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Prisiminkime
ĮVYKIUS PRIEŠ 40 METŲ

Lygiai prieš 40 metų Lietuva (pergyve
no du istorinės reikšmės įvykius. Metai 

■ po sovietų okupacijos, 1941 m. birželio 
14-15 dienomis (Maskva įvykdė žiauriausi 
teroristinį aktą, kokio lietuvių tauta ne
buvo mačiusi per tūkstantį savo istorijos 
metų. Vos vienai savaitei praėjus, kilus 
Vokietijos-Rusijos karui, įvyko spontaniš
kas lietuvių tautos sukilimas.

Prisiminkime, kaip tas įvyko?
1941 m. birželio 14-15 naktimis Mask

vos patvarkymu, 'įsakymui vykdyti panau
dojus iš Rusijos atsiųstus (NKVD agentų 
kadrus ir vietos komunistų aktyvistus, 
buvo suimta, į geležinkelių stotis nugaben
ta ir po 2-3 dienų aklinai užkaltuose pre
kių vagonuose išvežta į Rusijos tolimus 
pakraščius apie 42 tūkstančius Lietuvos 
piliečių. Išvežtųjų tarpe buvo įvairių pro
fesinių ir socialinės padėties žmonių, pra 
dedant profesoriais, buvusiais preziden
tais bei ministrais ir baigiant (darbinin
kais, ūkininkais ir amatininkais. Nuo iš
vežimo negelbėjo nei amžius, nei sveika
tos stovis. Ištremtųjų tarpe buvo 70-90 
metų seniai ir vos gimę kūdikiai, sunkūs 
ligoniai, vyrai ir moterys. Iš vėliau suras
tų dokumentų aiškėjo, kad po pirmojo 
transporto turėjo sekti kiti. Tomis pat 
dienomis dešimtys tūkstančių žmonių bu
vo taip pat ištremta iš Latvijos ir Estijos. 
Pagal oficialią instrukciją iš Baltijos res
publikų turėjo būti ištremti į tolimuosius 
Sov. Sąjungos rajonus „antisavietiniai nu
siteikę asmenys, kurie veda kontrrevoliu
cinę agitaciją".

Žinias apie antisovietlškai nusiteikusius 
rinko komunistų (partijos nariai, komjau
nuoliai, per namų valdytojus, per specia
liai užverbuotus agentus kiekvienoje 
įstaigoje, įmonėje, profesijoje. Antisovie- 
tiniu asmeniu buvo laikomi: 1. visi buvę 
politinių partijų, organizacijų ir grupių 
nariai, 2. studentai aktyvistai korporaci
jų nariai, šaulių sąjungos aktyvas, 3. bu
vę policininkai, politinės ir kriminalinės 
policijos tarnautojai, kalėjimų prižiūrėto
jai, 4. buvę Lietuvos ir Lenkijos armijų 
karininkai ir karo teismo nariai, 5 buvę 
savanoriai, kariavę nepriklausomybės ko
vose, 6. išbraukti iš komunistų partijos ir 
komjaunimo nusikaltę nariai, 7. politiniai 
emigrantai, repatriantai, 8. visi svetimų 
valstybių piliečiai, svetimų valstybių fir
mų atstovai svetimų valstybių įstaigų 
bendradarbiai, buvę svetimtaučiai, buvę 
užsienio valstybių firmų, koncesijų ir ak
cinių bendrovių tarnautojai, 9. asmens, tu
rį asmeninių susirašinėjimų su užsieniu, 
pasiuntinybėmis, konsulatais, esperantis- 
tai ir filatelistai, 10, buvę valstybės de
partamentų tarnautojai (nuo referento ir 
aukščiau), 11. buvę Raudonojo Kryžiaus 
darbininkai ir Lenkijos tremtiniai, 12. 
įvairių konfesijų dvasininkai, sektantai, 
religinis aktyvas, 13. buvę bajorai, dvari
ninkai, pirkliai, bankininkai, prekybinin
kai (kurie naudojasi samdomu darbu), 
įmonių valdytojai, viešbučių ir restoranų 
laikytojai. 'Buvusio komisaro J. Glušaus- 
ko liudijimu, Maskva buvo pareikalavusi 
išgabenti 700.000 lietuvių. Naujas depor
tacijų bangas nutraukė užėjusi Vokietijos 
karas su Sovietais. Tačiau karo pirmomis 
dienomis bolševikai išžudė šimtus kalinių, 
laikomų kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose.

