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15 m- NUO PRAHOS 
PAVASARIO

Šią sialvaitę sueina 15 įmetu nuo Scivieitų 
Sąjungos ir jos „sąduinigminlk'ų“ ikariuiame- 
nių invazijos į Čekoslovakiją.

Čekoslovakija, gaivius! netpriklatriscmylbę 
1918 metais, po 20 metų, Miuenchen'o su
sitarimo pasėkoje bu'vo užimta Vokietijos.

Po karo buvo atstatyta1 jos nepriklauso
mybė ir jos prezidentu buvo Benelš, kuris 
karo laiku Londone buvo sudaręs tautinlį 
Čekoslovakijos komitetą.

Pokarinė Čekoslovakijos vyriausybė bu 
vo sudaryta daugmaž demokratiniais (pai- 
grinidais ir joje dalyvavo komunistų par
tijos nariai.

1948 metais ;oo komunistų padaryto 
perversmo įprez. Beneš buvo priverstas 
atsistatydinti ir jo vėtą užėmė vieniais iš 
komiulnistų vadų Gottwald.

Tuo laiku buvęs užsienio reikalų minis- 
teniu Jan Masaryk, mirė neaiškiose ap
linkybėse išš'olkdiaimas alr ilžlsitumltals per 
savo ministerijos langą.

Jis buivo sūnus vieno svarbiausių čekos 
iovakijos įkūrėjų T. Masaryk, su kuriuo 
Didžiojo karo įmetu bendradarbiavo Dr. 
J. Šliūpas ir kuris buvo Lietuvos vyriau
sybės apdovanotas I-o laipsnio Vyties 
Kryžiaus ordinu.

Po komunistų perversmo beveik penkio
lika metų Čekoslovakija aklai sekė pra
džioje stalinistinę liniją su visais jos „va
lymais“ ir viešais teįisimaiis, bei „prisipa
žinimais“, vėliau kitų sovietų vaidų nuro
dymus.

1968 metų pavasarį komunistų partijos 
sekretorium; buvo paskirtas A. Dufoček, 
'kuris, pirmiau įsitvirtinęs partijos politi
niame biure ir centro komitete, palaips
niui pradėjo įvesti reformas, norėdamas, 
kaip jis sakė „duoti komunizmui žmoniš
ką veidą“.

Čekoslovakijoje buvo panaikinta cenzu,. 
ra, leistas laisvas keliavimas' į užsienį, re
abilituoti ankstesniais laikais persekioja
mi žmonės ir pradėta decentralizuoti kralš- 
to ūkis ir pramonė. Vyko taip vadinamas 
„Prahos pavasaris“.

Tai nepatiko Sovietų Sąjungos valdžiai, 
bijančiai ne tiek pasikeitimų pačioje Če
koslovakijoj?, kiek jų įtakos kitiems Ry
tų ir 'vidurio Europos satelitams1.

Įvairūs pasiuntiniai bandė A. Dulbček 
paveikti, kad jis pakeistų savo liberaliz
mo programą, ibet pilnai remiamas savo 
bendradarbių Čekoslovakijos komunistų 
partijoje, jis atsisakė savo liniją keisti.

1968 m. rugpjūčio 20 d. vakare sovieti
nė armija ir satelitinės Lenkijos, Rytų 
Vokietijos, Vengrijos ir Bulgarijos kariuo
menės peržengė Čekoslovakijos sienas ir 
pradėjo užiminėti miestus.

Tuolaikinis Čekoslovakijos prezidentas 
gen. Švoboj a pasmerkė invaziją, bet ka
riuomenei isa'kė ir.esįpriešinti.

Dulbčelko vadovaujama vyriausybė pa
reiškė griežtus protestus visoms invazijo
je dalyvavusioms šalims ir iškėlė reika
lą Jungtinių Tautų Saugumo taryboje.

Kuilį laiką dar vyko derybos tarp So
vietų Sąjungos vaidų ir jėga į Maskvą at
vežtų Duibcex ir io kolegų, bet palaipsniui, 
surandant iš čekoslovakų pusės kolabo
rantų, sutinkančių perimti vyriausybę į 
savo rankas, Dulbček ir jo rėmėjai buvo 
pašalinti iš valdžios.

Galutiniu Maskvos vietininku Prahoje 
pasidarė buvęs min. pirm, pavaduotoju 
Kusiak, kuris ir dabar dar tebėra Čekos
lovakijos komunistų partijos generaliniu 
sekiretorium.

Čekoslovakijos invazijos laiku išryškė
jo ir pirmą kartą buvo viešai išreikšta 
taip vaidinama „Brežnevo doktrina“, pa
gal kurią Sovietų Sąjunga neleis nė vie
nam kraštui , priėmusiam „socialistinę“ 
santvarką ją pakeisti.
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SOV. RUSIJOJE
ANDROPOVO PASTANGOS 
REFORMUOTI EKONOMIJĄ

Vakaruose paskelbtos Andropovo re
formos, pagal kurias Lieltuivos vietinė pra
monė gaus daugiau autonomijos nuo 
Maskvos, Lietuvoje dar nežincmics ir pri
imamos skeptiškai. Tuo pat pat laiku bu
vo paskelbta, kad panašią autonomiją 
gaus ir kai kurios pramonės šakos Ukrai
noje ir Baltarusijoje. Savo kalboje parti
jos veteranams rugpjūčio 15 d. Andropo
vas kritikavo sovietų ekonomijos suramr 
bėjimą ir nepajėgumą prisitaikyti prie 
besikeičiančių sąlygų.

Kartui su valkairuiose paskelbtomis refor
momis, Siorz. Sąjungoje vyksta ir „darbo 
nrausnės ‘ griežtinimas. Darbininkai pa
sišalinę iš darbovietės ilgiau kaip tris va
landas, bus skaitomi, kaip praleidę visą 
dieną ir tai bus atskaityta iš jų atostogų. 
Vis daugiau yra kalbama apie „Vengrijos 
pavyzdį“, bet žinovų nuomone Vengrijos 
eksperimentas ideologiniai būtų nepriim
tas politbiurui.

Visos panašios priemonės pajudinti so
vietinę ekonomiją yra tik paviršutinės ir 
ekonomines problemas bando 'spręsti esa
muose ideologiniuose rėmuose, nepalie- 
čia'nit esminių klaidų sovietinėje sistemo
je. Taip vadinamas „Vengrijos eksperi
mentais“ prasidėjo po 1956 meitų Budapeš
to sukilimo, kiurio laiku ir po jo Andropo
vas buvo Sovietų Sąjungos ambasadoriu
mi Vengrijai. 1957 metais buvo įvestas 
dalinimasis pelno tarp įmonių ir dirban
čiųjų, panaikintos žemės ūkio prievolės, 
palaipsniui buvo mažinamas centrinis 
planavimas suteikiant gamyklų vadovy
bėmis teises patiems planuoti savo produk
ciją atsižvelgiant i rinkos pareikalavimus.

Pradėta leisti stambioms įmonėms tie
sioginiai prekiauti su užsienio firmomis, 
darbininkams buvo leista laisvalaikiu ga
minti prekes privačiam naudojimui ir par
davimui, o prekių kainos krautuvėse pra
dėjo atspindėti rinkos padėtį: trūkstamos 
prekės pabrango, o gausiai gaminami 
daiktai atpigo.

Vengrija buvo priimta i Tarptautinį Fi
nai sinį Fondą (International Monetary 
Fuuid), Pasaulinį Banką (World Bank,) 
ir kitus kapitalistinius klubus. Žinoma, 
glaudus bendra vim-as su kapitalistiniu 
pasauliu padarė Vengriją jautria jo eko
nominiams svyravimams ir šiuo metu in
fliacija Vengrijoje yra apie 7%, o nedar
bas dar yra kontroliuojamas. Vengrijos 
žemės ūkis valstybę pilnai išlmiaitina, ko 
negalima pasakyti apie kitus kcimun'isti- 
nius kraštus.

Kitos priežastys 'Skiriančios Vengriją 
nuo kitų komunistinių kraštų yra išliki
mas vidutiniųjų klasių net ir per pačius 
tamsiausius Stalino valdymo metus, silp
nesnė katalikų bažnyčios įtaka ir p0 1956 
metų sukilimo įgautas atsargumas, kuris 
•sulaiko vengrus nuo per didelio atviro rei
kalavimo daugiau, laisvių. „Vengrijos eks- 
iperimslntas“ taigi yna pritaikomas Veng
rijai ir jį būtų sunku pervesti į kitus So
vietų 'įtakos kraštus.

NAUJI DARBO DRAUSMĖS 
NUOSTATAI

Tiesa riuigpj. 7 d. skelbia naujus Maskvo
je padarytus nutarimus stiprinti „darbo 
drausmei“.

Pagal juos už praleistas darbo dienas, 
jų terminiu; „pravaikštas“ bus atitinkamai 
mažinsimos mietinės atostogos.

Pasišalinus iš darbo ilgiau kaip tris va
landas bus atskaitoma visa diena.

Darbininkai ir tarnautojai norį pakeisti 
■darbą turės duoti dviejų mėnesių raštiš
ką įspėjimą.

Tiesa rašo, kad „kai kurie darbininkai, 
kolūkiečiai ir tarnautojai... nebranginia 
kolektyvo interesų, daro pravaikštas ir vė
luoja', girtauja, dažniai nepagrįstai perei
nu iš vienos įmonės į kitą“.

Vadovai, kurie nesiims priemonių 
tvankai ir drausmei stiprinti bus traukda
mi drausminėn atsakomybėn ir jiems ne
bus mttamas premijos, kurias dabar gau
na visii, kurie tik ateina į darbą, nepaisant 
jų produktyvumo.

Persekiojami Čekoslovakijos katalikai
Austrijos katalikų žinių agentūra pra

nešė, kad Čekoslovakijos katalikų kard. 
Fr. Tomasek parašė Religinių reikalų 
įstaigai skundą dėl diskriminacijos prieš 
tikinčiuosius Čekoslovakijoje. Jis pasakė, 
kad, neatsižvelgiant į konstitucines garan
tijas, tikintieji yra persekiojami darbe, 
mokykloje ir kitur.

Šiais metais Čekoslovakijoje buvo su
imta laipie 20 pranciškonų vienuolių ir ne
mažai bažnytinių tarnautojų.

LIETUVOS ŽIRGAS ANGLIJOJE

Lietuvoje išaugintas žirgas „Fascidas“ pu jojiku Zigmantu šarka liepos Imėn. pa
baigoje dalyvavo iEuropos žirgų sporto varžybose Anglijoje (žiūr. E.L. Nr. 30).
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VAKARŲ VOKIETIJOS KARINĖS 
PAJĖGOS

Londone esantis Vokietijos gynybos at
tache atsakydamas į 'įtakingo Anglijos 
Isiikiralščio „The Times“ kritiką pareiškė, 
kad Britų Reino armijos egzistavimas yra 
būtinas išlaikymui taikos Europoje.

Volkfelčių, britų (iir kitų sąjungininkų 
kariuomenių išdėstymas prie Rytų Vokieti 
jos pasienio reiškia, kad agresija iš rytų 
susidluintų ne vien siu vokiečių ginkluoto
mis pajėgomis.

D. Britanijos ir kitų Vakarų Europos 
šalių saugumas priklauso nuo Nato pajėgų 
mo centriniame fronte.

Vokietija šiuo laiku turi 'gerai apmoky
tą 500.000 vyrų kariuomenę, kuri sudaro 
pusę visų NATO sausumos pajėgų.

Baltijos regijone vokiečių ginkluotos 
pajėgos sudaro 70% viso NATO laivyno 
ir 100% aviacijos.

— Rytų Vokietija, plėsdama prekybos 
mainus su Tanzanija, eksportuos į tą kraš
tą 10.000 dviračių ir kitus pramoninius 
gaminius mainais už kavą, medvilnę, arba
tą ir tabaką.
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PASMERKTAS MASKVOS IMPERIALIZMAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS MINĖJIMAS WASHINGTONE

Šiais metais Pavergtųjų Tautų Komite
tas suruošė minėjimą su ypatingai gausia 
programa, paminėti 25-ių metų jubiliejų 
nuo prezidento Dwight D. Eisenhower pa
sirašytos Pavergtųjų Tautų savaitės prok
lamacijos.

Į atidaromąjį minėjimo posėdį — prieš
piečius, kvietimus komiteto vardu išsiun
tinėjo Atstovų Rūmų nariai, Gerald Solo
mon ir Samuel Stratton. Pagrindiniai kal
bėtojai buivo Anti-Bolševikinės Lygos pir 
rnininkas, Yaroslav Stetsko ir buvęs Vals
tybinio Saugumo patarėja, Richard Allen. 
Minėjimą pravedė Atstovų Rūmų narys, 
Philip M. Crane. R. Allen, aptaręs politinę 
padėtį nuo pirmosios Pavergtųjų Tautų Sa 
vaitės prcklamiacijoB pasirašymo pabrėžė, 
kad amerikiečiai buvo ir yra optimistai, 
nors daugeliu atvejų pasitikėjimas Sovie
tų Sąjunga nepasiteisino. Tačiau dabarti
nė administracija esanti labiau realistinė. 
Jis ragino ir toliau nenustoti vilties sie
kiant pavergtųjų tautų laisvės.

Didžiausio susidomėjimo susilaukė pa
grindinė kalbėtoja, Jeane J. Kirkpatrick, 
JAV ambasadorė prie Jungtinių Tautų. 
Anot jos, svarbiausias klausimas yra, kaip 
apsaugoti taiką, ir užtikrinti laisvę bei 
laisvą tautų apsisprendimą. Didžiausia 
kliūtis — Sovietų Sąjungos plėtimasis jė
gos pagalba. Anot Lenino, jie paveldėjo 
tautų kalėjimą, bet jis įvedė dar žiaures
nę tvarką, kuri tapo paremta ginklu ir 
smurtu. Hitlerio-Stalino paktas buvo ag
resijos paktas. Eurcpą padalijo ne Jaltos 
paktas, bet Sovietų armija. Jokia Sovietų 
pavergta tauta nepriėmė sovietinės sant
varkos, kuri buvo įvesta su kariuomenės 
pagalba. Ambasadorė Kirkpatrick primi
nė ir Lietuvoje vykusį partizaninį karą, 
užsitęsusį iki 1952 m., bei dabar tebevyk
domą rusifikaciją ir sovietų vedamą klai
dinimo prppaganidą.

