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MOTINOS DIENA NAMO SU VILTIMIS PAGERBTAS LATVIS
Istorijos lapus pavarčius, galima paste

bėti, Scad (tautos išsilaikė netilk tos, kurios 
buivo didžiulės savo skaičiumi ir garsėjo 
galybe, bet ir tos, kairios pajėgė išlaikyti 
tą jėgą — gyvybės šadltimų, (kuris tautais 
skatina gyventi, išlaikyti tautinę egzisten
ciją ir ją perduoti ateinančioms kartoms.

Netrūksta pavyzdžių kaip didžiulės tau
tos ir jų sukurtos valstybės, istorijos bė
gyje sunyko, o tuo tarpu mažos tautos, pa- 
kėlutsdos sunlki'autslus bandymus, išsilaikė 
gyvos ir tebeklesti.

Daugiau įsigilinus į tų tautų sunykimo 
priežastis pastebėsime, kad pagrinde glū
di, tos taip svarbios, tautinę gyvybę ištai
kančios, jėgos sunykimas, pasirenkant ap
gaulingą gyvenimo kelią ir užmerktomis 
akimis juo riedėjimą bedugnėn.

Ir lietuvių tauta, šimtmečius nešdama 
svetimųjų priespaudą, išliko gyva ‘ir šian
dien pajėgi atkaiktiaii priešintis, tik tos 
jėgos, to gyvybės šaltinio dėka; Nuo šios 
jėgos priklausys ir mūsų tautos ateitis.

Krikščioniškasis ir civilizuotas pasaulis 
jau seniai suprato šios jėgos reikšmę ir 
tinkamai įvertino. Ir to supratimo, bei 
įvertinimo dėka, buvo išskirta viena die
na' metuose, tai1 nematomai jėgai, tyliajai 
didvyrei — Motinai pagerbti.

Motinos diena ir jos paminėjimas', Lie
tuvoje ir lietuvių tautoje turėjo ir tebe
turi nepaprastą rellkišlmę. Lietuvos motinos 
pasiaukojimai savajai! tautai ir jos įnašais 
lietuvybės ir tautinės sajmonės išlaikyme 
totas didelis, kad motinos vardas lietuvio 
lūpomis tariamas su ypatinga pagarba &r 
meile. Ir kur lietuvis, begyventų minėda
mas Motinos dieną, jis su dėkingumu ir 
meile Savo širdyje, prisimins savo gero
sios motulės paveikslą. Daugelio dar prfc- 
siuninfe Motinos dienas, kada mes buvo
me kautu, laisvi gimtojoj žemėj — Lietu
voj. Kaip gražųjlį gegužio rytmetį skubė
jome pasveikinti Savo motules ir pareikš
ti savo padėką už jų meilę ir pasiaiulkoji- 
mą. O negalėdami asmeniškai aplankyti, 
rašydami pasveikinimą rinkdavome gra
žiausius ir jautriausius žodžius.

Laimingi tie, kurtų motinos yna čia — 
laisvajam pasauly. Laimingi, nes galės as 
meniškai pareikšti padėką už nemigo nak
tis ir skiepijimą bei ugdymą žmonjšlkumo 
piSnedpų ir tautinės sąmonės.

Bet daugumos mūsų motinos palikusios 
ten, kur siaučia raudonasis maras. Kur 
persekiojimai, kalinimai' :ir trėmimai', tau
riems Lietuvos vaikams, yra kalsdienė duo 
na. Ne vieno motina jau ilsis smėlėtame 
Lietuvos kalnelyje, arba jų kaulius globo
ja šaltojo Sibiro plotai. Ir jų vaikiams aitim 
tos galimybės susirasti ir jų kalpus aplan
kyt ir pareikšti dėkingumą ir pagarbą.

Visų sunkiausia ir tragiškai skaudi dai
lia, lietuvės motinos krašte pasilikusios. 
Ji praeityje išauginusi: knygnešius, sava
norius, partizanus ir laisvės kovotojus, tą 
darbą 'Šventai tęsia ir šiandien. Nepabūg
dama persekiojimų, skiepija ir ugdo sar 
vo kūdikių širdyse, laisvės .ilgesį, gimto
sios kalbos Tėvynės meilę. Tik lietuvių 
motinų pasiaukojimas dabar ten gimdo 
pasiryžėlius. Nežiūrint okupanto žiauraus 
persekiojimo ir bausmių, pasiryžėlių ko
votojų, už lietuvio ir žmogaus teises, gre- 
tos neretėja. Ir jos neretės, kol lietuvė me
tinė jiems kelrodžiui bus ir savo palsiaiu- 
Kojiiimiu ir meile juos išaugins- ir stiprins.

kials motinos širdies skausmą pajėgs iš
matuoti, kati jos išaugintas kūdikis, lyg 
didžiausias nusikaltėlis, okupanto gran
delėmis surakinamas. Sielvarto valando
mis, slapčia savo išverktas akis į vieške
lius nukreipia, vildamasi savo sūnų, dukrą 
iš kalėjimo, Sibiro ar tolimųjų užjūrių pa
matyti sugrįžtant. Deja, su besileidžian
čios saulutės paskutiniais spinduliais. Už
gęsta ir jos viltis. Ir taip skausmo sura
kinta širdimi, prie nukryžiuotojo kojų su 
skniubusl, sau paguodos stiprybės semtis 
ir savo mylimiems vaikams globos- mal
dauti, tegaili.

Nedaug paguodos ir džiaugsimo lietuvės 
motinos atrastų, ir pas mus, liettulviškcn 
Keivjjon užklydusios Todėl, kad mes lais
vėje gyvendami' pamiršome, kodėl savo 
kraštą it gimtuosius namus palikome ir 
kokios išt'ilkrųjų mūsų pareigos tėvynei ir 
pavergtai tautai. Mes laisvėje gyvendami 
ir ekonominiai įsikūrę, pasimetėme ir nu
klydome nuo mums skirtos misijos didžio
jo kelio. Paneigę tautinę savigarbą ir vi
sa tai ką motinos mūsų širdysna įdiegė, 
bei ‘iš tėvynės išslihelšėme. paskendeme
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VYSKUPŲ DELEGACIJA GRĮŽO Į 
LIETUVĄ

Lietuvos vyskupų delegaciją, kurtai va
dovauja vysk. Liudas Povilonis, iškilmin
goje audiencijoje priėmė popiežius Jonas 
Paulius II, ilr ta proga jis apeliavo į So
vietų valdžią, kad Lietuvoje būtų atstaty
ta religijos ir sąžinės lailsvė. Tą jis pasa
kė atsakydamas į vysk. L. Povllonio pra
kalbą, kurioje pastarasis pareiškė, kad esą 
ma rimto pagrindo tikėti, jog ligšioliniai 
blogi santykiai, tarp Lietuvos katalikų Baž 
nyčios ir sovietų valdžios, pagerės1. Talip 
pat yra vilties, kad bus leista grįžti Vil
niaus vyskupijos apaštaliniam adim'im.is- 
tnaitartuiil arkivyskupui Julijonui Steponarvl 
čiui, kuris daugelį metų buvo ištremtas į 
Žagarę.

Atsakydamas į vysk. L. Povilonio kalbą, 
popiežius pareiškė viltį, kad Lietuvos ka
talikų Bažnyčia turės galimybę pasisaky
ti ir veikti religinės ir sąžinės laisvės są
lygose, t.y. tokiose sąlygose, kurios vra 
numatytos 1975 m. Helsinkio baigiamaja
me alkte. Be to popiežius apgailestavo, kad 
valdžia leidžia tik laibai mažą skaičių kle- 
rikų priimti į vienintelę kunigų semina
riją Lietuvoje. Jis taip pat pageidavo, kad 
Lietuvoje būtų plečiamas tikybos moky
mas.

Spauda praneša, kad Romoje yra paplis 
tęs įsitikinimas, jog arkivyskupas J. Ste- 
ponaivičiilus yra tais kardinolais „in peioto- 
re“, kuris buvo slaptai pakeltas 1979 m.

Balandžio 24 d. Lietuvos vyskupų dele
gacija ilš Romos išskrido per Maskvą į 
Lietuvą.

ATŠALO ŠVEDIJOS — SOVIETŲ 
SANTYKIAI

Balandžio 26 d. Švedijos vyriausybė 
paskelbė specialios komisijos pranešimą 
ame sovietų povandeninių laivu (įsibrovi
mą į Švedijos teritorinius vandenie praei
tų metų spalio mėnesį.

Vyriausybės paskirta komisija nuo laipk 
rlčilo mėn. tyrinėjo svetimų povandeninių 
laivų 'įsibrovimą prie Švedijos laivyno ba
zės, dabar paskelbė, jog 'bent 3 laivai buvo 
naujo tilpo „mini“ povandenlntai laivai, 
galėję Šliaužti jūros dugne. Vienu laiku 
prie laivyno bazės (buvo trys pov. laivai, 
iš kiurių vienas paprasto tipo ir du mažy
čiai. Laivai po kurio laiko pabėgo.

Spaudos konferencijoje buvo parodytos 
jūros dugno fotogĮratijos su laivo — šilau- 
žiko pėdsa'komis. Komisija pažymėjo, jog 
nėra jokios abejonės, kai tai buvo sovietų 
pov. laivai.

Stocflcholme tą p<at deną buvo pranešta, 
kad Švedijis ambasadorius Maskvoje Carl 
de Geer vra atšauktas, ir kad Sovietų am 
basadoriul Stockholme Borisui Pankiinui 
įteigtas griežtas protestas, kuriame Sov. 
Sąjunga kaltinama sąmoningai įsibrovus 
į Švedijos vandenis. Notoje pasakyta, kad 
Švedijos vyriausybė prašo Sov. Sąjungos 
vyriausybę duoti savo laivynui instrukci
jas, kad Švedijos teritorijos pažeidimai bū
tų sustabdyti.

Sovietų TASS (IV.27) su pasipiktinimu 
paneigė Švedijos kaltinimus.

BRUNO KALNINS — S.I. GARBĖS 
PIRMININKAS

Šjm. balandžio 7—10 d.d). įvykęs Socia
listų Internacionalo kongresas išrinko 
Bruno Kalminšą, Latvijos socialdemokra
tų partijos egzilėje pirmininką, Socialistų 
Internacionalo garbės pirmininku.

Socialistų Internacionalas yra laisvojo 
pasaulio socialistų partijų tarptautinė są
junga. Soc. Internacionalo pirmininku šiuo 
metu yra Vokietijos soc. dem. parXjos 
pinminiirJkas Willy Brandt. Soc. Inteimacio- 
naio garbės pirmininkais yra ifirenlkiaml 
demokratiiniiam socializmui daug nusipel
nę asmenys, paprastai, daugelį metų va
dovavę socialistų partijai kuriame nors 
krašte.

Dr. Bruno Kalniinš, kuriam' dabar su
kanka 84 metai amžiaus, įsijungė į Lat
ve jos socialdemokratų partiją nuo pat jau 
nų dienų. Nuo 1917 iki 1922 m. jis buvo 
Latvijos soc. dem. jaunimo sąjungos pirma 
ninku. Nuo 1918 ilki' 1934 m. (buvo Latvijos 
soc. dem. partijos centro komiteto narys 
ir visų Latvijos demokratinių Sekmų at
stovas. 1940—41 m. — Latvijos universi
teto docentas. Laike vokiečių okupacijos 
(1943—44) dirbo pogrindyje. Už tai1 1944— 
45 m. buvo kalinamas Stutthofo koncenitna 
cijos stovykloje. Nuo karo pabaigos jis 
gyvena Stockholme ilr vadovauja Latvijos 
socialdemokratų partijai egzilėje. Redaguo 
ja partijos organą Brivliba, išleido Latvi
jos socialdemokratų partijos istoriją ir ke
letą kitų knygų, šiuo metu rašo atsimini
mus, kurių pirmas tomas spausdinamas.

Prieš septynerius metus dr. Bruno Kal
ninis buvo išrinktas Rytų ir Vid. Europos 
Sooialstų Unijos, apjungiančios egzilines 
partijas, pirmininku.

Vokllečių okupacijos metais ir pokari
niame laikotarpyje dr. Bruno Kalninis la
bai antimiai bendradarbiavo su Lietuvos 
socialdemokratais, ypač su prof. S. Kai
riu ir K. (Bieliniu.

Lietuvos socialdemokratai labai džiau
gtasi, kad dr. Bruno Kalnrihšo nuiopelnaii 
socialdemokratų sąjūdžiui buvo įvertinti!, 
išrenkant jį Socialistų Internacionalo gar
bės pirmininku. Tai yra didelė garbė ne
tik pačiam pirmininkui, bet ir visai latvių 
tautai. J.V.

SUĖMĖ LATVIŲ DISIDENTUS
Londono lenkų dienraštis DZIENNIK 

POLSKI (IV.28) pranešė, kad KGB Rygo
je suėmė dar 'du Lati vilios (disidentus. Imtis 
Calitis (52 m.) jau anksčiau buvo kalina
mas sovietų stovyklose. Jis buvo pasira
šęs kartu 37 baltiečių pareiškimą dėl lais
vos nuo atominių ginklų zonos Baltijos ra
jone.

Pastaruoju laiku sovietai sust'prtno lie
tuvių, latvių ir estų disidentų persekioji
mą. Juos kaltinama priešišku nusistatymu 
Sov. Sąjungos atžvilgiu.

POVANDENINIS LAIVAS PRIE 
NORVEGIJOS

Norvegijos laivyno vadovybė pranešė, 
kad jų narūnai dirbę Hardangerio fiorde 
pastebėjo svetimą povandeninį laivą. Toje 
vietoje yra Norvegijos laivyno bazė, (bet 
niei Norvegijos nei NATo laivų ten tuo lai
ku nebuvo.

Kldam sovietų laivui, įplaukusiam be 
Liūdimo į Oslo uostą, įsakyta tuoj pat pa
sišalinti.

egoizmo, jnltryigų ir smulkių asmeniškų iš- 
skailčiialvimų purvytnėlyje. Ir tai|p. Su kiek
viena prabėgančia diena, vis giliau skęs
tame svetimoje jūroje. Pažaboję savo lie
tui Eišką sąžinę, rengiamės palikti1 trąšą, 
svetimoms žemėms patręšti. Išeivijos dau 
gumos gyvenimais, negali lietuve motiną 
suraminti, nei pradžiuginti. Jos sielai ir 
prigimčiai yra svetimas, nes mums lietuvė 
moliniai pažįstama kaip pasiaukojimo, lie
tuviško židinio ir tautinio tęstinumo sargė.

