namuose. Kun. prelatas Juozas buvo ge
rai žinomas Vietiniams parapijiečiams. 
Keitėsi parapijos klebonai ir kiti' kunigai, 
kum. prelatas Juozas buvo tapęs lyg ir 
nuiolaitiinto nepamainomu gyventoju, tapo 
asmenybe ir buvo vietinės dvasiškio os bei 
parapijiečių lankomas ypatingoje pagarbo
je. Praeityje, mūsų lietuviai vyskupai ir 
kit: svečiai kunigai, atvykę aplankyti savo 
tautiečius Škotijoje yra patyrę nepapras- 
f.ac nuoSirdų šios parapijos vaišingmą, kas 
buvo, be abejonės, kilnios asmenybės, kaip 
'kun. prelato Juozo, įtaka.

Tą patįvaikarą.balaindžio 12, buvo atna
šautos' už velionį šv. Mišios jau dalyvau
jant atvykusieims į laidotuves lietuviams 
kunigams. Atvykę iš Romos Eks. vysku
pas Antanas Deksnys, velionies nuoširdus 
draugas kum. prelatas Ladas Tulaba, tai
pogi kaimynai kunigai: Ikun. Dr. S. Matulis 
aš Nottingham, Kun. kanauninkas V. Ka- 
maitis iš Manchester ir Londono lietuvių 
parapios klebonas kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC.

Balandžio 1'3 dieną iškilmingos laidotu
vių šv. Mišios pradedamos 11 valandą. Erd 
vi bažnyčia jaiu beveik pilna netik lietuvių, 
bet ir vietinių parapijiečių, atvykusių pa
re Įkišti paskutinę pagarbą lietuviui kuni
gui. Netoli karsto — tautinė trispalvė, 
karsto nešėjai pasipuošę tautinėmis juos
tomis, jaunos lietuvaitės tautiniais .rūbais 
pastruolšusios laukia atnešti prie altoriaus 
aukas. Suskamba galingas šv. Cecilijos 
choro „Pulkim ant kelių“. Pro didžiąsias 
duris pasirodo įspūdinga kunigų procesi
ja. Pradžioje baltai apsirengę kunigai, 
po jų raudonai apsirengę kanaiuniMkali, po 
jų prelatai ir pagaliau penki vyskupai: 
Glasgow'o Eksc. Arkivyskupas Thomas 
Winning, trys škotai vyskupai ir Europos 
lietuvių vyskupas Antanas Deksnys. Tik
rai įspūdinga procesija, viso 56 dvasiškiai.

šv. Mišios atnialSauja pats Glasgow4© Ar 
kivyskupas Thomas Winning, padedamas 
dalyvaujančių keturių vyskupų. Vėliau 
savo paimcksle gerb. Arkivyskupas pager
bia velionį kun, preratą Juozą, kaip ypa
tingai uolų šio žemiškojo vfeniuogyno dar
bininką, nebojusį jokių sunkumų šioje 
svetimoje šalyje, kartais net patiriant šen 
ir ten pasireiškusi© nedraugiškumo. Kiek 
ilgiau gerb. Arkivyskupas paliečia .bendrai 
lietuvius, kaip katalikus, kurie betkokia 
kaina atlieka religines pareigas, laikantis 
savo iš tėvynės atsivežtų tradicijų. Toliau 
šis nuoširdus Arkivyskupas plačiai nušvie
čia dabartinės Lietuvos bažnytinę padėtį. 
Ką. mes, tai yra lietuvių tauta, turėjome 
savo tėvynėje prieš (šiai nelaimei užeinant, 
ir kas šiandien yra belikę, ypatingai! pa
brėždamas šios nelaimės neišmatuojamas 
pasekmes.

Mūsų vyskupas Antanas Deksnys taria 
trumpą nuoširdžią padėką škotų katali
kams bei jų dlvasi'iikiaims. kurie savo ypa
tingai gausto id'alyvaviimu, netik pagerbė 
vclicnlį kun. prelatą Juozą, bet tu© pačiu 
pagerbė ir pačią lietuvių tautą. Toliau, 
lietuviškai kvietė šioje liūdnoje sueigoje 
savo tautiečius nepamiršti savo tautos.