Todėl nenuostabu, kad 1941 metų birže
lio 22 dienos rytą kritusios (į Kauno aero
dromą bombos iš vokiečių lėktuvų, iš kar
to nepatikėtos, buvo gyventojams laisvės 
trimitu. Nesuvaldomas džiaugsmas ir jį 
lydėjęs spontaniškas viso krašto sukilimas 
buvo reakcija (prieš sovietinį Lietuvoj re
žimą. Kaunas išsilaisvino nuo sovietų įgu 
los dar prieš vokiečiams ateinant; kovose 
dalyvavo ištisų fabrikų darbininkai. Vil
niuje — jlį sovietai buvo Lietuvai „grąži
nę“ dar 1939 metais — vyko panašiai. Vi
sam krašte kaip iš po žemių iškilo glnikluo 
tų partizanų būriai ir puolė besitraukian
čius rusus.
Per ateinančias savaites turėsime tuos 

įvykius nušviesti plačiau.

MIRĖ KARDINOLAS WYSZYNSKI
Gegužės 28 d. Varšuvoje mirė Lenkijos 

katalikų Bažnyčios galva kard. Stefan 
Wyszynski. Jis buvo gimęs 1901 metais 
ir 1948 m. tapo Gniezno ir Varšuvos arki
vyskupu. 1953 m. Lenkijos komunistinė 
valdžia neleido jam išvykti į Romą, kur 
jis turėjo gauti kardinolo titulą.

Kard. Wyszynski vadovavo Lenkijos ka
talikų Bažnyčiai per 30 metų. Jam mirus, 
Lenkija nustojo netik žymiausio dvasinin
ko, bet taip pat pasižymėjusio kovotojo 
dėjl žmogaus teisių ir Lenkijos laisvės.

REIKALAUJA PRIVALOMOS 
TARNYBOS

NATO pajėgų vyriausias vadas gen. 
Bernard Rogers, kalbėdamas Čikagoje, pa 
reiškė kad J.A. V-bės turi įvesti privalo
mą karo tarnybą. Ji esanti reikalinga ka
riuomenės padidinimui ir rezervo paruo
šimui.

NUTEISĖ TURKIJOS MAIŠTININKUS
Turkijos karo teismas nuteisė įvairio

mis kalėjimo bausmėmis 187 kairiųjų pa
žiūrų darbininkus, kurie dalyvavo Izmiro 
fabriko riaušėse 1980 m. vasario mėn.

RUSŲ KAREIVIAI SUMUŠĖ LENKĄ
'Lenkijos Profesinių sąjungų ,,Solidaru

mas" skyrius pasiskundė, kad Sovietų ka
reiviai Legnicoje gegužės 13 d. sumušė 
Lenkijos pilietį. Aukščiau buvo nusiskun
dimų 'iš rusų pusės, kad lenkai įžeidinėja 
sovietų kareivius, kurie stovi Lenkijoje 
pagal tarptautinię sutartį. Legnicoje yra 
didžiausia sovietų bazė.

Lenkai tvirtina, kad Stanistawo Slieo 
sumušimas nebuvo vienintelis-atsitikimas. 
Tokių buvo daugiau.

Gegužės 25 d. Lenkijos universitetų 
studentai suruošė demonstracijos keliuo
se miestuose. Jose dalyvavo per 50 tūks
tančių studentų, kurie reikalavo paleisti 
politinius kalinius.

SOVIETINIS PLANUOTOJAS APTARIA 
LIETUVOS KAIMO PROBLEMAS

Apie Lietuvos žemės ūkio problemas Li
teratūros ir Meno (1981 kovo 21) skiltyse, 
palyginant, atvirai pasisako „LTSR vals
tybinio plano komiteto pirmininko pava
duotojas" Vytautas Ožiūnas. Sužinome, 
kad per dešimtmetį kaime sumažėjo 320 
tūkstančių žmonių: ,,Kasmet jų praranda
me maždaug tiek, kiek yra gyventojų vi
dutiniškai viename respublikos rajone. 
Blogiausia — tas procesas turi tendenci
ją toliau plėtotis... vidutinis darbingo kai 
mo žmogaus amžius respublikoje jau per
sirito per 50 metų. Ketvirtadalis gyvento
jų — pensininkai. Ypač smarkiai mažėja 
jaunimo iki 30 metų amžiaus. Jau dabar 
stokojame apie 50 tūkstančių darbingų 
žmonių“.

