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TAUTOS FONDAS
(LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.)
Tautos Fondas (T.F.) yra pagrindinis
ir pasauliniu mastu suorganizuotas lėšų
teikėjas kovai už Lietuvos valstybinę, tau
tinę ir kultūrinę laisvę. T.F. veikla pasi
reiškia sekančiai: a) Remia rinkimą ir
skleidimą informacijos apie ekonominę,
politinę, religinę, socialinę bei demogra
finę padėtį okupuotoje Lietuvoje; b) Re
mia leidimą ir platinimą knygų ir kitos
informacinės medžiagos apie Lietuvą ir
lietuvių nenuilstamą kovą už jos nepri
klausomybės atstatymą; c) Skatina lie
tuvių tautinės kultūros puoselėjimą ir
perdavimą ateinančioms kartoms; d) Pa-

reikės daug paramos, šiandien aukodami
Lietuvos Laisvės iždui — galime užtikrin
ti, kad toji parama jai ateis. Šalia Lietu
vos Laisvės Iždo bus ir Lietuvos Atstaty
mo Fondas, tai lėšos atsikūrimui.
Tautos Fondo nariais tampa visi pa
aukoję $100.00. Kiekviena šimtinė duoda
vieną balsą metiniame Tautos Fondo st
važiavime, renkant TF Tarybą ir daranl
kitus sprendimus. Visos aukos, dovanos,
testamentiniai palikimai Tautos Fondui
ir/ar Lietuvos Laisvės iždui atleidžiami
nuo federalinių mokesčių. (Tax Exempt
No.: 51-0172223). Atsiuntusieji auką cen-

Vasario 16 lietuvių tautai yra ne č'omis vėtromis iš rytų. Tai mums
paprastos reikšmės diena. Ji po byloja žinios ir pogrindžio spauda.
šimtmečių sunkios svetimųjų prie Jie, ten krašte, Vasario 16 akte
spaudos, atnešusi lietuvių tautai išryškintos tautos valios nepamir
laisvę, paliKs šviesiu žiburiu mu šo. Dėl jos kovojo pasiaukojęs sa
vanoris, sukilėlis ir partizanas,
sų tautos istorijoj.
Tą dieną Lietuvos žadintojai ir š'andien kovoja lietuvė motina,
pasišventėliai, prabočių dvasios skiepydama kūdikiui lietuvių kal
gaivinami ir tėvynės meilės veda bos ir tėvynės meilę ir tikėjimo pa
mi, ryžosi paskelbti Nepriklauso grindus. Kovoja visa tauta, tikėda
mos Lietuvos valstybės atstaty ma ateitimi ir išauštančiu laisvės
rytu. Jie ir Vasario 16 nepamirš ir
mą.
paminėti, nors ir pasislė
Lietuvos Nepr.klausomybės pa- nepabūgs
pus
giliai
širdyje.
skeioimas yra visos lietuvių tautos
O kaip mes, plačiai po pasaulį iš
pasiryžimo vaisius, nes jis pagrįs blaškyti
arti keturiasdešimtme
tas tauriausių lietuvių pasiautoji- čio nuo ir
tautos kamieno atplėšti,
mu ir darbu, aplaistytas savano Vasario
16-ją šiemet minėsime?
rių — kūrėjų krauju ir apmokėtas
Netenka
abejoti, kad ši lietuvių
jų gyvybės auka.
tautai svarbi ir brangi šventė, bus
Nepriklausomos valstybės atsta paminėta visur, kur laisvajame pa
tymas sudarė sąlygas lietuvių saulyje lietuvių gyvenama.
tautai kurti savitą, laisvą ir lai Nepriklausomybės šventę minė
mingesnį rytojų. Lietuva kėlėsi iš dami, svetimuos keliuos, privalome
priespaudos ir praūžusio karo rimtai susimąstyti ir patys save pa
griuvėsių ir gynė karo ir okupaci klausti: kur keliaujame, ko siekia
jų žaizdas. Nualintam ir nunioko me ir kodėl gimtąją žemę paliko
tam kraštui truko netik patyru me?
sių darbo rankų, įvairiausių kraš Ar daug kuo skiriamės nuo anos
to atstatymui pr.emonių, bet ir lietuviškos bajorijos, kurią ne vie
patyrusių krašto vairuotojų.
nas ir ne kartą esame pasmerkę,
Jaunutė, nors ir senų tradicijų kuri išdavė mūsų tautą ir dėl gar
paveldėtoja, Lietuvos valstybė iš bės ir turtingo lovio, pakeitę vardą
gyveno daug sunkių dienų. Netik ir kalbą nuėjo svetimą tautą ir jos
atstatydama kraštą, bet ir paauko kultūrą tręšti. Dabar jau ne nau
dama daug geriausių sūnų, ginant jiena, kad lietuviškoj šeimoj daž
valstybės sienas nuo iš visų pu nai nepajėgiame gimtąja kalba su
sių puolančių priešų.
sikalbėti.
Nuolat nusiskundžiame jaunimo
Troškimas gyventi laisviems
TAUTOS FONDO VALDYBA: A. Ka tinienė — fin. sekr; E. Ošlapienė — se
gimtojoj žemėj, visus sunkumus stoka. Ar daug susirūpinimo buvo
kretorė; prel. J. Balkūnas, P.A. — Garbės pirm. D,. J. Vytuvienė — vp. Vajams;
ir nepatyrimo suklydimus nugalė parodyta praeityje?
jo. Metai iš metų Lietuva atsar Savo išsineštą raumenų jėgą ir A. Stakmenė — v.p. visuom. r. Stovi: V. Kulpa — iždininkas; J. Pumputienė
giu, bet tvirtu žingsniu žengė pir proto gabumus pardavę, pasimetė — fin. sekr; M. Noreikienė — vip. Atstovybėms; J. Giedraitis — pirmininkas.
myn pažangos keliu, garsindama me ir paskendome svetimose jūro Trūksta: B. Lukoševičienės — v.p. informacijai.
savo vardą ir gerindama tautos se ir nuklydome nuo didžiojo ke
gerbūvį.
lio, kuriuo lietuvių tauta šimt laiko ir remia panašių tikslų siekiančių trui ar įteikę įgaliotiniams gauna pakvi
tavimą ir ELTOS biuletenius (lietuvių
Tauta stebėdama iš griuvėsių mečiais keliavo. Juo keliavo, kovo individų bei organizacijų veiklą.
kylančios Lietuvos pažangą, su pa jo ir mirė mūsų savanoriai, su Užsibrėžtiems tikslams pasiekti, Tautos kalba).
sitikėjimu ir viltimi žvelgė ateitin kilėliai ir partizana’. Juo eidami Fondas r.uo pat įsikūrimo glaudžiai ben Visi lietuviai ir lietuviški sambūriai, jauir g.liai tikėjo, kad kol lietuvio kovoja ir kenčia ir mūsų broliai ir dradarbiauja su Vyriausiu Lietuvos iš čiantieji pareigą palengvinti savo brolių
Komitetu (VLIKu), telkdamas ir sesių sunkią naštą tėvynėje, kviečiami
širdyje degs meilė, pasiryžimas sesės Lietuvoj. Jie kovoja ir laukia, laisvinimo
ELTA Informacinės Tarnybos lei tapti Tautos Fondo nariais. Lietuva yra
savajam kraštui ir laisvės idea kad mes laisvėje gyvendami atlik lėšas
lams, tautai žlugimo pavojus nė tume, ką jie šiandien atlikti negali. džiamiems biuleteniams, specialiems lei okupuota, bet koks tautinis pasireiškimas
Vasario 16 minėdami, su kiek diniams, Lietuvos Tyrinėjimo Institute okupanto yra žiauriai užgniaužiamas. To
ra pavojingas.
dėl tuo didesnė turi būti išeivių atsako
vieno
ryto ir vakaro malda, skris leidiniams, radijo programoms ir kt.
Lietuvos pastangas pastebėjo ir
Tautos Fondo lėšų šaltinius sudaro pa mybė laisvajame pasaulyje nenuilstamai
įvertino svetimieji ir pripažino kime į pažadėtąją žemę. Aplankę vienių
asmenų, grupių ir organizacijų au kovoti už Lietuvą ir lietuvybę.
musų jaunutę valstybę verta būti musų tautos didvyrių Kapus, per kos, dovanos,
palikimai, pajamos už in
Prašome visų nepamiršti Tautos Fondo
sekiojamuosius
ir
kenčiančius
kraš

lygiaverčiu nariu laisvųjų valsty
te ir Sibiro plotuose, pasižadėkime, dėlius bankuose ir kt. Tautos Fondą re ir savo testamentuose.
bių šeimoje.
ir palaiko jo skyriai ir atstovai di
Vasario 16 Nepriklausomoje Lie kad visos musų_pastangos, darbai mia
desniuose lietuvių išeivijos
centruose
Testamente įrašykite:
ir
laimėjimai
butij
skiriami
Tėvy