Ir Šiemet, Motinos dieną minėdami, ne 
prie Nemuno krantų, prisiminkime, kad 
mes kiekvienas esame neatskiriama dale
lė granldinėmis sukaustytos tautos. Minti
mis nuklyskime į gimtąją šalį ir susijun
gę siu mūsų tautos kamienu, visi kartu 
pareiškime gilią pagarbą ir meilę lietuvei 
motinai, kur ji begyventų. Mintimis ap
lankykime jų žinomus iir nežinomus kapus, 
gimtojoje žemėje, Sibiro plotuose ir iš
barstytus plačiame pasaulyje. Lietuvė mo 
tina užsitarnavusi' amžiais nesunaikinamo 
garbės paminklo ir lai būna mums švie
siu kelrodžiu keliaujant svetimais vieške
liais.

KGB SUĖMĖ (ŽYDUS
Sovietų KGB suėmė 11 žydų, kurie bu

vo susirinkę miške Leningrado apylinkėse.
Leonlild Kleiman pasakė užsienio žurna

listams, kad grupė žydų buvo susirinkusi 
pasikalbėti apie padėtį Vid. Rytuose ir su
sitarti dėl paraginimo Sovietų valdžiai už
megzti su Izraeliu diplomatinius santy
kius. Vilsi suimtieji' buvo taip vadinamieji 
„refiluiznčkai“, t.y. žydai, kuriems valdžia 
neleidžia emigruoti į Izraelį.

Susirinkimai miškuose yra senas Rusi
jos žydų paprotys.

LENKIJA (RUOŠIASI GEGUŽĖS 
PIRMAJAI

Lech Walęsai, lenkų Solidarumo lyderis, 
balandžio 25 d. buvo pakviestas sveikatos 
patikrinimui ir galės pradėti vėl dirbti sa 
vo senoje darbovietėje, Gdansko laivų sta 
tykioje, elektrotechnako pareigose.

Manoma, jog valdžia įdarbino ji, norė
dama atitraukti jį nuo nelegalios veiklos 
su Solidarumo pogrindžiu.

Kardinolas Glemp, Lenkijos katalikų 
primas, kalbėdamas Gniezno katedroje, 
perspėjo tikinčiuosius, kad Gegužės Pir
mosios demonstracijos gali privesti prie 
neramumų. Jis pasakė 30.000 miniai:

„Bažnyčia niekad nenurodinėjo, kaip 
darbo žmonių šventė turi būti švenčiama. 
Bet mūsų pareiga perspėti jus apie pave
ji!: betkokiose demonstracijose įvykiai ga
li pakrypti ne ta kryptimi, kurios siekė or„ 
ganimat oriai'-.

SUĖMĖ SOLIDARUMO VEIKĖJĄ
Lenkijos telegramų agentūra PAP TV. 

24 pranešė, kad saugumo organai suėmė 
Josefą Pinlorą, buv Solidarumo veikėją 
i£. Wroslawo. Jis ligšiol veikė pogrindyje 
ir organizavo demonstracijas Gegužės Pir
majai-

SOVIETŲ (ŠNIPAI AMERIKOJE
WiUiiatn Webster, JAV saugumo tarny

bos FBI direktorius, balandžio 24 d. pa
sakė, kad iš sovietų biriko 3000 diplomatų 
Amerikoje daugiau negu 900 yra i&nokslin 
ti šnipinėjimo darbui.

Ilš trijų šnipų, kuriuos Amerika- pašali
no prieš savaitę, vienas buvo KGB parei- 
giinias, o antras dirbo KRU — Sovietų ka
rinės žvalgybos — tarnyboje. Trečias, pa
sinaudodamas „kultūraiis mainais“, norėjo 
užverbuoti šnipinėjimui Kongreso tarnau
toją.

PRAVDA tą pat dieną pranešė, kad Sov. 
Sąjunga ištrėmė JAV diplomatą D. Sho- 
rerį, dirbusį Leningrade vice-konsulu. Jis 
tariamai buvo suimtas kai ėmė laiškus iš 
dėžutės.

HITLERIO DIENORAŠČIAI
Vak. Vokietijos savaitraštis STERN pa

skelbė, kadi Rytų Vokietijoje buvo rasta 
metalinė dėžė, kurioje buvo paslėpti Hit
lerio dienotiaščtai. STERN ketina tuos ole 
noraiščiuis spausdinti. Jie apima laikotar
pį nuo 1932 m. birželio mėn. iki 1945 m. 
balandžio mėn.

MotasOiilniinkai, Istorikai ir politiniai ko
mentatoriai abejoja, ar tai yra tikri dien- 
raščiaii, bet STERN tvirtina, kad tikri.

AUSTRUOS PARLAMENTO RINKIMAI
Austrijos socialistų partija nustojo sa

vo absoliučios daugumos Parlamente, kaiiįp 
paskelbti rinkimų rezultatai rodo. Todėl 
dr. Kreisky, kuris per pastaruosius 13 me
tų buvo Austrijos kancleriu, balandžio 24 
d. atsistatydino.

Tačiau socialistų partija tikusi sudaryti 
koaiitijos vyriausybę su lieberalų partija. 
Manomai, kad naująją vyriausybę sudarys 
buvęs KreiSkio padėjėjas Fr. Sinowaitz.

PORTUGALIJOJE LAIMĖJO 
SOCIALISTAI

Balandžio 25 d. Portugalijos parlamento 
rinkimuose laimėtoju išėjo dr. Mario So
ares vadovaujama socialistų partija1. Ta
čiau socialistai, neturi absoliučios daugu
mos, todėl turės sudaryt koalicinę vyriau
sybę, tikriausiai', su socialdemokratų par
tija.

KARDINOLAS PERSPĖJO 
POLITIKUOJANTĮ KUNIGĄ

Kardinolas Hume perspėjo katalikų ku
nigą, kuris yna Britanijoje veikiančios 
„Už branduolinį nusliginklaviimą“ organi
zacijos genieraliiniiu: sekretorium.

Westminsterio kardinolas Hume parašė 
laišką kun. Bruce Kent, kurį perspėjo, 
kad jo pareigos .toje organizacijoje yra ne 
suderinamos su kunigyste.

ŠVEDŲ PROTESTAS DĖL BALTUOS 
VALSTYBIŲ

The TIMES (IV.29) praneša, kad Šve
dijos užs. reik, ministras L. Bodstrom pa
reiškė (griežtą protestą dėl Sovietų repre
sijų Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj.

Ministras išplatino žurnalistams raštą, 
kuriame sakoma, kad Švedija apskųs Sov. 
Sąjungą JTO Žmogaus teisių komisijai dėl 
suėmimų Baltijos valstybėse.

— Sovietų „Izvesltijos“ dienraSčio ko
respondentas A. Kavirsnev, vakariečių diip 
lomiatų Islamaibade žiniomis, žuvo Afgia- 
nlstane. Sovietai buvo paskelbę, kad j'ifs 
ntilrė Maskvoje.

— Sicilijos sostinės Palermo burmistru 
pirmą kartą istorijoje Išrinkta moteris. 
800.000 gyv. miestas pasižymi nusikalti
mais, narkotikų prekyba ir mafijos veik
la. Praėjusią savaitę Palerme ir 'kitose Si
cilijos vietose tik per vieną parą buvo nu
žudyta 12 žmonių.

— Tarptautinė Amnestija kreipėsi į Viet 
namo vyriausybę, kad ji paleistų, aifoa 
pradėtų teisti tūkstančius suimtųjų, kurių 
dauguma jau 8 metai, Vietnamo kalnui pa
sibaigus1, vis dar be teismo laikomi kalė-jl- 
muose.

— Prancūzų vyriausybė ketina visiškai 
uždrausti visas vadinamąsias „vienos ran
kos banditų“ lošimo mašinas, kurios vra 
labai pcipulliairibs kavinėse, baruose ir res
toranuose.

— Pasiūlymas pravesti gyventojų refe
rendumą dėl branduolinių raketų išdėsty
mo D. Britanijoje, parlamente buvo at
mestais 253 balsai prieš 87.

— Northalrrtptone, D. Britanijoje, gyve
nantieji indai-rikhai gaivo iš britų valdžios 
40.000 svarų paramą socialiniam centrui 
paslidinti1.

— Libijoj 8 Vakarų vokiečiai apkaltinti 
šnipinėjimu JAV.

— Teksaso naftos pramonininkas J. 
Grimm vėl finansuoja naują mėginimą 
surasti prieš 71 metus Atlante paskendu
sį „Titanie" keleivinį laiiivą. Du ankstyves- 
nieju jo bandymai nepavyko.

— Cheshire, D. Britanijoje, klinikoje 
pagaliau nuo čiaudulio išgydytas mokinu
kas Watts. Jis iščiaudėjo 51 dienas.

PASAULYJE
— Naujasis Australijos min. pirm. Haw

ke įspėjo australus, kad reiks susiveržti 
diržus, kol praeis dabartinė, didžiausia 
paskutiniųjų 50 metų, ekonominė krizė.

— Taiwanas atidarė naują oro susisie
kimo liniją su Olandija. Kinija pareiškė 
protestą.

— Tūkstantis Hong Kong poEciniinkų 
kiniečių susirūpinę savo ateitim, nes 1997 
m. kolonija bus grąžinta Kinijai, Jie nori 
gauti britų (pilietybę ir teisę apsigyventi 
D. Britanijoje. Jų peticiją svarstys Britų 
Vidaus Reikalų ministerija.

— Dabartinė Autralijos vyriausybė nu
tarė dlauigiau nerekomenduoti savo piliečių 
britų garbės 'titulams gauti. NusipeinM- 
sicmls bus teikiamas Australijos ordinas.

- JAV paleido naują ryšių satelitą 
„Satcom IR“, kuris vienu kartu galės per- 

1 duoti '36.000 telefono pasikalbėjimų. 7 
kantus daugiau, negu prieš tai paleistasis.

— Airių statistikos duomenimis, nusi
kaltimų skaičius jų sostinėje Dubline yna 
didesnis, nei vidutiniškam Amerikos mies
te.

— Sovietų Sąj'unga išleidžia daugiau 
kaip 70 mil. rublių užsienio radijo prane
šimams trukdyti. Apie 80 proc. naudoja
mųjų 'trumpųjų bangų yra paliestos to 
trukdymo. Nuo to nukenčia ir kiti kraštai'.

BBC užsieniui transliacijų vedėjas D. 
Mugigemildge pareiškė, kad tai gresia visiš
kam oro bangų įstatymo ir tvaukes sutri
kimui.

— Sovietų saugumas Leningrade suėmė 
kalbininkę Nadieždą Fnadkovą ir uždarė 
ligoninėn priverstiniam maitinimui. 
Negaudama leidimo išemigruoti lį Izraelį, 
Fradkova .pradėjo bado streiką ir išbalda
vo 44 dienas.

— Kopenhagos kapinėse vandalai nu
vertė rašytojo Kristijono Anderseno kapo 
paminklą. Paminklo pataisymas kalniuos 
kelilasldelšimt tūkstančių kronų.

— Kinijos komunistų partijos lyderis 
Hu Yaobang gegužės mėn. lankysis Juigm. 
laviitfcj ir Rumunijoj.

— Palerme Sicilijoj, vyko teismas 74 
asmėnų, burvusjų mafijos grupėse, kurios 
vertėsi heroino prekyba.

— Nuo ligos sausros nukentėjusi Bots
wana prašo tarptautinės pagalbos.

— Pakeisdamas pigesniu brangakmenių, 
vagis ilš New Yorfco Sotheby's brangeny
bių parduotuvės išsinešė 9.58 karatų ro
žinį deimantą, vertą daugiau kaip '350.000 
svarų.

— Sovietų TASS pranešė, kad 27 m, 
britas E. Chick, už prielšsovlėtinės spaudos 
platinimą Leningrade, išvarytas 'iš Sov. 
Sąjungos.

■— Brazilija savo aerodrome sulaikė 4 
Libijos lėktuvus, kuriais buvo gabenami 
ginklai Nikaragvai. Lėktuvų pilotai buvo 
pareiškę, kad jie veža medicinos reikme
nis. Brazilija reikalavo Libijos atsiprašy
mo.

—.Du Kubos delegatai Jungtinėse Tau
tose, apkaltinti šnipinėj imu, turėjo išvyk
ti ils; JAV.

— Zairo darbininkai pradės darbą 25 
men.1 revoliucinėm dainom, šokliais it poli
tinėm mintim apie valdančiąją partiją.

— Londono ilr Whipsnarie zoologijos so
dai per metus davė 2 mil. svarų nuostolio.

— Sovietų „Pravda“ paskelbė, jog per 
pirmąjį šių metų ketvirtį krašto pramonės 
produkoilja padidėjo 4.7 proc.

— Kinija įspėjo Vietnamą baigti visas 
pasienio .jprovokacijas“. Praėjusią savai
tę kinų 'artilerija kelias dienas apšaudė 
Vietnamo kariuomenės .pazicijas pasieny
je.

— Nikaragvoj kovos su dešiniaiisi'aiis 
partizanais nesibaigia. Krašto apsaugos 
ministerija pranešė, kad praėjusią savaitę 
buvo nukauti 47 partizanai.

—1 TASS paskelbė, jog tiesiamojo du
jotiekio 660 mylių Sibiro šaka bus užbaig
ta ilki pavasario atolydžio. Beliko nutiesti 
dar tik 11 mylių. Tos šakos tiesimais vy
ko sunkiausicmiis sąlygomis, nes tik pel
kėms užšalus buvo įmanoma dirbti'. Iš vi
so to dujotiekio jau nutiesta 4.000 km.

— Dusseldcirfe, V. Vokietijoj, teisiamas 
danų žurnalistas, buvęs užsienio spaudos 
sąjungos pirmininkas Bonnoje, F. Soeren
sen. Jis kaltinamas šnlędnėjtmu Rytų Vo- 
kietij-aii.

— Vienas sovietų užsn. reik. min. pa
vaduotojų, M. Kapitsa, lankydamasis Ja
ponijoje, pasiūlė tarp abiejų kraštu su
stiprinti kultūrinius ryšius fr pagerinti 
santykius, kurie nuo Afganistano okupa
cijos pradžios vis dar tebėra įtempti.