Kun. prelatas Juozas Gutauskas buvo 
palaidotas šv. Petro kapinėse, Glasgow4©. 
Kaulinėse dalyvavo visi vyskupai. Ilgame
tis velionies draugas kun. prelatas Ladias 

Tulaba tarė paskutinį atsisveikinimo žo
dį. Naujai' supiltas kepas ir gausūs vaini
kai užbaigė šio uolaus lietuvio darbininko 
žemišką kelionę.

Penktadienio vakare, bal. 15 dieną už 
velionies kun. prelato Juozo sielą buvo 
atnašautos Šv. Mišios Mossend parapijas 
bažnyčioje. Šv. Mišias atnašavo svečias 
Antanais Deksnys, padėjo kum. prelatas La 
das Tulaba, lietuviai kunigai Clemens, ir 
Ji ozas Andriušis, SMA, ir vietinės para
pijos klebonas. Dalyvavo ypatingai gau
sus skaičius lietuvių. Po pamaldų vietinės 
parapijos salėje įvyko trumpos vaišės, 
daugiau lyg ir pasižmonėjimo, netiek pri
siminti tik neseniai palaidotą brangų ku
nigą Juozą, kiek daugiau pabuvoti ir pa
linkėti laimingos kelionės mūsų brangiems 
svečiams, vysk. Antanui' Deksniui ir kun. 
prelatui Ladui Tulabai, prieš jiems iš
vykstant atgal į Ramą. Pasakyta pilnos 
emocijų kalbos, trečioji ir gal ketvirtoji 
išeivių karta padainavo lietuviškai, kas 
nuskambėto tiek meliodija, tiek tarsena 
labai puikiai. Už tai ypatinga padėka po- 
n;ai K. Rugieinfenei.

Senimas, tai Škotijoj užauginta lietuvis 
ka (karta, užtraukė „Sėjau rūtą“. Kalbėjo 
kum Juozas Andriušis, SMA. Škotijoje gi
męs ir augęs lietuvis. Pilnas energijos ir 
entuziazmą kunigas, .uolus padėti kur tik 
pa.gielba yna reikalinga. Jis sutinka padėti 
lietuvių bendruomenei čia Škotijoje, gal 
me tekto mastu kaip A.A. kum. Prelatas 
Juozas. Taigi, lietuvybės' tęstinumas dtr 
tradicljcs įvairiomis progomis bus palai
koma: Mūsų svečiai iš Romos' buvo užtik
rinti, kad lietui visko j i rūta dar .klestės čia 
Škotijoje. Klemensas Savonis

Stoke-on-Trent
ŠVIEČIAS IŠ SKOTUOS

Jurgis Kamazickas iš Falkirk, Škotijoje, 
Eplankė savo podukrą Ann Morrison, da
dur gyvenančią Hanlėje, Stoke- on-Trenit.

Jurgis Karnazickas 16 metų dirbo staty
boje. Dabar pensininkas. Didleiis lietuviš
kos spaudos mėgėjas, šio apsilankymo 
proga DBLS-gos Stoke-an-Trent Skyriaus 
sktaiityklėlei padovanojo lietuviškų kny
gų.

Skaitylklėlės rėmėją Benedikta Andriuš- 
kevičSienė taip pat skaityklai įteikė vertin
gų lietuviškų knygų. Abiem — nuoširdus 
ačiū. VAL

Wolverhamptonas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn. 30 d., šeštadienlį. 6.30 
.'ai. valk. The „NEW HAMPTON“ svetai
nėje Richas Street, Whitmore Reams W- 
ton, šaukiamas DBLS-gos 'skyriaus metinis 
susirinkimas. Antanas Petkevičius darys 
praneSilmą Iš DBLS ir Akcininkų suvažia
vimo Londone. Taip pat aptarsime kitus 
einamus reikalus. Į susirinkimą žada at
vilkti DBLS Tarybos Pirmininkas Riman
tais šova.