tuvoje buvo džiaugsmo šventė. Ją
JAV, Kanadoje, Australijoje, Anglijoje
Lithuanian National Foundation, Ine.
minėdami prisimindavome tautos nei Lietuvai.
bei kituose kraštuose T. Fondą remia ir 345 Highland Blvd., Brooklyn, iN.Y., 11207
žadintojų ir didžiųjų kovotojų
■kitos organizacijos, kurioms T. F. tikslą
Susirašinėkite ir aukas siųskite šiuo
vardus. Didžiavomės musų savayra artimi.
adresu:
norių-kūrėjų pasiaukojimu, reikš
LIETUVOS LAISVES IŽDAS — kraiti.'
Tautos Fondas
dami dėkingumą už laisvo gyveni
Lietuvai, kuris priima aukas, dovanas i (arba Lithuanian National Foundation
mo dienas. O žuvusiems už tėvy
testamentinius palikimus. Tokiu būdu ga I..1C.)
VYRIAUSIAS LIETUVOS
nės laisvę lenkdami galvas, pasi
Įima ir verta įamžinti savo ir savo artimų
P.O. Box 21073
IŠLAISVINIMO KOMITETAS
žadėdavome sekti jų pasiaukoji
jų atminimą. Čia sukaupti pinigai atitek.'
Woodhaven, N.Y., 11421
mo pavyzdžiu.
Vokiečių okupacijos metu, 1943.XI.25, Lietuvai, kai ji išsivaduos iš pavergimo. Chieagoje:
Lietuvis, Nepriklausomybės pagrindinėms Lietuvos politinėms parti Tų sumų tik procentai panaudojami ves
c/o P. Povilaitis
šventės gilią prasmę gerai supra joms susitarus, buvo sudarytas vyriausias ti Lietuvos laisvės kovą per VLIKĄ. Lais
Tautos Fondas Chicagos Komitetas
to, įsisąmonino ir giliai savo šir
9050 Troy Avė.
centras ir aukščiausia insti vės iždo idėja susilaukė gražaus atgarsio
dyje tebenešioja. Todėl ji tiek rezistencijos
Evergreen Park, ILL 60642
tucija ginti tautos teises, kalbėti tautos lietuvių širdyse. Atsikūrusiai Lietuvai
gimtojoj žemėj, tiek ir išeivijoj vardu krašte ir užsienyje, koordinuoti ir
buvo ir tebėra su susikaupimu ir vadovauti rezistenciniam judėjimui ir Lie
nuoširdumu minima.
tuvos išlaisvinimui.
TA Informacijos Tarnybą, kurios užduo
Diplomatinės Tarnybos atstovais ir
Deja, po trumpo laisvės ir ne Vilniuje, 1944.11.16, buvo paskelbta tis yra kaip galima greičiau ir plačiau tuvos
Baltijos bei kitų pavergtųjų kraštų or
priklausomybės pragiedrulio, per proklamacija, informuojanti Tautą apie skleisti visokią informaciją apie Lietuvą, ganizacijomis.
mūsų taikios tėvynės sienas vėl sudarytą Vyriausią Lietuvos Išlaisvini padėtį okupuotoje tėvynėje, VLIKo ir
VLIKo pirmininkai nuo jo įsikūrimo:
prasiveržė komunistinio imperia mo Komitetą ir jo veiklos gaires.
lietuvių veiklą laisvajame pasaulyje. In
lizmo banga. Vėl mūsų gražiąją Nuo 1944 m. VLIKas veikia tremtyje. formacijos Tarnyba taip pat paruošia Prof. Steponas Kairys, laplkr. 25, 1943
žemę mindžioja raudonieji masko Per eilę metų jo politinė struktūra yra specialius pranešimus spaudai, aktualių iki birželio 15, 1945;
Prel. Mykolas Krupavičius, birželio 15,
liai.
šiek tiek pasikeitusi, bet politinės parti įvykių analizes, komentarus, įvairias stu
Su žiauriausiu įniršimu sunaiki jos, buvusios jo kūrėjų eilėse, tebėra dijas bei medžiagą radijo laidoms į Lietu 1945 iki lapkr. 27, 1955;
no ir tebenaikina mūsų tautos VLIKe atstovaujamos. VLIKas vykdo vą. Vienas svarbiausių ELTA Informaci Dr. Jonas Matulionis, lapkr. 27, 1955
šventoves, paminklus ir visa, kas jam tautos uždėtą pareigą dirbti jos iš jos Tarnybos darbų yra reguliariai lei iki birželio 1, 1957;
tik gali lietuviui Nepriklausomos laisvinimui ir už ją kalbėti pasauliui.
Dr. Antanas Trimakas, birželio 1, 1957
džiamų biuletenių lietuvių, anglų, pran
Lietuvos gyvenimo dienas priminti. VLIKo seimas, į kuri kiekvienas narys cūzų, italų, ispanų ir dalinai portugalų iki vasario 27, 1964;
Rusindami tautą, stengiasi lietuvio — organizacija skiria po tris atstovus, kalbomis paruošimas ir išplatinimas. Tie Juozas Audėnas (pro tempore), vasario
širdyje palaužti gimtosios kalbos yra aukščiausias VLIKo veiklos gaires biuleteniai yra plačiai paskleidžiami Va 27, 1964 iki spalio 3, 1964;
meilę ir laisvės ilgesį. Okupantas, nustatantis organas. Seimas šaukiamas karų pasaulyje ir net Azijoje: jie pasie
Kipras Bielinis (pro tempore), spalio 3,
lietuvių tautą užspaudęs, persekio kartą per metus. VLIKo Taryba yra orga kia vyriausybių pareigūnus, kongresų ir 1964 iki lapkričio 29, 1964;
jimais, kalinimu ir trėmimais sie nas tarp seimo sesijų. Tarybą sudaro or parlamentų narius, žinių agentūras, spau Vaclovas Sidzikauskas, lapkr. 29 1964
kia sukaustyti lietuvio dvasią ir už ganizacijos, skirdamos po vieną balsuo dą, tarptautines organizacijas, bibliote iki gruodžio 6, 1966;
gniaužti net mažiausią tautinį pa jantį atstovą ir po vieną antrininką. Ta kas, universitetus ir lietuvių spaudą bei Dr. Kęstutis Valiūnas, gruodžio 6, 1966
sireiškimą, kuris okupantui ir par ryba renkasi bent kartą per du mėnesius. organizacijas laisvajame pasaulyje. Pir iki kovo 11, 1979;
tijai nepriimtinas.
Taryba išrenka VLIKo pirmininką tre mas ELTA informacijos biuletenis trem
Dr. Kazys Bobelis, kovo 11, 1979.
Nežiūrint viso to, lietuvių tauta jiems metams ir patvirtina jo pristatytą tyje pasirodė 1946 m. ir eina be perstojo.
veda tylią, bet žūtbūtinę kovą prieš valdybos sąstatą.
VLIKas yra paruošęs ir įteikęs Vakarų
lietuvių tautos ir jos tradicijų nai Baigiantis antrajam pasauliniam karui, valstybių pareigūnams eilę memorandu
PRAŠO PALEISTI įSACHAROVĄ
kinimą. Kova vyksta už lietuvybės tūkstančiai į Vakarų Vokietiją nublokš mų bei informacinės medžiagos Lietuvos
išlaikymo esmę, — ar lietuvis išliks tų lietuvių ruošėsi emigracijai j visus (suverenumo klausimais ir apie padėtį
Norvegijos užsienio reikalų ministras
lietuviu, ar bus padarytas komunis pasaulio kraštus. VLIKas ėmėsi iniciaty okupuotame krašte, lietuvių pilietinių
tinės Maskvos klusniu pastumdė vos organizuoti Pasaulio Lietuvių Ben bei religinių teisių pažeidinėjimus, inten paragino si vietinę valdžią paleisti iš
druomenę, kuri apjungtų tautiečius emi- syvią kolonizaciją ir rusifikaciją. VLIKo tremties Nobelio Taikos premijos laurea
liu.
Iki šiol visi persekiojimai ir vis gracijoie, o jos padaliniai 'įvairiose šaly inciatyva buvo paruoštos studijos apie tą asademiką Sacharovą ir jam leisti
naujos pmklės nuodyti lietuvio pro se puoselėtu lietuvių literatūrą, meną, pa sovietų-nacių sąmokslą prieš Baltijos vaL drauge su žmona emigruoti į Vakarus.
tą ir širdį, Maskvos užmačių nepa pročius bei palaikytų lietuvybę svetimuo stybes, ginkluotą lietuvių rezistenciją po Ministras išreiškė viltį, kad šis prašymas
teisino. Lietuvių tauta, kaip tas se kraštuose. VLIKas 1949.VI.14 paskelbė kario metais ir kitoms aktualiomis temo bus išklausytas, atsižvelgiant į labai pa
blogėjusią akademiko Sacharovo sveika
mis.
ąžuolas prie Nemunėlio, stovi tvir Lietuvių Chartą ir P.L.B. nuostatus.
tai ir atkakliai kovoja su siuntan- VLIKas emigracijoje suorganizavo EL VLIKas palaiko artimus ryšius su Lie tą.

VLIKas
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KAZIMIERO METAI

LIETUVOJE
Kaune 400,000 gyventojų
Alfredo Kajausko šeimoje gimė sūnus,
kuris tapo 400 tūkstantuoju miesto gy
ventoju. XIX amžiaus pabaigoje gyvento
jų surašymo duomenimis Kaune gyveno
73,000 žmonių. 1958 m. buvo 200,000, o
1969 m. — 300,000.

Naujas laivas
Klaipėdos „Baltijos“ laivų statykloje
nuleistas i vandentį naujas žvejybos tra
leris „Vilnius“. Šis laivas — pirmasis iš
naujos serijos, skirtas moksliniams ty
rinėjimams ir žuvies telkinių paieškoms.
Laivą suprojektavo Leningrado specialis
tai.

Pradeda naudoti akrilaną
Kauno „Kaspino“ tekstilės galanterijos
fabriko audėjai pradėjo austi naujus už
tiesalus iš akrilano, o netrukus parduotu
vėse pasirodys čia išausti vaikiški šali
kai, užuolaidėlės ir kitokie nauji gami
niai. Iš viso 22.

Dusetų lenktynės
Vasario 4 d. Dusetų Valstybinio žirgy
no hipodrome prasidėjusiose tradicinėse
žiemos lenktynėse dalyvavo 105 ristūnai
žirgai. Važnyčiotojai varžėsi dėl vienuo
likos prizų.

Kelmiškiai Čekoslovakijoje
Kelmės rajono saviveiklininkų grupė
vadovaujama kultūros skyriaus vedėjo
H. Smilgio, buvo išvykusi koncertuoti į
Čekoslovakiją. Koncertavo Prahoje, Bra
tislavoje, Brno ir kituose miestuose.

Geriausia melžėja
Rokiškio rajono Salų tarybinio ūkio
melžėja Genovaitė Kraveevičienė tapo
melžimo pirmūne: pernai iš kiekvienos
pirmaveršės ji primelžė po 3400 kg pieno.
Ją mokė kita garsi melžėja — Zofija Birienė.
„Valstiečių laikraštis“ priminė, kad
Genovaitės tėvą, buvusį apylinkės Tar
ybos pirmininką, ir jos senelį P. Dručiūną nužudė piktadariški nacionalistai.

Mirties bausmė A. Vitkui
1982 m. lapkričio 26 d. Šiauliuose buvo
nužudytas kriminalinės milicijos kapito
nas Z. Meškauskas.
Šį nusiKaltimą, būdamas girtas, padarė
A. Vitkus. Teismas nuteisė jį mirties baus
me sušaudant. Malonės prašymas atmes
tas. Nuosprendis įvydytas.

Pirtis jau baigia
Ariogalos sodininkystės tarybinio ūkio
Gėlu vos gyvenvietės gyventojai
nusi
skundė, kad uždelsta pirties statyba. Vai
sių ir daržovių ūkio ministro pavaduo
tojas J. Ašembergas pranešė, kad pirties
vidaus apdailos darbai paspartinti. Da
bar 10 vietų pirtis jau baigta.

Kiauri kibirai
V. Valentą iš Palangos „Tiesoje“ skun
džiasi, kad praėjusių metų pabaigoje nu
pirktieji Klaipėdos tiekimo įmonės par
duotuvėje kibirai visi buvo kiauri. Iš
viso nupirko penkiolika.

Prekių keitimo taisyklės
Prekių keitimo taisyklės, kabančios vi
sose respublikos pramoninių prekių par
duotuvėse, sako: jeigu pirkėjas pastebėjo,
kad nusipirko daiktą su broku, jis turi
kreiptis į tą pačią parduotuvę. Reikia at
nešti ne tik pirkinį, bet ir čekį. Prekė su
defektu pakeičiama į gerą.
Irena Pociuvienė iš Tytuvėnų „Tiesoje“
rašo: „Prieš du mėnesius Šiauliuose, Dai
nių mikrorajone esančioje gatavų rūbų
parduotuvėje .Aidas“ pirkau „Lelijos“ su
sivienijimo siūtą moterišką paltą, kainuo
jantį 353 rublius 50 kapeikų. Pasimata
vau, rūbas pasiūtas kaip man. Nusipir
kau. Namuose pastebėjau, kad brokas.
Vienas palto skvernas buvo kito atspalvio
ir skirtingo audimo. Maniau, kad tokį
aiškų broką galėsiu lengvai pakeisti į ge
rą gaminį. Deja, kiek vargau, nesugebė
jau jo pakeisti. Nei Išmesti, nei laikyti...“

Geriausia valgykla
41-slos vidurinės mokyklos valgykla
pripažinta geriausiai aptarnaujančia Kau
no miesto bendrojo lavinimo mokyklų
moksleivius. Valgyklos gamybos vadovė
V. Kunigomene sako: „Stengiamės gamin
ei vaikų labiausiai mėgstamus patiekalus,
vyresniems moksleiviams duodame pa
didintas porcijas“.

Su diplomais — į ūkius
Žemės ūkio akademijoje pa Skyrimus
gavo aukštąjį mokslą bebalgią agrono
mai, inžinieriai, elektrikai, mechanikai,
hidrotechnikai, miškininkai — iš viso dau
giau kaip 500 būsimųjų specialistų. Dau
gelis jų sugrįš ‘į gimtuosius ūkius.
I gimtuosius ūkius netrukus išvyks ir
54 veterinarijos gydytojai.
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gėdą? Išdaviku savo tautos niekas ne
nori būti.
Pasimokykime iš praeities: XIX am
Neatsimenam kovų, įtampos ir džiaugs žiuje Lietuva pamažu nyko, nes nyko jos
mo, kuris buvo Lietuvoje nepriklausomy kalba. Be Basanavičiaus būtumėm pasu
bės laiku, bet bandykim suprasti tai, žiū kę jotvingių likimo keliu. Neapsimoka ri BRONYS RAILA RADIJO PREMIJOS
LAUREATAS
rėdami į tuos, kurie tikrai atsimena, ban zikuoti savo turto praradimu — būkime
dykim pergyventi
sapno išsipildymą. ištikimi. Tad kalbėkime, rašykime, skai
JAV LB Kultūros taryba savo 1984 m.
Teišsipildo tas sapnas ir brangiausias lai tykime, galvokime, sapnuokime ir mylė vasario 1 d. posėdy 1983 metų Radijo pre
mėjimas — Lietuvos išlaisvinimas. Be kime lietuviškai! Kartu su poetu Kaziu miją paskyrė Broniui Railai, įvertindama
žiūrėdami gal išmoksim svajoti, užsimo Bradūnu tariu:
jo beveik 50 metų radijo žurnalistikos
ti didiems darbams. Gal suprasim, ką
darbą. Tuo darbu jis lietuvių tautai di
reiškia atsiekti istorinį siekį. Ar mes, ar Būk ramus, amžinasis Lietuvi,
džiai nusipelnė ne tik būdamas Kauno
Laiko
audros
Tavęs
tenutrenks.
išeivijos vaikai, padarysim ką verta at
valstybinio radijo nuolatiniu bendradar
minti daugiau ka.ip 75 metus? Gal, ir gal Tautos širdį nuo mirtino šūvio
biu, bet ir išeivijoje talkindamas Radio
Mūs gyvybė, 'kaip skydas, pridengs.
ne...
Liberty programoms gerai išmąstytais ko
Minėkim tuos, kurie svajojo ir po ilgo Ir matau — amžių ūkanos švinta,
mentarais, skirtais okupuotos Lietuvos
košmaro pabudo sapno išsipildyme. Jie iš Ten žengi kaip rytojaus 'žmogus.
klausytojams, šitie komentarai yra iš
tikrųjų herojai, ne vien dėl savo atsieki- Tavo galvą ^žvaigždynai apkrinta,
leisti dviem knygom, pavadintom „Raibos
mų, bet ir dėl savo atsiminimų. Tie atsi Tavo sieloje gyvas dangus.
agavos“ ir „Kitokios Lietuvos ilgesys“,
minimai, nors ir ne mūsų, yra vienin
Vienybėje su kovojančia tauta, kiekvienoje po šimtą prakalbų.
telė rodyklė į tą dvasią, kuri leis ir mums
šios premijos 1000 dol. mecenatas —
Gytis Liulcvičius
sukurt savo Vasario 16 dienas. Nepasi
Lietuvių Fondas.
naudoję ta rodykle, nebūsim verti atsi
JAV LB Kultūros taryba
minimų ir jokių minėjimų.