— Sumažėjus naftos pareikalavimui1, 
Jungtinis Arabų Emiratas sumažino visu 
trečdaliu savo išlaidas ir užšaldė naujus 
valdžios projektus.

— Izraelio valdžia patvirtino planą 
įkurti dar tris naujas gyvenvietes okupuo
tame Vakarų Krante.

— Prancūzai savo krašto apsaugos biiu- 
džete paskyrė daugiau lėšų branduoliniam 
apsiigiriklavdimiuiii, bet truputį sumažino su
mas konvenciniams ginklams.

1
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ANAPUS
Lietuvos Nepriklausomybės Ėventė

Jau ir vėl prabėgo, lietuvių tautos kan
čių ir vergijos dar vieneri sunikus pries
paudos metai, Lietuvai esant Sovietų Są
jungos okupacijoje. Ir vėl lietuviai labai 
susirūpinę, didelio skausmo prislėgti Šven
tė Vasario 16 — savo tėvynės, Lietuvos 
nepilkl'aiusoim'ybės Šventę.

Tik šiais metais, gal kiek linksmesni 
buvo, nes maitosi, kad JAV prezidentas ir 
dauguma valdžios žmonių bei amerikiečių 
pradėjo kiečiau laikytis Sovietų Sąjungos 
atžvilgta. Laisvos tautos ir jų vyriausybės 
pradėjo suprasti Sovietų Sąjungos tikslus 
ir pasiryžimą, likusias laisvas taultas pa
vergti, kaip jie pasielgė su Lietuva ir kie
tais jos kaimynais. Jau • ir Europoje atsr- 
radio pavergtiems užtarėjų — Europos par 
lamenltarai susirūpino Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pavergimu ir ryžtasi iš smaug
lio jas išlupti.

JAV kongresas vasario mėn. 2 d., se
natas vasario men. 3 d. balsiai priėmė H. 
J. Reset. 60. Ja prašoma JAV prezidentą, 
kad jais paskelbtų, 1983 m. Vasario 16 d., 
Lietuvos nepriklausomybės diena. JAV 
prezidentas Ronald Reagan’, vastario mėn. 
16 d., tai paskelbė, prašydamas JAV pi
liečius tą dieną minėti: Lietuvos nepuikiau 
somybės Šventę. Primindamas Lietuvai 
okupanto primestą tironiją, pabrėžė dar, 
kad JAV nepripažįsta Lietuvos įjungimo 
į Sovietų Sąjungą ir tiki, kad laisvė vėl 
bus Lietuvai sugrąžinta.

Lietuvos nepriklausomybės šventė bu
vo paminėta JAV Senate, Vaishinigitone. 
Čia aplie Lietuvą gražiai pakalbėjo sekreto 
ritus Charles Percy, iš Illinois. Jis primi
nęs okupanto vykdomą didelę priespaudą. 
Minėjo, kad lietuvių tauta turi teisę turė
ti savo valstybę, kaip kad yra turėjusi 
anksčiau. Jis dar pabrėžė, kad JAV nie
kada nepripažins okupacijos ir yra nusi
stačiusi už Lietuvos laisvę.

Be senatoriaus Charles Percy, gindami 
laisvės reikalus dar, kalbėjo daugiau de
šimties senatorių.

Gi vasario mėn. 17 d., Lietuvos nepri
klausomybės įšventė buvo paminėta JAV 
kongrese, čia apie Lietuvą gražiai kalbėjo 
Frank Annunzio, kongresmianas iš Illinois. 
Dar kalbėjo daugelis kitų, gal 82 kongres- 
maniai. Visi kalbėjusieji labai palankiai at 
silkipė apie Lietuvą ir jos žmones, siekian
čius laisvės ir teisės į laisvę, nepriklauso
mą valstybę.

Minėjimuose, maldai (čia jau dabar ir 
lietuviai pradėjo vadinti — invokacija) 
sukalbėti) buvo pakviestas ils Chicagos, 
Marquette (Parko, lietuvių parapijos kle
bonas kun. Antanas Zakarauskas.

Iš Chicagos. minėjimuose dalyvauti bu
vo nuvykę ALT-os atstovai dir. L. Kriiau- 
čeliūnas, jo duktė Jolita, adv. A. Damans
kis ir R. Tričytė, nes tuos minėj imlus or- 
giamizaivo Amerikos Lietuvių Taryba (AL 
T-a). W'ashingtone D.C. prisidėjo dar keli 
vietiniai lietuviai veikėjai.
Lietuvos pasiuntinybėje, Washiilnigtene, D. 

C„ šiais metais, nebuvo nepriklausomybės 
šventės proga priėmimo. Sutrukdė, pastom 
tinybės namo remontai. Bet gražų, nepri
klausomybės Šventės proga, priėmimą su
ruošė New Yorke Lietuvos Generalinis 
konsulas Anicetas šimutis ir Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas .(VLIK). 
Dalyvavo per 100 svečių. Juos priėminėjo 
pats konsulas su žmona ir Vlilko atstovai 
dr. E. Armanienė, J. Stilkliorius, dr. K. Va 
liūnas su žmona. Tokį pat priėmimą turė
jo ir Los Angeles, California, Lietuvos gair. 
gen. Konsulas Vytautas Čekanauskas su 
žmonai, tik svečių buvę mažiau.

JAV lietuviai', šiais metais gyvai ir skai 
tJingal dalyvavo Vasario 16 — Lietuvos ne 
priklausomybės šventės minėjimuose, ku- 
riu'os 'ruošė visos lituanistinės mokyklos, 
daugelis organizacijų Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriai ir Lietuvių BemJdlruomienė 
(apylinkės ir apygardos). Minėjimai buvo

ATLANTO
rengti beveik visose Vietose, kame lietu
viai gyvena.

Chicagos ir apylinkių lietuviai, Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minėjimus ren
gė visur, kame lietuviai gyvena. Ir visur 
minėjimai surengti ir pravesti gražiai ir 
gausiai dalyvauta bei aukomis paremta 
laisvinimo darbai.

Amerikos Lietuvių Tarybos Marquette 
Parko skyrius (save vaidiną Chicagos Lie
tuvių Taryba) surengė Marquette Parke, 
vasario mėn. 13 d. Minėjimą pravedė sky
riaus pirm, (pirmininkai keičiasi kias vie- 
neri metal) Vincent Semaška (Lietuvos 
vyčių atstovas) Minėjime kalbėjo net 6 
•amerikiečiai, nes šie mėtai Chicagos mies
to valdžios rinkimai. Dar kalbėjo vicekon 
šulė Marija Kraiuichūnienė, ALT-os pirm, 
dr. Kazys Šidlauskas, latvių, estų ir uk
rainiečių 'atstovai. Kiek ilgesnę, pusės va
landos, kalbą pasakė pr. gruodžio mėn. at
vykęs, čia apsigyventi. iš ok. Lietuvos dm. 
Antanas Prandkevičius. Po pertraukos bu
vo meninė programa; tautiniai šokiai ir 
dainos.

„Draugą“ korespondentas atprašęs šį mi
nėjimą, baigia: „Minėjimas buvo punktu
aliai pradėtas ir, nepaisant daug kalbų, 
neilgai truko. Žmonių buvo mažiau neigtu 
kiltais metais, bet tai gal idlėl to, kiald pro
grama niekada nesikeičia ir neturi įvai
rumo!, kaip įtiktų tokiems kasmet daro
miems minėjimams.

Taip pat reliktų priminti, kad pirminin
kas minėjimą tik atidarytų, programą pa
kviestų įpnatusiį tokioms progoms vado
vauti!, mokantį gerai abi kalbas. Beit tai 
pastabos tik atedinanitiemis metaims, kiald 
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimai ne 
pasidarytų tik atmestiniai, o būtų tikrai 
įkvėpimas kovai, laisvės viltims ir plates
nei lietuviškai veikiat“.

Gi prieš minėjimą, lietuvių parapijos 
bažnyčios kieme pakeltos JAV ir Lietuvos 
vėliavos o bažnyčioje 10 vai. 30 min. šv. 
mišias atlaikė vysk. Vincentas Brizgys, 
pamokslą pasakė kian, Vaclovas Zakaraus
kas. Šv. mišių mietu gražiai, kaip ir kiek
vieną sekmadienį, giedojo bažnyčios cho
ras, vadovaujamos muziko Lino.

Tuo pačiu metu t. yra. vasario mėn. 
13 d. Cicerio ALT-os skyrius taipgi suren
gė Lietuvos nepriklausomybės šventės' mi
nėjimą, Cicero lietuvių parapijos salėje. 
Prie® tai lietuvių parapijos bažnyčioje 
10 vai. 30 min., kunigas B. Rultlkauislkas at 
našavo šv. mišias ir pasakė, tai1 dieniai pri
taikytą, pamokslą. Po šv. miilšių parapijos 
salėje — šventės minėjimas. Pradėjo Ci
cero ALT-os skyriaus pirm. dr. Bir. Motu- 
šleniė, o pravedė S. Dubauskas. Milnėjitae 
gražiai buvo pagerbti Lietuvos savanoriai 
— kūrėjai. Ilgesnę kalbą pasakė, neper.. 
sen Jaustai 'iš ok. Lietuvos pabėgęs dr. Ka
zys Erinigis. Meninę programą atlaiko sol. 
Romia Mastifenė, akomiponavo M. Motefcali- 
tis.

Šv. mflš'iOse ir salėje dalyvavo būrys 
JietuiVių. Rengėjai saiko, „kad laisvinimo 
reikalams surinkta graži suma aukų“.

Po minėjimo buvo vaišės, su kava ir už
kandžiais.

Lietuvių Bendruomenės ir Vidurio Va
karų 'apygardos visos apylinkės taip pat 
rengė minėjimus. Ch'ieagoje, Jaunimo Cen 
tre. vasario 20 d. rengė pati apygardos 
valdyba, šv. mišias atnašavo vysk. Bniiz- 
gys ir kun. Antanas Saulaitis S.J., provin
cialas, Jėzuitų koplyčioje, Chibagoje. Po 
šv. mišių buvo padėtas gėlių vainikas, žu
vusius už Lietuvos laisvę (prisimenant, 
prie Jaunimo Centro sodelyje esančio', žu
vusioms už Lietuvos laisvę paminklo.

2 vai. pjp. minėjimais pradėtais Jaunimo 
Centro didžioje salėje, žmonių prisirinko 
pilnutėlė salė. Daiuig buvo ilr stovinčių. 
Pradėjo JAV LB Vidurio Vakarų apygar
dos valdybos pirm. Kazys Laukaitis. Mi
nėjimą pravedė, jauna, čia gimusi ir unli- 
verstitetą baigusi, Lemento LB 'apylinkės 

valdybos pirin. ir apygardos valdybos sek
retorė Agnė Katililškytė-Counsell.

Reikėtų dar paminėti, kad ji gražiai tad. 
syklingai kalba ir lietuivikai, nes čia bai- 
bė lituanistines mokyklas — aukštesnią
ją ir Pedagoginį institutą.

Minėjime buvo sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai, pagerbti Lietuvos nepriklau
somybės kovų savanoriai ir politiniai ka
liniai, kentėję Okupacijos metu. Gerą pa
triotinę kalbą pasakė visiems gerai žino
mas veikėjas dr. Petras Kisielius. Jis pra
šė, užbaigdamas kalbą, visų dirbti už Lie
tuvos ateitį illr jos gerovę, nepavargti ir 
neprarasti vilties.

Meninę programą pravedė Teresė Drū
tytė. Meninę programą atliko jaunimas 
gražiai ir dalyviai labai šiltai ir 'džiaugs
mingai paplojo. Minėjimas baigtas visiems 
sugiedojus Lietuva ‘brangi. Sceną gražiai 
papuošė dali. Algis Trinkūnas, gražiai 
įterpdamas, didelėmis raidėmis, šią vasa
rą rengiamais Chicagoje Pasaulio Lietuvių 
Dienų Sūkį — Obalsį „Vienybė su kovo
jančia tauta“.

Po minėjimo visi buvo paipralšytiį Jau
nimo Centro kavinėn pasivaišinti kava 
!ir pyragaičiais. Rengėjai o taip pat ir 'da
lyviai laibai buvo patenkinti tokia gražiai 
surengta švente.

Minėjimus surengė taip pat Melrose 
Parko, Cicero, Brigton Parko ir Lemento 
LB apylinkės. Visur dalyvavo didelis skai 
čius lietuvių. Visi patenkinti galėję daly
vauti ir atiduoti savo piniginę auką Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Iš viso Vidurio Vakarų LB apygardoje, 
esančiose (16) apylinkėse, LB rengtuose 
Lietuvos nepriklausomybės šventės minėj! 
muioise dalyvavo gal virš 4000 lietuvių ir 
suaiukaivo apie 20.000 dol.

Valsario mėn. 16 d. Jaunamo Centro Va
dovybė, taipgi Jaunimo Centre surengė 
Lietuvos nepriklausomybės šventės minė
jimą, taip pat dalyvių skaičius didelis.-O 
vasario 20 d. prie Marquette Paiko, Chi- 
cagnlje, vienoje puošnioje salėje ir Lietu
ves Vyčiai surengė Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimą, pavadindami 
„Lietuvos aitsimiinimų banketas“. Lietuvos 
Vyčiai įeina į ALT-os sudėtį. Bankete da
lyvavo 'virš 500 asmenų, mokėdami po 20 
dol. asmeniui už įėjimą.

Taigi surengta daug Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimų, labai daug lie 
tuvių minėj italuose dalyvavo ir jie buvo 
labai dosnūs — Lietuvos laisvinimo reika
lams daug suaukojo. Lietuvės nepriklau
somybės šventės minėjimuose, lietuvis pa
siryžta kovoti už Lietuvos laisvę ir nepri- 
nlauscmybę, pasiryžta būti lietuvis patrio
tas, pasiryžta gelbėti vargstančius savo 
tautiečius, žiaurioje rusų — komunistų 
okupacijoje ir Sibire.

Andrius Laukaitis

1983 m. JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
„AUŠROS“ DAINA

žodžiai; ps. Ritos FabijOnienės 
muzika: Fausto Strolios

Kviečia sesesAušra patekėjus, 
Kviečia brolius Kanados miškai, 
Mūs skautybės, Aušros Jubiliejus 
Aidi pievos, laukai ir šilai.