Kaip su „galinga technika“, kuri pakei
čia fizinį dahbą? Į šį klausimą Ožiūnas at
sako liūdnu „ir vis dėlto“: „Šimtui trakto
rių mes teturime 94 traktorininkus me
chanizatorius, o jų turėtų būti 135. Žmo
gus turi ir atostogauti, ir pailsėti, gali ir 
susirgti. O traktorius, kai reikia, turi dirb 
ti ir po 20 valandų per parą“.

Kaime žmonės „gerai uždirba“, kodėl 
tad kaime žmonių mažėja, kodėl kaimas 
sensta? — klausia žurnalistas. „Kas iš tų 
pinigų, jeigu žmogus net laiko neturi juos 
išleisti“, aiškina Ožiūnas. „Jeigu jis, kaip 
sakoma, šviesios dienos nemato... žmonių 
labiausiai mažėja ne tose vietose, kur at
lyginimai mažesni, o ten, kur blogesnės 
darbo, buitinės, kultūrinės sąlygos, kur 
sunkiau sukurti šeimas... šimtai jaunų vy 
rų tenka mažiau atitinkamo amžiaus mo
terų. Taip iškyla paprasčiausia šeimos su
kūrimo problema. O juk šeimos — pa
grindinės ląstelės, galinčios išlaikyti kai
mo gyventojų demografinį stabilumą". 
Kaimo gyventojų mažėjimas yra visuoti
na problema. Tačiau Ožiūnas pamiršta 
paminėti ypatingas Lietuvos kaimo nyki
mo priežastis: priverstinę kolektyvizaciją, 
masinius išvežimus, terorą, žemdirbių iš
naudojimą, vienkiemių naikinimą, ir kal- 
chozinės sistemos slogutį.

ELTA

LATVIJOJE
TEISMO IBYLA RYGOJE

Gegužės 25 d. Sovietų aukščiausias teis
mas Rygoje pradėjo svarstyti inž. Juris 
Būmeistras, suimto 1980 m. lapkričio mėn. 
bylą. Jis yra kaltinamas pagal Latvijos 
baudžiomojo kodekso 59 straipsnį, t.y. už 
tėvynės išdavimą.

Juris Būmeistars, gim. 1918 m. birželio 
7 d., yra elektros- inžinierius ir mokslų 
kandidatas. Ligi suėmimo jis dirbo Balti
jos mokslo institute kaip elektrinės žve
jybos sipecialistas. šalia to jis buvo Latvi
jos pogrindžio socialdemokratų partijos 
lyderiu. Dėl to jam gresia sunki bausmė.

A.A.
VLADUI CARUI 

mirus, Valeriją Capienę nuoširdžiai 
užjaučiame ir įkartu liūdime

J. P. Matulevičiai

ZIMANO RŪPESTIS: ,,NACIONALIZMO 
ATGYVENOS“

Kuniunisto (1980, nr. 12) vyr. redakto
riui Zimanui ramybę drumsčia ,,buržua
zinio nacianalizmo atgyvenos. Jis perspė
ja, kad „nacionalistų“ bei „re'ligininkų" 
pastangos „pasikinkyti ilgai gyvavusias 
tradicijas, nacionalinius jausmus, patrio
tizmą, ypač religinį fanatizmą, deja, ne vi
suomet... yra tuščios“. Nacionalistinės at
gyvenos, esą, „siekia prisitaikyti prie so
cialistinės visuomenės lozungų, gyvenimo 
būdo, paslėpti nuodingą geluonį“.