VASARIO 16 IR JAUNIMAS
MIELAS PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIME!
Vasario 16 yra lietuvių tautos svarbiau
sia šventė. Diena kurioj švenčiame Lietu
vos Nepriklausomybę, prisimenam kaip
mūsų tėvai, tėvukai, ir proseneliai gyve
no Lietuvoje, gerbiame tuos, kurie kovojo
ir žuvo už Lietuvos laisvę.
Vasario 16 ne tik mes pagerbiame savo
praeities didvyrius, bet taip pat gerbiame
visus tuos, kurie šiandieną aukojasi už
mūsų brangią tėvynę Lietuvą. Meldžia
mės už visus tuos, kurie priešinasi oku
pantui, spausdina ir platina LKB Kroni
ką, kenčia ir žūsta, kad pasaulis Lietuvos
nepamirštų, kelia tautinę sąmonę, kad Lie
tuva nepranyktų lietuvių širdyse.
Vasario 16 suteikia mums progą pagal
voti apie mūsų tautos dabartį, pasisemti
stiprybės iš mūsų tautos garbingos pra
eities ir su atnaujintu ryžtu žengti drą
siai į ateitį.
Šitokiai svarbiai šventei reikia pasiruoš
ti. Todėl kviečiu visus perskaityti Lino
Palubinsko ir Gyčio Liulevičiaus išdėsty
tas mintis, susietas su Vasario 16 švente
ir mūsų lietuvybe!
Linkiu visiems maloniai ir prasmingai
praleisti šių metų Vasario 16!
TEŽYDI VĖLEI LIETUVA!

Ginta Palubinskaitė
PLJS Korespondentų Kolektyvo
Pirmininkė

VASARIO 16
Vasario 16 nėra tik įprastų minėjimų, ap
dulkėjusių atsiminimų ir himnų giedojimo
diena. Dažnai lieka toks įspūdis, ypač
tiems, kurie gimėm ir augom išeivijoje.
Nematę laisvos Lietuvos, mums sunku
net įsivaizduoti jos gimimo — nepriklauso
mybės paskelbimo. Nejaučiam ryšio tarp
tų jausmų, kurie kyla vyresniems, ir to,
kas scenose skaitoma. Poezija, montažai,
lietuviškos dainos — viškas gražu, bet
tai estetiškas grožis, ne širdį virpinantis
pergyvenimų atsiminimas.
Daug ką prarandam šitaip galvodami
ir spręsdami, kad Vasario 16 neturi mums
aktualaus pagrindo. Tas pagrindas egzis
tuoja, gal net tyresnis mums, negu vyres
niems. Vasario 16 yra idealo šventė, yra
pasidžiauigimas tuo, apie ką svajoja kiek
vienas. Minėdami Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, minim kažką daug dides
nio: viso pasaulio žmonių pasitikėjimą
savimi. Lietuva yra pavyzdys to heroiz
mo, kuris įtikina žmones, tautas, kad pa
sauli jie gali pakeisti.
Ta pati dvasia, kuri varė Amerikos re
voliucionierius prieš anglus: ta pati
dvasia, kuri verčia žmogų stengtis, ban
dyti ir svajoti; ta dvasia dvelkia kiekvie
noje vietoje, kur lietuviai mini Vasario
16 dieną. Pasižiūrėjus 'į veidus, gali maty
ti, kad daug kam, ypač vyresniems, ta
laisvė buvo gyvenimo giliausias troški
mas. Tuose pačiuose veiduose
matyti,
kad to troškimo išsipildymas yra svar
biausias gyvenimo siekis.

1984 'm. vasario 16 d. Nr. 7 (1694)

Linas Palubinskas

IŠTIKIMYBĖ
Rausiuos po Chicagos universiteto tre
čio aukšto knygyno lentynas. Suradęs
„Kalbos kultūros“ naujausius numerius,
skubu opesnius straipsnius nukopijuoti.
Netrukus turiu visą krūvą popierių, pri
pildytą lietuvių kalbos žiniomis. Čia su
žinau apie pasipūtimo reikšmės posakius,
ten — apie taisyklingą įvardžių vartoji
mą... Lietuvių kalbos išlaikymas dažnai
reikalauja nepaprastų pastangų. Nenorom
reikia prisipažinti, kad šeštadieninės mo
kyklos neąstengja jų auklėtiniams pakan
kamai įskiepyti lietuviškos dvasios: ne
žiūrint kaip bandome išsikalbėti, išeivi
jos lietuvių kalbos lygis yra labai kritęs.
Ar yra priežasčių ir pasiteisinimų?
Spaudos draudimo laikai jau seniai bai
gėsi — galime laisvai raštus spausdinti
lietuviškai, tai kur dingo gyvos kalbos
vartojimas? Atsakymas toks: pasiteisini
mų nėra, nebuvo ir nebus. Tačiau girdisi
kalbos apie lietuviškumą be lietuvių kai
bos. Neužmirškime, kad tautos „kalboje
gyvena bei veikia tautos vaizduotė, jos
jausmai, jos protas, jos išmintis ir jos
patyrimas,“ pasak A. Maceiną. Atsi
žadėdami kalbos, atsižadėsim ir to tau
tos sando. Ta „lietuvybė“, kuri liks, bus
labai dirbtina. Netekus lietuvių kalbos,
nebebus ir prasmės išlaikyti mūsų tautinį
vienetą — prarasim tą vienybę kuri mus
jungia. Neapsigaukime — be lieuvių kal
bos, dings ir lietuviai. Lietuva teegzistuos
tik kaip geografinis žemės plotas. Kalbos
išlaikymas reikalauja atkaklumo, atsparu
mo — pasiduodami, išduosime tautą. Be
veik vienintelė galimybė lietuvių kalbai
išlikti mūsų tarpe yra kūrimas lietuviškų
šeimų, kuriose būtų kalbama lietuviškai,
atkurta lietuviška aplinka. Jokia šešta
dieninė mokykla, nežiūrint jos ir aukštos
kokybės, neįstengs per 30 dienų metuose
išmokyti vaiką lietuviškai — vadovėlio
skaitymas niekados neatstos gyvos kalbos
vartojimo. Ar apsispręsim už garbę, ar
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Gilbert de Lainnoy 1413 metais aplankęs Vilnių rado
Aukštąją pilį jau atstatytą. Pilį supo pylimas ir akmeninė
siena. Bet viduj daug trobesių dar ir tuomet būta medinių.
Aukštąją pilį dvi galerijos jungė su žemąja, kurią taip
pat juosė pylimas, žemojoje pily gyveno Didysis Vytau
tas su savo dvaru. Pats miestas buvęs dar silpnai atstaty
tas. Tarp daugumo medinių mažų namukų skyrėsi keletas
mūrinių bažnyčių.
Skubiai pradėta taisyti susenusi katedra. Buvo pasta
tyta kur kas didesnė ir gražesnė gotikos stiliaus bažnyčia.
Bažnyčių pagražinimu susirūpino pats Vytautas ir jo žmo
na- Jis paskyrė katedrai daug dovanų, jų tarpe daiktus,
atgabentus po Žalgirio mūšio iš Prūsų: šv. knygas, indus,
apeigų drabužius ir paveikslus.
Vytautas, pasinaudodamas plačiais giminystės ryšiais
ir aukštais draugingais santykiais su Rusija, Kostantinopoliu, totorių chanais ir Vakarų Europos valstybėmis, pri
traukė į Vilnių daug pirklių, amatininkų ir specialistų.
Taip 1397 m., pergalėjęs totorius, dalį jų perkėlė į
Lietuvą ir apgyvendino pačiame Vilniuje, Lukilšky. čia
jiems leido pasistatyti savo mečetę. Aukštesniojo luomo
totoriai gavo žemės ir turėjo apsiimti karo įmetu savo lėšo
mis išstatyti tam tikrą kariuomenės skaičių. Neturtingie
ji nuolatos turėjo tarnauti kariuomenėje ir sudarė taip
vadinamą Vytauto „totorių sargybą“. Likusieji totoriai
vertėsi daržininkyste ir smulkiąja prekyba. Kai kurie jų
tarnavo turtingesniems Lietuvos bajorams. Nuo to laiko
ir atsirado Vilniuje Totorių gatvė, kuri vedė iš pilies į
Luklškį. Be to, Vytauto viešpatavimo laiku leista apsigy
venti Lietuvoj daugeliui žydų, kurie nuo tol Lietuvos mies
tų, ypač Vilniaus, gyvenime ima vaidinti žymų vaidmenį.
Tuo būdu Vilniaus gyvenimą Vytautui pasisekė vėl

Su lietuviais
pasaulį/įe

SUKAKTUVINIAI LEIDINIAI

Kovo 4 sukaks 500 metų nuo Lietuvos
jaunimo globėjo — šv. Kazimiero — mir
ties. Tą dieną lietuviai visame pasaulyje,
ne tik Vakaruose, bet ir okupuotoje tėvy
nėje, prisimins savo šventąjį, kuris švie
čia mūsų tautai bei mums padeda asme
niniuose gyvenimo rūpesčiuose.
Šiai nepaprastai progai atžymėti Ame
rikos Lietuvių Katalikų Federacijos pas
tangomis buvo sudarytas Švento Kazimie
ro sukakčių komitetas. Sukaktuviniai me
tai pradedami šių metų kovo 4 Romoje
bažnytinėmis apeigomis, Jo Šventenybei
popiežiui Jonui Pauliui II vadovaujant.
Metai bus baigiami rugsėjo 1 ir 2 Toron
te, Kanadoje, katalikų kongresu ir sukak
čiai specialiai sukurta oratorija, šalia iš
kilmių Romoje ir Toronte komitetas yra
atlikęs eilę darbų.
Tų darbų tatpe komitetas išleido šv.
Kazimiero gyvenimo trumįpas studijas
lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis. Jas
jau galima užsisakyti per Šv. Kazimiero
sukakčių komiteto būstinę, kuri veikia
Lietuvių Katalikų Religinės Šaipos patai
pose.
Prof. Simo Sužiedėlio lietuviškoji lai
da kainuoja 5 dol. plius 1 dol. už pašto
išlaidas. Užsisakant 10 ar daugiau lietu
viškų knygų, duodama 25 proc. nuolaida.
Angliška brošiūra, kurią paruošė Pily
pas Snabeikis, gaunama tik už 50 centų.
25 proc. nuolaida bus skiriama tiems, ku
rie užsisako 100 egzempliorių ar dau
giau.
Vytauto Dambravos ispaniška knygu
tė apie šv. Kazimierą gaunama už auką.
Šie leidiniai suglaustai nušviečia vienin
telio lietuvio šventojo bruožus. Jie pratur
tins kiekvieno susipratusio lietuvio bi
blioteką bei atliks svarbia publicistinę
funkciją vietinių šv. Kazimiero minėjimų
ruošoje.
Leidinius galima įsigyti Lietuvių Kata
likų Religinėje Šalpoje. Čekius rašyti
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS
AID vardu ir siųsti 351 Highland Blvd.,
Brooklyn, New York 11207.

BRONIUS KVIKLYS KULTŪROS
DARBUOTOJO PREMIJOS LAUREATAS
JAV LB Kultūros taryba savo 1984 m.
vasario 1 d. posėdy nutarė 1983 metų
Kultūros darbuotojo 1000 dol. premiją pa
skirti Broniui Kvikliui, įvertindama jo
šakotus ir vaisingus etnografinės srities
darbus. Daugelį metų jis paskyrė, rink
damas medžiagą, rašydamas ir leisdamas
tris tomus veikalo „Mūsų Lietuva“, po
tomą apie kiekvieną Lietuvos vyskupiją
bei kraštotyriniais klausimais talkinda
mas Lietuvių Enciklopedijai. Neįkaino
jamos vertės turi jo sunkiomis sąlygomis
į užsieni išvežti bei išsaugoti lietuvių
senieji raštai, draudžiamoji ir pogrindinė
spauda.
JAV LB Kultūros taryba

POETO NYKOS NILIŪNO
EILĖRAŠČIAI PRANCŪZIŠKAI
Belgijos sostinėje leidžiamas kūrybos ir
kritikos žurnalas „Le journal des poetes“
praėjusių metų rugpjūčio-rugsėjo numery
je išspausdino profesorės Birutes CiplijauskaStės ir Nicole Laurent Catrice pa
ruoštus lietuvių poeto Nykos Niliūno
eilėraščių vertimus į prancūzų kalbą. Tai
antologinis — viso pasaulio poetų nume
ris, kuriame Nyka Niliūnas atstovauja lie
tuvių poezijai. Anksčiau — 1982 metų
8-tame numeryje — žurnalas yra atspaus
dinęs Marcelijaus Martinaičio eilėračių
vertimų drauge su lietuvišku tekstu. Ver
timai buvo parengti tų pačių vertėjų: pro
fesorės Ciplijauskaitės ir Catrice.