Antrcji pranešimų dalis vyko po prielš- 
piečių Senato Rūmuose, pdmmininkiaujant 
generolui John K. Singlaub. Čia kalbėjo 
aštuoaii pranešėjai. Iš jų mumis įdomiausi 
buvo D. Britanijos Parlamento narys ir 
Europos Laisvės Tarybos prezidentas, 
John Wilkinson, ir buvęs Australijos Par

PASIDAVĖ LENKŲ POGRINDŽIO 
VADAS

Vienas iš penkių daugiausia Lenkijoje 
paieškomų žmonių rugpjūčio 23 d. pasi
rodė Varšuvos televizijoje ir pareiškė, kad 
tolimesnė pogrindžio kova yra betikslė.

Wladyslaw Hairdelk buivo narys pogrin
dinio komiteto, kuris, įvedus karo lauko 
stovį ir uždraudus darbininkų sąjungos So 
lidaimosc veiklą, organizavo pasipriešini
mą.

Pogrindinis koordinuojantis komitetas 
buvo įkurtas 1982 m. balandžio mėn. po 
to kiai gen. Januzelsk'io valdžia sustabdė 
nepnilkfliaiusomos darbininkų sąjungos veik
lą ir suareštavo daug jos aktyvistų, įskai
tant jos vadą Lech Walęsa.

Per Varšuvos televiziją taip pait buvo 
pasakyta, kad 108 kiti pogrindžio veikė
jai išėjo į viešumą pasinaudodami prieš 
mėnesį paskelbta amnesitij a.

Lech Wa'.ęsa kemen tuokiamas apie 
Hairdelk pareiškimą, pasakė, kad jis ne
galvojęs, jog Hardek tai padarė laisva 
valia. Jo nuomonę parėmė BBC korespon
dentas Varšuvoje.

lamento narys, Douglas Darby. Jie abu 
reiškė solidarumą su pavergtųjų tautų 
vedama kova ir gan aštriai papeikė JAV 
spaudą, kad ji nieko nerašanti apie Sovie
tų priespaudą ir Pavergtųjų Tautų Savai
tę.

Vakare vykusioje iškilmingoje vakarie
nėje, kuriai vadovavo buvęs Kongreso 
narys ir dabartinis Valstybės Departamen 
to patarėjas,. Edward J. Derwinski, pa
grindinę kalbą pasakė JAV vicepreziden
tas, George Bush. Savo kalboje jis pami
nėjo Pabaltijo valstybes kaip Sovietų Są
jungos agresijos aukas, ir griežtai pasmer
kė Sovietų Sąjungos imperializmą bei pa
saulyje keliamą nesantaiką.

Liepos 19 d. prezidentas Reagan Baltuo
se Rūmuose priėmė Pavergtųjų Tautų at
stovus ir pasakė kalbą, kurioje jis primi
nė, kad praeitą mėnesį buvo susitikęs su 
Pabaltijo kilmės amerikiečiais Pabaltijo 
Laisvės Dienios pagerbime. Jis tada pa
reiškęs, jog susirinkta tam, kad atkreipti 
dėmesį į Pabaltijo žmonių žiaurią padėtį 
ir užtikrinti pasaulį, kad Amerika nelai
ko jų pavergimo amžiniu. „Šiandien aš kai 
bu į visus Rytų Europiečius“, pasakė pre
zidentas Reagan, užtikrindamas, kad „Jū
sų krova yra mūsų kova ir vieną dieną Jūs 
irgi būsite laisvi“.

Liepos 20 d. Atstovų Rūmuose įvyko 
priėmimas Pavergtųjų Tautų Savaitei pa
minėti. Priėmimą suruošė Ad hoc Kong
reso Komitetas Pabaltijo valstybių ir Uk
rainos reikalams, vadovaujant Kongreso 
nariams Brian Donnelly ir Don Ritter, 
kartu su Washingtono Pabaltieji ų organi- 
zacijcmis. Ta proga kalbas pasakė keli 
Kongreso nariai.

Minėjimuose dalyvavo Lietuvos atsto
vas d r. Stasys A. Bačkis, VLIKO pirmi- 
iiinkas dr. Kazys Bobelis su žmona, dr. D. 
Krivickas su žmona, dr. K. Jurgėla, dr. 
J. Stiikiicrius, inž. L. Grinius su žmona, 
VLIKO/ELTOS įstaigos vedėja Margari
ta Saimatienė; ALTO atstovai — dr. L. 
KriaulčeliūnaS, Dr. J. Valaitis ir dr. J. Ge
rms; JAV Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos pirmininkas, dr. Antanas Butkus, ir 
gausus būrys kitų lietuvių. (Elta)

PASAULYJE
— JAVvyriaiusybė nusprendė atšaukti 

suvaržymus pardavimui Sovietų Sąjungai 
200 dujų vamzdžių tiesimo, mechanizato
rių.

Suvaržymai buvo paskelbti 1981 gruo
džio mėn. protestuojant prieš karo lauko 
stovio įvedimą Lenkijoje.

Šie mechanizatoriai neturi kariškos 
reikšmės ir juose- nėra tokios technologi
jos, kurios nebūtų galima gauti iš kitų 
IkraStų.

— Rugpjū'io 19 d. į D. Britanijos am- 
jSBc.dcs kiemą Maulkivcje per vartus sau
gojamus milicijos įvažiavo automobilis 
su rusišku numeriu.

Fl.irJki milicininkai greitai lįsekiė jlį į 
vidų ir išmušę langą vairuotoją išbraukė 
iš automobilio. Du anglų diplomatai ban
dė sužinoti jo motyvus, bet jem praidėjius 
(kaL'bėiti milicininkai jį miulšė ir spardė ir 
pagaliau ištempė į gatvę.

Šis incidentas kelia susirūpinimą, nes 
sovietinė milicija pažeidė Britų diploma
tinę teritoriją.

— Japonija pralenkė visas valstybes 
laivų statyboje. Ji per metus pastatys 11 
milijonų tonų talpos laivų. Antrą vietą už
ima Pietų Korėja, trečią — Lenkija, to
liau — Ispanija, Kinija ir Brazilija. D. 
Britanija, seniau pirmaujanti laivų sta
tyboje, dabar užima septintą vietą.

— Rytų Vokietijos piliečiui Gerd Simo
nui valdžia leido išvykti į Vak. Vokietiją, 
po to, kai ijis paskambino telefonu Frank
furte Allgemeine Zeitung redakcijai ir pa
siskundė, kad jam neleidžia išvykti. Laik
raštis tą žinią buvo išspausdinęs pirma
me puslapyje.

— Prezidentas Reganas pasakė,, kad da
bartinis taikos sąjūdis tiek pat klysta, 
kaip buv. Britanijos min. pirmininkas Ne
ville Chamberlain, kuris patikėjo Adol
fui Hitleriui ir nepasiruošė karui. Prezi
dentas kalbėjo karo veteranų kongrese.

— Kandaharo mieste, pietų-rytų Afga
nistane, per susidūrimą tairp partizanų ir 
sovietų kariuomenės, buvo nukauta daug 
rusų ir 16 Afganistano slaptosios polici
jos agentų.

— 35 metų amžiaus amerikietis kom
pozitorius Andrew Lloyd Webber nupir
ko teatrą Londone, sumokėjęs 1.300.00)0 
svarų. „Palace Theatre“ yra Londono di
džiųjų teatrų rajone. Jame aštuonerius 
metus buvo rodomas to paties kompozito
riaus kūrinys „Jesus Christ Superstar“ ir 
kiti operetinio pobūdžio veikalai.

— Buv. nacių SS karininkas Richard- 
Wilhelm Freise, gyv. Bonoje, nusižudė iš
gėręs piktžolėms naikinti nuodų. Jis spa
lio mėnesį turėjo stoti į teismą už išsiun
timą karo metu kelių šimtų Prancūzijos 
žydų į koncentracijos stovyklas.

— Čilės politiniai veikėjai įteikė prezi
dentui Pinochet peticiją, kurioje reikalau
jama jo atsistaityidinimo, kad naiujial su
daryta vyriausybė 18 mėnesių laikotarpy
je įvestų krašte demokratinę santvarką. 
Peticiją pasirašė penkių pcltiniių parti
jų santarvė.

— Nauja Australijos darbiečių vyriau
sybė paskelbė biudžetą ateinantiems me
tams. Pakelti akcizės mokesčiai benzinui, 
alui, spiritui ir tabakui.

— Čado vyriausybė pranešė, kad Libi
jos kariuomenė ir šarvuoti daliniai, žy
giuodami į pietus, pasistūmė 50 mylių už 
Faya Largeau oazės. Libijos kariuomenė 
ruošiasi pulti prancūzų gynybines pozici
jas prie Salai vietovės.

— Mozambique sufrilėlisd nužudė du so
vietų technikus ir paėmė 24 įkaitus, dir
busius Zamibezijos anglių kasyklose.

— Po nusiskundimų, kad Gento mieste, 
Belgijoje, moteriai buvo patarta išeiti iš 
autobuso už tai, kad ji viešoje vietoje žin
dė kūdikį, Belgijos susisiekimo ministras 
pareiškė, kad to krašto autobusuose bus 
leidžiama žindyti kūdikius (diskretiškai)

— Pietų Korėjos kariuomenės eilinis 
kareivis pabėgo į komunistinę Šiaurės Ko
rėją. Jis pareiškęs komunistams, jog jam 
nepatinka Pietų Korėja, kur „pinigai nu
sprendžia viską“.

— Rusų estradinė dainininkė Katie Sur- 
žikova, kuri pasirodydavo scenoje pus
nuogė ir dainuodavo stovėdama ant gal
vos, buvo papeikta sovietų spaudoje. Jai 
buvo pasakyta, kad artistai turi laikytis 
estetinių normų.

— Turkijos karinė valdžia uždarė vie
ną iš didžiųjų savaitinių žurnalų Nokta. 
Priežastis nebuvo paaiškinta.

— Hondūro vyriausybė paprašė Ameri
ką. kad JA7 įsteigtų niudaitinę savo karo 
laivyno ir aviacijos bazę Hondūro terito
rijoje. šiuo metu ten vyksta karo manev
rai, kuriuose dalyvauja JAV karinės pa
jėgos.
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NAUJOS KNYGOS
KAS TEISINGIAU: TARYBINIS, AR 

SOVIETINIS?

Kaip praneša DIRVA, netrukus iš spau
dos išeina naujas Bronio Railos prakalbų 
į Lietuvą rinkinys, vardu „KITOKIOS 
LIETUVOS ILGESYS“. Po anksčiau išė. 
justos „Vaivos rykštės“, tai yra rinkinys 
antrojo šimto prakalbų į Lietuvą per Ra
dio Liberty.

Šioje knygoje yra 105 pasakojimai 'įvai
ri amsiomis temomis. Skaitytojus suipažin- 
dinsime su- keturiomis prakalbomis. Vieno 
je iš jų 'keliamas įdomus klausimas, kokias 
sąvokas, ir žodžius būtų tiksliau vartoti, 
kalbant apie šiandieninę Lietuvą: „tary
binius“, ar „sovietinius“?..

Knygos autorius juos vartoja dar miš
riai, bet ateičiai siūlo nustatyti tiksliau ir 
teisingiau. Jis rašo:

— Lietuvos gyvenime ir spaudoje dabar 
bene dažniausiai girdimi žodžiai yna viso
kių formų „tarybos“ ir „tarybinis“. Išei
vijoje jie žymiai mažiau populiarūs, re
čiau pasitaiko, paprastai pakeičiami so
vietais ir sovietiniais. Aš taip pat darau. 
Bet gal ir negerai darau, nes ne sykį, už- 
simirlšę®, deja, vis įveliu ir tarybinio žo
dyno, ypač kai ką nors tyčia ironizuoju 
arba kai tuios naujadarus cituoju (kas 
tuomet privalu,).

Bet iš ...tarybinės“ Lietuvos atvykę mū
sų tautiečiai turistai man ne sykį jau yna 
prikaii’iiioję, kad tuos žodžius būtinai fceis- 
t’aimals į rusiškus, aš negerai elgiuosi. Lie
tuvoje, gfcdi, stengiamasi apsaugoti lietu
vių kalbą nuo įbruksimų rusylbių, todėl ten 
rūpi.ramias i kiek galint labiau vartoti n:e 
atniiBtiiniuis svetimus, o lietuviškus žodžius.

Tiesa, lietuvių kalbą dabar piktai go
žia lįsiėliinantys slavizmai, specialūs rusiš
kai kclmiuirrisltišlki įsibrovėliai, „prampro- 
cuiktaii“, niuo kuriu der.a ir reikia gintis. 
Bet ialš vis dėlto daryčiau išimtį mano nu
rodytom „ tarybinėm“ atn-alšom. Siūlyčiau 
nesibaidyti kai kurių svetimumo, o kaip 
lik visur nesivaržant vartoti šiuos „imi
grantas“, nes tie sovietiniai žodžiai savo 
daryba tuomet bus taiisyklinigesni ir, svar
biausiai, teisingesni.