ELTA

UŽDAVINYS RAŠYTOJAMS — 
ĮSIJUNGTI Į ,,KONTRAPROPAGANDĄ“

Kovo 23 d. Vilniuje įvykusiame Rašyto
jų Sąjungos valdybos plenume ir atvira
me partiniame susirinkime LKP CK at
stovas S. Renčys perdavė literatams kom
partijos pageidavimus: „Stiprėjant socia
listinės ir buržuazinės Ideologijos kon
frontacijai, visai rašytojų organizacijai, 
jos valdybai reikėtų aktyviau ‘įsijungti į 
kontrapropagandinį darbą“ (Literatūra 
ir Menas, 1981 balandžio 4). Literatūri
nės spaudos, kitų masinės komunikacijos 
priemonių aktualus uždavinys esąs „su
vienodinti meninius reikalavimus, veng
ti skonių ir kriterijų maišaties, tendencin
gumo, kartu toleruojant skirtingas stilis- 
tines kryptis“. Rašytojas M. Karčiauskas 
apgailestavo, kad ,,neretai literatūros ko
kybės rodikliu laikomos lakoniškos būties 
formulės,' chaoso paslaptys, vadinamosios 
išskirtinesnės akimirkos ir panašūs daly
kai". A. Baltrūnas priminės kompartijos 
iškeltą pagrindinį uždavinį Rašytojų Są
jungai — ryžtingai kovoti su „beidėjlšku- 
mu, pasaulėžiūros neapibrėžtumu".

AUSTRALIJOS MINISTERIS 
PIRMININKAS APIE PABALTIJĮ

Australijos ministeris pirmininkas Mal
colm Fraser vasario 16 d. atsakė į Baltie- 
čių Tarybos laišką, kuriame jis buvo pra
šomas paremti Pabaltijo valstybių ,,deko- 
lonizavimą“ ir prisidėti prie rezoliucijos 
tuo klausimu Jungtinėse Tautose. Savo 
atsakyme Fraser rašo, ka'd Australuos 
vyriausybės nuomone, Pabaltijo valsty
bės yra „nepriklausomos“ ir todėl čia tu
rima reikalo ne su „dekolonizavimu“, o su 
„okupacinių pajėgų išvarymu“. Anot Fra
zer, rezoliucija Jungtinėse Tautose nesu
silauktų daug paramos iš Trečiojo pasau
lio krašto, kurie Pabaltijo byloje įžiūrėtų 
ginčą tarp ūkiniai išsivysčiusių šalių, o 
ne , dekolonizavimo“ klausimą. Toksai 
bandymas, rašo jis, galėtų pakenkti pla
čios tarptautinės paramos sumobilizavi- 
mui, kurio turi siekti ba'ltiečių bendruo
menės, dirbančios savo kraštų nepriklau
somybės atstatymui. ELTA

AUGA NAUJA PARTIJA
Naujoji Britanijos socialdemokratų par 

tija jau turi 52 tūkstančius narių. Kasdien 
į partiją stoja vidutiniškai po 100 naujų 
narių. Partijos fondas pasiekė pusę mi
lijono svarų.

Naują partiją įsteigė atskilę nuo Darb0 
partijos nariai, nuosaikūs socialdemokra
tai, kurie nesutinka su dabartine kairių
jų darbiečių partijos vadovybe.

NAUJA ŠVEDIJOS VYRIAUSYBE
Naujoji Švedijos centro - liberalų vy

riausybė, vadovaujama T. Faelldino, ku
rioje yra 5 moterys, buvo pristatyta kara
liui.

NUTEISTAS MOTERŲ ŽUDIKAS
Bi'iitų aukščiausias teismas Londone 

„Old Bailey“ gegužės 22 d. paskelbė 
sprenidimą moterų žudiko byloje. Sunkve
žimių šoferis Peter Sutcliffe, nužudęs pen- 
kerių metų laikotarpyje 13 moterų buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos, bet jo
kiu būdu nemažiau 30 metų.

Žudiko žmona, čekų kilmės Sonia, pa
sakė laikraščio korespondentui, kad ji nie 
kad nebuvo įtarusi, kad jos vyras yra 
„Yorkshire Ripper“, paslaptingas žudikas, 
kurio policija negalėjo susekti per keletą 
metų. Ji visą laikę gyveno su žudiku ir 
„dar tebemyli jį“.