NAUJI (POGRINDŽIO LEIDINIAI
Vakarus pasiekė naujas LKB Kronikos
numeris (Nr. 61),
išleistas Lietuvoje
1984 m. sausio 6 d., ir „Aušros“ Nr. 36/76,
datuotas 1983 m. balandžio mėn

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Laiškai lietuviams, gruodžio mėn. nr.
Tėvų Jėzuitų religinės ir tautinės kultū
ros mėn. žurnalas. Adresas: 2345 W. 56th
St., Chicago, UI. 60636

atgaivinti. Esant gyviems prekybos santykiams su daugy
be šalių, Vytauto iždas sparčiai didėjo.
1415 metais aplankė Vilnių Jogaila. Vytautas jį iš
kilmingai sutiko ir tikrai karališkai apdovanojo: apie
180.000 sidabrinių rublių, keturiasdešimts brangių kailių,
šimtą kumeliukų ir šimtą puikiausių drabužių.
Aukštos kilmės svetimšaliams, keliaujantiems per
Lietuvą, Vytautas visa, kas jiems būdavo reikalinga, do
vanai suteikdavo.
štai kaip minėtas Gilbert de Lannoy aprašo Didįjį
Vytautą: „Tas kunigaikštis yra didis valdovas. Kalba, kad
jis privertęs sau nusilenkti jau dvylika ar trylika valsty
bių. Savo reikalams arklidėse jis laiko 10.000 arklių. Tra
kuose jis turi ididžiausią žvėryną, kuriame yra daugybė
įvairių paukščių, žvėrių ir gyvulių: taurai, laukiniai asi
lai, šernai, laukiniai arkliai, meškos, briedžiai, stirnos ir
daugybė kitokių retų gyvulių“.
Vilniaus reikšmė kitų plačiosios Lietuvos miestų tarpe
tiek pakilo, kad net metropolitas 1415 metais persikėlė iš
Kijevo, kur jam buvo skirta lig šiolei gyventi, į Vilnių.
Savo viešpatavimo pradžioj Vytautas, matydamas di
delį Vilniaus gyventojų skurdą, atleido jiems įvairius mo
kesčius. Vilnius plačiai pagarsėjo ir buvo skaitomas vienu
geresnių Europos miestų. Jo prekybos santykiai siekė to
liausia esančias pasaulio valstybes.
Jausdamas savo galę ir Lietuvos valstybės pasaulio
akyse nusistovėjusį autoritetą, Vytautas sumanė visai at
sikratyti lenkų, su kuriais Lietuvą buvo surišęs žinomas
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Jogailos ir lenkų karalai
tės Jadvygos susituokimas, ir užsimojo pasiekti pilnos ne
priklausomybės.
Buvo gandų, kad Vytautas,sukvietęs į Vilnių visos Lie
tuvos bajorus, išrodė jiems, kiek kenčia Lietuvos reikalai
nuo lenkų noro krašte šeimininkauti ir kiek tas žemina
visą tautą. Lenkai pajuto pavojų. Jie pradėjo dar smar
kiau skverbtis į Lietuvą, darė pastangų surišti ją su Len
kija. Lenkų griežtos akcijos rezultate Lietuvos separatingi bajorai turėjo pasirašyti Gorodlės uniją.
Pirm visa ko lenkai stengės patraukti savo pusėn di
džiūnus ir bajorus, suteikdami lenkų šlėktų teises ir pa
čiuose Lenkuose. Bet jie nei tuomet nei vėliau nebuvo pil
nai Lietuvos vyrų pasitikėjimo įgiję. Visuose dokumentuo
se, kur tik nors mažiausia proga pasitaikydavo, Lietuvos

NETEKOME DRAUGO
MIRĖ iEDZARD SCHAPER
1984 m. sausio 29 d. Berne (Šveicari
joje) mirė, sulaukęs 76 metų amžiaus,
rašytojas Edzard Schaper, didelis lietu
vių ir kitų baltų tautų bičiulis ir jų tei
sių gynėjas.
Gimęs 1908 m. tuo metu Prūsijai priklau
šiušiame Ostrove, Schaperis po ilgesnį
laiką t> Ūkusių klajonių dar Estijos lais
vės laikais, 1930 metais pastoviai apsi
gyveno tame krašte, kur tarytum surado
naują tėvynę. Jis artimai susigyveno su
Estija bei kitais Baltijos kraštais, įskai
tant Suomiją. Jis dirbo spaudos darbą ir
buvo United Press korespondentas. Tuo
pat metu Schaperis pradėjo rašytojo kar
jerą. Jis rašė vokiečių kalba.
Maskvos 1940 metais prieš Baltijos vals
tybes pavartotas smurtas privertė jį pasi
traukti į Suomiją. Ten jis įstojo į suomių
kariuomenę ir dalyvavo karo veiksmuose
prieš maskvinius įsibrovėlius. Karo pa
baigoje Schaperis atsidūrė Švedijoje, o
iš ten 1947 m. atvyko į Šveicariją, kur
pastoviai apsigyveno ir pasidarė jos pilie
tis. Fribourgo universitetas suteikė jam
garbės doktoratą, o Brigo miestas, kur
jis ilgesnį laiką gyveno, išrinko jį savo
garbės piliečiu.
Šveicarijoje Schaperis pasireiškė kaip
našus rašytojas. Daugelis jo pasirinktų
temų paimta iš Baltijos tautų gyvenimo,
keliuose veikaluose figūruoja kaip vaiz
duojamieji asmenys lietuviai. Jo literatūri
nė veikla susilaukė šveicarų ir tarptau
tinių aukštų premijų.
Ypač savo buvimo Šveicarijoje pirmai
siais metais E. Schaperis veikliai įsijun
gė į baltų tautų, ypač lietuvių, Maskvos
pamintų teisių gynimą. Jis pakartotinai
sukūrė radijui skirtus vaizdus, laikė pa
skaitas, skelbė spaudoje straipsnius ir t.t.
Kai Schaperio vardas ėmė vis labiau gar
sėti, jo daugelio paskaitų tekstai paskelb
ti vienu metu žymiuose šveicarų, vokie
čių ir austrų dienraščiuose. Baltų temo
mis išleista kelios paskaitos kaip atskiros
brošiūros.
Vienu žodžiu rašytojas didžiai nusipel
nė kaip lietuvių ir kitų baltų tautų var
do garsintojas ir jų gynėjas Vakarų Eu
ropoje
Paskutiniais keleriais metais E. Scha
peris pasirinko sostinę Berną kaip savo
būstinę. Jis apsigyveno netoliese nuo
mūsų tautiečio Dr. A. Geručio ir su juo
neretai susitikinėjo. Iki pat amžiaus pa
baigos jis domėjosi lietuviškais reikalais.

PAMINĖS VASARIO 16 D.
Taip pat ir šiais metais JAV Senatas
ir Atstovų Rūmai specialiuose posėdžiuo
se paminės Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo sukaktį. Tuose posėdžiuose
įvairūs amerikiečiai senatoriai ir kongres
I menai, prisimindami Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo metines, išreiškia sa
vo solidarumą lietuvių tautai, paremia da
bar jos vedamą kovą už Lietuvos laisvės
atstatymą. Posėdžiai yra pradedami mal
da. šiais metais Atstovų Rūmų posėdyje
maldą sukalbėti yra pakviestas vyskupas
Vincentas Brizgyys.

atstovai pabrėždavo savo reikalų skirtingumą.
Romos imperatorius Zigmantas, pilnai Vytauto norui
nuo lenkų atsipalaiduoti pritardamas, žadėjo Vytautui at
siųsti karaliaus karūną ir skatino padaryti jau pribrendu
si žingsnį. Jis aiškiai nurodė, kad tokiam valdovui, kaip
Vytautas, negalima pasilikti pirmykštėj gan neaiškioj
padėty.
Lucke 1429 metais buvo rengiamas kai kurių valdovų:
Romos, Danijos ir Lenkijos karalių ir Krymo chanų —
suvažiavimas.
Vytautas pasiruošė tame suvažiavime iš Lenkijos ka
raliaus ir Senato išgauti sutikimą karaliaus karūna vai
nikuotis. Bet jo apsirikta. Visi lenkų senatoriai griežtai
tam pasipriešino. Jie dargi reikalavo Romos imperatorių
iš suvažiavimo pašalinti, nes aiškiai suprato, kad jis Vytau
tui pritaria ir net padeda. Jogaila priešingų žygių padary
ti nedrįso ir apleido suvažiavimą. — „Aš padarysiu sa
vaip, jei norėsiu“, rūsčiai tarė lenkams, taip pat susirin
kimą apleisdamas Vytautas.
Tačiau Vytautas nesiliauja siekęs savo tikslo.
Vėliau imperatorius Zigmantas pakartotinai pažadė
jo karūną atsiųsti į Vilnių.
Vytautas pasirengė iškilmingai vainikuotis ir sukvie
tė į Vilnių daug aukštų svečių. Atvyko Maskvos ir Tveriaus
kunigaikščiai, Ordino magistras, Totorių chanai, daugy
bė Lietuvos ir Rusijos didžiūnų ir bajorų. Buvo ir Lenkų
karalius Jogaila. Laukė imperatoriaus Zigmanto pasiun
tinių, kad pradėtų iškilmes. Bet lenkai nesnaudė. Pasta
tyta jų sargyba sugavo pasiuntinius ir sulaikė Vytauto ne
kantriai laukiamą karūną. Veltui senas, žilas, tiek savo
krašto gerovei jėgų padėjęs, kunigaikštis laukė karūnos,
žinia, kad karūna sulaikyta, suteikė šiam galiūnui mirti
ną smūgį. Veltui Vytautas kreipės į Jogailą, prašydamas
padėt jam. Jis atsakymo negavo.
Savo amžių nuolatinėse kovose praleidęs, daugybę ga
lingų priešininkų nugalėjęs, viso civilizuoto pasaulio savo
protu ir drąsa pagarbą užsitarnavęs, vienas didžiausių to
meto valdovų, Vytautas Trakų pily tais pačiais metais mi
rė ir tapo palaidotas Vilniaus katedroj, kur lig šiolei jo
karstas tebėra.
Paskutinis į Jogailą kreiptas Vytauto prašymas buvo:
— Neskriausti Lietuvos. Neatimt jos teisių sugrąžinti
jai laisvę.
(Bus daugiau)
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KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN
NIJOLĖS SADŪNAITĖS PRISIMINIMAI
(4)

1975 m. birželio 17 — po teismo nuo
sprendžio, juodas kalėjimo „varnas“ (juo
da skarda apdengta kalėjimo mašina) ma
ne parvežė į KGB rūsius, tik šį kartą la
bai trumpam — vos porai dienų. Sekan
čią po teismo dieną man davė trumputį
pasimatymą su 'broliu Jonu SADŪNU.
Prieš pasimatymą kareivis nuvarė mane į
vienutę, kur KGB felčerė išrengė mane
nuogai ir viską nuodugniai iškratė. Ta
pati „medicininė procedūra“ man teko ir
po pasimatymo. Brolis man atnešė tam
siai raudoną rožę, kurią KGB prižiūrėto
jai ilgai krėtė —■ peržiūrėjo kiekvieną
žiedlapi, o gal ką paslėpė?! Per pasimaty
mą, mane su broliu pasodino atokiai, mus
skyrė stiklo užtvara ir platus stalas, o
kalinių sargas visą laiką nenuleido nuo
mūsų akių ir vis pertraukdavo mūsų kal
bą, reikalaudamas kalbėti tik nereikš
mingais buitiniais klausimais, kitaip gra
sino pasimatymą nutraukti. Po pasimaty
mo brolis norėjo perduoti man maisto ir
rūbų kelionei į Mordovijos konclagerį,
bet nieko nepriėmė. Čekistai liepė jam
tai atnešti sekančią dieną, o tada jam pa
sakė, kad aš jau išvežta, nors tai buvo są
moningas melas — mane, išvežė dieną
vėliau. Tai eilinis kankinimas — tepabadauja kelyje! Prieš išvežant mane į konc
lagerį, 1975 m. birželio 20, ta pati KGB
felčerė vienutėje mane iškrėtė, o karei
viai krėtė mano menkas maisto Ir rūbų
atsargas. Jie nuplėšė nuo saldainių net
popieriukus ir paėmė visus mano užra
šus. Po to, prigrasinę: „Atsisveikink su
Lietuva, daugiau jos nebepamatysi! Tu
mūsų rankose, ką norim su tavimi pada
rysime!“ — su „varnu“ išvežė į Vilniuje
esantį Lukiškių kalėjimą. Ten mane už
darė į cementinę spintą — vienutę, kur
galima tik sėdėti, aplink sienos, o prieky
— durys. Kiek pasėdėjus pradedi dusti
dėl oro trūkumo, bet tai nieko nejaudina
— „ne į kurortą atvažiavai“, — tyčiojasi
prižiūrėtojai. Išlaikę toje spintoje kelias
valandas, kareiviai mane nuvarė į „var
ną“ jau pripildytą kriminalinių nusikal
tėlių. Mane, kad atskirtų nuo jų, įgrūdo
į „varno“ geležinę spintą — vienutę, lyg
geležinį karstą kuriame tvanku, karšta,
trūksta oro, ir visus nuvežė į Vilniaus ge
ležinkelio stotį. „Varnas“ be langų, nieko
nematai, lyg gyvas palaidotas. Sovietų
imperijoj kalinys ne žmogus, su juo elgia
masi blogiau nei su gyvuliu — tai be
teisis vergas, nekenčiamas ir nuolatos
kareivių bei prižiūrėtojų moraliai ir fizi
niai kankinamas.