Argi nejaučiam, argi dar nematom? 
Juk nei Lietuvos gyvenime, nei antide
mokratinėje komunistinėje sistemoje nė
ra ir neįgali būti -to žodžio tikrąją reikšmę 
atitinkančių „tarybų“. Ir, .antra, iš jo ne
galima išvesti „tarybinių“ būdvardžių 'ar 
pile veiksnių kaip tik visai kitokiem pras
mėm, negu reikalautų šakninis žodis. Aiš
ku, -savo t ikram reikalui gali būti ir ta
ryba ir su tuo logiškai susiję būdvardžiai, 
— bet iš Sour diafoar atsirado tokie absur
diški griozdai, kaip „tarybinis žmogus“, 
„tarybinė ekonomika“, .tarybinė literatū
ra“. „tarybų Lietuva“, net „tarybinė etika 
ir estetika“ bei panaišūs pramanai? Ko
dėl tokius jonvailkius 'įsileidžiam į savo 
kalbą?

Alš ožiškai nesispyriuoju bet siūlau pa
tyrinėti įvairias nuomones, rimčiau, išsiaiš 
kinti ir pagalvoti, kaip mum derėtų teisin
giau sitkivti: ar vis su tuo svetimžodžiu 
„suvietilšlkai“, ar neva lietuviškai „tary
biškai“?

Šitai prieš mane guli 1977 metais Vil
niaus „Vagos“ išleistas M. K. Čiurlionio

F. NEVERAVIČIUS

Priešai
Pjesė

III PAVEIKSLAS

Scenovaizdis: Smuklės šalinė. Žiemos popietės me
tas. Už scenos protarpiais girdėti armoniką 
maigant).

LAURAS: (Už scenos): Ei, šinkorkėle, nešk į ša
linę pyrago! ir saldžiosios butelį! Įeina drau
ge su Angele): Nusivilk kailinukus, sušilai...

ANGELĖ: (nusismaukia skarelę, atsisagsto kaili
nius, bet jų nenusivelka, sėdas).

PADAVĖJA: (įeina, padeda ant stalo pyraggo, bu
telį, stiklus, išeina).

LAURAS: (sėdas, pila degtinę): Tai miežių klebo
nui atvežei?

ANGELĖ: Iš kur žinai?
LAURAS: Kunigėlį buvau sutikęs. Sakė... Taigi... 

Vargšas, mat, klebonėlis... Paukščiai badu 
stimpa... Ką gi, ir šventojo, sako nagai į save 
riesti.

ANGELĖ: Ko tu ant klebono širsti? Ką jis tau 
blogo padaręs?

LAURAS: Ką padarys blogo... Senas burbeklis ir 
tiek...

ANGELĖ: Na, tai ko putoji? Juk ne apie klebono 
maišus kalbėtis mane į smuklę atsikvietei. Ir 
ne vien saldžiąja vaišintis... Sakyk, kas per 
reikalas?...

LAURAS: Išgerkim! (išgeria savo ir vėl prisipila 
iš naujo).

ANGELĖ: (išgėrusi): Na, sakyk!
LAURAS: (išlenkia dar stiklą. — neramiai): Mat, 

Angele... mat, norėjau tave prašyti, kad užtar
tum mane... mus... mudu... prieš Antaną...

ANGELĖ: Užtarti tave? Užtarti mudu prieš Anta
ną? Nieko nesuprantu! Kalbėk žmoniškai!...

tapybos aloumas, gražiai atspaustais užsie 
nyje, Paryžiaus spaustuvėje. Įvadą jam 
parašė vadovaujantis sovietinės ideologi
jos politrukas. gal per dažnai mano pa
sitinkamas, Lionginas Šepetys. Jis ten iš- 
sireišlkia, kaip dabar Lietuvoje (cituoju: 
.... mes, tarybiniai žmonės, kuriame čiur
lioniškos harmonijos pasauli“ (!)...

Įdomu ir keista; tartum lietuvių jam 
nebebūtų, o tik atsiradę naujos giminės 
„tarybiniai žmonės“. O kad jie, Maskvos 
politbiuiro sekretorių vadovaujami, kurtų 
ar būtų sukūrę kažkokį čiurlicnilškų spal
vų „harmonijos pasaulį“, tai jau visiškai 
paikas plepalas.

Žvi'lktelkim, kaip Šepečio „tarybiniai 
žmonės“ tame pat leidiny išiverčiaimi i ki
tas keturias kalbas. Rusiškas šios frazės 
vertimas žodiškai yra teisingas ir norma
lus: „sclVetSkije liūdi“. Jei Rusijoj dar yra 
'kokios tarybos, tai gal yra ir tokie žmo
nės, čia nieko negalėčiau pridėti. Bet ne
be taip Vakarų kalbose. Anglų kalboje 
taryba yra the council, bet čia pradingsta 
ir išverčiama „Soviet people“, t.y. sovie- 
tniai žmonės, kaip ir turi būti. Vokiškai 
„taryba“ — būtų der Rrit, tačiau išversti 
ne kokie „Ratmeinschen“, kaip ir dera 
„Sovietmerschen'. Geriausia tai prancū
zų kaltoje. Taryba prancūziškai bus le 
cnnseil, bet Šepečio „tarybiniai žmonės' 
visiškai netenka „tarybi'škui.no“ ir tik pa
vadinti trumpai drūtai „les Sovietiųueis“ 
įkas prancūziškai rei’lkia tekius sovietiš
kus žmones, arba siovietiškius. Ir tik tiek, 
nieko nebėr bendro su „tarybomis“.

Mėtom, kad vises didžiosios vakariai!. 
'baltes (panagiai italų ir ispanų) vantoj, 
tik „soviet ‘ žodį ir sąvoką, 'kuri jom iš
skyrus nebent nusus, nereiškia jokių „ta
rybų“, bet yra pakankamai aiški savo spe 
cialia prasme ir nerelkalainiga dar kokio 
nors įgriozdi'šlko vertimo. Čia visur yra vi
siškai tikslus komunistinės sistemos So
vietų Sąjungoje apibūdinimais.

Tfcldėl nesigĮrielbkim! ir imies kažkokių 
mūsų kalbai absurdiškos prasmės nauja
darų. Man rodos, kad žodis „soviet" ir vi
si išvestiniai būdvardžiai ar prieveiiks,. 
miai kaip tik teisingai pabrėžia ir kartu 
visada primena, ‘kad bolševikinė s'antvalr- 
ka (kurios juk nevadinam „diauigumieti- 
ne“ ar panašiai), kad jos ideologij'a, jos 
okvĮpacijia, jos žmonės, jos menais, ūkinė 
ir policinė sistema, tekia literatūra dar
gi ta naujoji komunistinė moralė yra ne 
lietuviškos kilmės, o tai, kas mulm sveti
ma, skirtinga, primesta, prievarta užkrau
ta. .

Štai dėl ko manyčiau, kad' būtų geriau 
visokių „sovietiškumo“ prasmių menuišvel- 
ni'nti, neužglostyti, nesutautiniti, taigi jų 
specialiai ir nelietuvinti. Bemaž ir negra
žų tas nešvankiais sąvokaš įjungti į lietu
vių kalbą ir dvasią, ar jas derinti su lietu
vių ‘tautos garbe ir mūsų interesais.

Tas 'atskirais atvejis galėtų tapti ir 
bendresnių dėsniu. Lygiai tegu lieka ne
sulietuvinti ir politrukai, partorgai, o 
ypač kolchozas su sovehozu, nes tai ne 
mūsų titulai, institucijos, pareigias ir są
vokos, o atnielštinės iš svetur, primestos tik 
žmonėm mulkinti ar prievarta įvestus 
kumetynus neva mūsiškais žodžiai lietu
viškai „įpil'itetinti“.

Šepečio „tarybiniai žmonės“ ir „Tarybų 
Lietuva“ tegu ir toliau lieka „sovietiniai“

LAURAS: Taigi... užtarti mun... mudu su Marce... 
Kad Antanas leistų Marcę už manęs!

ANGELĖ: (patylėjusi): Tai... Tai tu nori vesti 
Marcę... Taip...

KURMIENĖ: (Įeina): Tegul bus pganbintas Jėzus 
Kristus! (Smaukiasi skarą nuo gal 'vos).

ANGELĖ: Ant amžių...
KURMIENĖ: Tai šit kur ji... O aš ieškojau, ieško

jau... Visur laksčiau, laksčiau... Ir po kre
mus ir po turgų!... Taigi sutikau Paužienę... 
Sako, girdi ir jūsų ir Brazdžių ir visų dirvoniš- 
kėnu vilnos, kur buvom įdavę dažyti, gatavos 
jau. Tai pamislijau sau: kam moteriška turės 
kitą sykį važiuoti vilnų, tegu pasiima dabar, 
kad jau atvažiavusi. O čia kaip tyčia, niekur 
nėra. Aš ir šen ir ten — niekur nematyti... 
Tai, ačiū, va moteriška užrodė. Sako į smuklę 
su Lauru Juoduoju nuėjusi... Tai atbėgau pra
nešti. O jie čia, mat, sėdi. Tai kas per šventė? 

Oo! Ir saldžiosios butelis!
ANGELĖ: Prisėskit, Kurmiene. Gal išgersit ir jūs 

stikliuką? Sušilti...
KURMIENĖ: Ačiū, ačiū! Kur jau man! Nepratusi 

aš po smukles vaikščioti. Nė lašelio negebė
čiau išgerti.

LAURAS: Tai ko valkiojies? Ko sekioji žmones? 
Sėdėtum špitolėj su ubagais ir kantičkas gie
dotum!

KURMIENĖ: Tylėk, tu, čigono sėkla! Prilipo ožys 
liepto galą!... O jums Brazdžiene, tai ne sar
mata? Ištekėjusi moteriška, tokio gaspado- 
riaus pati! Ir su čigonu po smukles...

ANGELĖ: Ką žinot, ko čia atėjau?
LAURAS: (Į Kurmienę): Tylėk, tu, raganos išpera!

Tik prasižiok kam, tai tokią pirtį tau ištaršy
siu, kad mirties valandą prisiminsi!

KURMIENĖ: Pasakysiu! Visiems! Visiems pasa
kysiu! Ir klebonui pasakysiu! Palauk... Braz- 
džius ne pėsčias! Taip tave pakaustys, kad tik
roji motina nepažintų! Už visų skriaudas, už 
visų... ir už mano taip pat... (taisosi skaras

Jaunimo Kongreso atgarsiai
Nuskardeno, nuvilnijo draugų būrelis, 

išblaškė vėjas paskutinės dainos ir juoko 
ataą... *r kažkodėl taip tuščia, tuščia. 
Nors, žinom, kad turime draugų kiekviena 
me kontinente, su kuriais mula jungia 
bendros idėjos, gal bendri siekiai, gal 
tas vi'enaš tikslas, o .gal ta nuostabi dai
na su kuria pradėjom ir užbaigėm V-sias 
PLJK.

Ir iškyla vienas įdomus klausimas — 
trys savaitės, tai daug ar mažai? Žinoma, 
kad daug, pasakytų daugelis. Nukeliauta
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Lenkai pagerbė Lietuvos didvyrius

1983 m. liepos 17 id. Soldine Lenkijos lietuvių jaunimas deda vainiką prie Dariaus- 
Girėno paminklo

Lenkijos vakarų rajono dienraištis GA- 
ZETA LUBUSKA (š.m. lielnols 20 d.) 
straiplsinyje „'Lietuvos lakūnų prisimini
mas“ aprašė liepos 17 dienos iškilmes prie 
Dariaus-Girėno paminklo PtaczeUnake, kur 
dalyvavo vaivadijos valdžios 'atstovai ir 
visuomenė. Prie straipsnio išspausdintos 
trys nuotraukos, kurios vaizduoja iškil
mes. Pirmoje nuotraukoje miatoimia tauti
niais rūbais aipsirenigiuisios lietuvaitės, ne,. 
šančioB vainikus prie paminklo. Antroje
— gaubės sargyboje prie paminklo stovi 
Lenkijos liaudies kariuomenės du karei
viai ir dvi skautės. Trečioje nuotraukoje
— Gožcivo vaivados pavaduotojas M. Jut- 
kiewicz atidarė paimimkią, peirkirtpdaimas 
juostą.

iSItlnaįpįsin.ylje sakoma, klald yiisi minėti 
žmonės dalyvavo paminklo atidarymo iš
kilmėse, po jo restauracijos. Tais pamink
las primena dviejų lietuvių lakūnų, Ste
po Dariaus ir Stasio Girėno, tragiškos 
mirtielslvietą. Jie žuvo prieis 50 metų, 1933 
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ir „Sovietų Lietuva“. Kad niekad nepa
mirštame, jog čia ne mūsų lietuviški žmo
nės ir ne mūsų nepriklausoma Lietuva!

Visai ne ta, visai kita, negu toji, kuries 
meilės ir jos laisvės ilgesys mus nuolatos 
lydės. 

tūkstančiai mylių, sutikta šimtai žmonių, 
pabuvota dešimtyse parengimų. Žinoma, 
mažai, pasakytų kiti. Kiek daug dar liko 
nepadaryta, neįgyvendinta. O kaip gi vis 
dėl to buvo?

Atvykome visi į Čikagą, į Kongreslą. 
Tik gaila, kad įvairių priežasčių trukdo
mi, ne visi suskubome į š’į labai reikšmin
gų įvykį. Pirmąjį žodį atidaryme tarė ne
nuilstanti Romutė Kemežytė. Po JAV ir 
Lietuves himnų mus pasveikino PLJ fi
gos pirmininkas Gintaras Aukštuolis. Po 

m. liepos 17 dieną, skrisdami „Lituiand- 
cos" lėktuvui iš New Yoirko į Kauną.

„Šią vietą laiko aukštoje pagarboje ne
tik lietuvių kilmės Lenkijos visuomenė, 
bet tai|p pat šio rajono gyventojai“. 
Straipsnyje pasakyta, kad paminklui pir
mykštė išvaizda grąžinta dėkia vaivadijos 
ir vietos paminklų apsaugos komitetų tū- 
ipečoio. Deja, nebuvo pasakyta, kad žymia 
dalimi darbu ir lėšomis prisidėjo lietu
viai, noris tas faktas buvo paminėtas len
kų valdžios atstovų ir organizacijų atsto
vų kalbose.