Visi narilai Ir suinteresuoti yna kviečia
mi dalyvauti. Sk. Valdyba

Liet. Sodyba
Lituanistinis Savaitgalis.

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

SODYBOS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 23 d. 17 vai., šeštadienį So
dyboje įvyks metinis Sodybos klubo na
rių susirinkimas.

Prašome visus narius dalyvauti'.
Klubo Valdyba

SODYBOJE ATOSTOGAUJANTIEMS 
KAINOS

Nuo balandžio 30 d. iki rugsėjo 15 d. 
kambarys lir mialistaš:

Už savaitę £75.00 + VAT.
Už dieną £13.00 + VAT.
Už nakvynę ir pusryčius £9.0 4- VAT.
L. Jausimo organizacinės
grupės nariui už dieną £8.50 4- VAT.
Penstlnfakt^Orgaiiizuoitat
gn ipas-neriui už dieną £8.50 4- VAT.
Vaikelius iki 10 metų — pusė kainos.
Vaikams nuo 10 mietų iki 15 metų | kai

nos,
L.N.B-<vės Akcininkams ir DBLS-gos 

mariams 12.5% nuolaida.
Už karavano vietą per dieną £2.50.
Už palapinės vietą r>er dieną £1.75.
Už karavanų ir palaipinės vietą L.N.B- 

ės akcininkams ir DBLS-gcs narilalms. vie
na savaitė nemokamai.

L.N.B-vės Sodybas administracija
1983 balandžio mėn.

Skautiškuoju keliu
Pagal kovo 5 d. Manchestervje įvykusio 

skautų ir skaučių vadavų-vių posėdžio 
nutarimą, v.s. Br. Žibikus ir ps. I. Gerdži’ū- 
nlenė, jiems sutikus ir gavus atostogas, 
vyikela į L.S.S-gos 65-jų metų Jubiliejinę 
Stovyklą, kuri įvyks š-m. liepos 31 d. — 
rugpjūčio 13 d. Woodland Trails Camp. 
Aurora, Ont., Kanadoje.

Setserėjcs atstovei1 ps. I. Gerdžiūnienei 
ir Brolijos atstovui v.s. Br. Zinkud linkime 
ečkmės kelionėje Ir stovykloje.

LSS Vadija

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Abiturientai

1983 m. baigiamuosius egzaminus laiko 
1C mokinių: Renata Bertulaitytė, Romas 
Dirgėlas, Daną Glesaitė, Artūras Gronaiu, 
Lidija Kairytė, Karina Langytė, Ingrida 
Pancerytė, Gediminas Sidara, Olga Serei
kaitė ir Aleksandras Westermeier. Wein- 
heimo vokiečių gimnazijoj egzaminus raš
tu laikė sausio 18-28 d.d. Egzaminus žo
džiu laikvs birželio 5-8 d.d.

Atostogos
Vasaros atostogos prasidės birželio 25 

d. Po atostogų mokiniai susirenka į bend
rabutį .ru'gpjūčld 28 d. Mokslas prasidės 
rugpjūčio 29 d.

Vasario 16-toji
Vasario 16-toji gimnazijai ne tik tautos 

šventė, bet ir vardadienis. Kadro anksty- 
vesnaai metais, tailp ir 'šiemet tą dieną mo
kykla šventė, šventiškai ą.psirenigę Ir nu
siteikę mokiniai ir jų auklėtojiai po pus
ryčių parke prieis pilį pakėlė mūsų tris-pal 
vę, giedodlami tautos himną, ir tuoj nužy
giavo į Huettenfeldo kaitai, bažnytėlę. Čia 
bendras pamaldas laikė abu mokyklos ka
pelionai: evang. kun. Fr. Skėrys ir kadai, 
kun. J. Dėdinas. Prie altoriaus išsirikiavo 
seniai .viešai besirod’ę ateitininkų ir skau
tų vėliavos, kiekviena su 'šešių moksleivių 
palyda.