vėl pamačiau, kad tebežaliuoja medžiai ir
žolytė, aplink tiek erdvės ir dangus toks
didelis, visai ne toks, koks matomas pro
grotuotą langelį. Kokia laimė visa tai ma
tyti! Ačiū Kūrėjui už tą grožį! Tik mums
grožėtis nebuvo kada, nes visus paskubo
mis suvarė į netoliese stovėjusį vagoną.
Kalinių vagone, už storų geležinių grotų,
atskiri užtvarai, uždaromi geležinėmis
grotuotomis durimis ir užrakinami dide
le spyna. Mane uždarė vieną į dvivietę
užtvarą, o kriminalistus vyrus sukišo po
8 ar net 12 ’į keturvietes užtvaras. Medi
nis suolas naktį atstoja lovą. Aš galėjau
ant suolo atsigulti, o vyrai kaliniai, su
grūsti kaip silkės bačkoje, ne tik atsigulti,
bet ir atsisėsti ne visi turėjo kur. Korido
riuje, prieš mūsų užtvarus, vaikščiojo 3
kareiviai — sargai. Prieš mano užtvarą
visą laiką stovėjo kareivis su šautuvu,
nenuleisdamas nuo manęs akių, kad „ne
išgaruočiau“... Kareiviai keisdavosi kas 3
vai. Kaliniai jų klausinėjo ką aš pada
riau, kad mane taip saugo. Jie, kurių
daugumą jau po 4 ar 6 kartus teisiami,
niekada taip saugomų nematė. Labai nu
stebo sužinoję, kad sovietų imperijoje yra
dar sąžinės kalinių ir visi keikė sovietų
valdžią, kuri, anot jų, vienintelė kalta,
kad jie dabar taip nužmoginti. Kareiviai
šaukė, kad nesikalbėtume, negalima, bet
vėliau ir juos tas pokalbis sudomino. Dau
gumos širdyse c’rr liko žmogiškumo ki
birkštėlė, tik labai apnešta neapykanta ir
įvairiausio blogio pelenais — ateistinio
auklėjimo pasėka.Kelyje — etape kaliniui
duodama parai kepaliukas juodos labai
rūgščios ir neiškepusios duonos (tokią
duodavo ir KGB rūsiuose ir konclageryje,
— tai specialiai kaliniams kepama duo
na), kurios užvalgius ima skaudėti skran
dis, lyg ugnis degtų: ir keletą mažų —
piršto didumo, ištežusių ir labai sūrių
žuvyčių — kilkių. Aš to davinio nelipda
vau ir nevalgydavau, kad vėliau nesikankinti, nors laisvėje būdama viską galėjau
valgyti ir niekada skrandžio negalavimų
nežinojau, buvau visai sveika. Kaliniai gi
užvalgę kilkių prašydavo vandens trošku
liui numalšinti, o kareiviai tyčiodavosi iš
jų ir tyčia noy kelias valandas gerti ne
duodavo ■— tepasikankina! Vagone kilda
vo toks triukšmas ir keiksmai — tikras
pragaras. Pagaliau sočiai pasityčioję, ka
reiviai atnešdavo bidoną vandens. Kali
niai atsigėrę neužilgo imdavo prašyti, kad
juos išvestų į tualetą. Vėl kareiviai kan
kindavo kalinius ir keletą valandų tyčia
įų nevesdavo. Kiek daug žiaurumo 18-20
m. amžiaus kareivėlių širdyse! Jie beveik
visi su komjaunimo ženkliukais — „Leni
no anūkai“. Keikia ir blevyzgoja visai ne
nusileisdami kriminalistams. Tokia yra
komunistinė moralė.

Atvežę į Vilniaus geležinkelio stotį, ka
reiviai su šunimis mus visus išvarė iš
„varno“. Nuošaliai, kad žmonės nepama
tytų, mūsų laukė kalinių vagonas. Mus iš
Išvežus mus iš Vilniaus, po kiek laiko
rikiavo. Mane kaip „ypatingai pavojingą
sustojome ir mūsų vagonas 'kelyje prasto
valstybinę nusikaltėlę“ (taip sovietų va
vėjo visą parą. Maisto davinio sekančiai
dina sąžinės kalinius) pastatė pirmą, sau
parai niekas nebedavė, nes nebuvo numa
gojo 4 (keturi) kareiviai ir du šunys. Vi
tyta, kad kelionė į Pskovo kalėjimą už
sus kitus — keliasdešimt kriminalistų
truks dvi paras. Ir taip išsekę kaliniai bu
vyrų išrikiavo už manęs ir juos saugojo
vo priversti badauti. Po ilgų mano malda
tik keli kareiviai bei pora šunų. Kaliniai
vimu, kareiviai sutiko kaliniams išdalyti
stebėjosi ir klausinėjo, kur mane laikė,
tai, ką aš iš maisto dar turėjau, bet tai
kad esu tokia išbalusi ir išsekusi, nors ir
buvo tik lašas jūroje. Etapas — tai ypa
jie patys ne ką geriau atrodė.
tingas kalinių kankinimas: kelionė specia
Po 10 mėn. gyvenimo KGB požemyje — liai ištempiama iki mėnesio ar net dvie-

GYVENIMAS ŠRI LANKOJE
Audronė Ederienė iš Šri Lankos (Ceilono) (XII.15) rašo:
„...Greit bus 4 mėri. kai aš randuosi
Šri Lankos džiunglėse. Prie klimato dar
nepripratau, matyt, ir neaklimatizuosiuos.
Oras slegiantis, nes labai drėgna (90
proc.), tvanku. Labai daug kam sutrikus
kraujo apytaka, dideli galvos skausmai,
nes žemas kraujo spaudimas. Gerklė, slo
ga, panašiai kaip gripas, dažnas svečias
namuose. Jau trečią kartą sergu. Visi po
žymiai rodo, kad kaip ir maliarija sirgčiau. žmonės labiaii eina pas vietinį dakta
rą negu pas mūsiškį iš Miuncheno. Ran
ka ištinusi, pamėlynavusi — jis sako —
tai nieko; o kada vietinis daktaras pama
tė — išsigando. Su skalpeliu pjovė, tai
ritosi iš žaizdos kirmėlės. Baisu! Yra čia
tokios gražios mėlynai žalsvos musės, jos
ir deda kiaušinius į žaizdas ir tada virs
ta baisios žaizdos, kurios negyja po 5-9
savaites.
Aš gyvenu pačiame viduryje, — kalnuo
toje dalyje, — salos. Gamtovaizdžiai nuo
stabūs: kur tik bepažvelgsi, visur žalia,
žalia, bet su niuansais, kaip kilimai atro
do ryžių laukai, arbatos, prieskonių, taba
ko plantacijos. ... Mes turim namą su
trim kambariais. Namas atrodo gražiai ir
būtų geras, jei pro stogą nelytų tiesiai
ant valgomojo stalo ir į lovą. Pirmą kar
tą įgriuvo lubos į kambarlį, — uždėjo nau
ją stogą — lyja! Bet toks namas ne mū
sų vienų. Daugelis iš čia gyvenančių euro
piečių nepatenkinti siūlomomis gyveni
mo sąlygomis. Kiekvienas laukia darbo
sutarties pabaigos... Kur tik pasisuksi,
dejavimai, nedateklius visko. Prie tokių

blogų oro sąlygų vyrai priversti dirbti po
12 vai. į parą, šeštadieniais ir sekmadie
niais. Baisu! Su čia vietoje uždirbtais pi
nigais 10.000 rupis, t.y., 1.000 DM., neiš
siverčia nei viena šeima. Parduotuvėje
viskas 2-3-bai brangiau negu Vokietijoje.
Dešrų, kumpių — ir nesvajok. Mėsos bū
na ir gana pigiai, bet labai dvokia. Daug
kartų nupirkau ir išmečiau. Daug kas
gauna siuntinius iš Vokietijos. Nustebin
siu, kad čia nėra prieskonių, kaip papri
ka, basilikum, cinamonas. Yra, bet... kar
tu.
Vakar buvo šventė — gavo kiekviena
šeima nusipirkti po 4 dėžutes kompoto,
2 stiklainius obuolių košės, 3 paketėlius
juodos duonos, 2 dėžutes rūgščių kopūs
tų (valio!), 50 gr. riešutų, krienų, 1 stiklą
paprikos. Kaip karo metu — viskas nor
muota. Bet aš džiaugiuos šį tą gavusi
prieš šv. Kalėdas. Moterys piktos kaip
širšės. Ką bedarysi, ar nieko nedarysi,
neįtiksi. Pletkininkės baisios. Aš nebeinu
niekur. Kam reikia plaukus nusikirpti, at
eina. Taip užsidirbu sau duoną. Mano biz
nis eina labai gerai, į savaitę turiu po
2-3 žmones.
Laisvalaikiu važinėju motociklu po
džiungles ir kaimus, skaitau, siuvinėju,
verdu, kepu sau duoną. Pirmadieniais ir
ketvirtadieniais skraidau, antradienį —
anglį; pamokos, trečiadieniais, ketvirta
dieniais, penktadieniais žaidžiu tenisą.
Taip ir bėga nepastebimai dienos, savai
tės, mėnesiai. Ačiū Dievui, kad bėga. O
kaip aš laukiu tos dienos, kada galėsiu
skristi namo...“
Miuncheno Apylinkės V-bos
„Bendralaiškis“ >Nr. 2
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jų, kai normaliai tam užtenka dviejų —
trijų parų. Kalinių vagonai perpildyti. Jie
gi visi beveik be perstojo rūko blogiausią
tabaką — machorką, o vagono korido
riaus langeliai dieną neatidaromi, stiklai
matiniai, kad žmonės nematytų už grotų
vežamų išbalusių kalinių, todėl vagonas
pilnas melsvų dūmų taip, kad už kelių
žingsnių nieko nematyti. Nepratusiam
prie rūkalų svaigsta galva, pykina, lyg
apsinuodijus. Naktį šalta, nes -atidaro lan
gelius, dauguma kalinių labai menkai ap
sirengę, o naktys, net vasarą, dažnai
drėgnos ir šaltos, ką jau bekalbėti apie
žiemą. Vyrus politkalinius veža kartu
viename užtvare su kriminalistais, kurie
iš jų visaip tyčiojasi, viską atima ir dar
primuša. Kareiviai tik pakursto ir juokia
si, nes sąžinės kaliniai sovietų vadinami
„fašistais“ — mušk tokį! Kriminaliniai
nusirito į tokią amoralumo bedugnę, kad
būnant su jais viename vagone jauti di
džiausią moralinę kančią, nekalbant jau
apie tuos, kuriems tenka kartu su jais
konclageriuose būti. Ta_s, paskutiniu me
tu, sovietuose tapo kasdieniniu reiškiniu.
Čekistai dabar visiems grasina: „Pasodin
sime kartu su kriminalistais!“, arba „Už
darysime į psichiatrinę ligoninę!“, arba
„Pasamdysime žmogžudžius ir nužudys
šią naktį tave! Ir neliks tavęs!...“
(Bus daugiau)

Argentinoje gyvenantieji ukrainiečiai
sostinėje Buenos Aires surengė didingą
demonstraciją, protestuodami prieš Ukrai
nes okupacija ir paminėdami tragišką
50-ies metų sukaktį nuo ukrainiečių tau
tos genocido 1933-iais metais, kai Stalino
įsakymu buvo badu numarinti ir išžudy
ti apie septyni milijonai ukrainiečių. Keli
tūkstančiai Argentinos ukrainiečių visų
pirma susirinko prie Argentinos išlaisvin
tojo generolo San Martin paminklo, Bue
nos Ai’cs miesto centre, kur jaunimo at
stovas perskaitė jautrią deklaraciją, kvies
damas susirinkusius tylos minute prisi
minti ir pagerbti visus žuvusiuosius ukrai
niečius. Iš čia ukrainiečiai organizuotoje
eisenoje nužygiavo prie Sovietų Sąjungos
ambasados. Prie sovietų diplomatinės at
stovybės durų buvo padėtas kryžius su
spygliuotų vielų vainiku, aplink kurį tau
tiniais rūbais apsirengęs ukrainiečių jau
nimas sudarė garbės sargybą. Visi laikė
rankose degančias žvakes. Buvo iškelti
transparantai su šūkiais „sovietai šalin
iš Ukrainos ir kitų pavergtų kraštų“. De
monstracija buvo užbaigta sugiedojus Ar
gentinos ir Ukrainos himnus. Manifestaci
joje, solidarumo ženklan su ukrainiečių
tauta, dalyvavo ir Argentinos lietuvių
bendruomenės atstovai. Įvykį aprašė ar
gentiniečių spauda, o jo vaizdus perdavė
Buenos Aires televizija.
(Laikas)