Straipsnio pabaigoje vietos gyventojai 
ir turistai kviečiami lankyti šią vietą ir 
susipažinti su lietuvių tautos didvyrių žy
gio istorija ir taip pat su Įdomia [paties 
paminklo praeitimi.

Kclmiuinistiniio laikraščio kcresponldiein,. 
tas nutylėjo vykusias tą dieną prie pa
minklo religines apeigas, kuriose lenkų 
valdžios atstovai nedalyvavo. d.b.

TECHNIKOS ŽODIS
Čikagoje leidžiamo Pasaulio Lietuvių 

Inžinierių ir Architektų Sąjungos žurna
lo „Technikos žodis“ paskutinis numeris 
yra beveik ištisai pašvęstas paminėjimui 
Dariaus ir Girėno skrydžio į Lietuvą. 

išeiti).
LAURAS: (trenkia kumščiais į stalą — šoka ant 

stačių kojų): Lauk! Lauk šventrupūže! Nudė
siu, kaip piktą kalę!) Stveria butelį su deg
tine).

KURMIENĖ: (išbėgdama): Užmuš! Užmuš! Raz- 
bainykas! O, Jėzau Marija! Razbainykas! (dar 
kuris laikas girdėti ją šūkaujant prie smuklės).

LAURAS: (pilasi stiklą po stiklo ir geria).
ANGELĖ: Blogai... Išnešios dabar nei šį nei tą po 

svietą. Ir saldžioji apkarto...
LAURAS: Tegu tik pabando! ...
ANGELĖ: E, Laurai, nereikia... Tiek to... Purvi

no neapdrėbs, prie grynojo neprilips. Kam to 
reikia? Kalbėkim apie reikalą... Tu nori ves
ti Marcę. Marcę, Antano dukterį... mano po
dukrą... Sakyk, Laurai, ar tu velnio apsėstas?

LAURAS: O kas čia nepaprasto? Nenori užtarti — 
nereikia. Nebemaldausiu...

ANGELĖ: Vadinasi, tu nori vesti Marcę... Tu ją 
myli, tą Marcę? O gal... sakyk, Laurai, gal tu 
jos kraičio nori?

LAURAS: Netaušk niekų. Angele!
ANGELĖ: Taip, taip... Tiesa, tu niekad nebuvai 

gobšas naudos, Laurai. Vadinasi, tu ją myli... 
O ar tu moki tikrai mylėti? Taip... Gal tu ir 
moki tikrai mylėti... Tur būt, moki... (užsi
dengia veidą delnais, kiek parymojusi) Tu no
ri, kad aš užtarčiau judu prieš Antaną. Ar ne 
perdaug nori iš manęs, Laurai?

LAURAS: Pasakiau. Nenori— nereik! Nieko iš ta
vęs nebemaldausiu...

ANGELĖ: Palauk... Sakyk man tiesiai: tu myli ją, 
tą Marcę?

LAURAS: Ne dėl tuščios kalbos tave čia atsiva
dinau.

ANGELĖ: (keliasi, sagstėsi kailinukus): Gerai! Už
tarsiu judu... (neatsisveikindama išeina).

LAURAS: (žiūri įkandin išėjusios, prisipila stiklą, 
bet neišgeria, susimąsto).

UŽDANGA

jo ; sceną pakviestas PLB pirmininkas V. 
Kamar.itas painformavo mus apie ką įtik 
išrinktos PIjB valdybos narius, kurie jau 
yra daug pasidarbavę jaunimo veikloje. 
Prašė, kad visomis savo jėgomis paremta
me universiteto lituanistikos katedrą. Po 
to žodis buvo suteiktas Violetai Abariūtei, 
Ikuri visiems priminė šio Kongreso šūkį 
— žinok, iš kur kilęs, Ikiur eini ir kaįp ten 
pateikti. Suipažindino su Kongreso eiga, 
pristatė ruoišos komiteto nariuis. Taip pat 
palinkėjo muimis sėkmingo darbo.

Savo sveikiniamąjį žodį tarė įvairių 
kraštų LJS pirmininkai ar jų įgaliotiniai. 
Gal būt pati įdomiausia ir Jauidiinanrta alki- 
rnirlka buivo G. Domulšytei perskaičius laiš 
ką i'š okupuotos Lietuivois jaunimo. Sveiki
nime be viso kito buivo pasakyta „Jūs esa
te mūsų baisais pasaulyje. Tebūnie tas 
baisais skambantis ir nesustabdomais. 
Skelbkime Dietuivos vardą visame pasauly 
je. Išgirskime Kudirkos varpo balsą: kel
kitės, kelkitės, kelkitės.“

Po hulvusių jaunimo Kongresų pirminin
kų pristatymo, A. Šmitas įteikė simbolinį 
plaktuką, kuriuo Kongresas yna tikrumo- 
je atidaromais. Po Kęstučio Stonkaus pas
kaitos, Rasa Duoikolšeivičiūtė savo kalboje 
skatino jaunimą lieltuiviškein veilklon nežiū 
rint ar tai būtų politinė, ar kultūrinė, ar 
visuomeninė. Su dideliu susidomėjimu 
buivo peržiūrėtos praėjusio Kongreso 
skaidirėls, su kėlusios daug atodūsių ir juo
ko salėje. Tuo Kongreso oficialus atidary„ 
mas ir buvo baigtas.
b.d. Asta

SAVAITGALIO PABIROS
MIRTIES MEZGĖJAI

Voro tinklas yra tikras meno kūlriniys. 
Ta jo šlilkinė buiveinė sumegzta iš ploniau
sių siūlų, kartais vienos dešimt tūkstan
tosios centimetro diametro. Su ta neįtikė
tinai gležna medžiaga, vorai ilšmezga pai
nius tinklus, apskaičiuoja įtempimus, kam 
pus ir pritvirtina galus. Specialiai orga
nais jie pasigamina reikiamą mezgimui 
išliko rūlšį. Sausą išliką naudėja voratink
lio rėmams ir talkams, kuriais iš centro 
bėgioja patikrinti spąstų ir susidoroti su 
laimikiais. Iš limpančių siūlų i'šmezga 
aukomis spąstus. Kai kurie siūlai stipresni 
uz plieną (žinoma, vienodo skersmens) ir 
juos dar galima bent penktadaliui Įsitempti. 
Yra žiimcmcs septynios vorų šilko rūšys, 
tačiau vienas voras gali gaminti tik tris, 
dauigiausia keturias rūšis.

Iš 40,000 rūšių vorų, nevisi mezga tink
lus. Geriausios mezgėjos yra patelės. Pa
tinai padaro tik laikinas „viengungių“ bu
veines, iš menkesnės rūšies šilko. Yra 
tūkstančiai įvairiu voratinklių. Papras
čiausi — namų 'voro. Įdomiausi — sodų 
ir miškų vorų: jie turi centrines stebules, 
i ; kurių eina spinduliniai siūlai, kurie pri
tvirtina tinklą prie šalia esančiųjų auga
lų. Su trumpom pertraulkcm. voras nusi- 
mezga burveinę beveik per penkiais valan
das, o tada kieta-ienas vabzdys, kuris tik 
paliečia spąstų limpančius siūlus, yra pa
smerktas žūti, ir kuo jis daugiau spardy- 
sis. 'tuo labiau Išira izgy's.

Dienos metu sodo voras pasislepia. Kaip 
cirko alkrobatas palieka tinklą, nusileis
damas į saugesnę vietą. Vakare sugrįžta 
į stebulės centrą, iš kur seka įvykius vo
ratinklyje ir tvanko aukas.

Įkliuvusi vabzdį pirmiausia nuramina, 
jšvirkfšldamas paraližuoj ančių nuodų. Tada 
čiulpia auką vietoje, arba, įvyniojęs' į šil
ko siūlus, nusineša į tinklo centrą ir pa
sideda vėlesnei puotai. Voras maitinasi 
skystu maistu, todėl likusius vabzdžių 
griaučius ištirpdo virškinamuoju skysčiu.

Vorai yra didžiausi vabzdžių naikinto
jai. Jie taip pat puolia vienas kitą. Todėl 
ir veisimiosi ceremonija yra susieta su pa
vojais, nes didesnė patelė žiūri į savo ka
valierių, kaip į gerą pietų porciją. Dėl tos 
priežasties, jaunikis labai atsargiai perša
si. Jis sumezga šilkinį spermos paketėlį ir 
ieško progos įteikti jį savo nuotakai. Šiai 
pavojingai operacijai jaunikiai naudoja 
įvairias technikas. Vieni iš toto virpina 
patelės voratinklį, reikšdami meilę, kiti 
pasiunčia savo spermą kartu su įvyniota 
musele. Apsivaisinimas įvyksta, kai pate
lė sugeria spermą, visiškai nesueiniant į 
artimesnį kontaktą, be bučkių ir apsikabi
nimų. Tik krabo voras yra daug vyriškes
nis: jis suranda būdų kryžminiais siūlais 
pritvirtinti patelę ir įteikti jai spermos do
vanėlę. Tam reikalui jis sumezga vadina
mąjį „nuotakos šydą“.

Patelės padeda nuo 10 iki 2,000 kiauši
nėlių. Dauguma patelių gyvena tik metus 
ir apsivaisina vieną kartą, bet per tą lai
ką kelis f irtus deda kiaušinėlius, kuriuos 
lįvynioja į šilką ir palieka mažuose vora
tinkliuose.

Kai voriukai išsiperi, jie pradeda savo 
„balioinines“ keliones. Užsilipę ant aukš
tesnių žolių, jie išleidžia šilkines sruogas, 
kuriais vėjas kartais nuneša net ikelioilalka 
kilometrų. Taip tie parašiutininkai voriu
kai susiranda naujas vietoves, mezgėsi 
buveines ir mitybos spęstus.

ISRAELI© KARIO NUOSTATAI
1. 'Klausydamas viršininko įsakymo, 

stovėk „ramai“ ir nemosiikuok rankom.
2. Nekalbėk garsiai žvalgyboje.

3. Palik ramybėje viršininko švarko sa
gas, kai jis su tavim kalba.

4. NeduoK patarimo pulko vadui.

šiame stalčiuje sudėti dažnai sergan
tieji vaikiai. (Registratūroje)

„šluotos“ auksinės mintys
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tienę ir neleisti jai kalbėti, tačiau mote
ris pareiškė: „ Jei aiš turėjau kantrybės 
išklausyti jūsų kalbą, — turėkite ir jūs!!“ 
Tada pasiūlė Griškaitieneį viską iSai'škin- 
ti dviese, bet ir čia moteris nesutiko: „Jei 
jūs kleboną šmeižiate, (girdint visai salei, 
tai ir tiesą tegul girdi visi“.

Pagaliau saugumietis, neturėdamas ką 
daryti, ėmė raminti: „Neužilgo įgausite 
naują kleboną ir padėtis susinormalizuos“.

„Tai išeina, kad net klebonus jūs slkirs- 
stcite?!“ -- pasipiktino Griškaitienė. — 
Mes, tikintieji, dar nežinome, kas bus mū
sų klebonas, o jūs jau žinote?“

Susinervinęs, neturėdamas ką atsakyti, 
KGB viršininkas Vaišvila pakėlė nuo sta
lo tarybinių įstatymų knygelę ir pradėjo 
aiškinti „Čia yra įstatymai ir jų reikia 
laikytis!“

Moteris atkirto
„Įstatymus aš žinau neblogiau kaip jūs, 

ir šią knygutę mačiau jau ne vieną kartą, 
bet jūs jų nesilaikote! Geriau parodykite 
man „apstatymų“ knygutę, kuria vado
vaujatės!“

Ryšium su kun. Sigito Tamkevičiaus su
ėmimu sekminių dieną daugybėje Lietu- 
vos parapijų už suimtus kunigus vyko 
permaldavimo pamaldos: laikomos Išiv. Mi
šios, adoracijos, skaitoma bendra speciali 
malda, kalbamas šv. Rožančius ir kitos 
pamaldumo praktikos. Be to, nežiūrint 
grasinimų, tikinti liaudies vėl pradėjo 
tinkti parašus po naujais protestais.

Mažeikiuose surinkta 672
leckavoje sutuJ' ta 31
Telšiuose surinkta 100'
Vidšivienucse surinkta 31
Virbalyje surinkta 127

Sigitas Tamkevičius gimė 1938 m. lap
kričio 7 d. Alytaus apskrityje, Gudonių 
kaime. 1955 m. baigė Seirijų vidurinę mo
kyklą ir įstojo į Kauno kunigų seminari
ją. Jo kunigiško pašaukimo susiformavi
mui didėlę įtaiką turėjo religinės knygos 
ir bendravimas su švento gyvenimo kuni
gu Antanu Skelčiu. 1957 m. Tamkevičius 
iš III kurso paimtas į kariuomenę. „Tris 
mietais patarnausi kariuomenėje ir nerei
kės tau kunigų seminarijos“ — kalbėjo 
karinis komisaras. Atlikęs karinę tarny
bą, Tamkevičius 1960 m. vėl ’grįžta į Ku
nigų seminariją ir ją baigia 1962 m. gau
damas šventimus iš J.E. P. Maželio rankų.
1961 m. KGB pareigūnai du kartus nesėk
mingai bandė jli užverbuoti savo agento, 
grasina jam pašalinimu iš Seminarijos.
1962 m. po kunigystės šventinimų vėl ban 
do verbuoti Tamkevičių )į KGB koloboran- 
tų eiles, bet ir vėl nesėkmingai. Baigęs 
Seminlariją kun. S. Tamkevičius vikarau
ja Alytuje. 1963 m. KGB paskutinį kar
tą kalbina kun. Tamkevičių jiems padėti: 
žada gerą parapiją, išleisti stadijoms į 
Romą ir panalšiai.