Į padangę trispalvė pakyla, 
„Jubiliejus“ >— kartoja daina; 
Vakarais prie laužų ,vėl prabyla 
Kunigaikščių laisva Lietuva.

Broliai, sesės į Baltiją plaukia, 
Oro .skautai į Vilnių nuskris, 
Ten, toli, Lietuva mūsų laukia, 
Ir Aušra vėl tėvynei nušvis!

Su lielutnui»\ 
ffuauulgju

THM13AS INŽINIERIUS
Kovo “3 d. Brazilijos lietuvis Robertas 

Saldys gavo chemijos Inžinieriaus diplo
mą. Per ddlplomo įteikimo iškilmes jį nuo
širdžiai! pasveikino prof, Luiz Albert Jer- 
molovlčilus, pareikšdamas džiaugsmą, kald 
galėjo tą padaryti lietuviškai, nes abu 
genai kalbia savo tėvų gimtąja kalba.

Inž. R. Saldys yra žinomas Brazilijos 
lietuvių veikėjas.

MIRĖ DAIL. K. VESELKA
Kovo 25 d. Čikagoje mirė diail. Kazys 

Veselka. Paliko liūdesyje žmoną Aldoną, 
sūnų ir dukterį.

MIRĖ J. MIKŠYS
Kovo 3d. Hamiltone. Kanadoje, mirė 

mokytojais Jonas Mikšys.
Gimęs 1904 m. lapkričio 24 d. Gustoniių 

km., Naujamiesčio vis., Panevėžio apskr., 
Jonas Mikšys 1926 m. baigė Panevėžio 
mokytojų seminariją ir nuo to laiko moky 
tojalvo Lietuvos kaimo mokyklose.

1950 m. atvykęs į Hamiltoną pradėjo 
vadovauti liet, šeštadienio mokyklai. Ve
dė tos mokyklos mokytoją Antaniną Gra
jauskai! ę ir siu ja dirbo toje mokykloje 
27 metus. Taiilp pat dalyvavo įvairių litert. 
organizacijų veikloje.

BUV. (POLITINIŲ KALINIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kovo 12-13 d.d. Čikagos Jaunimo Cent
re įvyko >buiv. politinių kalinių ir Sjjbiro 
tremtinių suvažiavimas.

Kun. V. Pikturna padarė organizacijos 
veiktos apžvalgą ir 'buvo pagerbti žuvu
sieji.

Naujon Valdybon išrinkti: inž. P. Na- 
rultiis, J. Kojelis, J. Kreivėnas, E. Jučiiūitė, 
dr. A. Damiulšis, J. Ivalšaiuskas, S. Kudirka, 
S. Palškonis, S. Petersonienė, kun. V. Pik
turna ilr J. Šlajus.

įSuvalžiavilmo scena buvo papuošta už- 
našaliis „Stuitthofas“ ir „Gulagas“.

ĮVERTINTAS VYT. KAŠUBOS MEDALIS
Skulptoriaus Vytauto KaSubo sukurtas 

Vilniaus universiteto sukalktuivuniis meda
lis bus išstatytas Tarptautiniame Medal
ių Federacijos .(FIDEM) kongrese, kuris 
įvykis B.im. spalio mėn. Florencijoje. Paro
doje dalyvaus 40 šalių.

Vilniaus universiteto sulkaktuivinis me
dalis buvo pagamintas 1979 metais, atžy
mint universiteto 400 metų sukaktį.

AUTRALIJOS JAUNIMO PREMIJA
Australijos Lietuvių Fondas kasmet ski

ria 500 dol. vertės premiją labiausiai) vi
suomeninėje veikloje pasižymėjusiam jau 
nosinis kartas atstovui.

1982 m. premija paiskinta Algiui' Kara
zijai, Australijos Lietuvių Jaunimo S-gos 
centro valdybos nariui, kuris pasižymėjo 
įvairioje liet, jaunimo veikloje, skautuo
se, sporte, o ypatingai vaidyboje.

NAUJA RAŠYTOJŲ D-JOS VALDYBA
Nauja L.R. Draugijos valdyba pairiiskįrs- 

te pareigomis sekančiaii: Anatolijus Kairys 
— pirmininkas, Česlovas Grtoceivičiuls — 
vicepirmininkas, Adolfas Malkelis — sek
retorius, Apolinaras Bagdonas — iždinin
kas, Povilas Gaučys ilr Rimas Vėžys — 
valdybos nariai.

Valdyba yra išrinkta trflm metams, t.y. 
iki 1986 mi. kovo 1 d.

KULTŪROS PREMIJOS
JAV LB Kultūros tapyba 1982 m. Kultū

ros darbuotojo premiją paskyrė Grandinė
lei ir jos vadovams Aleksandrai Ir Liudui 
Sagiaims.

Teatro premija yra paskirta Henrikui 
Kačinskui.

Premijos, kurių mecenatas yna Lietuvių 
fondas, bus įteiktas per iškilmes gegužės 
14 d. New Yorke.

Atsiųsta paminėti
Pasaulio lietuvis, Nr. 3, 1983 m. kovos. 

Pasaulio Ltotuivių BenidTiUOTneinės vaMyfbos 
lelidžiataias mėnesinis iliustruota® žurna
las. Red. Bronius Nainys, Chiica®o. IL, 
USA.

Marijus Blynas, LIETUVOS SENOVĖS 
PAMINKLAI, 'Lietuvos pilių ir kitų isto
rinių pastatų apraSymas su dauigyfbe 'įdo
mių iliustracijų. Knygoje 264 psl. Išleido 
Kęstučio Jeronimo Butkaus fondas, 1982 
m. Clevelande, JAV, (?) Knygas kaina ne 
(pažymėta, 'bet parduodama už 10 dol. Ga
lima gauiti pas autorių: M. Blynas, 4385 
West 145ith St., CLEVELAND, OH 44135, 
USA.

I laisvę, Nr. 86, 1982 m. gruodis. Politi
kos žurnalas. Leidžia Lietuvių Fronto Bi
čiučių Taryba. Redaktorius Vacys Rociū- 
nias; Ohio, JAV. šiame numeryje 80 psi, 
kaina 3 dol.

Karys Nr. 2, 1983 m. vasaris. Pasaulio 
lietuivių kairiu — veteranų mėnesinis žur
nalas. Leidžia LKVS Ramovės New YotBco 
skyrius. Red. Z. Rauliniaiitiis, (BrooHyn, 
USA.

Elta.Press No 3, 1983 kovas. Lietavių 
infortnaciljų biuletenis italų k'aiba. Turi
nyje — LKB Kronikos No 55 vertimas į 
italų kalbų. Virbelyje — JAV prez. Rea- 
gar.o pareiškimas 198'3 m. vasario 16 die
nas proga.

Red. V. Mincevičius, Roma.
Akiračiai Nr. 3, 1983 m. kovas. Atviro 

žodžio mėnraštis. Redakcija D. Bielskius 
ir kt., Chicago, IL., USA.

SAVAITGALIO PABIROS
DIDIKAS, KURIAM PRIKLAUSĖ 

JUODOJI JŪRA
Carų laikais Rusijos didikas Unulsovas 

buvo ne tik turtingas, bet ir labai prieta- 
rinigas. Po vestuvių, praleisti medaus mė
nesio, su savo gražuole nuotaka nuvyko 
prie Jiuiddteios jūros. Jiems besiimaudainit, 
žmona pametė vedybinį žiedų. Didiko įsi- 
tiiriniimiui, žiedo ipamietimias reiškė greitas 
skyrybas', ar kitokias šeimas nelaimes.

Flraisiiidėjo žiedo idškoij’iimias. Geriausi 
plaukjjkai bandė savo laimę, nes uiž sura- 
cilmią buvo paskirtas didelis atlyginimas, 
ūačiaiu surasti nepavyko: žiedas taip ir 
liko kažkur jūros dugne. Prietaringasis 
turtuolis pagaliau surado išeitį: uiž mili
jonus rublių supluko Juodosios jūros kran 
tas. Tuo būdu jūra ir žiedas jos dugne li
ko jo nuosavybėj.

Po jo mirties, 'įpėdiniai išpardavė tas 
žemes uiž dvigubų kainą.

DIDŽIAUSIAS (PASAULIO MELAGIS
Lous de Rougemenito pasakoijimai, kaip 

jis „30 metų išgyveno Australijos kanibalų 
tarpe", pasaulyje sukėlė didelę sensaciją, 
įvairios mokslo draiugiįjos kvietė jiį skai
tyti paskaitas apie tuos nuotykius', Lon
dono Madame Tussauid muzlejiutje buvo iš
statyta Louiso valškiinė figūra.

1898 metails 'Louis de Rouigeiment žur
nale „ipfflatus pasaulis“ apraišė savo „per
gyvenimus“, k'alijp jis išsigelbėjo iš skęs
tančio lalivo Australijos šiaurės vakarų 
pakrantėse, dalyvavo kanibalų šventėse, 
iiš perlų kiautų pasistatė naimelj, pelikanų 
pagalba šeštom kalbom siuntė žinias apie 
save, jodinėjo 600 svarų sunkumo vėž
liais, Išsigydė nuo kažkokios baisios ligos, 
mlegodlamiais nielgyvo bizono pilve... Tik 
po ilgo laiko paaiškėjo, kaid tie visi jo pa- 
saikojitmaf buvo grynas išsigalvojimas.

Taič&aui ilr po to, nuvykę® į Pietų Afriką, 
jis uždirbo nemiaža pinigų, skaitydamas 
paskaitas apie tas melagystes, pasivadin
damas „'didžiausiu pasaulio melagiu“.

F. Neveravičius

Laiškas Broliui
Nesuskaičiuotum turtų, plaukusių į lizdą, neiš

dainuotum tų dainų, bylojusių lietuvių ginklo gar
są ir žemių jų platumą, pilių grožybes ir žydinčias 
sodybas.

Užeidavo ir juodos valandos — nestigo jų. Ne
kartą plėšrieji vanagai išdraskę buvo lizdą, nesykį 
ir ne du ugniakuras užgesęs buvo, bet neišnyko ta 
tauta. Nauja ugnis vėl išsiverždavo, o griuvėsių, 
gaisraviečių ir plynių vietoj vėl sužaliuodavo lau
kai, žydėjo sodai ir kartos naujos žengė protėvių 
takais,tėvų tradicijų vardu.

Ir net tada, kai griuvo tvirtovė, kai kieta plėš
raus kaimyno milžino letena sugniuždė namą, tauta 
gyvent išliko. Gyveno ji tamsybėse, kraujuojančia 
širdim, delnus sugniaužusi kumštin, tvirtai laikyda
masi žemės.

Jos sūnūs žūdavo — niekis tai; skausmingos 
motinos išverkdavo akis vaikų, išėjusių į svečią ša
lį duonos kąsnio užsidirbti — tai niekis; namų iš
liko sveiki pamatai

Užėjo viesulas, nušlavė pavergėją, tauta paki
lo ir laisvę atkovojo.

Vargingas buvo tas iškylantis lietuviškasis liz
das, sunykęs, silpnas, sumažėjęs. Tačiau tauta vėl

buvo atsigavus, negandų liepsnose vaikai jos grū
dines, darbingosios ir tvirtos rankos varė naują 
vagą.

Didžiulė buvo šventė, kai suliepsnojo vėl se
nasis židinys ir seniai nebegirdėtos dainos atskrie- 
dino tėvų šauksmą.

Naujas gyvenimas sutvinksėjo senuos namuos, 
senosios tradicijos ir naujos idėjos sukūrė naują 
valstybę senais pamatais. Tauta žengė senais keliais 
į naują ateitį.

Iš žilos senovės legendų, dainų, senolių šlovės 
ir pasiaukojimo jaunieji sėmėsi išminties ir galios 
didžiai kelionei šviesiojon ateitin.

Aiman! Senasis lizdas ne vienas buvo pasau
lyje. Girių sienos ir upių vandenys nebegynė jo. 
Nauja vyksmo perkūnija radosi blogesnė už visas 
būtąsias. Nešė mirtį milijonams, trankė didžiuosius, 
ir mažuosius, šlavė narsiuosius ir bailius.

Lietuviškasis namas beviltiškai siūbavo aud
roj iš dviejų pusių draskomas, nematė išsigelbėji
mo. Atrodė, kad Tauta nebeištvers, kad potvynis 
ją nuplaus, kad nevilties praraja bedugnė ją prarys, 
kad lizdas bus sutriuškintas į šipulius.

Bet Tauta pasiliko suardytame, išniekintame 
lizde; dirba pluša, tvarkosi, kovoja. Ir atkakliai lai
kosi ten,- kur jos istorijos pradžia, kur garsių žygių 
ir tylių pasiaukojimų tradicija įkvėpiama drauge 
su oru, kur keliai ir takai išmindžioti kartų karto

mis, kur suvargusio veido prakaitas lašais nurieda 
žemėn ir pagimdo niekad nepamirštamo skonio 
vaisius.

Pas mus Lietuvoje...
Juk kiekvienas mūsų tai sako lūpomis ir šir

dimi, nesgi pas mus — tai tegali būti tiktai tenai... 
Kiekvienas mūsų jaučia tą patį, nes kiekvienas mū
sų įdvasintas tos pačios tautos sielos. Ir nors ją no
rėtų iš savo širdies išplėšti — neįstengia, nes pavirs
tų į nieką, į tuščius pelus, į sudžiūvusią usnį prie 
didžio kelio.

Dar kartą pažvelkim į degantį židinį. Jis mū
sų lietuviškas, vienintelis, telkiąs mums jėgų, gyvy
bės ir vilties ateičiai. Jis neužgeso ir neužges. Tėvų 
dvasia jį išlaikys Tautai ir mums.
Įsiklausykim į savo širdžių plakimą ir dar kartą 
pažvelkim į liepsną.

Išgirsim dainą, seną, kaip pati Lietuva, ne
mirštama, kaip siela, mūsų tautos siela.

Brangus mano Broli, besklaidydamas šiandien 
senas knygas, aptikau šitokį posmą:

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

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

(Pabalta)

Bulgarų kariuomenės dalinys vykdo mo- 
kcmiuiosilus šaudymus. Kareiviai taip blo
gai šaudo, kaid pulkininkas, pamatęs ke
liu einantį valstietį, paduoda jam Šautu
vą ir sako:

— Va žiūrėkit, kailmieitis tikrai (geriau1 
už jus šaudys!