Psichiatrų nuomone,, Peter Sutcliffe sir
go pavojinga paranoinės šizofrenijos liga. 
O pats žudikas sakėsi girdėjęs „Dievo bal
sus“, kurie liepė jam žudyti prostitutes. 
Šizofrenijos simptonal pasireiškė jame, 
kai jis dirbo duobkasiu.

Teismo procesas tęsėsi dvi savaites. 
Teisme paaiškėjo, kad ir žudiko žmona 
vienu laiku sirgo šizofrenija.

Procesui pasibaigus, Londono dienraš
tis „Daily Telegraph“ vedamajame paste
bėjo, kaip sunku yra atskirti pamišėlį nuo 
nedorėlio. Su psichinėmis ligomis tenka 
nuolat susidurti. „Verta pagalvoti apie 
Sov. Sąjungą“, — sako laikraštis, —- 
„Ten žmones, kurie supranta kas yra blo
gis, praleidžia visą savo gyvenimą psichiat 
ilnėse ligoninėse“.

BREŽNEVAS (PERSPĖJO VAKARUS
Kalbėdamas Gruzijos Sov. Respublikos 

60 m. sukakties iškilmėse L. Brežnevas 
perspėjo Vakarų valstybes, kad Sov. Są
junga sustiprins savo karines pajėgas Eu
ropoje, jeigu Vakarai imsis išdėstyti Ame
rikos branduolines raketas Europoje. „Jei
gu bus reikalas, mes rasime įspūdingas 
priemones mūsų interesams apsaugoti“,— 
pasakė Brežnevas.

Pagal Vakarų žvalgybos duomenis, Sov. 
Sąjunga turi daugiau negu 220 SS-20 ra
ketų nukreiptų į Vak. Europą. NATO nuta 
rė nuo 1983 m. Europoje išdėstyti 572 nau
jo tipo Amerikos raketas, jeigu ligi įo lai
ko nebus susitarta tarp JAV 'ir Sov. Są
jungos dėl ginklavimosi sumažinimo.

Gegužės 22 d., per Vokietijos kanclerio 
Schm'idto vizitą Vašingtone, buvo sutarta, 
kad rakeįų modernizavimas Europoje turi 
eiti lygiagrečiai su derybomis su Sovietais.

PAVOJINGA PADĖTIS VID. RYTUOSE
JTO Saugumo taryba pratęsė laiką dar 

6 mėnesiams JT kariniam vienetui, kuris 
saugo taiką Golan kalnuose tarp Izraelio 
ir Sirijos.

Izraelis reikalauja, kad Sirija atitrauktų 
savo priešlėktuvines raketas iš Libano, 
kurios sudaro grėsmę Izraeliui. Sirija, at
virkščiai, stiprina savo pozicijas, pakvies- 
dama Sovietų karinius patarėjus ir Libi
jos karius.

PREMIJA WALENSAI
Lenkijos prof, sąjungų vadovas Lech 

Walensa priėmė Švedijos laikraščio „Ar- 
betat“ žmogaus teisių premiją — 5000 
svarų sterlingų.

ESTIJOJE
ESTŲ (PATRIOTO (NUMARINIMAS 

SUKĖLĖ (PROTESTŲ BANGĄ
Nauja informacija apie estų patriotinio 

veikėjo Jurio Kukko mirties aplinkybes 
rodo, kad jis buvo sovietų numarintas. Jo 

I žmona Silvi, gyvenanti Tartu mieste, ko
vo 27 d. gavo iš saugumo lakonišką teleg
ramą, pranešančią, kad jos vyras bus pa
laidotas kovo 30 d. Vologdoje, 400 km. į 
rytus nuo Leningrado. Estų informacinės 
tarnybos Stokholme vedėjas Ants Kippar 
pareiškė, jog Kukk, kuris praėjusių metų 
lapkričio 28 d. pradėjo bado streiką, buvo 
neteisėtai perkeltas į lagerį Murmansko 
srityje. Prieš tai jį labai išvargino parei
gūnų mėginimai palaužti jo valią aršiais 
„psichiatriniais apžiūrėjimais“. Kukk jau 
buvo laibai silpnas jo teismo Taline metu, 
šių metų sausio mėnesį. Jis tęsė savo ba
do streiką iki paskutiniosios akimirkos, 
bet kalėjimo gydytojai atsisakė maitinti j'į 
prievarta.