Gavę neigiama atsakymą, išvadina 
fanatiku ir pažada kelis metusi pa
laukti, kcl pasikeis. Vikaraudamas 
Lazdijuose už pamokslus ir vaikų kateki- 
zaciją Religijų reikalų tarybos įgaliotinis 
Rugienis griežtai bara kun. Tamkevičių 
ir grasina atimti kunigo registracijos pa
žymėjimą’, o vyskupijos valdlytojlas yfra 
verčiamas kun. Tamkevičių perkelti į ki
tą parapiją. Kudirkos Naumiestyje ir Prie 
nuošė vikarauja (trumpai, — šakių saugu
mo viršininkas bara, kad Tamkevičius 
pažeidinėja tarybinius įstatymus, Prie
nuose Religijų reikalų tarybos įgaliotinis 
Rugienis uždraudžia sakyti pamokslus,, 
grasina atimti registracijos pažymėjimą 
ii neleisti eiti kunigo pareigų. Inkriminuo
ja kaip nusikaitimą, kad pamokslo meta 
kun. Tamkevičius paminėjo, jog JAV pre
zidentas Džonsonas yra tikintis ir mel
džiasi. Rugienis priekaištauja, kad pa
mokslų metu kun. Tamkevičius nepagirta 
Kosygino ar kitų tarybinių vadovų. 1969 
m. kun. Tamkevičius vikarauja Vilkaviš
kyje. Drauge su kitais kunigais paruošia 
peticiją, kad būtų panaikintas Kunigų se
minarijos limitas ir surenka Vilkaviškio 
vyskupijos kunigų parašus. Už šį „nusi
kaltimą“ kun. S. Tamkevičius kelis kar
tus čekistų tardomas ir KGB papik. Kol- 
govo įsakymu RRT 'įgaliotinis Rugienis 
uždrauldžia eiti kunigo pareigas. Tada kun 
Tamkevičius dirba Vilkaviškio metaii 
dirbinių gamykloje, vėliau, kardu Su kun. 
Juozu Zdcbskiu, Prienų melioracijoje. 
Laisvu laiku veda pogrindyje rekolekcijas, 
dirba kitokį kunigišką (darbą. 1970 m. įga
liotinis Rugienis, matydamas, kad baus
mė kun. S. Tamkevičiaus nepaiaiužė ir 
KGB nepajėgia kontroliuoti jo Veiklos, 
leidžia vėl oficialiai dirbti parapijoje. Vi
karauja Simne. 1974 m. po Nijolės Sadū- 
naitės suėmimo pas kun. Tamkevičių pa 
dardmia krata, (kviečiamas taridĮymui į 
Vilnių, čekistai nori jį 'apkaltinti LKB 
Kronikos redagavimu ir platinimu. 1975 
m. Religijų reikalų tarybos įgaliotinis 
Tumėnas liepia vysk. Labukui perkelti 
kun. S. Tamkevičių į didesnę parapiją, 
kad turėtų daug darbo, antraip jam (gresia 
areštas. Vyskupas paskiria kun. Tamkevi
čių Kybartų klebonu, čia jį nuolat terori
zuoja Vilkaviškio raj. Vygdomojo (komi
teto pirmininko pavaduotojas .Urbonas; 
KGB bando sufabrikuoti bylą dėl autoa
varijos; 1978 m. lapkričio 13 d. kun. Tam
kevičius drauge su 4 ’kunigais įkuria Ti
kinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą 
ir dalyvauja jo veikloje iki suėmimo die
nos. 1980 m. balandžio 17 d. grupė čekis- 

I tų visą dieną kruopščiai krėtė kun. Tam-

IR VĖL NAUJIA AUKA...
1983 m. gegužės 6 d., Vilniuje, Įvykstant 

kun. Alf. Svarinsko teismui, kun. Sigitui 
Tainkevičiui buvo užvesta baudžiamoji by
la togai LTSR BK 68 str. 1 d. Čia pat sa
lėje jis buvo areštuotas ir patalpintas 
KGB izoliatoriuje.

Dar prieš areštą, gegužės 4 d., kai kun. 
S. Tamkevičius buvo iškviestas j Vilniuje 
esantį LTSR Aukščiausiąjį teismą liudi
ninku kun. Alf. Svarinsko byloje, lį Ky
bartus privažiavo daug saugumo ir milici
jos. Apie 13 vai. į kleboniją atvykę mili
cijos pareigūnai reikalavo kun. Jono Bo- 
ruto, tačiau tuo metu jo nebuvo. Visas 
tris dienas iki klebono arešto, Kybartus 
uoliai saugojo vietiniai ir atvažiavę iš ki
tur KGB bei milicijos darbuotojai.

šeštadienį, (gegušės 7 d., į kleboniją at
vykęs milicijos pareigūnas A. Kazlauskas 
vėl teiravosi kun. J. Borutos. Neradęs 
įspėjo, kad jei kun. Boruta sekmadienį 
laikys Mišias Kybartų bažnyčioje, jį iš
tiks telks pat likimas, kaip kun. S. Tamke
vičių.

Sekmadienį, gegužės 8 d., Kybartų baž
nyčia ves pajėgė sutalpinti į pamaldas su
sirinkusius tikinčiuosius. 10 vai. Mišių 
metu į skausmo kupinais tikinčiųjų širdis 
prabilo Vilkaviškio dekanas kun. J. Preik
šą: „Žinau, Ikiaid šiandien Jūsų Skausmas 
vra toks didelis, kad bet kokie paguodos 
žodžiai bus tušti. Tačiau visuomet prieis 
akis turėkite šv. Rašte apraišomą įvykį, 
kai tikinčiųjų maldos pasiekė dangų ir 
angelas išlaisvino iš kalėjimo jų mylimą 
mokytoją apaštalą šv. Petrą. Taip ir jūs 
šiandien esate bejėgiai, bet kartu ir stip
rūs, nes turite Dievą, turite maldą. Di
džiausias mūsų ginklas yra malda“, — 
panašiai kalbėjo kun. J. Preikšą.

Sumos Mišias aukojo ir pamokstą pa
sakė kun. Jonas Boruta. Po ‘šv. Mišių 
tūkstantinė Kybartų tikinčiųjų procesija', 
eidama keliais ir melsdamasi Išv. Rožančių, 
pajudėjo šventoriumi aplink bažnyčią. 
Tai buvo nepakartojamas reginys: su ro
žančiais rankose ir alšaromis akyse keliais 
ėjo vaikučiai, jaunimas, suaugę — vynai 
ir moterys, —■ kolonos priekyje jaunuolis 
neša raudona stula perjuostą Kryžių — 
aukos Ir kančios simbolį. Procesijai užbai
gus (rožančiaus maldą, į dangų pakilo šir
dį verianti giesmė: „Marija, Marija... pa
lengvink vergiją... Išgelbėk nuo priešo 
baisauls!“

Maldavimų procesiją budriai sekė sau. 
guimiečiai, milicijos pareigūnai, komparti
jos atstovai, Kybartų vidurinės mokyklos 
mokytojai. Jie nesivaržydami stoviniavo 
prie pat šventoriaus tvoros, kad geriau 
galėtų pažinti bei įsiminti procesijos da
lyvių veidus.

Gegužės 10 d. į kleboniją atvažiavo mili
cijos pareigūnas A. Kazlauskas bei pa
vardės n'ipasisakęs priešgaisrinės apsau
gos inspektorius, šis norėjo patikrinti kle
boniją bei bažnyčią, tačiau čia gyvenanti 
bažnyčios valytoja O. Kavaliauskaitė pa
sakė, kad suimtas klebonas, kuris buvo 
bažnyčios komiteto pirmininkas ir klebo
nijos šeimininkas, o be jo patikrinimas 
(neįmanomas. A. Kazlauskas reikalavo 
j.un. J. Matulionio, kuriam turėjo įteikti 
šaukimą i>as Vilkaviškio raj. prokuroro 
pavaduotoją, tačiau, Matulionio kleboni
joje nerado. Jam buvo pasakyta, kad kun. 
J. Matulionis bus vakare apie 19.30 ival.

Vakare, atvykęs į kleboniją milicijos 
pareigūnas, nieko nerado. Atėjęs prie 
šventoriaus vartų, pasišaukė dvi tikinčias 
mergaites ir bandė jas prikalbinti, kad 
pasirašytų po kun. J. Matulioniui skirtu 
šaukimu, ir jam jį įteiktų, tačiau šios ka
tegoriškai atsisakė. Tuomet įgaliotiniui 
A. Kazlauskui nieko kito neliko, kaiio eiti 
į zakristiją ir įteikti šaukimą pačiam 
kun. J. Matulioniui. Tuomet į zakristiją 
sugužėjo būrelis tikinčiųjų paklausti, iko 
pageidauja pareigūnas? Sužinoję, kad 
ieško kun. J. Matulionio, labai pasipikti
no ir pareiškė: „Vieną kunigą jau pasiė
mėt ir dar jums negana?! Na jau ne, šito 
tai negausite! Šitas mūsų! Mes jo niekam 
neatiduosime!“ Pareigūnas dar bandė k>až 
ką aiškinti, tačiau tikintieji plačiai atvė
rė jam duris ir paprašė skubiai apleisti 
maldos namus.

Po šio incidento su tikinčiaisiais val
džios pareigūnai kun. Matulionį paliko 
ramybėje.

Po Kybartų klebono kun. Sigito Tamkevi 
čiaus suėmimo eilėje Kybartų įstaigų, ko
lūkių, įmonių buvo pravestos paskaitos, 
kurių metu aiškinta, kokie baisūs .kun. 
Alf. Svarinskas ir kun. Sig. Tamkevičius. 
Tikino, kad juos teisingai patraukė (bau
džiamojon. atsakomybėn, gąsdino, kad 
Kybartams duos tekį kleboną, kuris su- 
tvaifkys visas davatkas, tikinčiuosius ir 
padarys „tvarką".

1983 m. gegužės 18 d. Kybartų Preky
bos įrengimų gamykloje skaitė paskaitą 
Vilkaviškio raj. KGB viršininkas Vaišvi
la. Jis aiškino, kad kun. S. Tamkevičius 
šmeižė mokytojus, kaltindamas juos tikin
čiųjų vaikų persekiojimu. Po paskaitos iš 
salės pakilo Ona Griškaitienė. Ji pareiš
kė, kad yra tikinti, turi tris vaikus, kurie 
dėl religinių įsitikinimų mokykloje bulvo 
nuolat diskriminuojami, nors mokėsi ge
rai. Pateikė eilę konkrečių diskriminaci
jos faktų ir paklausė: „Tai kas šmeižia 
— klebonas ar jūs?“

'Lektorius bandė pertraukti O. Griškai-

VIENYBĖJE SU KOVOJANČIA TAUTA 
Antrosios Pasaulio (Lietuvių Dienos ir 
šeštasis PLB Seimas

Čikaga, 1983 m.
J. (Alkis

Šie dlu įvykiai laisvojo pasaulio lietuvių 
gyvenime, visuomet yra laibai svambūs ir 
reikšmingi. Tuo labiau šiais Aušros me- 
ais, kada yra siekiama dar ryškiau paro
dyti pasauliui lietuviškas išeivijos vienybę 
pasiaukojimą ir solidarumą 'su kovojan
čia tauta.

Lietuvių Dienas surengė Pasaulio Lie
tuvių Beini ruioimenė (PLB). Jai talkinin
kavo JAV Liet. Bendruomenė, Kanados- 
Liet. Bendruomenė, Pasaulio Liet. Jauni
mo S-gai ir Šiaurės Amerikos Liet. Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto S-ga.

Jos prasidėjo birželio 25 d. ir baigėsi 
liepos 5 d. Programoje 'įvyko VI-sis PLB 
Seimas, V-is PiL Jaunimo Kongresas, Il
sies (PL Starto Žaidynės, VI-oji JAV ir 
Kanados Liet. Dainų šventė, įvairūs kul
tūriniai renginiai ir iškilmiingolsics pamal
dos.

PLB Seimas prasidėjo sekmadienį, bir
želio 2'6 d. ir baigėsi birželio 30 d. Vyko 
Čikagos Jaunimo Centre.
Jo išlkilimingame atidaryme, prie pamink 

Jo Jaunimo Centro sodelyje, buvo pagerb
ti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Po to įvyko 
Aušros 'šimtmečio parodos atidarymas.

Seimo įpraldlžiįclje tavo susipažinta su 
■atstovais, atvykusiais iš1 AustralijcS, Aust 
rijos, Argentines Brazilijos, D. Britani
jos, Italijos, JAV, Kanados, Kolumbijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Urugvajaus, Ve- 
necuelos ir Vokietijos. Viso 115 asmenų.

Skaitytoju laiškai
AR MES PAKANKAMAI KALBAMĖS 

SU MŪSŲ JAUNIMU?

Mes stebime mūsų jaunąją kantą, jų 
pasiekimus, jų talentus, džiaugiamės jų 
pažanga, didžiuOū'amėls kai jie savo moks
lu ar darbu iškyla 'į garbingas vietas ir 
gražiai reprezentuoja mūsų tautą sveti
mųjų tarpe. Taip gi, liūdime dėl tų, kurie 
pamiršę lietavilšlkos doros papročius, nu
eina mums nepageidaujamu kėliu. Mes, 
kartais, pasiginčijame tarp savęs, padis
kutuojame, ieškome atsakymo kas kal
ias, kadi viena ar kita mūsų tautos atža
la tampa persodinta į svetimą sodą, bet 
atsakymo nerandame.

Kali jaunimo grupelės pasireiškia ir pa
linksmina mus betkokių tautinių švenčių, 
■ar kitų bendruomenės subuvimų metu ir, 
kartais suvirpina mus tėvų žemės primi
nimu, mes atėję į tokius parengimus', pa
sigrožime, pasidžiaugiame, garsiai paplo- 
jaime ir tuo mūsų dalyvavimas ir santy
kiai su jais baigiasi. Mes vėl juos palie
kame jų tėvų rūpesčiui ir aulklėijimui. Mes 
net nežinome, ar jie mus pilnai supranta, 
■ar jie jaučia ko mes laukiame iš jų. Mes 
tam atsakymo neturim.