S/icdtytaju tai&fau
DĖL „LAIŠKELIO ŠVEDIJOS IR KITŲ tačiau Švedijos statistikoj buvo užrašyti
Lietuvos piliečiais ir dėlto kai kurių klai
KRAŠTŲ LIETUVIAMS“
dingai laikomi lietuviais). Per tą laikotar
(„E.L.“ Nr. 3 1984)
pį dalis jų nuėjo amžinybėn, dalis persi
kėlė į kitus kraštus, taip kad šiuo metu
Abejotina, ar iš viso verta viešai ką sa lietuvių čia tėra tik apie 80. Iš kur „laiš
kyti dėl tokio, tiesą sakant, nerimto ir ne kelio“ autorius priskaito net 200, jis tik
gražaus „laiškelio“, prikrauto aibės bur vienas težino.
nojimų (pirmoj eilėj prieš Švedijos lietu
2. Straipsnely apie Švedijos lietuvių
vius), banalių bei naivių, dalinai antide menką dalyvavimą studijų savaitėj Augs
mokratiškų išsireiškimų ir kai kurių ne burge („E.L.“ nr. 35, 1983) jie visai nėra
sąmonių. Paklausykit (jei kas jo neskai dėlto ten ginami, bet tik nurodomos jų
tė): Švedijos lietuviai (o priedo ir kiti) — pačių pareikštos to nedalyvavimo priežas
tai „išpuvę bliūdai, sudrimbėliai, išsileidę tys. O kad jų vaikai „maišytose“ šeimose
pamidorai, nubarškėję nuo tautos“ ir pan. daugumoje nemoka arba tik silpnai moka
Tokių piktnaudžiavimų dar iki šiol neteko lietuviškai, čionykštė lietuvių bendruome
skaityti „E.L.“
nė (vadovybė ir tų vaikų tėvai) ten ne tik
Toliau seka kiti „gilūs, pamokantys“ nėra ginama, bet dargi barama. Tad „laiš
dėsty’mai, pav: „...lietuviškumą labai pa kelio“ autorius, matomai, klaidingai su
laiko lietuviška spauda (daugumo girdėta prato tas mintis ir per tai visai be reika
dar net pradžios mokykloj); ...jei kurie lo sukėlė sau „skausmo“.
skaito daugiau svetimos spaudos, tai jie
eina per niek lietuvių tautai (reta nesą
Greta „laiškelio“ lietuviams tame pačia
monė); ...visuomenė, organizacijos turi i'š me „E.L.“ nr. randasi ir Aur. Balašaitielietuvių reikalauti skaityti, prenumeruoti nės straipsnelis „Po lietuvių dienų“ iš
lietuvišką spaudą (tik nenurodo, kas ir Amerikos. O koks jis sklandus, gražus,
kaip tokią prievartą turėtų pravesti prak jautrus ir mielas! Ir toks artimas lietuvio
tiškai, nenusižengiant demokratiniams as dvasiai, toks konstruktyvus! Tiesiog kontmens laisvei ir neliečiamumo principams) rastas aukščiau minėtam „laiškeliui“ lie
...ir kt.
tuviams!
Tas „laiškelis“, apart panašių išvedžioji
Miela p. Aurelija, neužmiršk „E.L
mų, yra pilnas daugybės klausimų (jų virš skaitytojų ir ateity!
20, paženklintų klaustukais). Tuos klausi
J. Kr.
mus skaitant, nenoromis prisimena senas
lietuvių priežodis: „Vienas mulkis gali dau
giau klausti, negu dešimt galvočių atsaky
ti“ . (Reikia pabrėžti, kad tas priežodis ne ŠV. KAZIMIERO KOMITETO VEIKLA
taikomas nei „laiškelio“ autoriui, nei šias
LIETUVOJE
eilutes rašančiam). Nėra prasmės bandy
ti į juos atsakyti, tačiau galbūt reikalinga
šv. Kazimiero 500 metų mirties sukak
pataisyti „laiškely“ porą pateiktų klaidi čiai minėt: veikianti komisija Vilniuje,
nančių faktų:
gautomis iš Lietuvos žiniomis, buvo susi
1. Lietuvių Švedijoj (atvykusių iš Lie rinkusi posėdžiui 1983 gruodžio 6 d.
tuvos) pagal Liet. Bendruomenės Valdybos
Lietuvoje sukakties minėjimą pradės
turimą sąrašą (su žinomais adresais ir be 1984 kovo 4 d. visos bažnyčiose, o užbaigs
jų) prieš maždaug 20 metų buvo 92 (ne rugpjūčio 26 d. Vilniuje prie šv. Kazimie
skaitant nemaža iš Lietuvos atvykusių lat ro karsto Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
vių ir kitų tautybių, kurie nėra lietuviai, Antakalnyje. Be to, nuo kovo 4 iki rug
pjūčio 26 d. kiekviena parapija raginama
šventąjį globėją iškilmingai paminėti, jei
kurioje bažnyčioje tame laikotarpyje pa
KRAŽIŲ (SKERDYNIŲ MINĖJIMAS
sitaikytų parapijos atlaidai.
Rugpjūčio mėn. 21 d. šv. Roko atlaidų
Komisija peržiūrėjo šv. Kazimiero at
metu buvo minima 90 metų sukaktis nuo minimui paruoštą medalio projektą, jį
kruvinųjų skerdynių, kurias vykdė caro priėmė ir tikisi po poros mėnesių turėti jį
pasiųsti kazokai.
nukaltą. Taip pat ruošiama šv. Kazimiero
Pradžioje buvo ruoštasi minėjimą da knygelė su paveikslėliu ir maldomis. Ne
ryti 14 d. Tą dieną Kražiai buvo pilni užilgo turėtų atspausti ir 1984 metų kuni
saugumo ir milicijos darbuotojų. Kražių gu kalendorių-žinyną. Atskiram šv. Kazi
klebonas buvo perspėtas, kad joks minė miero paveikslėliui su maldele bus panau
jimas neįvyktų. Klebonui pasakius, jog dotas Varnių bažnyčioje esąs šv. Kazimie
„tai caro darbai ir visi mes juos smerkia ro paveikslas — kryžius ir lelija prieš
me“, saugumo darbuotojas paaiškino, kad aistrų demoną ar amūrą.
neapsimestų kvaileliu, nes „pats puikiai
Lietuvos vyskupų ir vyskupijų valdy
supranta, kad čia ta pati druska“.
tojų sudaryta liturginė komisija yra pa
Nepaisant visų saugumo pastangų, mi ruošusi antrąją liturginio maldyno laidą.
nėjimas ;vyko. Bažnyčioje, jaunimo vado Knyga yra spausdinama, tikimasi gauti
vaujami, tikintieji apėjo kryžiaus kelius, šv. Kazimiero iškilmėms ar dar prieš Ve
pagerbdami gynusių Kražių bažnyčią au lykas.
ką.
Po šv. Mišių kun. J. Zdebskis keliais
žodžiais priminė tą baisų įvykį, kai upe
STRAIPSNIS APIE ŠV. KAZIMIERA
liais liejosi nekaltų žemaičių kraujas, nu
BOSTONO SPAUDOJ
dažydamas Kražantės upelį.
Kun. J. Zdebskis kalbėjo, kad ir šiais
Bostono arkivyskupijos laikraštis „The
laikais persekiojama Bažnyčia, norima
sunaikinti tikėjimą. Paminėjo naujausius Pilot" paskelbė ilgą straipsnį apie Lietu
kankinius — kun. A. Svarinską ir kun. S. vos dangiškąjį globėją šventą Kazimierą,
Tamkevičių, kaip aukas už tikėjimą ir primenant, kad šiais metais lietuviai vi
Bažnyčią. Po to maldininkai ėjo keliais same pasaulyje iškilmingai minės jo mir
apie bažnyčią tuo grindiniu, kuris prieš ties penkių šimtų metų sukaktį. Straipsny
90 metų buvo aplaistytas kankinių krau je plačiai rašoma ypač apie Amerikos
lietuvių ruošiamus švento Kazimiero ju
ju.
Minėjimo pabaigoje į Kražantės upelį biliejaus minėjimus, kurie bus pravesti
tikintis jaunimas nuleido iš ąžuolo lapų taip pat ir Bostono abkwyskupipope. čia
minėjimą pravedimu rūpinasi Amerikos
nupintą vainiką.
(LKB Kronika Nr. 60) lietuvių Romos katalikų federacija.

SAVAITGALIO PABIROS
ROMĖNŲ KELIAI
Romėnų imperija, savo žydėjimo lai
kais, tęsėsi nuo Persų iki Humberio (Bri
tanijoje) įlankų. Penkiasdešimt tūkstan
čių mylių pirmos rūšies plentų jungė Ro
mą su Europos kraštais ir Britanija, o
ketvirtis milijono mylių vietinių kelių ri
šo romėnu fortus, legionų stovyklas, ry
šių stotis, uostus, miestus ir kaimus.
Imperijos pašto tarnyba, 'įvesta impe
ratoriaus Augusto, prekybos transportas
ir kitokie ryšiai vyko tais keliais.
Paštas per dieną nukeliaudavo apie 75
kilometrus. Laiškas, pasiųstas iš Hadriato sienos apsaugos garnizono, pasiekdavo
Londoną per penkias dienas. (Imperato
rius Hadnanas 122 metais, apsisaugoti
nuo kovingų škotų ir pietų, šiaurinėj Bri
tanijoj pastatė daugiau kaip šimto kilo
metrų ilgio mūro sieną).
Specialūs pašto raiteliai svarbius laiš
kus ir valdžios įsakymus per parą nuneš
davo net 300 kilometrų. Įsakymas iš Ro
mos galėjo pasiekti anais laikais Britani
joje garsų Yorko miestą per vieną savai
tę.
Kelių statybą tvarkė romėnų karo le
gionai, darbams prievarta imdami vieti
nius gyventojus. Nutiesti mylią kelio, (ro
menų mylia truputį trumpesnė už britų)
dabartine valiuta skaičiuojant, anais lai
kais kainavo apie 6 tūkstančius svarų.
Šiais laikais mylia modernaus greitkelio
kainuoja daugiau kaip 1 mil. svarų.
Romėnų kariuomenės matininkai pla
nuodavo kelius. Turėdami primityvius
teodolito instrumentus ir naudodami dū
mų signalus, jie išvesdavo tiesias kelių
linijas. Žemėlapių tada nebuvo, bet esan
tieji miestai ir kitokios gyvenvietės pade
davo nustatyti artimiausius natūralius
kelius.
Kelių konstrukcija buvo gana sudėtin
ga. Iš abiejų pusių kelio ėjo grioviai, į
kuriuos nutekėdavo vanduo.
Daugiau
kaip metro storumo plokščių akmenų klo
das sudarė plento pagrindą. Smulkiais
akmenukais ir skaldomis užberdavo ir
sucementuodavo plyšius. Tokie patvarūs
keliai išsilaikė ilgus šimtmečius. Plento
plotis siekė beveik 5 metrus. Du legionai
(po 6 karius eilėje) galėjo lengvai prasi
lenkti. Kiekviena kelio mylia buvo atžy
mėta specialiu akmeniu, kiti akmenys
rodė įvairius nuotolius nuo kaimų ir mies
tų. Prie pagrindinių kelių statydavo nakr
vynių namus ir arklides. Vietiniai gyven
tojai turėjo mokėti kelių mokesčius.
Romėnų kelių tinklas buvo taip gerai
išplanuotas, kad ta sistema Išsilaikė be
veik 2 tūkstančius metų. Iki geležinkelio
atsiradimo, romėnų transporto sistema iš
liko pati greičiausia.
Iš Romos nuvykti į Londoną užtrukda
vo trylika dienų. D. Britanijoje keletas
senųjų romėnų kelių dar ir dabar tebe
naudojami. Taigi ta kelių sistema, kuria
romėnai naudojosi kontroliuoti neramius
ir priešiškai nusistačiusius Britanijos gy
ventojus, po devyniolikos šimtmečių te
beduoda kraštui naudos.

Andropovui tebelaukiant paskutinio pa
rado ir Černenkai vos tik perėmus Krem
liaus vadžias, Vakarų korespondentai
Maskvoje tuoj pradėjo kelti gerąsias nau
jojo sekretoriaus puses: su juo tikrai bus
galima taikoje gyventi!
Juos truputį apramino vienas rusų di
sidentas, kuris nesikarščiuodamas paly
gino Andropovą su Černenka. — Taip,
Skirtumas tarp tų dviejų yra didelis, —
pasakė jis, — vienas jau miręs, o kitas
dar gyvas...