Melstis pradėta giesme Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė. Kun. Fr. Skėrys 
savopalmoksle pabrėžė, kad mūsų tauta 
savo nelaisvės dienomis reikalinga ne tik 
pasaulio galiūnų, bet ir dangaus pagalbos.

Šv. mišias aukojęs kun. J. Dėdinas kal
bėjo apie Vasario 16 Akto signatarus. Jų 
buvo 20 ir visi jau amžinybėje. Bet Lietu
vai ir (šiandien signatarų netrūksta. Ku
nigai Svarinskas, Černiauskas ir kiti kovo
tojai už mūsų tautos teises bei' jos mora
linį atsinaujinimą yra šių dienų signata
rai, savo krauju ir kančia pasirašą už Lie
tuvos laisvę. Kvietė mokinius sekti 191'8 
Vasario 16 Akto ir nūdienių signatarų pė
domis.

Piliete salėje programą pradėjo gimna
zijos direktorius Andrius Šmitas, pastebė
damas, kad prieš 70 metų apie Lietuvą 
pasaulis nieko nežinojo. Jei kuris viešas 
kalbėtojas būtų pareikalavęs mūsų tautai 
laisvės, klausytojai būtų Suabejoję jo 
sveiku protu. Šiandien tam reikalavimui 
daugumas pritarto Ir mūsų gimnazija, pa 
vedinta Vasario 16 vardu, vien savo bu
vimu skelbia, kad Lietuva gyva ir siekia 
laisvės.

Paskaitininkas kun. Fr. Skėrys aiSkino 
nepriklausomybės sukakčių minėjimo pras 
n.ę. Ką reiškia šventą dieną prasmingai 
švęsti žino visi tikintieji. Religines šventes 
save nariams nustato Bažnyčia, tautines 
— valstybių parlamentai. Mes neturime 
savo parlamento nei vyriausybės, leidžian 
čios visiems lietuviams privalomus įstaty
mus. Mums, ypač gyvenantiems svetur, 
liet ui visikus įstatymus padiktuoja tautinė 
sąžinė. Sib's gimnazijos1 pagrindinis tikslas 
ir kilniausias uždavinys vra jaunuolių 
krikščioniškos ir lietuviškos sąžinės for
mavimas. Vasario 16 ir kiti minėjimai tar
nauja šiam tikslui.

Meninę programą, pranešinėjo Lilija 
Burlšlkiaiitytė Bern-. Brazdžionio eilėraščius 
deklamavo dvi Monikos — Gaižauskaitė ir 
Gelžaitytė. Keletą dainų sutartinai padai
navo A. Paltim© vadovaujamas mergaičių 
chorelis vienas ir kartu su estrados solis
te N. Paltinfene, kuri trejetą dainelių at
liko ir solo. Tautinius šokius — vėdarą'. 
Norių miego ir kalvelį — šoko jauniausi 
mokiniai, vadovaujami mokyt, Joanos Sla 
vikienės. Kun.. J. Dėdinas iš magnetofono 
juostelės perdavė patriotišką deklamaciją 
žemaičių tarime. Prieis giedant Lietuvos 
himną, pranešėja supažindino jauną au
ditoriją u jos autorium dr. Vincu Kudirka.

Popiet mokiniams buvo rodomi filmai.

Šv. Kazimieras
Lietui visko jaunimo globėjas, paminėtas 

kapeliono kun. J. Dėdino laikytomis pa
maldomis. Per pamokslą kun. Dėdinas nu
švietė jauno šventojo kilmę, gyvenimo ke- 
Lą ir šventumo apraiškas. Buvo giedamos 
šv. Kazimiero sukurtos giesmės. Minėji
mas įvyko kovo 4 kaitai, bažnytėlėje.

Kaziuko mugė
Kovo 20 pilies salėje suruošė skautų 

AUŠROS tuntas, vadovaujamas mergaičių 
bendrabučio vedėjos Jūratės Lemkienės, 
Svečiai buvo vaišinaimi kava su pačių 
skaučių keptais oyragais bei sauSamialite. 
Visi loterijos bilietai bematant buvo iš
pirkti. Atskirai buvo pardavinėjaimi skau
čių pagaminti rankdarbiai ir margučiai. 
Pelnas bus panaudotas tunto reikalams.