Mes Stebime jų talentas ir linkime sėk
mės jiem iškilti į aukštumais, bet kantu 
Ikrūpčiojaime savo širdyse,, ar jie pasiliks 
■tarp mūsų ir bus džiaugsmu ir toliau sa
vo tėvams ir lietuivi'šlkos išeivijos šeimai, 
ar pamiklinę savo sparnus ir apleidę tė
vų lizdą, nepaliks savo giminės pulkelio 
ir ne nuseks paskui žydrąją paukštį. Štai 
kur mūsų rūpestis ir baimė ir, (kur daž
niausia nutrūksta mūsų bendra kalba. 
Tani atsakymo ir tėvai neturi, gi dauge
lis pavyzdžių jau rodo, kad tėvai išleis
dami dukrą į marčias, ar sūnų į žentas jąu 
čia, kaid jų anūko! jau kita kalba kalbės, 
(kitą giesmę giedos.

Čia ir jaučiame, kad reikia kalbėtis su 
mūsų atžalynu, kol dar galima susikalbė
ti..

Mielam jaunimui norisi pasakyti, 'kad 
jūs, turbūt, nejaučiate, kaip mūsų išeivi
jos širdis pulsuoja. Jie su dideliu dėmesiu, 
įse’ka jūsų pasirodymus ir, su drebančia 
širdimi, laukia kad viskas eitų sėkmingai.

Jūs, tur būt, ne kartą pastebėjot, kaip 
jautrūs yra mūsų ateiviai betkumių tau
kinių minėjimų meta. Užtenka paminėti 
Lietuvos vardą ir betkunį tautinį įvykį 
ir jų skruostais tuojau ašaros rieda. Jūs 
matote ki.ilk skausmo prisipldo jų veiduo
se. Neapsakomai didelė skriaudai, neiš
matuojama kančia, šimtmečiais kartota, 
įaugo į jų visą prigimtį.

Kryžiuočiai mus pagonimis vadino, bet 
mes buvome daug doresni už juos; kiti atė 
ję mokė, kad Dievas tik lenkomanuS my
li, gi mus engė ir niėkino, o dar kiti da-

kevičiaus butą, labiausiai gilindamiesi į 
visokius ianlkralščius ir dauginimo priemo
nes — popierių, kalkes ir kt. Po kratos 
dar intensyviau buvo skleidžiamos paska
los, kad kun. Tamkevičius būsąs areštuo
tas. Panašias kalbas šitokiom paskalom 
suinteresuoti asmenys Skleidė jau apie 
10 metų.

Pasišaukęs tardymui dėl kun. Alf. Sva
rinsko į Vilniaus saugumą, čekistas Balti
nas apipylė kun. S, Tamkevičių įvairiau
siais nebūtais kaltinimais: būk tai jis glo
bojąs grįžusius iš katėjimo, redaguojąs 
„LKB Kroniką“, pamoksluose agituojąs 
prieš tarybinę valdžią ir pan. ir esą ji rei
kėję pirma suimti negu kun. Alf. Svarins
ką.

Tame pačiame Jaunimo Centre, buvo 
atstovų įrengtos visų PLB (kraštų veiklos 
parodos, jų tarpe ir D. Britanijos.

Parodas lankė netik seimo dalyviai, bet 
ir čikalgos visuomenė ir daugelis i'š kitur 
atvykusių svečių.

Susipažinus su. atstovais, dalyviai iš
klausė prof. dr. V. Vardžio paskaitą „Lie
tuva distcrij'os tėkmėje: Sovietinis laiko
tarpis“.

Pirmoji diena buvo užbaigta su jauni
mo atliktu dainų ir eilėraščių pasirody
mu, o vėliau, bendru pobūviu Jaunimo 
Centro kavinėje

Antroji diena, pirmadienis, buvo Seimo 
darbų pradžia. Sudarytas prezidiumas ir 
(įvairios Seimo komisijos. Į prezidiumą 
bu'vo pakviesti visų dalyvaujančių kraš
tų pirmininkai. Seimui pirmininkavo Al
gis Rauliniaitis iš JAV. Priėmus darbot
varkę buvo išklausyti PLB valdybos pra
nešimai.

'Pirmininkas V. Kaimiantas savo praneši., 
me apibūdino valdybos sudėtį ir darbus. 
Plačiai informavo apie lietuviišlkąjįį jauni
mo auklėjimą ir švietimą. Lituanistikos 
katedros steigimą Illinois universitete ir 
jo's finansinę padėtį ir apie atliktus dar
bus kultūrinėje srityje. Daug dėmesio 
■skyrė Lietuvos reikalams, Bendruomenės 
politinei veiklai, santykiams su VLIKu 
ir ryšių palaikymui su kraštų Bendruo
menėmis.

Trumpą pranešimą padarė apie Jauni
mo S-gos veiklą jos pirm. G. .Aukštuolis. 
Buvo patiekti ir kitų valdybos narių pra
nešimai -apie kultūros, švietimo, visuome
ninių reikalų veiklą ir PLB iždo stov'į.

(Bus tęsiama)

bar atėję, naikina ką anie du atnešė. Kiek
vienas tų atėjūnų grobė ir naikino mūsų 
šalį ir užkasė tūkstančius geriausių Lie
tuvos vaiki!. Krauju ir alšaromis tauta 
tuos įvykius įrašė į savo istoriją ir lį salvo 
širdis.

Todėl, mielas jaunime, suprask ir nesi
stebėk, kodėl tiek dau: lietuvių išeivių pa
sklidę visuose pasaulio kraštuose. Ir mes 
čia atėję raldlome jau mūsų brolių pramin
tus ir d'ar neužžėlusiuis taikus, kurie taip 
pat čia atėjo ne laimės ieškoti, ne duonos 
prašyti, bet buvo atblokšti čia tokių pat 
audrų, klaip ir mes.

Jaunime, lietuvių tėvų atžala, ar atjau
ti jų skausmą ir tragediją, kiuri privertė 
juos palikti saiVo kraštą, savo namus, lan
kose nebaigtą grėbti 'šieną ir. su ryšuliu
ku rankoje, kaip elgeta, išeiti į svetimą, 
nežinomą pasaulį, atsiduoti vien likimui 
ir Dangaus malonei.

Jau ir kojos palinko ir pečiai sukrypo, 
o mes dar nebaigėm kelionės. Dažniai dai
romės atgal į tą savo ilgą kelią ir, ne 
vienas, su skausmu krūtinėje pasakome 
— keikia didelė ir tuščia gyvenimo spra
ga.

Jaunime, ar tu supranti ko tavo tėvas 
ir motina, dažnai maldoje Lietuvos vardą 
mini? Ar jauti kaip jie su meile tebesau
go kiekvieną daiktelį atsineštą iš brangio
sios tėvynės ir kaip dažnai priglaudžia 
juos prie virpančių lūpų?

Skriauda padaryta jiems ir jų krašto 
žmonėms yra taip didelė, taip skaudi, kad 
ji kaip giliausia žaizda niekad jų amžiuje 
neužgis ir tie maži daikteliai yra lyg bal
zamais tos kančios nuraminimui.

Jaunime, jei jauti dar pareigą gerbti 
šarvo tėvą ir motiną, jei pajėgi suprasti jų 
didžiausią troškimą, tai neatslkilk nuo 
garbingojo lietuvių tautos kamieno, ne
tapk jo įdžiūvusią šaka, bet laikykis 
file jo visomis jėgomis ir daryk viską 
kad tautos medis butų tvirtas.

Jaunasis lietuvi ir lietuve, tavo parei
ga atsiminti, kad už tavo tėvų žemės lais
vę daug tūkstančių jaunų gyvybių buvo 
atiduota,diaiug kraujo ir ašarų išlieta. Ta
vo pareiga visą savo išmintį, savo suge
bėjimus, savo mokslą ir talentus atiduo
ti tik jai — mūsų visų Tėvynei Lietuvai.

Tegul Dangaus palaima visuomet būną 
su julmis. K. Vilkonis

DARIAUS-GIRĖNO SUKAKTIS 
LIETUVOJE

Su susidomėjimu perskaičiau straipsni 
(E.L. Nr. 30) apie- Lietuvos didvyrių Da
riaus ir Girėno pagerbimą Lenkijoje, Sol
dino miške, kur jie tragiškai žuvo 1933 
metais.

Nuvykęs su ekskursija, š.m. liepos mė
nesį kelias dienas viešėjau Vilniujč. La
bai stebėjausi, kad tuo laiku, o ypač lie
pos 17 dieną Vilniuje nebuvo suruošta 
jokio viešo susirinkimo transatlantinio 
skrydžio 50 metų sukakčiai prisiminti ir 
jokio Lieti tvos didvyrių pagerbimo.

Tą dieną nei viename Vilniaus kinų 
('kurių sostinėje yra apie 20) visai nebuvo 
rodomas labai išgarsintas filmas apie Da- 
rlauis-Girėno transatlantinį skridimą. Ap
skritai, apie tą filmą dabar niekas nekal
ta.

Laitai keista, kad lenkai, mūsų amžini 
priešai, leido lietuviams taip gražiai su
kaktį paminėti, ir net patys dlaiyvaivo Lie
tuvos didvyrių paigerbimo iškilmėse, o 
mūsų „draugai ir išlaisvintojai“ sovietai 
neleido net paminėti tų didvyrių jų pa
čių tėvynėje. Tiesa, kai kuriuose Vilniaus

-ii—IIETUVDJE
PAKALBĖKIME „KOKYBIŠKAI“

Juozas šiupšinskas raišo Lit. ir Meno sa
vaitraštyje:

Štai neseniai perskaičiau: ^Pasitaikius 
nekokybiškam žurnalo egzemplioriui, vi
sais (atvejais prašom kreiptis šiuo adre
su...“ arba per radiją išgirdau: „Kaišiado
rių rajono kolūkių vairuotojai į Vievį ve
ža kokybiškus grūdus...“

Dabar žodis kokybiškas visur žurnalis
tams siūlo paslaugas. Bet kais jis per po
naitis? Ar jis mokės' būti tas, 'kuo dedasi? 
„Baidų apmušėją Ona Vaitalitienė dirba 
■tik kokybiškai“. „Pirkėjas laukia tik ko- 
kybilšlkių prekių“. Klausykite, nuo kurio 
mėnesio netinkami jau pasidarė gražūs, 
švarūs, geri įgrūdai; grūdas į grūdą; grū
dai kaip auksas ir t.t. Ką jūs matote, kai 
jums (pasako kokybiški grūdai? Nieko jūs 
nematote... žodis kokybė, kaip ir žodis 
temperatūra, yra beveidžiai, inertiški, jie 
neturi nei spalvos, nei skonio, nei kvapo, 
nei pavidalo. Kol jiems nepridėsi — pras
ta, menka' kokybė, gera arba laibai (gera 
kokybė, gera temperatūra arba lėtai 
aukšta temperatūra, nieko ir nesužinosi.

Įsivaizduokit, Naujųjų metų išvakarėse 
naktis buvo labai temperatūriška... Ko 
jūs šypsotės, taigi aš labai kokybiškai ra
šau.

Ne per seniausiai TASS'o informacijoje 
skaičiau (Eltos verstai), kad „metini ®a- 
mybos planą reikia įvykdyti besąlygiškai“. 
Pastarasis žodis čia, matyt, irgi ne savo 
vietoje, reikia ieškoti tinlkamesnio. Čia 
kaip toje pasakoje: „Važiuok, paskui pa
kinkysi...“ Vadinaisi, nors ir būdamas be 
žaliavų ir be iglaro gamink, nieko nežiū
rėk, nesvarbu kokybė, nesvarbu, kad tavo 
gaminių Krautuvės ir bazės prikimštes, 
niekias jų neperka, nepaisyk darbo apsau
gos ir saugumo technikos taisyklių, galų 
gale prirašinelk, tat tik duok procentą.

(Planą visada įvykdyti įgalimai, bet su 
išlyga, kad jis buis realus ir turės būtinas 
medžiagines prielaidas. Tad ar neužtektų: 
realų planą reikia būtinai įvykdyti, nega- 
limia 'neįvykdyti, mūsų pareiga šventa pa
reiga, priedermė 'įvykdyti, žodelis besąly
giškai kiaip tik liepia pareigą vykdyti, at
metus protą, pametus galvą, nusigręžus 
nuo įstatymų.

Kai kas nors garsiau pasako kitoniškes
nę mintį ar žodiį, mes, jo įsitvėrę, spau
džiam, nepaleidžiami, manydami, kad lai
komės už koto.

MIRĖ V. ARNASTAUSKAS
Liepos 31 diena mirė pedagogas, choro 

dirigentas Vincas Arnastauskas. Atėjęs iš 
Sūduvos dainingo krašto .( gimė 1903 m. 
Tarpu/Siiuiose), muzikos mokėsi Klaipėdos 
muzikos mokykloje, vadovaujamoje kom
pozitoriaus Stasio Šimkaus. Kaip muzikos 
'mokytojas ir choro dirigentas gražiai reiš
kėsi Kybartų gimnazijoje, Trakų mokyto
jų seminarijoje, Vilniaus pedagoginiame 
institute, Vilniaus J. Tallai-Kelpšcs mu
zikos, M. K. Čiurlionio meno mokyklose. 
Vadovavo Vilniaus universiteto studentų 
chorui ir nuo 1945 m. Vilniaus, o nuo 1949 
m. Lietuvos valstybinėje (konservatorijoje 
dėstė dirigavimą ir vadovavo choro stu
dijai.

Vincas Arnastauskas paraižė muzikos 
vadovėlių vidurinei benrojo lavinimo 
mokyklai ir išleido dainų rinkinį VI—VII 
klasei.

Kaip rašo K. Kaveckas, velionis buvo 
gabus ir taurus muzikos darbuotojas.

PARDUODAMAS NAMAS
Amerikos lietuvių laikraštyje „Draugas“ 

tavo įdėtas skelbimas: Rokiškyje parduo
damais namas. Kas norėtų pirkti giminėms, 
prašom kreiptis pas advokatą R. Lygutį, 
Suite 483 Francisco St., San Francisco. 
Kaina' pagal susitarimą.