Amerikos estų organizacijos balandžio 
pradžioje kreipėsi į JAV valstybės sekre
torių Haigą, prašydamos, ka'd jis padėtų 
sužinoti, kaip Kukk mirė. Estų-amerikie- 
čių tarybos pirmininkas Juhan Simonson 
pabrėžė, kad sovietai neleidžia Kukko šei
mai atsivežti jo lavono atgal į Estiją. Sa
vo laiške Simmonsonui, kongresinės Hel
sinkio komisijos pirmininkas Dante B, 
Fas'cell rašo, kad komisijos gautomis ži
niomis, sovietų valdžia nutarė Kukką per
kelti į Rusiją, nes Estijos lageryje su juo 
buvo „per švelniai“ elgiamasi. Jis buvo 
vežamas į naują stovyklą su paprastais 
nusikaltėliais. Net jei sovietai ir nebūtų 
planavę ar norėję Kukko mirties, rašo Fas 
cell, jie tebėra už ją atsakingi.

Didžiausio atgarsio Kukko numarirflmas 
susilaukė Prancūzijoje. Grupė žymių pran 
cūzų mokslininkų ragina boikotuoti Sovie
tų Sąjungą. Prancūzų dalyviai pasitraukė 
iš gegužės mėnesį Maskvoje turėjusio ko- 
lokvljumo elektro - chemijos klausimais. 
Prancūzų mokslininkų komitetas balan
džio pradžioje paskelbė pareiškimą, kad 
Kukk buvo nužudytas už savo nuomones, 
nes sovietų pareigūnai žinojo, kad jis, iš
sekęs po bado streiko, neištvers lageryje.

Prancūzų mokslininkai išreiškė susirū
pinimą, kad panašus likimas laukia estų 
zoologą Mart Niklusą, kuris buvo nuteis
tas 10-iai metų ypatingo režimo lageryje 
ir 5-iems metams tremties. Jis taippat tę
sia praėjusių metų rugpjūčio mėn. pradė
tą bado streiką ir jo sveikata labai silpna. 
Tarptautinės Amnestijos (Amnesty Inter
national) paskelbtą apeliaciją jau pasira
šė Simone de Beauvoir, Raymond Aron, 
Jean Francois Revel ir daugelis kitų žy
mių prancūzų intelektualų.

Juri Kukk išstojo iš kompartijos 1978 
m. Jis pasirašė pareiškimą, raginantį boi
kotuoti Maskvos olimpines žaidynes ir 
laišką Juliaus Sasnausko reikalu. Mart 
Nikius keletą kartų lankėsi Lietuvoje ir 
aprašė įspūdžius, kurie buvo išspausdinti 
pogrindinės Vyties 5-me nr. Jis yra vie
nas Iš 45-ių baltiečių, pasirašiusių 1979 m. 
memorandumą apie Stalino-Hitlerio pak
tą. ELTA

PASAUL YJE
— (Prez. Reagano ir kanclerio Schmidto 

pasimatyme Vašingtone nepadaryta svar
besnių nutarimų. Schmi'dtas norėjo, kad 
strateginių (ginklų apribojimo pasitarimai 
būtų greičiau atnaujinti, bet JAV nesuti
ko keisti Romoje padarytojo nutarimo, 
atidėti tą reikalą iki metų pabaigos. Galop 
susitarta pasitarimus pagreitinti.

Rugsėjo mėn. valst. sek. Haigas J.T.
Gen. asamblėjos susirinkime pasimatys 
su sovietų užs. reik. imin. Gromyku, o ta
da, greičiausia, ir bus nustatyta pasitari
mų daįa.

— Sovietų profsąjungų oficiozas „Trud“ 
pranešė, kad babtistų „Bažnyčių tarybos" 
grupės lyderis Piotr Rumachik už šmeiži
mą valstybės ir palaikymą ryšių su prieš- 
sov'ietiniais elementais Ukrainos teisme 
nubaustas 5 m. kalėjimo. Tos grupės vei
kėjai DniepropetrovSke turėjo slaptą 
spaustuvę, kur spausdino ibiblijas ir prieš
valstybinius leidinius.