Paėmė žmogus šautuvą, tris kartas pyfkš 
tėtėj o, ir visi žiūri: dvylika, dvylika', dvy
lika!

Nustebęs pulkininkas klausia:
— Sakyk, iš kur išmokai taip gerai šau

dyti? Ar tarnavai kariuomenėj ?
Žmogų tyli, nenori aiškinti1.
Tada pulkiinilnlkias drąsUna:
— Nesigėdyk. Aš irgi kadaise buivau 

valstietis...
— O aš buvau pulkininkas, — žmogus 

grąžina- š-autavą ir nueltaa.
*«*

Pora Rytų Vokietijos sargybinių patinu- 
liuoja prie Berlyno sienos.

Staliiga vienas klausia:
— Jeigu aš dabar bėgčiau i Vakarus, ar 

tu šautam į mane?
— Žinoma! — atsakė kitas. — O ta, ar 

neša'utaim jeigu aš bėgčiau?
— Ne.
— Tai gerai. Aš bėgsiu pinmlas.

Man nulūžo kaulas, todėl negalėj®1 
ateiti į darbą. (Iš pasiaiškinimo)

?;š suivalgyčiau pora žemaičių.
(Blyninėje)

Norėjiau taksi važiuoti su mokytu šurir 
mį, bet taksistas be antsnukio mūsų neė
mė. (Iš skundo)

Dėl uošvės kaprizų teko ją palikti kar
tu su žmona. (Iš Skyrybų bylos)

Komisijas nustatė, kad veršininkė JA 
į knygas neįrašytą veršelį parsivedė tar
ta su zootechniku. (Iš patikrinimo akto)

„šluotos“ auksinės mintys

2
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„Nevarytam Dievo 1 medj...44
Visai' netikėtai aną dieną sutikau fcaii- 

Itaiuose įstrigusį ir lieta visiką šneka ap
dovanotą senų dienų pažįstamą. Kaip ma
tom. Tuoj sulindom abu į kavinę, (ir kiek 
apšilę, pradėjom šnekas: pradžioj mažy
tėles godeles apie orą, stogų lopymą, bet 
labai greit sušokom į platesnius lietuvi!?,, 
kius horizontus — netolimoj ateity šali
nius renginius Čikagoj jr Kanados), Tik 
iš toto pasiganėm tuose lietuviškuose uo- 
gynuOse, nes tie renginiai1 už jūrelių, už 
marelių. Nedaugeliui teks ten nuvykti ir 
aitstaaiujlintį. lietuvfflkoj dvasioj. Tačiau, 
mūsų džiaugsmui, Studijų Savaitė bus tik 
už Lamanšo ir kelių kalvų...

Su sekančiu kavos puodeliu jau energin
gai kopėm į savąjį Parnasą — pate mūsų 
jaunimą, čia mūsų kalbos ėmė kunkuliuo
ti; aštrėiti, atslūgti, vėl banga patvinti. 
Ir ® kur tais iškalbingumas, kada palieti 
mūsų jaunamo reikalus, to palties jaunimo 
dar atmenamo j praeity beviltiškai, skau
džiai išbraukiamo ir emigracinio Mietuvfiš- 
ko žemėlapio? „Kur jis, nieko neveikia“ 
— tai dažniai girdėti žodžiai, kurie dabar 
al.tems degino smilkinius. Pakelėm deši
nes ir pradėjom užlaužti pirštus: mūsų 
jaunimas (D. Britanijoje) turi savo tau- 
tHų tokių grupę, gyvai lietuviško pobu„ 
džiO reikalus gvildena reguliariail ruošia
mose Vakaronėse, Jaunimo Savaitgaliai 
Sodyboj dinamiški, kultūringi, kas drįstų 
nesidžiaugti jų Mdiiniu LYNES?? (seni
mas tik galim pavydėti?) Intensyvus ir 
sumanus pasiruošimais Jaunimo Kongre
sui Amerikoj ir Kanadoj. Skautų ir jau
niausių stovyklos. Jiau ir pirštų tuoj pri
trūks IteskatilčBuojanit. O mums — tai vien 
džiaugsmo kalnai jr marios. O tačiau anų 
dienų pažįstamais liūdinai pagrąsiino ne 
man vienai, bet visiems: „o vūs dėlto, ne
vienas iš mūsų, lyg tais šiaurys, velnio iš
pera, draskom tą žydėjimą...“ Ilga; ilga 
tyla!!! Skaudi tyla.

Ir vėl puodelis karštos kalvos, įr vėl prie 
jaunimo, ir dalykų negirdėtų: mūsų jau
nimo ruoišiiaimiojo koncerto: Jaunumas — 
atlikėjas! Jaunimais — rengėjas! Tai mu
zikos ir mimo koncertas Šauniame west- 
end'o teatre The Place, Duke Rd., gegužės 
14, 7.00 v.v.

Taip. Atvyksta Raminta Lampsatvtė ilš 
Hamburgo, Zigmas Banevičius ilš Pary
žiaus. Tai jauni ir talentingi žmonės, Lie
tuvos vaikai emigracijoj.

Tas šaunus koncertas tegali buitį mūsų 
pasididžiavimas tarpe savų ir tarpe mūsų 
draugų anglų ibei kitataučių. Tai garanti
ja mūsų gyvastingumo. Reta proga; labai 
reta proga pasidžiaugti atvirai širdim sa
vuoju jaunimu. Palikome kavinę. Londo
no lietus įkyriai drąskė veidą Ir rankas, 
kiek pažeisdamas pakilusią nuotaiką. At
sisveikinome,, it susitarę, lietuviška patar
le: „nevaryklm, ponai mieli'. Dievo į me
dį su, botagu, neišprašysim su pyragu“. 
Iki pasimatymo.

Tėvynės labui pas savąjį jaunimą!
Už abu — Elena Gaputytė
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Nuo Timoro iki Talino
Taip buvo pavadintas Michael Bernard 

straipsnis, pasirodęs populiariame Austra
lijos laikraštyje „The Age“. Jame apra
šoma neseniai laimėjusios parlamento 
rii kimus Australijos leiboristų partijos 
laikysena Baltijos kraštų atžvilgiu, Pa
teikiama kiek sutrumpintą straipsnio ver
timą.

Dar nežinia kokias pastangas leiboristų 
partija parodys sprendžian Timoro statu
so klausimą (Rytų Timoras priklausė Po
rtugalijai, beit 1976 m. Indonezija, nepaisy
dama tarptautinių protestu bangos. užė
mė R. Timorą), bet, nepripažindama Bal
tijos Balių inkorporavimo į Sovietų Sxjun- 
gą de jure, ji sutvirtino savo prestižo po
zicijas kovoje už žmogaus teises.

Cinikas, tikriausiai, pasakytų, kad lei
boristų partija pagaliau suprato tautinių 
mažumų svarbą ir žino kiek balsų iii pra
rastų, ir ne vien* tik baltiečių kilmės rin
kėjų tarpe, tuo atveju, jei ji piSipažinitų 
BaltSjois šalių okupaciją de jure.

Nedera lyginti R. Timoro inlkorporalvil- 
mo į Indoneziją su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos aneksija. Priešingai negu kad1 R. 
Tumoras, Baltijos šalys buvo ir pasilieka 
gyvybingi lite ekonominiais ir kultūriniais 
vienetais. Ir kad sovietų karinės pajėgos 
1940 m., nepraėjus dar nė metams po gė
dingo sovietų - nacių pakto sudarymo, už
ėmė Baltijos šalis, kiekviena ilš jų buvo 
suvereni valstybė. Tautų Sąjungos narė, 
pasirašiusi nepuolimo sutartis su Maskva.

Vis tik, reikėtų pažymėti, kad yra ir 
vienijanti gija šiame klausime, tai — ap
sisprendimo teisė, atmetanti karinę oku
pacijų ar tai kitą kokią priespaudos for
mą. Leiboristų partijos nauja, reali pozi
cija Baltijos kraštų klausimu vra sveikin
tina, taip pat jos susirūpinimą R. Timoro 
atžvilgiu reikėtų irgi suprasti, netgi, jei
gu tai dtr apsunkintų Australijos ir Indo
nezijos tarpusavio santykius, bet su sąly
ga, kad šis susirūpinimas dėl R. Timoro 
gyventojų teisių yra tikrai kilnių, huma
niškų jausmų, o ne agitatorių šūksnių, 
kurių motto būtų — „kenk dešiniąją i“ In

i'-' doneziijaii kiek gali“, padiktuotas.
Baltijos šalys yra klasikinis, jei ne kla- 

siškiaiusiias, taiutų pavergimo ir kultūrinės 
represijos pavyzdys, (žinoma, nereikia 
užmiršti „surusintos" Ukrainos, ar kiek

Kiti!raso<
PRIE DARIAUS-GIRĖNO (PAMINKLO
I.enkios lietuvių žurnale AUŠRA Algir

das (Nevulis rašo apie pasiruošimus ..Da
riaus-Girėno skridimo 50 metų sukakčiai 
paminėti prie didvyrių paminklo:

— Artėja visiems lietuviams garbingas 
Jubiliejus, 50 metų nuo tos dienios, kada 
du mūsų tauitos drąsuoliai — Stepas Da
rius ir Stasys Girėnas — ryžosi žygiui, ku 
ris išgarsintų tuomet dar jaunąją Lietu
vą. Ta'iįo, apie Lietuvą ir jos sparnuotus 
sūnus kalbėjo visas civilizuotais pasaulis, 
bet, deja, užmokėjo Jiedu aukščiausią 
kainą — gyvybę. Lietuvių tauta tragedijos 
vietoje 1936 m. pastatė Jų garbei pamink
lą. Iki 1940 m. jį globojo Lietuvos atstovy
bė Berlyne, karo metu — Feliksais švargž- 
dys. Pirmieji pokario metai pamiinlkliniam 
ansambliui buvo gana nepalankūs. Vieti
niai gyventojai keitėsi ir šis objektas bu
vo jiemls nežinomas ir svetimas. Pirmieji, 
kurie jį „ atrado“ ir susirūpino juo,, buvo 
atvykę ilš Punsko ir Seinų krašto į ščecino 
vaivadiją lietuviai bei Doteko girininkas 
Piotr Niewinski, vietinės mokyklos moki
niai, o vėliau — Pamario lietuviai. Pasta
rieji paminklą globojo ir kai kuriuos ele
mentas restauravo.

Reikėtų čia paminėti dvejas iškilmes, 
vykusias prie paminklo: 1958 m., švenčiant 
25-ąjį skrydžio jubiliejų, dalyvavo Lietu
vos delegacija su Dariaus dukra Nijole 
Mcstariene-Dariūte, ir memorialinės len
tos įmūrijimo proga 1966 m., kurį organi
zavo Vroclavo LVKD skyrus.

Jani kurį laiką metai į metus liepos, 17 d. 
suvažiuoja prie paminklo Pamario ir 
Vroclavo lietuviai atiduoti garbę didvy
riams. Būtina paminėti, jog nuo daugel 
metų pastoviai paminklą ir jo aplinką įad- 
so, globoja ir propaguoja vietinėje visuo
menėje. Stargarde gyvenantis lietuvis — 
Julius Semvaitis. Kaip pats pastisakė, daro 
jis tai vien dėl to, jog šis objektas yra jam 
šventovė.

Dariaus ir Girėno transatlantinė skry
džio ir Jų tragiškosios mirties' 50-mečiiui 
Draugijai pradėjo ruoštis jau 1980 m. Rei
kią pasakyti, jog paminklo objekto užra
šo granite visos raidės dingusios, jokio in- 
fonmacinės lentos lenkų kalba, O norėjo
me grąžinti objektui jo pirmykštę išvaiz
dą.

Paru'olšiialmleji darbai pradėta nuo ryšių 
užmezgimo su Gožovo vavadijos adimiiniis- 
tracinėmiss valdžiomis (paminklas stovi 
Gožovo vaivadijos teritorijoje) — tiks
liau, su Gožovo vaivadijos įstatįgos Kultū
ros ir meno skyriaus direktoriumi — mgr. 
Edvardu Korbanu ir Gožovo vaivadijos 
paminklų konservatoriumi mgr. Vladis- 
la.'vu Chrostovslkiu. Reikia pabrėžti;, kad 
Gožovo vaivadijos valdžių, ypač minėtųjų 

skirtingoje padėtyje esančios Lenkijos ir 
kitų Rytų bloko šalių). Hawke vyriausy
bė po Whitlamo eretiškų valdymo metų, 
padėjo gerą pamatą tolimesnei kampani
jai, kovoje už žmogaus teises, vystyti.

Viena iš paskutiniųjų Senato akcijų, vai 
dant buvusliai vyriausybei, buvo senato
riaus Lewis pasiūlymo priėmimas, ku
riuo jis pareiškė, kad „sovietų kolonizaci
jos metais Baltijos tautoms buvo daug nu
sižengta žmogaus teisių srityje“, tuo pačiu 
jis raginio savo vyriausybę pasiūlyti Jung
tinių Tautų Asamblėjai; kad „pripažintų 
apsisprendimo teisę šioms buvusiems ne
priklausomoms valstybėms ir leistų jomis 
laisvai vystytis ekonomikos, kultūros Ir 
socialinio gyvenimo srityse“.

Laimei, Bis klausimas dar nemirė. Dvz., 
šių metų sausio mėnesį Europos Parlamen
to politinių reikalų komitetas priėmė pa
siūlymą, pagal kurį Europos užsienio rei
kalų ministrai turėtų pateikti Baltijos ša
kų klausimą JTO dekolonizacijos komite
tui, be to, jis dar papildomai reikalavo, 
kad Baltijos taiutų klausimas būtų peržiū
rėtas Helsinkio susitarimų šviesoje.

Aišku, daug ko tikėtis ilš to šiuo metu 
dar negalima. Europos šalių dėmesys da
bar yra nukreiptas į Rytų - Vakarų nusi
ginklavimo ir atominio ginklo pusiausvy
ros išlaikymo klausimą. Be to, prieis iman
tis konkrečių žygių šiuo klausimu tarp
tautiniu maisto, sėkmės galimybes reikė
tų iš anksto kruopščiai išstudijuoti.

Reikia pripažinti, kad jeigu šiandien, po 
10 priespaudos metų, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos tragedijos vis dar randa atgar
sį tarptautinėje sąžinėje, yra pačių baltie
čių, tėvynėje ir už jos ribų, nuopelnas.