Miestelio komunistų partijos pareigū
nas vėlai vakare grįžta namo. Bando ty
liai atsigulti lovon, bet vis tiek žmona iš
girsta:
— Kur buvai, naktibalda?!
— Nekelk triukšmo, — sako vyras, —
man jau nusibodo tau visą laiką meluoti.
Pagaliau nutariau atskleisti savo paslap
tį: turiu kitą moterį ir šį vakarą buvau
pas ją!
— Nesiteisink! Manai, kad aš patikė
siu tavo pasakojimais? Žinau, jog vėl bu
vai tame prakeiktame partijos mitinge ir
ten užsisėdėjai! — apsisuka ant kito šono
žmona ir užmiega.
•••
Partijos sekretorius pastebėjo, kad jo
pranešimų metų pirmininkas visad užmig
davo.
Vieną kartą įsidrąsinęs paklausė:
— Drauge pirmininke, jūs visad mie
gate, kai aš kalbu svarbiais partijos rei
kalais. Man, atrodo, kad tamstai tai visiš
kai neįdomu, o galbūt ir nepasitikit ma
nimi?
— Žinoma, pasitikiu? Argi galėčiau ra
miai miegoti, jeigu nepasitikėčiau? — pa
aiškina nuraudęs pirmininkas.
Užklydusios mintys

Mirties visi bijo — ji nepaperkama.
Giminės ateina i įstaigą ne dirbti, bet
padėti viršininkauti.
Pakeitęs kailį, prigimties nepakeisi.
Gyvenimo laimėjimai priskiriami sau,
o nesėkmės — likimui.
Žmonės mėgsta zoologijos sodą — ten
galima nuo žmonių pailsėti.

Leonas BtuAma
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Kronika
KAS—KADA—KUR
Vasario 16 minėjimas Paryžiuje — va

sario 18 d.
Vasario 16 minėjimai Vokietijoje:

vasario 18 d. —Hamburge, vasario 18 d.—
Centrinis minėjimas Huettenfetoe, vasa
rio 19 d. — Bremene, vasario 25 d. —
Hannovery, vasario 25 d., — Stuttgarte.
Sv. Kazimiero minėjimas Hamburge —

vasario 19 d., Šv. Antano bažnyčioje.
Sv. Kazimiero sukakties pamaldos IRomoje — kovo 4 d., Sv. Petro bazilikoje.

Popiežius laikys iškilmingas mišias.
Sv. Kazimiero sukakties minėjimo pa
maldos Londone — kovo 4 d,, sekmadienį,
5.30 vai. p.p., Westminsterio Kat. Katedro
je.
Šv. Kazimiero sukakties pamaldos Pary
žiuje — kovo 25 d., Notre Dame katedro

VASARIO 16-ji LONDONE
Šiais metais Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventės minėjimas įvyks WESTMIN
STER CATHEDRAL CONFERENCE CEN
TRE salėje, šeštadienį, vasario 18 d. 6.30
vakare.
Meninėje dalyje dalyvaus Paryžiuje
gyvenanti solistė Jolanta Vaičaitytė-Goutt,
bus parodos ir bendras priėmimas sve
čiams ir lietuviškai visuomenei.
Atskiras priėmimas svečiams Lietuvių
namuose nebus ruošiamas.
Rengia DBLS ir DBLJS.
Visi kviečiami atsilankyti.
Vasario 19 d., sekmadienį, 11 vai., Lie
tuvių bažnyčioje bus pamaldos už Lietu
vą.

Westminster Cathedral Conference Cen
tre salė yra dešinėj pusėj nuo (katedros
DBLS ir LNB (Metinis Suvažiavimas — didžiųjų durų, Victoria Street, London,
kovo 31 — balandžio 1 d.d., Lietuvių Na S.W.I.
muose, Londone.
Artimiausios požeminio geležinkelio jsto
Liet. Studijų Savaitė — liepos 29 — tys yra Victoria ar St. James's Park.

je.

rugpjūčio 5 d.d., Augsburge, V. Vokietija.
Sv. Onos D-jos Blynų Balius — vasario
VASARIO 16 MINĖJIMAS RYTŲ
25 d., 8 v.v., Sporto ir Soc. Klubo patal
LONDONE
pose, 345A, Victoria Park Rd., E.9.
Sekmadieni
vasario
19 d., Rytų Lon
35-ji Skautų Stovykla — liepos 28 —
dono DBLS skyriaus nariai ir visi Lon
rugpjūčio 5 d.d.. Lietuvių Sodyboje.
dono lietuviai prašomi atvykti 11 vai. ry
to į Lietuvių Bažnyčią Ir dalyvauti pamal
AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI dose už Lietuvą, kurias užprašė Lietuvos
atstovas p. V Baltokas. Per pamaldas
B. Kijauskas — 10 svarų.
giedos solistė Jolanta Vaičaitytė-Goutt iš
Nuošiiažiai dėkoja
TPF Valdyba
Paryžiaus. Tokiu būdu paminėsime Vasa
rio 16.
AUKOS SPAUDAI

Juozas Johnstone — 11 svarų.
A. Germanavičius ■— 10 sv.
Škotijos Liet. Klubas, Elena Blažienė,
M. Žilinskas — po 6 sv. Er. Leškevičius,
B. Magdu'šauskas, P. Urneža — po 5 sv.
P. Bružas — 4 sv. F. Rimša— 3 sv. M.
Miniauskas, A. Turla, J. Valiūnas, J. Vit
kus — po 1 sv. 50p. B. Šimėnas — 1 sv.
Ačiū visiems!
AUKOS TAUTOS FONDUI

DBLS Boltono skyrius — 10 s v.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje
DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS

1984 m. DBL Sąjungos Visuotinis Su
važiavimas įvyks Lietuvių Namuose, Lon
done, kovo 31 — balandžio Idd. Darbo
tvarkė netrukus bus išsiuntinėta skyriams
ir DBLS Tarybai priklausančiom organi
zacijom.
Pagal pereitų metų Suvažiavimo nutari
mą, nakvynės atstovams bus parūpintos
Lietuvių Sodyboje. Kelionei į Sodybą ir
atgal bus pasamdytas autobusas. DBLS
Centro Valdyba prašo visų dalyvių iš
anksto pranešti, ar reikalinga nakvynė
Sodyboje, ar ne.

Coventry
DBLS COVENTRIO SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS

Derby
MIRĖ A. PETRAUSKAS

Š.m. sausio mėn. 29 d. Derby mirė 83
metų amžiaus Antanas Petrauskas. Ve
lionis buvo gimęs 1900 m. mėn. 27 d.
Kuršėnuose, Šiaulių apskr. A. Petrauskas
tarnavo Lietuvos kariuomenėje 12 metų,
tarnybą baigė puskarininkio laipsniu. Vė
liau dar 12 metų tarnavo pasienio polici
joje.
Kiek yra žinoma, velionis buvo Lietuvo
je vedęs ir turėjo sūnų.
A. Petrauskas iš Vokietijos 1948 metais
atvykęs į Angliją, kurį laiką dirbo Stratforde. Vėliau persikėlė į Denby ir kur
gyveno iki savo mirties.
A.a. A. Petraus s buvo užsidaręs ir
lietuviška veikla i. afoai įdomavosi. Gy
veno vienas, o paskutinį kurį laiką gulė
jo ligoninėje.
Laidotuvės įvyko 7.2.82. Gedulingas Pa
maldas atliko kun. S. Matulis. M.I.C.
Laidotuvėse dalyvavo gan didokas vietos
tautiečių būrelis.
Po laidotuvių visi dalyviai nuvyko į
ukrainiečių klubą, kur p-nų Urbonavičių
dėka visi buvo pavaišinti sumuštiniais ir
kavute. Visais laidotuvių reikalais rūpi
nosi p-nai B. ir S. Urbonavičiai.
Ilsėkis ramybėje.
J. Levinskas

Rūpindamasis jaunimu ir artė Maloniai kviečiame Jūsų jauni
jant 35-jai skautų vasaros stovyk mą jungtis į skautiškas eiles ir da
lai, kuri įvyks liepos 28 — rugpjū lyvauti lietuviškoje skautų stovyk
čio 5 d.d. Lietuvių Sodyboje, su loje. Stovyklos mokestis vienam sto
mielais tėveliais ir skautiškos idė vyklautojui ar stovyklautojai yra
jos rėmėjais, noriu pasidalinti min dvidešimt svarų. Transportu į sto
timis apie skautybę ir skautiškų vyklą ir iš stovyklos pasirūpina sto
vyklautojų tėveliai. Jaunimui sto
stovyklų reikšmę.
Anglų lordo Baden Powellio pas vykla yra vienintelė vieta ir proga
tangomis, skautybės idėja pasklido susirinkti iš įvairių vietovių. Tai
po visų pasaulį. Lietuvius su skau- yra vienas iš populiariausių skau
tybe supažindino L.S.S. Pirmūnas tiškų parengimų: visiems susirink
v.s. Petras Jurgėla 1918 m. lapkri ti, drauge dirbti, drauge mokytis,
čio 1 d., Vilniuje. Toji diena yra drauge žaisti ir sueiti į artimesnes
skaitoma lietuviškosios skautybės pažintis ir draugystę.
Skautų ideologija formuoja jau
įkūrimo diena. 100.000 jaunuolių
Lietuvoje perėjo per skautišką mo ną žmogų ateities gyvenimui: tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.
kyklą.
Jau 39-u.s metus esame svetur. Mūsų skautiškoji šeima, nors ir ma
Skautininkai ir skautybės idealis ža, veikia jau 35-us metus, ir tikim,
tai sunkiose sąlygose bando jaunų kad ši mūsų stovykla bus gausesnė
lietuvių ir lietuvaičių tarpe palai skaičiumi, yra vilčių, kad į šią sto
kyti skautiškas tradicijas. Susibū- vyklą sulauksime jaunojo atžalyno
us į vienetus ir grupes, per skau net ir iš tolimos Škotijos ir kitų
tiškas stovyklas stengiamasi ska kolonijų. Visų laukiame. O musų
tinti lietuvišką jaunimą, kad nepa geradariai, klubai, organizacijos ir
simestų svetimos tautos aplinkoje. skautiškos idėjos rėmėjai taip nuo
Eidami Rūtos ir Lelijos keliu, tiki širdžiai remia skautišką judėjimą.
Tikime, jog mūsų klubai, orga
me, kad išeivijos jaunimas alsuos
lietuviška dvasia ir meile Dievui, nizacijos ir visuomenė vėl mūsų
meile ir ištikimybe Tėvynei ir ne- stovyklą nuoširdžiai parems, kaip
dosniai rėmė ir praeityje. Už tai vi
pabūgs pasiaukoti Artimui.
Skautų vasaros stovykla yra soms ir visiems reiškiamas nuošir
skautiška mokykla su plačia ir įvai dus ir skautiškas ačiū.
ria programa: sportas, išvykos, tau
Budėkime.
tinių daintj ir šokių repeticijos, for
v.s. J. Maslauskas
malus ir laisvi pašnekesiai, paskai
LSB
Europos
Rajono Vadeiva
tos, žaidimai, ruoša ir pasiruoši
mas laužui ir ,,Taukuoto puodo“
tradicinio laikraštuko leidimas. Per AUKOS STOVYKLAI
vieną savaitę Lietuvių Sodyboje iš
Pirmasis DBLS Maidenhead sky
prityrusių mokytojų, instruktorių
ir vyresniųjų skautų, stovyklauto rius paskyrė ir per skyr. pirm. s. E.
jai pasisemta skautiškų ir lietuviš šovą gauta 15 svarų skautų stovyk
kų žinių. Lietuviškieji skautai reiš lai, ir P. Tričys ir P. Girnys aukojo
kia pagarbą tautinei vėliavai, mal po 5 sv.
dai ir vadams.
Nuoširdus skautiškas ačiū.

Bekonas
SKYRIAUS VEIKLA

Sausio 28 d. įvyko metinis Boltono sky
riaus susirinkimas. Skyriaus pirmininkas
trumpai apiorėžė praėjusių metų sky
riaus veiklą: per metus Boltono skyrius
buvo padaręs penkis susirinkimus, suruo
šė du pobūvius, suorganizavo dabar jau
tradicija pasidariusius šokius ir aktyviai
dalyvavo Baltijos Tautų karnavalo ren
gime. Boltono lietuviai taip pat prisidėjo
prie Baltijos Tautų Komiteto suorganizuo
to Išvežtųjų minėjimo, kuriame religines
apeigas atliko kan. V. Kamaitis, ir gau
siai dalyvavo ekskursijoje į Lietuvių Die
ną Wolverhamptone. Jis taip pat perdavė
sergančio skyriaus nario L. Sabanslkio
linkėjimus susirinkimui ir priminė, kad
skyrius per paskutinius metus dėl mir
ties nustojo dviejų savo narių.
Skyriaus kasininkas H. Silius padarė
trumpą pranešimą apie skyriaus finansi
nę padėtį ir paaiškėjo, kad Skyriaus kasa
yra gerame stovyje. Pirmininkas paragino
iš kasos paremti lietuviškus organus ir
susirinkimas jo pasiūlymą priėmė.
Ta pati skyriaus valdyba buvo išrinkta
ateinantiems metams: primininkas — H.
A. Vaines, sekretorius — P. Gabrilavičius
kasininkas — H. Silius, valdybos narė
— S. Keturakienė. Į revizijos komisiją
buvo išrinktos O. Eiduikienė ir M. Pauliukonienė.
Metinis susirinkimas pasibaigė links
moje ir draugiškoje nuotaikoje.