— (Britų prekybininkas, už muito pra
sižengimus (Čekoslovakijoje,’ nubaustas 1 
mėn. kalėjimo ir 250 sv. bauda.

— Suomijos komunistai turėjo savo 19- 
tąjįį kongresą.

Po 1944 im. karo paliaubų, Suomijos ko
munistų partija buvo legalizuota. Dabar 
turi 52.000 narių — sumažėjo 15%.

— JAV senatas patvirtino prez. Reaga
no pirmąjį biudžetą. 40 bill. dol. sumažin
ta socialiniams reikalams, o gynybai pir
mą kartą istorijoj taip smarkiai padidin
tos sumos.

— Abstraktaus meno dailininkas, ne
patenkintas Los (Angeles Times kritika, 
priešais laikraščio pastatą iškrovė sunk
vežimį mėšlo.

— Graikija pradėjo savo naftos .pumpa- 
vimą prie Thassas salos. Produkcija kol 
kas tik 25.000 statinių per (dieną, bet ir 
tai jų ekonomijai svarbus dalykas.

— JAV ir Japonijos karo laivynų jung
tiniai manevrai dėl nesutarimų japonų po 
litinėse partijose buvo anksčiau nutraukti. 
Triukšmas kilo, kai sužinota, kad ameri
kiečių laivai, ginkluoti branduoliniais 
ginklais, naudojosi Japonijos uostais.

— Bedarbių protesto žygis iš Liverpoo- 
lio į Londoną baigsis gegužės m. pabaigoj. 
Pakeliui vis prisijungia nauji protes tuo- 
tojai. Atvykę į Londoną, jie tikisi pamaty
ti min. pirm. M. Thatcher, nors spaudoje 
iš anksto pranešta, kad tokio susitikimo 
nebus.

— Portugalijos vidurio dešiniųjų vy
riausybės pasiūlymas leisti privačiam ka
pitalui perimti bankus, draudimą, cemen
to ir trąšų (įmones parlamente priimtas 118 
balsais. Prieš balsavo socialistai ir komu
nistai (74) balsai). Tie sektoriai 1975 m. 
buvo nacionalizuoti.

— Direktoriaus Dr. A. Salazaro 36 m. 
valdymo laikais, Portugalijoje didžiausią 
įtaką turėjusi moteris, Donna Marija Frei 
re mirė Lisabonoje. Bemokslė valstietė 
buvo jo šeimininkė, draugė ir patikėtinė.

— Ameilkiečių kompanijos gavo val
džias sutikimą nutiesti 4.800 mylių dujo
tiekio vamzdžius iš Aliaskos į JAV.

— Rumunijos komunistų partijos lyde
ris ir krašto prezidentas N. Ceausescu 
lakėsi (Pragoję. Tai pirmas jo aficialus vi
zitas Čekoslovakijoje nuo 1968 m. rusų 
invazijos, dėl kurios rumunai reiškė pro
testą.

Rumunija atsidūrusi ekonominiuose 
sunkumuose: trūksta maisto ir nepakanka 
savo naftos. Spėjama, kad tas apsilanky
mas taip pat turės reikšmės santykių su 
Sov. Sąjunga pagerėjime.

— Lenkija pasirašė prekybos sutarei su 
Kinija. Lenkai iš Kinijos įsiveš kiaulie
nos, ryžių, arbatos, riešutų ir vaisių, o 
eksportuos įvairius įrankius, kompreso
rius, mašinų dalis, laivus ir ekskavatorius.

— Šiaurės jūroje, 175 mylios nuo Ško
tijos Aberdeeno, The Phillips kompanija 
surado naujus naftos šaltinius.

— Prof. A. Sacharovo 60 m. proga, Bri
tų parlamente m'in. pirm. Thatcher pa
smerkė sovietus už nesilaikymą Helsinkio 
žmogaus teisių susitarimo ir draudimą 
profesoriui išvykti iš Gorkio miesto.

— D. Britanijoje aspirantūros studen
tams stipendijos pakeltos 7%. Studijuo
jantieji Londone gaus 2.770 sv., o provin
cijoje — 2.245 sv. Gyvenantieji savo na
muose — 1.640 sv.