Kuratorijos narių susirinkimas
Įvyko kovo 12 Vasario 16 gimnazijos 

skaitykloj o-. Dalyvavo Mečislovas Bu įvys, 
VingaulčaS J. Damijonaitis, kun.. Bronius 
Liu'btoas, Antanas Kairys, dr. Jonaš Nor- 
kartis, Juozas Sabas, kun. Fr. Skėrys And 
ri'ts Šmitas ir Jonas Valiūnas. Vietoj sun
kiai susirgusio Kuratorijos pirmininko 
tėv. Alfonso Bematonio pasėdą atidarė 
Valdybos vicepirmininkas A. Šmitas. Su
sirinkimo pirminilnlku išrinktas J. Sabas; 
se'cretortos — M. Buivys.

Savo 'pranešime direktorius A. Šmitas 
pasidžiaugė padlidėjuisiu mokinių skaičiu
mi — jų dabar 69. Šiais mokslo metais yra 

K abiturientų. Tai didžiausiais skaičius 
gimnButjos istorijoje. Mokslas einamas pa
gal Bado-i-Wuerttemibergo mi-kyklų prog
ramą. Atrodo, kad diar šiais metais gimna
zija bus priskirta Hessenui. Tuomet šiek 
liek pasikeis mokslo programa-, bet gim
nazijos mokslo lygis ir abitūros vertė ne
nukentės1.

Šiais mokslo metais mokyte jai daug pri
sidėjo prie mokinių užėmimo laisvalaikiu: 
rodomi filmai, organizuojamos išvykos į 
kinus bei teatrus ir į apylinkes, ibulvo su
rengti dainų vakarai, raiškiojo Skaitymo 
:'ir stalo teniso varžybos. Veikia tautinių 
šokių -grupė, skautai, ateitininkai, įsteig. 
tas meno mėgėjų raitelis. Mokiniai naudo
jasi dirbtuve ir foto laboratorija. Neseniai 
iš Lietuvos atvykęs žymus muzikas Arvy
das Paltimis šiuo metu organizuoja orkest
rėlį ir chorą. Nu© (ateinančių metų A. Pal
timis dirbs gimnazijos muzikos mokytojų 
ir taip pat mokys -groti įvairilaliis intruimlen 
tais vaikus. Tam reikalui reikės- įsigyti 
įvairių muzikos instrumentų, kurie reika
lingi ir orkestrėliui. Tačiau tie dalykai la
bai brangūs. Reikės maždaug 10.000 DM, 
kad -būtų galima 'visus reikiamus nupirkti. 
Gerą pradžią padarė Salzgitterio lietuvis 
Horstas Kremšier, padovanojęs gimnazi
jai genus- būgnus.

Kuratorijos iždininkas Jonas K. Valiū
nas pranešė, jog gimnazija praėjusiais mę 
tais įvertėsi neblogai.. Išia-iSų turėjo 
790.317,04 DM, bendrabutis — 378.718,36 
DM. Galę metų liko 13.800 DM Skolų. Iš 
viso 1982 aukų buvo surinkta 124.115,30 
DM, ikurių 115.441,01 DM oanaudoti gim
nazijai ir Ibenidrabučiui išlaikyti, 5.940, — 
DM stipend i joms, 2.174,29 DM Kalėdų eg
lutei ir 560, — DM mokinių laisvalaiiOdlo 
reikalams ('tėvų suaukoti). Iš Vokietijos 
lietuvių gauta aukų 50.430, — DM, įskai
tant -ir pačių gimnazijos mokytojų ir tar
nautojų suaukotus 14.200, — DM, iš JAV- 
bitj — 48.046,52 DM, kurių virš pusė per 
BALFą, iš Kanados — 21.501,94 DM, iš 
Australijos — 3.675,74 DM. iš Anglijos — 
461,10 D'M. Tuo būdu, pirma kartą JAV- 
bių lietuvius pralenkę Vokietijos1 lietuviai1.