Tragedija? šis žodis vargu ar viską iš
reiškia. Po nepriklausomybės metu — so
vietų okupacija, vėliau —nacių dominaci-' 
ja, po to vei sovietų reokupacija, po kurios 
sekė žudynės, brutuali priespauda, masi
niai išvežimai į Sibirą (600 000 tarp 1944- 
1949 m.) bei kultūriniai suvaržymai. ati
tinką paskutinės pasaulyje kolonialinės 
imperijos dvasią ir dabartiniai suvaržy
mai religijos, mokymo, žmogaus teisių ir 
kitose srityse.

Michael Bordeaux savo knygoje apie 
katalikišką Lietuvą „Kryžių šalis“ pažy
mi, kad „šie žmonės turi ką pasakyti pa- 

dviejų žmonių, dėmesys šiems darbams is 
pat pradžių yra 'didelis, o Jų simpatija lie
tuviams, ypatinga. Jų angažavimasis į 
Dariaus ir Girėno paminklo restauravimą 
daugeliu atvejų peržengia net jų tarnybi
nes pareigas, širdingas jiems ačiū už tai.

Darbams reikalingi buvo pinigai. Kaldan 
gi Dariaus ir Girėno paminklas vra lyg 
ir Išventovė kiekvienam' lietuviui1. kur 
jis bebūtų, lyg ir simbolinis Lietuvos ga
balėlis, tad’ ir jo restauravimas yra kiek
vieno tautiečio, patriotinė ir karta maloni 
pareiga. Nutarta nesikreitoti šiuo tikslu 
į valdžias, bet (kreiptis į Vidaus Reikalų 
ministrą leidimo rinkliavai. Ministro tei

giamas atsakymas į Draugijos raštą šiuo 
reikalu buvo pasirašytas 1980 m. X. 8 d. 
Į rinkliavą įsijungė visos Draugijos akty
vas. Nesutikta lietuvio, kuris būtų atsisa
kęs paremti šį kilnų dambą. Aukotojų są
raše, rasime tautiečius iš Lietuvos, JAV, 
Kanados, Australijos, Švedijos ir kitur. 
Iki šilai dienai (1982.X.15 d.) surinkta apie 
250.000 zl. Visiems Draugija taria nuoširdų 
ačiū.

Vienu iš pirmųjų ir bene didžiausių sun 
kūmų, eu kuriais susidurta .pradžioje, bu
vo užrašo paminkle raidžių šttuifito at
kūrimais. Nei vienos raidės prie 
paminklo jau nebuvo neturėjo jų ir Drau
gija. Laiilmei, aptikta viena nuotrauka, ku
rioje, nors ne visai aiškiai, bet matyti už
rašai. Taigi, iš šios nuotraukos p. Vleslav 
Osevskis iš Suvalkų, pagal senus katalo
gus atkūrė šriftą ir patgamiino šablonus. 
Galima jau buvo su darbais pajudėti iš 
vietos.

Išvyka į Gožovą. Kalbos su P-P- Edvar
du KOrbanų ir Viald'itelovu Chrostoįvskiu. 
Susitarta, jog Draugiją finansuos, o jiedu 
ieškos restauravimo darbams vykdytojų^ 
Koplytstulpio kopijai pagaminti pasiūlė 
Gožovo gyvenantį medžio apdirbimo melst 
rą it>. Stanislovą Toimaszevskį. Kalbėtasi 
su juo. Išvyka prie paminklo su VI. Chros- 
tovskiu ir St. Tomąlševskiu. Meistras su
tinka atlikti patikimus jam darbus. Vadi
nasi, koplytstulpį parsigabena į savo dirb
tuvę, pristatomi jam Draugijos žinioj esa
mi objekto elementai, atrasti pas Gožovo 
vaivadijos lietuvius, figūrėlių originalai 
(prie koplytstulpio buvo jau kopijos), nuo
traukos ir pan. Ąžuolo medį koplytstul
piui išdrožti duoda nemokamai minėtas 
jau girininkas Flcitras Niewihskis. P. St. 
Tomaiševskis meistriškai1 atlieka pavestus 
jam darbus, t.y. pagamina koplytstulpio 
kopiją, informiaiciinę lentą (medyje) lenkių 
kalba ir 6 inkilėlius su lietuvių liaudiška 
ornamentika. 1982 m. liepos 17 d. išvaka
rėse pristato jūoS į jiems skirtą vietą. 
Vienais restauravimo etapas baigtas.

Daugiausia sunkumų sudaro raidžių iš 
bronzas pagaminimas užrašui: 4 kalbomis 
akmeninėje paminklo dalyje. Keturiomis, 
nes prie lietuvių, anglų ir vokiečių kalbų 
pridėjome dar užrašą lenkų kalba: „Tu 
zginęH lotniey — zwycięzcy -Atiantiku“ 
(Čia žuvo lietuviai' lakūnai — Atlanto nu
galėtojai) NEW YORK — Pszczelnik, 
1933.VII. 17.

Iš viteo reiklia pagaminti per 400 ženklų.

šauliui... daugiau negu tai, jie paltys yra 
asmeninės laisvės, sąžinės ir kalbos lais
vės principų įsikūnijimas, principų, kurie 
turėtų būti brangūs „liberaliai“ žmogaus 
teisių klausimui demokratinių šalių sąži
nei. Tas faktais, kad 'šių žmonių priespau
da yra mažai žinoma, parodo šios sąžinės 
šališkumą“.

Lietuva, su jos įžymiu1 Kryžių kalnu 
Šiauliuose, yna tinkama tema velykiniams 
apmastymams. Nors šventos vietos išnie- 
lentojiai ir toliau tęsia Isavo plktdarišką 
darbą, bet jaunimas, taip — jaunimais, po
karinė karta, patyrusi nieko daugiau kaip 
sovietinę priespaudą, vietoje dingusių 
kryžių, jų vietoje slapta pastato naujus 
kryžius. Tautinė dvalsia nemiršta.

Bet tironija tęsiasi toliau. Argi tai ne 
ironišlkas pasityčiojimas, kad Baltijos 
kralštų jaunuoliai, kurių tėvai kovojo prielš 
sovietinius įsibrovėlius, dabar verčiami 
tarnauti sovietinėje armijoje, kuri, Mask
vai įsakius, dabar užkariauja Afganistaną. 
Afganistano patriotai savo atsišaukimuose 
kreipiasi į užkariautojus sekančiais žo
džiais: „Taip kaip lietuviai, latviai ir es
tai. mes norime gyventi savo šalyje, ne
priklausomi nuo rusų viešpatavimo. Nepa
dėkite Sovietų Sąjungos imperialistinei 
politikai! Nešaukite į afganus“!

Kalbėta su daugeliu potencialių atlikėjų, 
šiandien (1982.X.15 d.) dar nėra tiksliai 
žinoma, kas jas gamins, bet viskas bus 
padaryta iškilmėms, kad raidės 'būtų pri
tvirtintos prie paminklo.

Draugijai pasiūlius, pritariant E. Kor- 
banui ir VI. Chrostovskiui, Kovos ir mar
tirologijos paminklų apsaugos Gožovo vai
vadijos pilietinis komitetas išspausdins sa 
vo lėšomis leidinėlį (folder) lenkų kalba 
(reziume lietuvių kalbai), skirtą Daniui ir 
Giiėinui1 Medžiagos jam parengė LVKD 
C V naryte, Lietuvių kultūros paminklų ap
saugos LLR komiteto sekretorius Antanas 
Suraučius.

Kaip atrodys pačios iškilmės, (.skirtos 
Dariaus ir Girėno 50-mečiui?

Iškilmių programai' sudaryti LVKD CV 
Prezidiumas savo posėdyje 1982 m. kovo 
26 d. priėmė nutarimą dėl specialios Ko
misijos sudarymo. I Komisiją įėjo 13 as
menų Iš visos Lenkijos lietuviškų centrų.

Iškilmės įvykis 1983 m. liepos 17 d. 12 
vai. prie paminklo Pščelndke. Joms ne tik 
mes turime tinkamai paisiruoišti, bet ir 
paruošti lenkiškąją Gožovo vaivadijos vi
suomenę (tam tikslui tarp kitko išeis mi
nėtasis leidinėlis). Taigi, turint omeny ši
tai. norėsime 1983 m. pradžioje susitikti 
su Gožovo vaivadijos laikraščių redakto
riais. Pristatysime jiemls mūsų tautos did
vyrius, papasakosime apie jų paminklo 
restauravimo dlarbus, iškilmių programą. 
Siūlysime, kad šias informacijas išnaudo
tų savo laikraščiuose ir kartu savo skai
tytojams priartintų mūsų lietuviškąją ne
didelę tautinę mažumą, įgyvenančią Len- 
Rijoje,visą mūsų tautą, jos kultūrą.

Trims dienoms prielš pagrindines iškil
mes į Gožovo vaivadiją vyks vienas iš 
mūsų ansamblių, kuris duos tris koncer
tas: vieną — Gožovo amfiteatre, antrą — 
Mielifbože, trečią — prie paminklo.

Užmegzti ryšiai su Kauno Istorijos mu- 
zieiuimlį iš kur tikimės gauti fotonuotrau
kų ekspozicijai apie Darių ir Girėną. Vie 
ną suruošime iškilmių metu tale pamink
lo ir paskui paliksime ją Mislilbožo mu
ziejui; kur pažadėta ją pastoviai ekspo
nuoti, antrą — Gožove, trečią — Punske 
■r Seinuose.

Draugijos Ratelis ŠčeCine išleis pagal 
T. Glulšaulsko iš Vroclavo projektą atlapi- 
nį ženlkM’.tką (bronza). Jo pagaminimu be
tarpiškai rūpinosi Ratelio pirmininkas Jo
niais Žaliapienis.

Draugija stengsis Iškilmėmis sudominti 
Lenkijos televiziją.

Bus diaromi žygiai patraukti Lietuvoje 
gaminamus apie Darių ir Girėną du fil
mus (meninį „Skrydis oer Atlantą“ ir do
kumentinį) ir pademonstruoti juos Len
kijoje gyvenančiai lietuviSkajai visuome
nei.

Atsiliepiant į Seinų — Punsko lietuvių 
pageidlavimius, Draugija ruoš autobosais 
išvyką į Dariaus ir Girėno iškilmes.

Paminėtos čia ne visos priemonės ir už
motai, (kuriuos Draugija stengsis 'įgyven
dinti, siekiant kuo tinkamiau ir garbin
giau pasiruošti iškilmėms, skirtoms Da
riaus ir Girėno 50-mečiuii Jų paminklo 
restauravimas galimas buvo vien dėl aulklš 
to lietuvių tautinio susipratimo ir sąmo
ningumo, o Draugija, savo ruožtui, pada
rys viską, kad jų aukos būtų deramai iš
naudoto®, o pats restauravimais būtų už
baigtas laiku. Tad1, 'iki susitikimo 1983 m. 
liepos 17 d. prie Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno Paminklo.

Red. pastaba: Straipsnis truputį sutrum
pintas. „Pszczelnik“ — Soldino miškelio 
dabairtinlte vardas.

MAŽLIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS
Liepos 1-5 dienomis Čikagoje įvyks ML 

RS suvažiavimas., į kurį kviečiami netik 
organizacijos nariai1, bet taip pat giiminin- 
pv grupių atstovai!. Suvažiavime paskaitas 
skaitys:

M. 'Geižinjis — 1918 ir 1923 m. įvykių 
reikšmė praeityje ir ateityje;

A. Lymantas — AUŠROS ir mažlieitu- 
viškols spaudos reikšimė;

Be to bus V. Petetaičio, J. Stiklioriaute, 
k uai. Fr. Skėrio ir kt. referatai aktu altais 
klausimais.

Suvažiavimo posėdžiai vyks Tautiniuose 
Namuose.

V PI.J KONGRESO INFORMACIJOS
Mirga Bankaitytė, žinoma kanklininkė, 

II-jų Pasaulio lietuvių dienų metu Čika
gos Cultural Centre teatre duos kanklių 
muzikos rečitalį.

Pasaulio lietuvių dailininkų parodoje, 
kuri bus II-jų Pasaulio lietuvių dienų me
tu Čiurlionio galerijoje, ir kuri pasižymės 
savo aukšta kokybe, dalyvaus 37 dailinin
kai iš 7 kraštų.

Ritonė (Rudaitienė, 
II PLD informacijos pirm.

MUZIKA „Iš LIETUVOS“
Philips firma Olandijoje išleido ilgo 

grojimo plokštelę, kurioje įrašyti įvairūs 
kvintetai pučiamiesiems instrumentam. 
Įrašytųjų kūrinių tarpe yra Makso Lau
rinkaus suita opus 23, pavadinta „Iš Lie
tuvos“, Aus Litauen. Iš penkių suitos da
lių, dvi dalys plokštelės aplanke yra pa
žymėtos lietuviškais pavadinimais „Dai
na“ ir „Metturgis“. Muzikas Maksas Lau- 
riškus gimė 1876 m. Įsrutyje, mirė Ber
lyne 1929 m. Buvo Berlyno aukštosios mu
zikos mokyklos dėstytojas. Yra sukompa- 
navęs nemažai kūrinių, ypač kamerinės 
muzikos.

(D.)

LIETUVOJE
REVOLIUCIJOS IŠUGDYTAS

Tokiu pavadinimu TIESA balandžio 12 
d. išspausdino L. Kalateauslkienėsi, centri
nio viailst. archyvo vedėjos straipsnį, krfi- 
ris prasideda šiais žodžiais:

„Šiandien sukanka p0 įmetu kai gimė Pi
lietinio karo didvyris, karo (mokslo teore
tikas Vytautas Putna“.

Apraišiusi dliįv. gen. Vytauto Pultuos nuo
pelnus Sov. Sąjungai, ji straipsnį baigia 
labai trumpai': „Mirė V. Putna 1937 m.“ .

Dar prieš keletą metų sovietų spaudoje 
buvo sakomai, kad V. Putna tragiškai žu
vo, o 1968 metais išleistoje Mažojoje lietu
viškoje tarybinėje enciklopedijoje pasaky
ta; „Žuvo neteisėtai represuotas asmeny
bės kulto sąlygomis“. Kodėl dabar slepia
mos mirties aplinkybės?