SPORTININKŲ ATSIEKIMAI
Šįmet Maskvoje įvykusioje Spartakia

doje Lietuvos sportininkai bendrai užėmė 
8-’tą vietą iš dalyvavusių 15-os respublikų 
ir dviejų miestų — Maskvos ir Leningra
do.

Komandiniai Lietuva laimėjo akademi
niame irklavime (vyrai ir moterys) ir 
futbole.

Individu aliai pirmas vietas užėmė: D. 
Kuitfcaitė meninėje gimnastikoje gaudama 
5 aukso medalius, A. Ambrazienė — 400 
m. bėgimas, G. Murašova — disko meti
mas, A. Vieta — baidarių ir kanojų irk. 
lavimas, Z. Šarka — jojimas, 2 aukso 
medaliai, R. Žuūpa —• plauikimas, 200 m. 
krūtine, Klimovas, Babrauskas ir Civins- 
kais — jojimas, konkūrai.

šėši lietuviai dalyvavę kitų komandų 
'sudėtyse taip pat laimėjo aukso medalius.

Dar gauta visa eilė sidabro ir bronzos 
medalių.

PANAIKINTI TAUTINIAI 
PAVILUONAI

Maskvoj’? elsainlčioje Sovietų Sąjungos 
at siekimų parodoje buvęs Lietuvos ir ki
tų respublikų pavilijonai yra panaikinti, 
o jų eksponatai išskirstyti daugeliu atve
jų nepažymint jų kilimo ar gamybos vie
tos.

laikraščiuose buvo pasirodę straipsniai 
apie Darių ir Girėną, tat jokio viešo pa
gerbimo ir jokio pripažinimo laisvos Lie
tuvos asviatoriams. Turistas
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IX. 1I. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
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AUKOS SPAUDAI
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10.07 sv., J. Tarutis — 3.00 sv. P. Matįulkas 
- - 2.00 sv.

Ačiū.

Londonas
IŠVYKA Į WOLVERHAMPTON A

Rugsėjo 10 dieną 'vykstantiems į Lie. 
tuvių Dienią Wolverhamniptan'e yra užsa
kytais 'aiuitoibusais
Kelionės kaina 6.00 sv.

Autobusas išvažiuos nuo Londono lie
tuvių bažnyčios 9 vai. ryto.

Vietas užsisakyti Lietuvių Namuose ir 
pa« Maišala,itį 729 2527.

IŠVYKA Į BRIGHTONĄ
Rugpjūčio 27 dieną, šeštadienį, Londono 

Sporto ir Soc. IkUubas rengia išvyką i pajū
rį — Briightaną.

Išvažiuojama niuo Lietuvių Šv. Kazimie
ro bažnyčios 8.30 vai. ryto ir nuo klulbo 
8.35 vai. ryto. Grįžtant, iš Brighton® iš
vykstama 6 vai. vak.

Užsirašyti prašoma jaiu dabar klube pas 
sekretorę Mariją Hoye-Kalinauskaitę, Jde 
bonijoje ir pas S. Kasparą sekmadieniais 
.parapijos svetainėje.

Kelionė .ten ir .atgal tik. 3.50 sv., užsi
mokama užsirašant.

GRĮŽO EKSKURSIJA
Rugpjūčio 22 d iš Lietuvos grįžo lietu

vių ekskursija, kuri buvo suonigainizuota 
anglų kelionių biuro Yorkshire Tours ir 
buvo išvykusi prielš devynias dienas. Eks
kursijoje dalvyiavo 53 žmonės. Kiekvie
nam kainavo po 180 svarų, įskaitant mais 
tą ir viešbutį Vilniuje.

Ekskursija vyko autobusu iki Buda
pešto, ir iš ten traukiniu per Lvovą į Vil
nių. Lietuvos sostinėje ekskursantai buvo 
apgyvendinti naujiame viešbutyje „Lietu
va“, iš kiur galėjo išsiskirstyti dienomis 
pas gimines. Kai kas nelegaliai buvo inuvy 
Ikę ' kaimą.

Dėl neaiškių priežasčių, ekskursija bu
vo Vilniuje tik keturias dienias, vieton 
numatytų penkių, ir grįžo į Angliją taip 
pat viena diena anksčiau, negu buvo nu
matytai.

Geltonas
MIRĖ V. URBONIENĖ

Mažas Boltono lietuvių būrelis nustojo 
Vincės Urbonienės, kuri po neilgos li
gos mirė š.m. rugpjūčio 14 d. suiaulkusi 
76 metų amžiaus.

Vincė gimė Krepšių kaime, Teilšii: ap
skrityje. Karo metui prarado savo vyrą, 
bet .alfciraduB Bromsgrove, Vidurinėje 
Arugllijoje, susipažino ir apsivedė su Jonu 
Urbonu.. Po kelių metų, vyrui mirus, Vin
cė atsikėlė į Boltoną kur viena ir gyveno 
iki savo mirties.

Laidotuvių apeigas atliko kan.. V. Ka- 
maitis ir Vincę į kapus palydėti buvo su
sirinkęs beveik visais Boltono .lietuvių bū
relis.

Vincė buvo susipratusi lietuvė — visa
da dalyvavo skyriaus susirinlkilmuose ir 
pobūviuose ir buvo visų vietinių lietuvių 
gerbiama ir mylima.

Tebūnie Tau, Vince, lengva svetima 
žemelė!

SKYRIAUS VEIKLA
Savo susirinkime rugpjūčio 20 d. Bol 

tono lietuviai aptarė du svarbius reika
lus. Buvo apsvarstyta ekskursija į Wolver 
hamptoną ir skyrius nutarė gausiai šioje 
išvykoje dalyvauti.

Tradiciniai Boltono lietuvių šokiai, ku
rie lįvyfkts spalio mėn. 15 d. ukrainiečių 
salėje, buvo taip pat smulkiai aptarti.

Visi Anglijos lietuviai yna maloniai 
kviečiami šiuose šokiuose dalyvauti. Bus 
graži muzika, geras barais, didėlis užkan
džių pasirinkimas ir vakarą praleisite 
draugiškoje nuotaikoje.

Tai nepamirišlkite — spalio 15 pasima
tysime Braitone!

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
si. už colį. 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. 

Derby
A.A. VLADAS JUNOKAS

Negailestingoji mirtis per tris mėne
sius pagrobė neit tris šios mažos kolonijos 
tautiečius.

Teičiau gal skaudžiausiai palietė staigi 
ir netikėta DELS Derby skyriaus pirm. 
Vlado J.uncko mirtis.

Sulaukęs vos 57 metų amžiaus š.m. lie
pos mėn. 1 d. darbe pajautė Skausmą krū
tinėje, grįžęs iš daktaro atsigulė truputį 
pailsėti ir tuojau.s užmigo įamžinai.

A.a. Vlado Junoiko netekimas yra didi 
spraga S-gos ir vietos skyriausi valkioje. 
Daugelis jį pažinojo kaipo veiklų, ener
gingą ir Liesos reikalaujantį asmenį. I7z 
jo aitvinulmą ir sąžiningumą jis buvo visų 
■gerbiamas, mylimas ir įvertinamas. Per 
palyginti tnuimpą laiką jam vadovaujant 
Siam skyriui, jis pasidairė gerai žinomas 
visose D. Britanijos lietuvių kolonijose. 
Taip pait jis tavo gerai žinomas ir įvairių 
kitų tautų rateliuose.

A.a. Vladas Jumokas buvo gimę 1926 
m. balandžio mėn. 1 d. Šiluvoje, Raseinių 
apskr. Karo metu stojo į Plechavičiaus 
Vietinę Rinktinę, vėliau tapo internuotas 
ir išvežtas į Vokietiją.

Po karo 1947 metais atvyko |į Angliją 
į Market Hamborough ir dar vėliau j Dar- 
ley Moor stovyklas, kur dirbo žemės ūky
je. 1950 m. atvyko į Derby kur vėliau su
sirado darbą ir iki mirties dirbo sunkų ir 
fizinį darbą „Quolcalst“ geležies liejyklo
je. Čia gyvendamas vedė ir susilaukė 4 
sūnų ir vienos dukros. Šiuo metu du jo sū 
nūs tarnauja kariuomenėje, dlukna yra 
„stewardess ‘ Heathrow aerodrome Lonido 
ne, kiti du sūnūs yna namuose ir ein.a 
moksluls.

A.a. Vladas buvo pavyzdingas ir gabus 
lietuvis patrijetas ir priklausė DBLS-igai 
inuo pat jos įsikūrimo. Vietos veikloje bu
vo nepamainomas asmuo.

Prieš keletą metų perėmęs DBLS- 
gos Skyriaus pirmininko pareigas, jis 
'visą savo energiją įdėjo skyriaus 
veilklai išvystyti. Jo dėka skyriaus 
narių skaičius padidėjo, skyriaus finansi
nė paldėitis pagerėjo, o veikia išsiplėtė įvai 
iriais keliais. Jo nenuilstama energija ir 
darbai buvo (šaltinis laibai reikalingas lie
tuviškoje veikloje.

Netekome a.-a. Vlado, pačiame stiprume, 
pačioje energijoje ir norinčio dar daug 
pasireikšti lietuviškoje veikloje. Jo nete
kimas yra didi spraga lietuviškame darbe.

Gedulingose pamaldose, laikytose kum. 
S. Matulio, MIC šv. Juozapo bažnyčioje, 
dalyvavo virš 200 žmonių.

Pallaiidcltas Derby lietuvių kapinių kam
pelyje, kur jį atlydėjo didelis būrys žmo
nių. Prie karsto žodį tarė kun. S. Matulis, 
MIC, DBi.S CV-os atstovais E. šova, Der
by Sk., vicepinm. J. ZoT.cais ir ukrainiečių 
atstovas Mr. Popowich.

Po laidotuvių Ukrainiečių kilulbe įvyko 
arbatėlė, kurios metu sūnus Petras Juno- 
kas visiems dalyviams nuoširdžiai padė
kojo.

Tebūnie lengva Tau, Vladai, šii svetima 
žemelė! J. Levinskas

Rochdale
PALYDINT JONĄ ISASNĮ
Karan ėjo vyrai 
Vieškeliu plačiu 

Šind'yse nešė laisvę 
Ginklus ant pečių.

Jų tarpe žygiavo šeSioililkimetis savano
ris— kūrėjas Jonas Sasnys, kuris mirė 
1983.VHI.5 Rochdale.

Jonas Sasnys gimė 1903.HI.7., Sūsninkų 
kaime, Kalvarijos vals., Miarijiampolės 
apskr.

Ilgametis Valsčiams sekretorius antru 
kartu artėjant raudonajai pabaisai, Jonas 
pasitraukė i. Vakarus.

Apsigyvenęs Rochdale dirbo medvilnės 
pramonėje.

Rugpjūčio 13 d. palaidotas Manchester 
Mostomo R. K. kapinėse, lietuvių skly
pe.

Laidojimo apeigas atliko kan. V. Ka- 
tnaiitiis, pamcksle paminėdamas, kad Jo
nas kovojo už Lietuvos nepriklausomybę.

Prie duobės atsisveikinimo žodį tarė 
DBLS Rochdale skyriaus pirmininkas D. 
Banaitis.

Lietuvoje paliko žmona, dukra Marytė 
su (šeima, dvi seserys, brolis Vincas, o 
brolis Julius Argentinoje.

Laidotuvėmis rūpinosi Jono giminai

čiai E.S. Sasnauskai. Laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti į Lietuvių socialinį klubą 
ir paivaišinti.

Tebūnie Tau, savanori kūrėjau, neuž- 
mi ritama garbė!

Kartu liūdi visas DBLS Rochdale sky
riais netekęs pavyzdingo nario.

Liet. Sodyba
PALAIDOTA K. NORKAITĖ

Sodyboje minusios pensininkės Kleopat
ros Norlkaitės laidotuvėse rugpjūčio 22 d. 
dalyvavo gražius būrys Sodybos gyvento
jų ir keletas tautiečių atvykusių is toliau.

Headley parapijos koplyčioje kun. Alek
sandras G’eryba atlaikė mišias ir pasakė 
reiklšmlnlgą pamokslą. Po to vainikais ir 
gėlėmfe padangte. karstais buvo palydė
tas iį jaukias kaimo kapines, kur velionė 
prisijungė prie ten jau esančių tautiečių, 
buvusių Sodybos gyventojų.

Atsisveikinus su seniausia Sodybos gy
ventoja (ji išgyveno Sodyboje apie 20 me
tų, palsiekidamia arti šimto metų amžių), 
visi lydėjusieji dalyvavo tose pat kapinė
se naujo paminklo pašventinime, žmonos 
ir sunirus rūpesčiu gražus paminklas pa
statytas ant a.a Albino Rimdževičianils, 
mirusio 1932 m. kovo 17 d., kapo. Pamink
lą pašventino, kaip ir prie naujo kapo 
religines apeigas atliko nuolatinis Sodybos 
kapelionas kum. A. Geryba.

'Po laidotuvių visi dalyviai buvo pa- 
kiviedtii į šermenis Lietuvių Sodyboje, kur 
visi pažinojusieji velionę prisiminė jos il
gą gyvenimą ir pasi-ventimą, dirbant £iai- 
les’tifctgclsicis sesers diambą dar pirmojo pa- 
s'aiJ.irdo karo metu ir vėliau. J.V.

Stoke-on Trent
MIRĖ BENEDIKTA 
ANDRUŠKEVIČIENĖ

Rugpjūčio 22 d. Šiaurės Staff ardo ligo
ninėje mirė Benedikta Anidrulšlkevičienė, 
Vytauto AnidnuEkeivičiaus žmona, gimusi 
Papilėje 1912 m. IX. 11 d. Jos pageidavi
mu pralšome vietoje gėlių, vainikų ir ulžiuio 
jautų siųsti aukas: The Douglas Macmil
lan Home, Barilaston Road, Blurton, Stoke- 
on-Trent, ST3 3NZ. Gt. Britain, pažymint 
„'from the Lithuanians“.