Išklausyti kontrolieriai dr. J. Norkaiitis 
ir kun. Fr. Skėrys, kurie Siūlė 1982 apys
kaitą ir balansą tvirtinti, ką susirinlkilmiaS 
ir padarė. Po to dar ilgai buvo diskutuo
jami įvairūs mokslo ir auklėjimo klausi
mai.

Dailės būrelis
Įsikūrė dešimtosios klasės moklintų ini

ciatyva ir pasivadino M. K. Čiurlionio var
du. Seniūnu išsi'rlilnko Arvydą Kerbsią, jo 
pavaiduot'iją — Irmą Mirbachaitę. Būrelis 
stengsis: apjungti tuos mokinilus kurie do
misi: daile bei menu ir tuil tam gabumų; 
puoselėti lietuviškąją ir visuotinę dailę 
bei jos apraiškas; -piešti ir ruoštis dailės 
parodėles, paskaitėles, vakarus; ruošti i'š- 
vykas į artimiausias dailės parodais, mu
ziejus, teatrus, koncertus, filmus. Būrelio 
globėjas — dalies mokyt. A. Krivickas.

Kovo 13 įvyko pirmas būrelio susirin
kimas. Atsilankė apie 20 narių ir svečių. 
Pradėjo seniūnais A. Herbstas. Išklausy
tas M.K. čiulioniio muzikos įrašas .Kvar
tetas“ iš rriagnefono juostelės. Globėjas 
mokyt. A. Krivickas pasidžiaugęs būrelio 
į'sĮsteigimu ir gražia darbo pradžia, pra
nešė, kad j'i glaboti sutiiko dar dū dailinin
kai — Jūratė Lemkienė ir mokyt. Edmun
das Kaciuikevi'čius. Kalbėtojas supažindi
no su pr. m. gruodžio mėn.. Lietuvoje mi
rusia dali. M.K. Čiurlionio seserimi Vale
rija Karužiene-čiurlionyte. Ji pagerbta at
sistojimu. Aptarti būreli© uždaviniai.

š.m. balandžio ir rugsėjo mėn. sukanka 
M.K. Čiurlionio mirties ir gimimo sukak
tys. Numatytas filmo anglų kalba apie 
Čiurlionį rodymas ir k-t. PO susirinkimo 
dail. Krivickas visus pavaišino kava ir sa
vo žmonos Irenos keiptais laibai slkanialis 
pyragais.

(Iš V.L.B. informacijos)

ŠIEK fTIEK iSTATISTIKOS
Beveik 90 -mln. japonų, arba 77% visų 

šalies gyventojų, — miestiečiai. Japoni
joje — 10 milijoninių miestų; iš taurių di
džiausiame — Tokijoje — 11.6 mln. gy
ventojų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
ATMINTINOS DIENOS

. Maldos Žygį už Lietuvą balandžio 23 d., 
Lietuvos globėjo šv. Jurgio šventėj, at
lieka Leieesterlo Lietuvių Katalikų Bend
rija, o bal-anidžiio 30 d; Stoke-oni-Trent.
Manchesteryje — balandžio 24 d., 12.30 

vai.
Nottinghame — balandžio 24 d., 11.15 vai, 

židinyje.
Bradforde — gegužės 1 d., 12.30 vai. Plri“ 

simlinsime Motinas.
Eccles — gegužės 8 d., 12.15 vai.
Leigh — gegužės 15 d'., 4.30 vai., šv. Juo

zapo bažn.
Leeds — gegužės 22 d., 1 vai., Holy Rosary 

bažn-., Chępelton Rd.
Manchesteryje — gegužės 29 d., 12.30 vai.
Nottinghame — gegužės 1 d., 11.15 vai., i 

Aušros Vartų židinyje.
Corbyje — gegužės 1 d., 14 vai., šv. Pat

rike, Gainšborough Rd.
Nottingham — gegužės 8 d., 11.15 val( 

Aušros Vartų Židinyje,
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