Gilmė jis 1893 m. balandžio 12 d. Mac- 
konių kaimo ūkininko šeimoje. Molėtų 
vis.. Utenos apskrities. Vaikystėje išvyko 
į Rygą, kur mokėsi amatų mokykloje ir 
dalyvavo socialistų veikloje. Už taį buvo 
suimtas. 1915 m. buvo mobilizuotas į ka
riuomenę ir pateko į praporščikų mokyklą. 
Kilus revoliucijai, jis buvo kariuomenėje 
ir 1917 m. įstojo į komunistų partiją. Jo 
vadovaujamas batalionas perėjo į bolše
vikų pusę. Jjs buvo paskirtas vienu iš 
Raudonosios armijos „organizatorių. Vė
liau V. Putna paskiriamas divizijos komi
saru ir išsiunčiamas į Rytų frontą.

Už nepaprastus žygdarbius kovose su 
priešais V. Putina apdovanojamas net tri
mis Raudonosios vėliavos ordinais — aulklš 
čiausiiu to meto kariniu apdovanojimu. Pa
sibaigus pilietiniam karui, V. Putna baigė 
Karo akademijos aukštuosius vadų kur
sus ir dirbo vadovaujantį darbą Raudonio 
joje armijoje.

1925 m. Sovietų ginkluotųjų pajėgų ko
misaras S. Kamenevas rašė: „Raudonojo
je armijoje V. Putnia yra vienas įžymiau
sių karo vadų".

1927-1936 m. m. V. Putna — karo atta
che Japonijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir 
D. Britanijoje. Jis buvo kelių knygų au
torius. Bet jis staiga atšaukiiamas iš Lon
dono ir suimamas.

Tuo laiku Maskvoje vyko „išdavikų“ 
teismai1, kuriuose žiauriausiu būdu buvo 
istrauktaml kaltinamųjų „prisipažinimai“ 
prie nepadarytų nusikaltimų. 1937 m, bir
želio 3-10 dienomis buvo teisiami sovietų 
aukštieji karininkai, su maršalu M.N. Tu- 
chačevskiu priešakyje, kaltflniami1 šnipinė
jimu i‘r valstybės išdavimu. Toje byloje 
aiv. gen. Vytautas Putna, kartu su marti. 
Tuehačevslkiu ir kitais aukštais karinin
kais, buvo ’nuteisti sušaudyti. Nuospren
dis buvo įvykdytas 1937 m. birželio 11 die
ną.

Dabar Molėtuose pastatytas jam pamink 
las, bet niekam nevalia žinoti kokiu būdu 
„revoliucijos išugdytas didvyris“ mirė.

ATSIMINIMŲ KNYGA
„Vagoa“ leidykla Vilniuje išleido Mani

jos UrbSfenės - Mašiotienės ‘atsiminimų 
knygą „Prie žibalinės lempos“.

Kaip R. Sadauskas „L. ir M.“ savaitraš
tyje sako, ši knyga — tai 1946-47 metais 
rašyti Marijos Urbšienės-Mašiotaitės pri
siminimai, kurie siekia autorės kūdikys
tę, vaikystę ir baigiasi jaunystės dienomis 
Knygoje visų pirma pasakojama apie au
torės tėvą, pedagogą, visuomenės veikėja 
Praną Mašiotą. Bet jis bendravo su dau
gelių ano laiko žmonių. Todėl šioje knyigo- 
i e švysteli ir kitų kultūros veikėjų silue
tai: V. Kudirkos, J. Jablonskio, P. Rimšos, 
P. Kalpoko, M. šikšnio ir (kitų.

Pagal recenzentą, M. Urbšienė parašė 
išliekamos vertės atsiminimų knygą.

Marija Urbšienė buvo paskutinio užs. 
reikalų ministro J. Urbšio žmona. Pirmos 
bolševikų okupacijos metu jų kartu su 
vyru, buvo suimta ir išvežta į Sov. Sąjun
gą. Jiems buvo leista grįžti į Lietuvą tik 
po Stalino mirties.

Bet apie tad Lietuvoje dabar nekalbama^
JAUNUMAS TURI DIRBTI KAIME

Pastaruoju laikui Vilniaus spaudoje va
roma propaganda, kad kaimo jaunimais, 
ilsėjęs mokslą, grįžtų dirbti į kalimą. Nuro
domi geri1 pavyzdžiai, kur jaunimas grįžo 
dirbti į žemės ūkį.

TIESA (IV. 16) rašo, kad baigę Kapsuko 
technikumą agronome Danutė Mingelevič 
ir zootechnikas Kastytis Pikūnas dirbs čta 
pajevo ir Vyšniūnų kolūkiuose. TecTinikė 
statybininkė Rita Indrišiūnaitė, balgutsa 
Kauno politechnikumą dirbs Medžionių 
kolūkyje, ir t.t. ,A.!titurientai renkasi žem 
dirbto profesiją“.

PABERŽĖS MOKYKLA DUODA 
PAVYZDĮ

Komunistų partija 'įkinkė Paberžės vi
durinės mokyklos abiturientus į propagan 
dos darbą, raginant visus abiturientus at
sisakyti nuo aukštojo mokslo ir eiti dirb
ti žemės ūkyje. Paberžės abiturientų atsi 
šaukimą atspausdino visi Vilniaus laik
raščiai. Atsišaukime sakoma:

„Mes kreipiamės į visus respublikos kai 
mo mckykl-ų abiturientus: baigę mokyk
lą, eikite dirbti į kolūkius ir tarybinius 
ūkius, išmokite žemės ūkio profesijų, 
skirkite savo jėgas, žinias, komjaunuoliš
ką energiją ir kūrybą gimtajam kaimui.

Atsiminkite, kad tėvų žemė — mūsų 
žemė“.

3
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1981 M.
IV. 29-V.2. — DBLJS Lituanistini* Savait

gali*, Lietuvių Sodyboje, Headley Park, 
Hampshire, DB.

V. 8 — Sodietės R, Mastienės koncertas 
Londone, Lietuvių Namuose. Pradžia 
17.00 vai.

V.14 — Muzikos ir Pantomimas Vakaras, 
The Place, Dukes Road. Landon WC1. 
R engia DBLJS. Įėjimas 4 sv. Pradžia 
19.00 vai.

V.14 — Solistės R. Mastienės koncertas 
Škotijoje,
Lietuvių Klube, 79A Calder Roald, Bells- 
hiillll.

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

VII. 17 — Dariaus ir Girėno AtHamitimio 
skridimo minėjimais Soldino miškelyje,

Lenkijoje.
VH.23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla 

Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

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

VIII. 29 — mokslo metų pradžia Vasario 
J 6d Gimniariljoje,
Huei'.ltenfėld, VFR.

1X19. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hall. North Street, Wolverhampton.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Vičas — 20 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

SPAUDAI AUKOJO
A Šilmfcevilaius — 21.50 sv.
B. TotoraMs — 13.50 sv.
P. Pauliukovas — 8.97 sv.
J. Bernotas — 6.50 sv.
M. Janulis, P. Gelszinnts ir S. Macūras 

— po 2.50 sv.
K. Mtauitas, S. Markevičius, J. Pukteris, 

B. Vaškelis ir J. Petnušaitis — po 1.50 sv.
V. Janušauskais — 1.00 sv.
Ačiū.

SKAITYTOJAMS
-Skaitytoj ų laiškų skyriuje „Europos 

Lietuvis“ nespausdina anoniminių laiškų, 
t.y. telkiu laiškų, kurie yra paisšralšylti „Rū
pintojėlio“ ar panašiais slapyvardlžllaėis, 
jeigu autorius atskirai nenurodo savo pa
vardės ir gyv. vietos.

Taip pat nespausdina kitus asmenis už
gaunančių pasisakymų.

Redakcija* !
SOLISTĖS ROMOS MASTIENĖS 

KONCERTAS LONDONE

Čikagos operos solistės Romos Vilčins- 
ka-itės-Mastienės pirmas koncertas Londo
ne įvyks š.m. gegužės 8 d., sekimaidlieiniį,
Lietuvių Namų salėje. . 1 .

■ -• 1
Koncerto pradžia 5 vai. pjp.
Visi lietuviai kviečiami pasiklausyti iš

kilios solistės.

Londonu
MOTINOS DIENA

Sekmadienį, gegužės 8 d. Lietuvių baž
nyčioje bus minima Motinos diena. Pamali 
dų metu 11 vai. giedos solistė R. Ma-stienė.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
s\. už coli. (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, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai Redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

L.N. BENDROVĖS VALDYBA
Š.m. kovo 27 d. ir balandžio 23 d. posė

džiuose L.N.B-vės direktoriai pasiskirstė 
parelilgomis sekančiai’:
Pirmininkas ir projektai

— K. Tamošiūnas 
Vicepirmininkas, finansai ir teisiniai 
reikalai — S. Nenortas
-Spaustuvės it Nidos Knygų Klulbo 
’reikalai — V. Dangis
Sodybos ir Lietuvių Narnų retlkiatai

— B. Butrimas 
Sekretorius — A. ViKfiinskas
Finansų Investaicijų patarliiaimiodti komisija 
— J. Alkis, S. Nenortais ir K. Tamošiūnas.

Narys — E. šova
L.N.B-vės Valdyba

PAVASARIO jMENO VAKARAS
šeštadienį. gegužės 28 dienia, 8 vai. va

karo Sporto ir Socialinio klulbo valdyba 
rengia „Pavasario Meno vakarą“.

Visi kviečiami tame vakare dalyvauti, 
su savo meniškai pagamintais rūbais, kau
kėmis, kurie bus premijuojami.

Malsite bufetas veltui.
Įėjimo bilietus galima įsigyti pas klubo 

sekretorę iš anksto. Kalina 2 svarai,.
DIENOS IŠVYKA Į PRANCŪZIJOS 

PAJŪRIO MIESTĄ BOULOGNE
Gegužės 7 d. (šeštadien) 3 vai. ryto, 

autobusai išvažiuoja nuo lietuvių Bažny
čios. Nuo Sporto ir Socialinio klubo 3.05 
vai. ryto. Iš abiejų vidlų išvyksta punktu
aliai.

Išvykos dalyviai private turėti britų 
pasus. Travel document, arba, jų neturint 
vieną savo asmens nuotrauką.

■Boulogne miestą pasieksime 8 vai. ryto. 
Londonan grįžtame apie vidurnaktį.

Staiga atsirado dvi tuščios vietos, lon- 
donlėSiai, kurie norėtų pasinaudoti išvy
ka pralšoime stambinti 980-8159. Kaina 14 
svarų.

IŠVYKA LIETUVIŲ SODYBON
Sekmadienį, gegužės 29 d. Lonidtano liet, 

parapija rengia išvyką lietuvių Sodybom
Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 21 

The Oval, Hackney Rd. 8.30 vai. ryto, va
žiuojamai pro Lietuvių Namus, kur 9 vai. 
ryto bus paimami išvykos dalyviai.

Užsirašyti pas parapijos tarybos narius, 
Stasį Bosikį Lietuvių Namuose, ir klebo
nijoje.

Iš Sodybos Išvykstama 7 vai. vakaro.
Kalbia 4 svarai, užmokama uižsiralšant.

LONDONAS PRISIMINĖ AfA iPREL.
JUOZĄ GUTAUSKĄ

Sekmadienio, balandžio 24 dienos 11 va
landos šventos Mišios Londono .švento 
Kazimiero Šventovėje buvo užprašytos D. 
B. Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdy
bos už Bendruomenės Tarybos pirmininko 
didžiojo tauraus lietuvio Pre-1. Juozo Gu
tausko vėlę, kad Aukščiausiasis jį priim
tų siavo globom.

Šventas Mišias atnašavo klebonas dr. 
Jonas Satkevičius, MIC. Paimcksle jis pri
minė Pnel. Juozo Gutausko darbuotę Die
vo ‘ir Tautos tarnyboje, Tautos misoijonie- 
rius, paliko savo kraštą atvyko Skotijon, 
kad tarnautų savo tautiečiams dvasiškai 
ir tautiškai

Milšlilose gausiai dalyvavo Londono lietu
viai, Lietuvos Atstovais Vincas Bailokas 
su ponia, Jonas Liūdžius, ilgametis Britų 
diplomatinės tarnybos narys, ir Prel. Juc
io Guitaiuskos bein.d.ra'd'arbis prieš JI Pa- 
s autinį karą. Bendruomenės Krašto Val
dybos mariai, svečiai iš JAV dr. Danilevi
čienė .iš Čikagos, Rasa Šulaltytė iš Cicero.

Taip buvo prisimiilnltas ilgametis D. Bri
tanijos didis ir garbingas jotvingis.

Daugiau nebengiirdėsilm „Sėjau Rūtą., 
Sėjau Mėtą“, kuri buvo lyg Škotijos lie
tuvių visuomeninė dainą.

Jūsų Prakilnybė, mes čia Įtekame dė
kingi Jums už praeities darbus Tegu Aukš 
čiaulšiasls priima Jus savo globoti,

S. Kasparas
Derby

MIRĖ TRANAS MAKŪNAS
Balandžio 15 d. nuvežtas ‘į ligoninę mi

rė širdies smūgiu, sulaukęs 75 metų am
žiaus. Anksčiau, kurį laiką jis gydėsi Der
by City ligoninėje, bet paleistas iš ligoni
nės -nesijautė gerai ir po keturių dienų 
mirė.

Pranas gilmė 1908 m. sausio 20 d. Ruit- 
kiškių km. Klebiškio valščiiuije, Marijam
polės apskrityje. Palaidotas 1983 m. ba
landžio 22 d. Derbyje lietuvių kanų kam
pelyje. Paliko Lietuvoje liūdintį sūnų ir 
dukterį.

Laidotuvių apeigas atliko dr. kun. S. Ma 

tūlis, MIC, pasakydamas gražų pamokslą 
apie velionio nuveiktus darbus, lietuviams 
ir lietuvių tautai. Į laidotuves susirinko 
palydėti į amžino poilsio vietą labai daug 
žmonių 'iš Derbio ir Nottilnighamo, karstas 
sKemdo gėlėse. Po laidotuvių visi buvo pa
kviesti į Grandstand Hotelį arbatėlei.

Ta pačia proga nuoširdžiai dėkojame 
dr. kun. S. Matuliui už rūpinimąsi pomir
tiniais reikalais, visiems už vainikus ir 
gėles, atsilankiusiems į laidotuves ir vi
siems tiems, kurie vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėjo prie laidotuvių.