KARNAVALAS

Vasario 4 d. Boltono ukrainiečių salėje
įvyko Baltijos Tautų Komiteto surengtas
karnavalas-kaukių balius.
Šiais metais karnavalas praėjo ypatin
gai linksmoje nuotaikoje — buvo 'įvairių
kostiumų, net ir šokių kapela buvo apsi
rengusi maskaradiniais drabužiais. Buvo
didelis maisto ir gėrimų pasirinkimas, tur
tinga loterija, šokių prizai, o lietuvių
pirmininkas H.A. Vaines, kaip visada,
pravedė visas vakaro ceremonijas. Kar
navalas pasibaigė linksmai ir triukšmin
gai — į tautinėmis spalvomis papuoštą
salę buvo paleista daugybė spalvuotų
balionų ir jų sproginėjimas ir juokas be
veik nustelbė paskutinio valso garsus.
Tiktai gaila kad iš trijų Baltijos tautų
lietuvių skaičius karnavale buvo mažiau
sias. Boltono lietuvių būrelis yra nedide
lis, o iš apylinkės lietuvių atvyko nedaug.
Todėl ypatingai malonu buvo svečių taupė
pamatyti Leigh ir Prestono pirmininkus
J. Blažį su keliais draugais ir S. Macūrą
su žmona ir porą ištikimų boltoniškių
draugų iš Rochdalės.
Prie karnavalo pasisekimo savo pastan
gomis taip pat daug prisidėjo Boltono lie
tuvių šeimininkės O. Eidukienė, S. Ketu
rakienė, M. Paulikonienė ir M. Vaines, o
loterijos bilietus energingai platino F.
Silienė.
Visi karnavale dalyvavę svečiai, be
abejonės, patvirtins — Boltone dar kartą
įvyko gražus ir šaunus parengimas.

llanchesteris
SUSIRINKIMAS

DBLS Coventry skyriaus metinis, susi
D.B.L.S. Manchesterio Skyriaus metinis
rinkimas įvyks sekmadienį, vasario 26 d.,
11 vai. Kambarys užsakytas Polish Ex- susirinkimas įvyks vasario 25 d., šeštadie
servicemen Club, Whitefriars Lane, Co nį, 6,30 vai. Lietuvių Socialiniam Klube.
ventry. Bus renkama valdyba, revizijos Kviečiame visus narius dalyvauti.
Skyriaus Valdyba
komisija ir atstovas į DBLS visuotinį su
važiavimą Londone. Bus svarstomi skyrių
ir Sąjungą liečią klausimai.
I šį susirinkimą atvyksta Centro Valdy
bos organizaciniams reikalams narys. Pra
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
šome kuo gausiau dalyvauti. Taip pat
MINĖJIMAS
kviečiame skyriui nepriklausančius lie
Vasario 18 d., 6.30 vai. vakare Ukrai
tuvius.
Skyriaus Valdyba
niečių klubo patalpose, 31 Bentinck Road,
Nottingham, vietines DBLS Skyrius ren
gia Vasario 16-tos Minėjimą.
Paskaitą skaitys Skautas Vytis Romas
Juozelskis.
Huddersfield — vasario 19 d., 13 vai. St.
Meninę dali, patriotiniais motyvais, iš
Joseph's bažn., Somerset Rd.
pildys vietinės pajėgos, prie kurių prisi
Nottinghame — VASARIO 16 D., 19 vai., dės kitų kolonijų meno mėgėjai. Dainuos
Židinyje.
..Gintaro“ choras.
Nottinghame— vasario 19 d., iškilmin
Po programos įvyks bendras paslžmogos pamaldos už Lietuvą, 11.15 vai., ži nėjimas. Veiks turtinga loterija, bus jau
dinyje.
ki šokių muzika.
Derby —' vasario 19 d., 14 vai., Bridge
Pelnas skiriamas Tautos Fondui.
Sekmadieni, Vasario 19 d., 11.15 vai.
Gate.
Birminghame — vasario 19 d., 18 vai., ryto, Židinyje bus laikomos iškilmingos
pamaldos už Lietuvą.
19, Park Rd., Moseley.
Nottinghame — vasario 26 d., 11.15
Pamaldose dalyvaus skautai Ir giedos
„Gintaras“.
vai., židinyje.
Manchester — vasario 26 d., 12.30 vai.
Skyriaus Valdyba

Noltinghamas

PAMALDOS

KVIETIMAS STOVYKLON

——— Sausio mėnesio duomenimis, D. Bri
tanijoje bedarbė padidėjo 120,000. Dabar
oficialus bedarbių skaičius yra 3,199,678.
— Venesuelos naujasis socialdemokra
tas prezidentas J. Lusinchi pasižadėjo grą
žinti užsieniui visas skolas, kurios šiuo
metu siekia 35 milijardus dolerių.
— Nigerijos naujoji valdžia pranešė,
kad greit bus keliamos bylos buvusiems
politikams ir valdžios pareigūnams už
korupciją ir kitus nusikaltimus.
— Čilės Užsienio reik, ministras pareiš
kė, kad būtų „netinkama“ išduoti Izrae
liui Čilėje gyvenantį nacių karo nusikal
tėlį SS karirinką W. Rauffą.
— Sovietu Tassas pranešė, kad Estijos
Tartų bibliotekoj rastas vienas Michel
angelo „Paskutinio Teismo“ freskos eski
zas.
— Lenkijoj pasirodė zlotų banknotai su
Walensos atvaizdu. Ant daugelio kursuo
jančių popierinių pinigų kažkas užspausdino jo nuotrauką.
— Afganų laisvės kovotojai pranešė,
kad jie įsiveržė į Sov. Sąjungos Torghundo vietovės muitinę ir nukovė ten kelis
sovietų pasienio sargybinius.
Vienas Vakarų diplomatas Kabule patvir

tino žinią apie sovietų karinio pareigūno
nužudymą pačiame mieste ir komunisti
nės afganų valdžios 60 kareivių apsupimą
ir sunaikinimą arti miesto ribų.
— Vasario mėn. Italijos vyriausybė ir
Vatikanas pasirašys susitarimą, kuriuo
Roma neteks „šventojo miesto“ statuso ir
Romos Katalikų religija nebus pripažįs
tama kraštui kaip vienintelė.
— Nuo pat nepriklausomybės paskelbi
mo, prieš 36 metus, Burmoje vis nesibai
gia valdžios kova prieš krikščionių karenų
sukilėlių dalinius. Žmonės bėga iš tų vie
tų, kurias bombarduoja lėktuvai. Praėju
sią savaitę į Tailandą atbėgo 6,000.
— Turkijos vyriausybė pravedė valsty
bės aukštųjų pareigūnų pakeitimus. Pas
kirti 22 nauji provincijų valdytojai ir 13
perkelti į kitas provincijas.
— Manchesterio, D. Britanijoje, Meno
galerijos vedėjas kreipėsi į visuomenę,
prašydamas suaukoti 1.3 mil. svarų ir tuo
būdu išgelbėti „Nukryžiavimo“ paveiks
lą, kurį nupiešė 14 šimt. italų meno meis
tras Duccio ar kuris nors jo mokyklos
mokinys. Paveikslą nori išsivežti Kali
fornijos Getty muziejus.

VOKIETIJA
KELIONĖ Į ROMĄ

į Šv. KAZIMIERO 500 m. sukakties
minėjimą Romoje iš Miuncheno ir Memmingeno apylinkių ruošiasi važiuoti (16 kovo) daugiau 30 asmenų. Iš viso lietu
vių Romoje laukiama apie tūkstantį.
1-2 kovo bus Romos bazilikose atnašau
jamos lietuvių vyskupų Mišios.
■3 kovo — vysk. A. Deksnys šventins šv.
Kryžiaus bazilikoje kunigus, jų tarpe ir
du lietuvius.
Tą dieną numatoma ir lietuvių audien
cija pas Šv. Tėvą.
4 kovo šv. Petro bazilikoje bus popie
žiaus Jono Pauliaus III Mišios, kurių me
tu giedos Vienos operos choras. Lie
tuviai giedos taip pat tris giesmes.
Vakare bus banketas, kur Clevelando
„Grandinėlė“ šoks tautinius šokius.
Laisvalaikiu bus lankomos Romos įžy
mybės.
MIRĖ .SAVANORIS KŪRĖJAS
KASPARAS iSTANGVILIUS

Kasparas Stlangvilius, gimęs 1897 m.
liepos mėn. 8 d. Barzdžiuose, Raseinių
apskr., mirė 1984 m. sausio mėn. 21 d.
miesto ligoninėje Baden-Badene visokių
ligų ir senatvės išvargintas. Jis buvo
jauniausias vaikas iš septynių vaikų ir
paskutinis sulaukė beveik 87 metų. Visi
kiti jau yra mirę. Jaunas turėjo dirbti
dvare. Būdamas 20 metų amžiaus, išėjo
savanoriu i Lietuvos naujai steigiamą
kariuomenę, kovodamas už savo tautos
laisvę ir nepriklausomybę prieš bolševi
kus ir lenkus. Grįžęs iš karo lauko rado
tėvelį jau mirusį. Būdamas 25 metų am
žiaus vedė. Po 8 metų santuokos žmona
tragiškai žuvo. Sulaukęs 34 metų vedė
antrą kartą Martą Kyselytę. Iš tos san
tuokos susilaukė 5 vaikų: trijų dukterų
ir dviejų sūnų. Sūnūs mirė vaikų amžiu
je.
1941 m. su visa šeima repatrijavo į Vo
kietiją.
Lietuvoje dirbo kolchoze. 1959 metais
su visa šeima sugrįžo į Vakarų Vokietiją.
1969 metais mirė žmona. Nuo to laiko gy
veno pas savo vyriausią dukrą.
Velionis buvo giliai religingas, susipra
tęs krikščionis ir nuolatos lankydavo lie
tuviškas pamaldas. Skaitė lietuvišką
krikščionišką spaudą ir kitus lietuviškus
laikraščius.
Palaidotas 1984 m. sausio mėn. 25 d.
Rotenfels kapinėse.
Kun. Fr. Skėrys

Prcstonas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Prestono Skyriaus susirinkimas
įvyks vasario 18 d., 2 vai. p.p., pas M. Ra
moną, 28a Porter St.
Prašome visus narius ir tautiečius atsi
lankyti. Nesusirinkus pilnam narių Skai
čiui, už valandos susirinkimas bus prade
damas, nežiūrint susirinkusių skaičiaus.
Skyriaus Valdyba

Bradfordas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 18, šeštadienį, rengiamas
Vasario 16 minėjimas.

J. Adamonio paskaita ir meninėj daly
deklamacijos.
Pradžia 6 v.v.
Maloniai kviečiami visi dalyvauti.
Vyties klubo ir skyriaus valdybos

— JAV paskyrė 35 mil. dolerių „ginklų
apsaugojimo' programai: bus pagaminti
specialūs dūmų ir garso generatoriai, ku
rie nuo teroristų ir vagių apsaugos bran
duolinių ginklų sandėlius. V. Europoje
šiuo metu priskaitoma apie 5,800 ameri
kiečių taktinių branduolinių ginklų.
— Ganos sostinės Accros gyventojai
negaus 2 savaites elektros, nes jie nesi
laikė valdžios nurodymų taupyti energi
ją. Kiti miestai kurie taip pat neįvykdė
užplanuotų 45 proc. energijos sutaupymo
užduočių, bus atitinkamai nubausti — pa
sėdės patamsy keletą dienų.
— Šanchajuje, Kinijoje įvykdyta mir
ties bausmė vienam fotografui, kuris
spausdino pornografinius atvirukus.
— Vengrijoj 20 proc. pakeltos kainos
mėsai, daržovėms ir žibalui, 15 proc. —
alui, 7 proc. — automobiliams, 30 proc.
— statybinėms medžiagoms.
— 1983 m. daugiau kaip 2,000 sovietų
bloko pabėgėlių per Jugoslaviją pasiekė
Vakarus. 2,082 Varšuvos pakto šalių ir
Albanijos piliečiams jugoslavai pripažino
Jungtinių Tautų pabėgėlio statusą.
— Londono taksi savininkai nori gauti
leidimą vežti iš aerodromo po kelis kelei
vius, kurie atskirai susimokėtų už kelio
nę. Dabar iš aerodromo nuvažiuoti į mie
to centrą kainuoja apie 18 svarų. Jeigu
toks leidimas bus duotas, tai, pvz., trims
nuvažiuoti į miestą kainuotų tik po 6
svarus.
— Tarptautinėj slidininkų konferenci
joj paaiškėjo, kad apie 80 proc. Austrijoj
atostogaujančiųjų sportininkų slidinėja
neblaiviame stovyje. Ištirta, jog apie 40
proc. visų nelaimingų atsitikimų priežas
tim buvo girtumas.