Nuliūdusi (šeima

Noltinghamas
PADĖKA

Liūdesio valanldcje, minus žmonai ir 
motinai, visiems pareišlkusiems užuojau
tą, pialydėji'Jsiems į amžino poilsio vietą 
ir kitokiais būdais prsidėjusiems prie lai
dotuvių, reiškiame gilią padėką.

A. (Gaidelis ir Gasnerų šeima

Lenkija
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

Lenkijos' pajūrio mieste Slupsike gyve
na nemažas būrys lietuvių. Jau 20 metų 
ten veikia Lenkijos Lietuvių (kultūriniai 
visuomeninės draugijos Skyrius.

Pastaruoju laiku (įvykusiame narių su
sirinkime skyriaus valdybom, buvo išrink
ta: Joana Jurevičienė — pirmininke, An
tanas Suraučius — sekretoriumi, ir Vladas 
MiriklStimias — iždininku.

Vokietija
MINĖSIME DARIŲ IR GIRĖNĄ

Koeln-Bcinn Lietuvių Bendruomenė ir 
Lietuvių kultūros draugija rugsėjo 16-18 
dieniomis Bad Gcdesberg, Annaibertg rū
muose ruošia Dariaus ir Girėno skrydžio 
per Atlantą 50 metų sukakties paminėji
mą.

Numėtyta plati programa, kuri prasi
dės rugsėjo 16 d. pavakarėj imu ir vaka
riene 18 vai.

Rugsėjo 17 d. 10.00 vai. minėjimo ati
darymas. Pj to vyks įvairūs referatai, pa
sikalbėjimai ir pasirodymai iki vėlaus 
vr Ikaro.

Rugsėjo 18 d. 9.30 vai. įvyks ekumeni
nės piatmiri'Jos, po jų LKD susirinkimas, 
(kuriame kviečiami dalyvauti svečių teisė
mis ir kiti.

Paminėjimas užsibaigs pietumis 12.00 
vai.

Pilnas pragyvenimas parai DM 36. —
Registruotis pas K. Urdzę, Schloss An- 

naberg 400, 5300 Bonn 2.

D AR VIENAS KAPAS
Rugpjūčio 12 d. savo bute Pforzheim- 

Bueehenibrcnn mirė Marie Lokalitienė 
(Kromaitė), kilusi iš Šakių apskrities. Jos 
vyras Andrius mirė 1970 metais.

Lokaičiai 1941 m. reipaitrij>aivo į Vokie
tiją, Po to vėl grįžo į Lietuvą. Nuo karo 
pabaigos gvveno Lenkijoje ir Rytų Vokie
tijoje, iš kurios pabėgo 1954 m.

Velionė paliko liūdinčias duknas Rūtą 
Patt, Ohio, JAV ir Ireną Muailer Pforz- 
tielmrlBiuechanibironm, seserįį Lictuiyįoje ir 
•kitus gimines Vokietijoje. JAV ir Lietu
voje.

La Įdėjimo apeigas attiko ev. kum Fr. 
Skėrys ils Mannheim. Velionė buvo reli
ginga ir praktikuojanti krikščionė. Ilsė
kis ramybėje!

Vokietijos kietas nusistatymas
Grįžęs iš atostogų' Vokietijos kancleris 

dr. Kohl pasakė FAZ korespondentui, kad 
vyriausybė yra nusistačiusi dislokuoti Vo
kietijoje Pershing II raketas jeigu iki 
lapkričio mėnesio nebus Ženevoje susitar
ta dėl ginkluotės sumažinimo.

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ STOVYKLOS AUKOS

Londonas

Londone gyvenantis St. Kasparas, grą
žino aukų lapą su 60 sv. ir sveikinimais 
bei linkėjimais stovyklautojams. Sveiki
nimas buvo perduotas stovyfkiaiutojams. 
Aukotojai:

Kun. J. Sakevičius 10 sv., P. Malšalaitis, 
J. Banevičius, A. Varkalaitė, J. Čemnis — 
po 5 sv., St. A. Kasparai — po 2.50 siv.. N. 
Žvirblis, A. Pupalaigis, S. Kačinals, A. 
Knaliukas, R. Gruiplijonaitė, Z. Gruplijo- 
nienė, Ig. Dailidė, V. Šalčiūnas, V. O’Brien, 
M. Kunlukienė, Br. Bliauislkas, B. Glavec
kas, J. Deivoceskas, A. Motiejūnas, B. H. 
Kasparai, Klube, J. Baublys — Po 1 sv. 
Londono senes pensininkas 5 sv. K. Blo- 
žys, Doimiduvienė, Dukimenė, V. Milkevi
čius — po 0.50 sv.
Manchesterio (apylinkė

Manichesteryje aukas rinko E. žebelie- 
nė ir D. Jalinskas, apylinkės lietuviai su
aukojo 50.50 sv. Manchesterio lietuvių 
soc. kubo Valdybes skirta paraima — 20 
s v.

Veiklieji pensininkei: Kz. Murauskas ir 
J. Verbickas iš savo pensijos sutaupų sky

rė — po 25 sv. su sveikinimais' ir linkėji
mais. Sveikinimai buvo perduoti stovyk
los mielių stovyklautojams.
Aukotojai-

D. Jalinskas, A. Miliūnas, O Ramonie
nė — po 5 sv., A. Jakimavičius — 3 sv. 
J. Šablevičius, S. Lauruivėnas, V. Paulaus
kas, kan. V. Kamaitis — po 2 sv., J. Su
bačius, V. Byla, P. Verbickas, H. Siliuis, 
S. Keturakis, M. Paulikoinis, O. Eidiukas, 
M. VainiSį A. Bruzdys, E. Stankevičius, T. 
Panacos, B. Vaitekūnas, J. Dunauslkias, J. 
Bačinskas, P. Gramauskas, A. Maniniš- 
kis J. Verbickas, M. Ramonas, J. Duoba, 
S. Aleknavičius, A. Jaloveckas, Brig. Bi- 
shcĮp, G. Kačinskienė, H. Vainis, P. Rūdys, 
A. Paldlvolskis, V. Beržininkas, S. Matū
ra — Po I sv., V. Steponaitis, Pilipavi
čius, M. Bažys — po 0.50 sv.

LIETUVIŲ SODYBA

Aukotojai:
iSt. Bosikis — 15 sv., DBLS Sodybos 

slkyr. 5 sv., P. Gugas, D. Traškaitė — po 
10 sv., G. A. Ivanauskai, Br. Ki j ausikes, V. 
Aleknavičius, Vine. Verseckas — Po 5 
sv., V. Silnidkas — 2 sv.
Stoke-on Trent

DBLS Stoke-on-Trent skyr. aukas rin
ko Br. Pitodžiūnienė. Grąžino aukų lapą 
su 12 sv. ir su sveikinimais bei linkėji
mais. Sveikinimai buvo perduoti stovyk- 
autojemis.

Aukotojai:
J. Poviiavičiuis — 5 sv. Br. B. Puodžiū

nai, VI. N. Dargiai po 2 sv. A. I Siurblys, 
A. Kialulsevičius, P. Veneaitis — po 1 sv.

DBLS skyr. Valdyboms, nariams, Sėdy
bos atolstogautoj’aims, skautiškos idėjos rė
mėjams, pavieniams aememims', visoms ir 
visiems išreiSkiames nuoširdus didelis 
skautSkas AČIŪ, AČIŪ.

Stovyklos Organizatoriai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottingham‘e — rugpjūčio 28 d.. 11.15

vai., Židinyje.
Manchesteryje — rugpjūčio 28 d., 12.30 

vai.
Nottingharn‘e — rugsėjo 4 d., 11.15 vai., 

Židinyje. Pamaldos Tautos šventės pro
ga.

liradforde — rugsėjo 4 d., 12.30 vai.
Nottingham'e — rugsėjo 8 d., 19 vai.. Ži

dinyje, Tautos ir Šiluvos Marijos šven
tėje.

Nottinghanre — rugsėjo 11 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Eccles — rugsėjo 18 d., 12.15 vai.
Manchesteryje — rugsėjo 25 d., 12.30 vai.

1983 AUŠROS METAI 
LIETUVIŲ DIENA WOLVERHAMPTON‘E 

Civic Hall, North St-

šeštadienį, rugsėjo 10 dieną TAUTOS ŠVENTĖS proga 
įvyks dainų, tautinių šokių ir muzikos koncertas.
Programoje dalyvaus:

Jungtinis Britanijos lietuvių choras susidedantis iš 
Škotijos „Šv Cecilijos“ Midland'o „Gintaro“ ir 
Londono lietuvių chorų dainininkų.
Škotijos, Gloucester'io ir London‘o „Lietuvos“ 
tautinių šokių grupės.
Derby jaunieji muzikantai Milda Zinkutė ir Aleksas 
Sadula.
Koncerto pradžia 6.30 vakare, įėjimas 2.50 sv.

Šioje Lietuvių Dienoje dalyvaus miesto burmistras ir kitų 
tautybių svečiai.

Visi Didžiosios Britanijos lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Po koncerto bus šokiai ir veiks bufetas.

Rengėjai DBLS Wolverhampton‘oSkyriaus ir Centro Valdyba 
Bilietus galima gauti Lietuvių Namuose London'e ir pas 

G. Ivanauskienę 2 Holme Mill, Fordhouses, 
Wolverhampton Tel. 0902 782553

P AS A VI, UK
— Kanados kasyklų ministras Roger 

Sommons, kuris gavo paskyrimą vos prieš 
10 dienų, atsisakė ministro portfelio „dėl 
asmeninių priežasčių“. Tuo laiku min. 
pirm. Trudeau atostogavo.

Atimti medaliai

Neseniai Venecueloje vykusiuose Pan- 
American atletiniuose žaidimuose buvo 
susektas platus naudojimas anabolinių 
steroidų. Juos daugiausia naudoja sunku
mų kilnotojai ir rutulio stūmėjai sustam- 
binimui kūno.

Žaidynių vadovybė atėmė 11 medalių, 
kuriuos buvo laimėję 4 sunkumų kilnoto
jai. Iš vieno jų, kubiečio Daniel Hunez, 
buvo atimtas jo pastatytas pasaulio re
kordas.

Tuo tarpu yra įtariama, kad daug mer
ginų gimnasčių iš rytų bloko naudoja bar
menus sustabdančius kūno vystymąsi.

PASAULIO ŠACHMATŲ FEDERACIJOS 
PREZIDENTAS KALTINA SOVIETUS
Per savo ambasadas ir per galingą pro

pagandos aparatą SoV. Sąjįuingois Šachma
tų Feldenacij a skelbia, Ikaid Pasaulio Šach
matų Federacijos (FIDE) prezidentas1 el- 
gdaimlaisis neteisėtai Pasaulio Šachmatų 
Pirmenybių pusifinalius davė suiruolšti JAV 
ir Jungtinio Ariabų Emiinato šachmatų 
Federacijoms ir aitsisialkė juose dalyvauti.

Nogėdamas išvengti diskvalifikavimo 
sovietinių išachmalininkų dėl nedalyvavi
mo tuose puisfimaili-uolse, FIDE prezidentas 
sušaukė FIDE ekzekuityvą, kiuris didele 
balsų dauguma pritarė jo sprendimui.

iScivieltų Sąjungos šachmatų Federacija 
ir toliau teigia, ikad FIDE prezidentas ne
silaikė taisyklių ir kreipėsi į FIDE Kong
resą, įvykstantį spalio mėnesį, reilkiai-auida- 
ma pakeisti jo sprendimus.

FIDE pirez. Florencio Campomianes kal
tina sovietus kartojimu nepagrįstų užme
timų, tikint, kaid per ilgą laiką kas nors 
Tais patikės.

Jis taip pat sako, kad spalio mėn'. įvyk
siančio FIDE kongreso sprendimai nebus 
daromi atsižvelgiant vien tik ‘į šachmatų 
.reikalus.

Jo nuomone FIDE praktikuojamas vie
šais bateavimas bus paveiktas Viską ste
binčių „Didžiojo Brolio“ akių.

Brazilija
Siaio Paulo leidžiamas laikralštis „Mūsų 

Lietulvai“ liepas 14 d. laidoje raišo apie 
ten įvykusią Imigrantų parodą, kurioje 
įbulvusiiiame Lietuves paivilijone bulvo iš
statyta liaudies meno pavyzdžiai, Čiurlio
nio reprodukcijų ciklas ir indlividuialių 
menininkų darbai. Ta pat proga J. Va- 
lavičiauts nuvo paruoštas leidinėlis „Litiu- 
ania“ dfuloidąs d'aug žinių apie Lietalvą.

Tailp pat „Mūsų Lietuvoje“ tilpo stradps 
nelis anksčiau spausdintas „E.L“.

SU ŠYPSENA

Painievėžiio teatro įkūrėjas ir jo ilga
metis režisierius ir direktorius J. Maltinis 
(knislaus revizoriaus buvo apkaltintas ,Ji- 
nanlsiniais pažeidimais“, sovietinis termi
nas naudojamais apibrėžti blogą kasos 
knygų vedimą.

Buvo sušauktas specialus posėdis pir
mininkaujant aukštam partijos „aparaičL 
kui“ atsiųstam ilš Vilniaus ir laike jo 
Miltinis buvo viešai apkaltintas,

Miltinis, tarto širdis buvo meninėje te
atro srityje ir apie finansus nedaug nusi
manė, kaltintojui trumpai atkirto:

„Eik §...!“
Pirmininkaujantis kreipėsi į Miltinį, sa 

kydaimas, kad naudoti takius žodžius nėra 
ueikalo ir Miltinis turėtų už tai atsipra
šyti. Po ilgų jo pastangų Miltinis atlyžo 
ir sutiko atsiprašyti sakydamas:

„Gerai, neik...!“
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