P. R. Popika

Braifordai
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 1 d. rengiamas Motinos dienos 
minėjimas. Ponios GIEDRAITIENĖS pa
skaita. Vietinių vyrų -sikstetas atliks me
ninę programėlę.

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

„Vyčio“ klubo valdyba

Manchester!!
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės mėn. 8 d. sekmadienį. 4 vai. 
p.p. Manchesiterto lietuvių klube skautaa- 
tės rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ
Programoje paskaita ir kiti dalykai. Po 

programos ’bus visi pavaišinti arbata ir 
užkandžiais.

Kviečiame visus prisiminti ir pagerbti 
motinas. Rengėjai

Nottinghamas
DBLK BENDRIJOS SĄSKRYDIS, 

KONCERTAS IR MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS NOTTINGHAME

Gegužės 21 d. 30 Bentinck Rr., Nottibg- 
hame, minėjimais prasidės punktualiai 
17.30 vai. šv. Mištomis salėje. Pamaldas 
laikys loan. V. Kaimaitis, pamokslą pasa
kys (vietoj paskaitos) kum A. Pucė. Per 
pamaldas giedos solistė R. Mastienė, 
ir V. Gasparlienės ved. „Gintaras“. Meninį 
dalį išpildys solistė R. Mastienė, papildant 
Nottilnghamo, Derbio ir Gteucesterio jau
nimui. Šokiai itęsils ilki vidunakčio, velkis 
ban as, loterija ir dailės rankdarbių, filite- 
iijos, skautų, spaudos parodą.

Tad visi iš visur į pavasarinį Sąskrydį 
ir Koncertą maloniai kviečiami atsilanky
ti. Savo atsilankymu paremsite Jaunimo 
Kongresą.

DBLK Bendrijos C. Valdyba

Liet. Sodyba
Lituanistinis Savaitgalis.

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

SODYBOJE ATOSTOGAUJANTIEMS 
KAINOS

Nuo balandžio 30 d. iki rugsėjo 15 d. 
kambarys ir maistas:

Už savaitę £75.00 -j- VAT. (i)
Už dieną £13.00 + VAT. (ii)
Už nakvynę ir pusryčius

£9.00 4- VAT. Kiii)
L. Jaunimo organizacinės 
grupės nariui už dieną £8.50 -j- VAT. 
L. pensininkui už savaitę

£59.50 + VAT. 
Pensūninkui už dieną £8.50 -j- VAT. 
Vaikams iki 10 metų — pusė kainos.
Vaikams nuo 10 metų iki 15 metų J kai

nos.
L.N.B-vės lalkclniinkalms ir DBLS-gos 

nariams 12.5% nuolaida nuo (i) (|iii) (iii) 
skiltyse nuorodyftų kainų.

Už karavano vietą per dieną £2.50.
Už palapinės vietą per dieną £1.75. 
Už karavano ir palapinės vietą L.NjB- 

ės akcininkams ir DBLS-gos nariams, vie
na siavaitė nemokamai.

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

MEKO FILMAS SODYBOJE
Adolfo Meko filmas „Hallelujah the 

Hillis" bus rodomais Lietuvių Sodyboje sek- 
maidiiieni, gegužės 1 d„ 7.00 vai. vakaro. Vi>- 
si kviečiami atvažiuoti ir pamatyti šią 
komediją. Įėjimas — laisva auka. Filmo 
rodymą onganSzuojia DBLJ.

L. SODYBOS KLUBO SUSIRINKIMAS
Gerokas būrys Sodybos klulbo narių su

sirinko šeštadienį, balandžio 23 d„ aptar
ti klulbo reikalų ir išrinikti naują klubo 
valdybą. Metinį susirinkimą pravedė, dau
giausia anglų kalba, klubo pirĮmilninlkas 
Kl. Tamošiūnas. Prie prezidiumo stato be 
plrmiiniinko sėdėjo ižd. B. Butrimas ir 
Sodybas vedėjas Z. Juras. Protokolą rašė 
V. Juraitė.

Vienas iš aktyvesnių klubo narių, Mr. 
Morris iškėlė keletą dalykų bei pageidavi
mų, kas sukėlė gyvas diskusijas. Buvo 
pageidauta, kad pereitų metų nutarimas 
Įrengti’ miniatūriniį golfą būtų atliktas. 
Žu-vavilmas turėtų būti daugiau kontroliuio 
jamas. Naujų Metų sutikimo balius na
riams buvo užgilrtas, bet nusiskųsta, kad 
Sodyboje yra permažai parengimų na
mams.

Buvo paaiškinta, kad Sodyba jokiu bū
du negalėtų išsiversti vien iš narių, jeigu 

■neturėtų privačių parengimų (vestuvių, 
gimtadienių ir p.), kada salė ir salės ba
ras būna rezervuodamas tik tu parengsimų 
dalyviams. Tačiau nariai gali naudotis ki
tu barui

Buvo iškeltas pageidavimas įsigyti 
Darts Boards", jeigu būtų galima surasti 

tinkama vieta.
Taipgi buvo pageidaudama, kald prii

mant naujus nartus, būtų daroma atran
ka. Iš iždininko pranešimo paaiškėjo, kad 
Sodyba turi 212 narius, kurie įmokėjo 
1690 svarų nario mokesčio. Nutarta nario 
n.okestį pakelti iš 8 svarų į 10 svarų me
tams, ilr metus skafttyiti kalendorinius me
tus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) 
nežiūrint kada naujas narys yra’ priima
mas.

Į naują klubo valdybą nariai išrinko 
ponius Morris ir Braddy ir ponią Cummins. 
L. Namų B-vės Vaidyba iŠ savo pusės pa
skyrė Kl. Tamošiūną, B. Butrimą ir Sody
bos vedėjus Z. Jurą ir V. Jurienę.

Vokietija
MIRĖ iANSAS KURŠUS

Ainsab Kuršus, <0m. 1931 m. gruodžio 28 
d. Plikiuose, Klaipėdos krašte, mirė 1983 
nu balandžio 11 d. visokių ligų išvargin
tas Rastatto apskrities ligoniiinėje.

Iki 1944 m. jis lankė Plikių pradžios 
mokyklą. Tais pačiais metais rudenį jis 
su tėvais buvo priverstas bėgti nuo Rau
donosios armijos. Karui pasibaigus, visa 
Kuršų šeima sugrįžo į Klaipėdos kraštą 
ir apsigyveno Plikių kaime.

Jo tėvas buvo pašto tarnautojas, o ma
mytė, giim. Gvildytė, — namų šeimininkė. 
Abu palaidoti Rastatto kapinėse.

Grįžęs j Plikių kaimą, Ansas pradėjo 
mokytis šaltkalvio amato ir 1947 metais 
baigė gizeliu.

1952 metų pradžioje vedė Martą Pufky- 
tę ii prieš Kalėdas susilaukė dukters Ma
rytės. 1959 metais visa Kuršų šeima su- tė
vais atvyko į Vakarų Vokietiją ir apsigy
veno Saaro krašte. Iš ten 1963 m. persikė
le į Gaggenau miestą — Schwarzwaldą ir 
vėliau į Rast aitą.

1966 m. gimė antra dukrelė Lydia, kuri’ 
dabar lanko Vasario 16 gtonariją ir yra 
11 klasėje.

Duktė Marytė irg latake Vasario 16 gim
naziją nuo 1964 ligi 1970 metų ir įsigijo 
vidurinę aibitūrą (Mittitere Reife). Keletą 
metų dirbo kaip medicinos asistentė pas 
gydytoją Palšaitienę Hamburge. Trejus 
metus ten lankė auklėjimo mokyklą. Da
bar studijuoja socialinę pedagogiką Ham
burge.

A-a, Ansas Kuršus priklausė Rastatto 
lietuvių bendrtoomenei ir laikėsi salvo 
draugų, kilusių iš Lietuvos'. Turėjo gerą 
balsą ilr dainavo Rastatto lietuvių vyrų 
kvartete. Buvo draugiškais ir padėjo kiek
vienam, kuriam pagalba buvo rekalinga. 
Skaitė lietuviškus laikraščius, tarpe jų ir 
„Svečią“.

Be savo šeimos velionis dar paliko viite- 
ną anūkę, brolį Helmutą su. šeima Gagige- 
nau-Ro’tenfels mieste, -pusbrolius ir pus
seseres bei kitas gimines.

'Palaidotas 1983 m. balandžio 15 d. Ras- 
taitto kapinėse. Laidojimo apeigas divietm 
kalbom atliko ev. kunigas Fr. Skėrys iš 
Mannheimo. Laidotuvėse dalyvavo apie 
šimtas žmonių, beveik visi kilimo iš Lietu
vos. Ant kapo suldėta daug vainikų ir gė
lių. Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
Rastatto apylinkės vardu ir gerų draugų 
buvo padėti puikūs vainikai. Visi dalyviai 
buvo Kuršų šeftnos pakviesti į svetainę ka 
vutės.

Velionis buvo susipratęs krikščionis ir 
dažniai lankydavo lietuviškas pamaldas 
Rastatte. Dažnai priimdavo šventą Vaka
rienę (komuniją'). Kunigas Fr. Skėrys bu
vo iššauktas š.m. balandžio mėn. 10 d. 
(s-ekmadienlį) į Rastatto apskrities ligoni
nę, kald duotų šventą Vakarienę, bet jau 
buvo per vėlu, nes ligonis jau buvo be są
ri.ėmės. Kunigas sukalbėjo maldą. Tėve 
mūsų... ir suteikė paskutinį palaiminimą. 
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Ansas 
iškeliavo į įaimžifniybę.

Kapinėse kunigas Fr. Skėrys aitsilsvei- 
kino su savo parapijiečiu, tardamas pas
kutinį sudiev ir Vasario 16 gimnazijos- di
rektoriaus, mokytojų, mokinių, Rastatto 
lietuvių bendruomenės bei gerų draugų 
vardu. Ilsėkis, broli Ansa-i, Viešpaties ra
mybėje savo brangios tėviškės daugiau ne- 
bepaimialtęs.

Kuršų šeimoms, giminėms ir ’artimie
siems reiškiu savo gilią užuojautą ir lilū- 
džiu kartu. Kun. Fr. Skėrys

MIRUSIOS
Balandžio 11 d. Vechtos senelių prie- 

glaudoje tragiškai mirė Pranciška Kava- 
liauskait-Puškariovienė, Velionė buvo gi
musi 1901 m. vasario 12 d. Ukmergėje. 
PalaiMoita Vechtos miesto kapinėse.

Balandžio 3 d. Hesetdorfe, pirie Piinne- 
be-rgo, mirė ilgametė Pinnebergo Liet, apy 
linkės ptaminiirikė Marija Vinskaitė-Beren 
licnė. Velionė buvo gimusi 1905 m. gegu
žės 30 d. Charbine, Mandžurijode. Buvo iš
tekėjusi už Eduardo Berento, Lietuvos ka
riuomenės majoro, vienu laiku (buvusio 
Karo policijos mokyklos viiišininku. Išau
gino dvi dukteris ir sūnų Jurgį. Gyven
dama Vokietijoje, velionė gyvai reiškėsi 
Liet. Bendruomenėje ir įvairiose organi
zacijose, rūpinosi labdaros darbaife. Pui
kiai sugyveno su vietos vokiečiais bei ki- 
taltaiučialiS. Mokėjo sėkmingai reprezen
tuoti lietuvius Pinndberge ir kitur.

MUZIKOS IR PANTAMIMOS VAKARAS
Visi kviečiami pamatyti Muzikos ir Pan 

torr.tonos .programą, kurią atliks Raminta 
Laanpsatytė-Kollars Iš Vokietijos ir Žilgi- 
msntos Banevičius iš Prancūzijos, Pasi

rodymais įvyks The Place, Dulkes Road, 
London WC1, gegužės 14 d., 19 vai. Teat
ras yra prie pat Euston geležinkelio sto
ties, labai arti St. Faneras ir Kilngs Cross, 
tad lengvai pasitekiam-as netik lonldoniiš- 
kiaims, bet ir provincijos lietuviams.

Muzikos ir Pantomimos Vakarą rengia 
DBL Jaunimo Sąjunga, ir visas pelnas aki 
r i amais Jaunimo Kongreso Fondui. Įėjimas 
4 sv. Bilietus galima užsisakyti iš anksto 
pas Vidą Puodžiūną, rašant Lietuvių Nai
rn ų adresu, čekius ir palšio perlaidas pra
šoma rašyti „Lithuanian Youth Congress“ 
vardu-. Bilietai tai© pat parduodami The 
Flace teatro kasoje.

PAKVIETĖ POPIEŽIŲ
The Uuniverse praneša, kad (.Lietuvos 

vyskupai paskutinėje audencijoje pakvie
tė popiežių aplankyti (Lietuvą 1984 m.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Bradforde — gegužės 1 d., 12.30 vai. Pri

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

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

bažn., Chuipeltcn Rd.
Manchesteryje — gegužės 29 d., 12.30 vai.
Nottinghame — gegužės 1 d., 11.15 vai., 

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

rike, Gainsborough Rd.
Nottingham — gegužės 8 d., 11.15 vai., 

Aušros Vartų Židinyje.
Leicesteryje — gegužės 8 d.. 14 vai., švč. 

Širdyje.
Nottinghame — gegužės 15 d., 11.15 vai., 

Aušros Vartuose.
Derby — gegužės 15 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
IVolverhamptone — gegužės 15 d., 17 vai., 

šv. Petre-Paiuliu’je.
Nottinghame — gegužės 21 d.. Sekminių 

išvakarėse. Lietuvių Sąskrydžio pam-ai- 
ūa(s 30 Bentinck Rd., 17.30 vai. laukys 
kan. V, Kamaitis; giedos solistė Roma 
Marija Mastienė ir solistės Vidos Gas- 
perienės vedamas Choras Gintaras; žo
dį tars kun, A. Putcė; -patarnaus skau
tai. Kviečiama visus priimti' šv. Komu
niją.

Nottinghame — gegužės 22 d.. Sekminėse 
11.15 vai.. Aušros Vartų Marijos Židi
nyje. -Giesmes išpildys viešnia solistė 
Roma Marija Mastienė. Bus minimas 
Motinos: švč. Marija, Lietuva, Gimdyto
jos.

Nottinghame — gegužės 29 d., 11.15 v*!., 
Aušros Vantų Marijos Židinyje.

Stoke-on-Trente — gegužės 29 d.. 14.30 
šv. Vulsitane.
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