— Naujasis Prancūzijos prezidentas 
Mitterandas tariasi su profsąjungom ir 
darbdaviais dėl 10% pakėlimo žemiausių 
atlyginimų, 25% padidinimo pašalpų šei
moms ir trumpesnės darbo savaitės.

— 293 firmos išstatė savo gaminius pir
mojoje Europos kraštų pramonės parodo
je Taiwane.

Praėjusiais metais Taiwano europinis 
importas siekė 1.9 bil. dolerių, o eksportas 
— 3 bil. dol. šios parodos tikslas buvo įsiū 
lyti kiniečiams daugiau europinių prekių: 
įvairiausių mašinų, pieno produktų ir vy
no.

T,,
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Rimtas žvilgnis i praeiti KARO MUZIEJAUS SODELYJE
Lietuvių katalikų mokslo akademija 

Romoje ne tai® seniai išleido Z. Ivinskio 
rinktinių raštų pirmąjį tomą, kur išspaus
dinta Lietuvos istorija iki Vytauto Didžio
jo mirties (Zenonas Ivinskis, Rinktiniai 
raštaiž I t. Lietuvos istorija Iki Vytauto 
Didžiojo mirties. Roma. Lietuvių katalikų 
mokslo akademija. 1978.).

Tai moksliniais principais parengtas 412 
puslapių istorinis darbas, apie kurį reikė
tų parašyti ne kelis ar keliolika prabėgo
mis suregztų sakinių, bet išsamią, dalykiš 
ką recenziją.

Z. Ivinskis mirė 1971 gruodžio 24, ne
spėjęs įvykdyti užsibrėžto didelio užmojo 
— Iš trijų jo numatytų Lietuvos istorijos 
tomų, tiik šis pirmasis tesiekia Vytauto 
Didžiojo laikus, nors buvo galvota para
šyti iki 1492 m. Liko nebaigtas taip pat 
įvadas, rašytas 1970 m. Veikalas laukia 
atidaus ir objektyvaus įvertinimo: ką jis 
naujo, įdomaus ir reikalinga savo kruopš 
čia ilgamete studija davė taip įvairiai ir 
skirtingai komentuojamai Lietuvos praei
čiai, be J. Basanavičiaus, S. Daukanto, A. 
Šapokos, J. Stakausko, J. Totoraičio, M. 
Jučo, J. Jurginio, V. Merkio, S. Šalkaus
kio, J. Ochmanskio, Sruogienės ir kitų sa
vų bei užsieniečių istorikų darbų.

Ši knyga ypač reikalinga gal ne tiek Va 
rų pasaulyje, kiek nūdienėje Lietuvoje, 
kur istorijos faktai, mūsų brangios ir ger
biamos asmenybės, pati tautos praeities 
koncepcija iškraipoma, sociologizuojama, 
taip tendencingai dėl galingų užkariauto
jų poveikio pateikiama.

Gerai, kad mūsų tautiečiai supranta, kad 
„savos praeities garbinimas, jos idealizavi 
mas yra daug pasitarnavęs... tautiniam 
susipratimui kelti ir jam stiprinti. Taip 
pat ir lietuviams prisikelti ir savam at
skiram tautiniam pašaukimui įsisąmonin
ti daug yra padėjęs veido nukreipimas 'į 
savo praeitį“. Ne be reikalo ir Lietuvos 
himne yra žodžiai: „Iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia!“

Minint Vytauto Didžiojo 550 metų su
kaktį. Trakų bažnyčioje, pamokslininkas 
pasakęs, kad vaikus reikia mokyti istori
jos, kad tėvai, jei jie vadina save lietu
viais, kasdien ranka turi nurašyti Lietu
vos istorijos bent puslapį, kad žinotų, kas 
mes esame, kokia garbinga ir didi mūsų 
buvo praeitis, šventi žodžiai, bet kokie 
tragiški!.. Ranka nurašyti vaikams istori
ją, kai šitiek prirašyta straipsnių, knygų, 
vadovėlių... O apie istoriją, kurią mokosi 
mūsų moksleiviai vidurinėje ir net auko
tojoje mokykloje, neverta net kalbėti... 
Užtat tokia knyga mūsuose dabar reteny
bė. Todėl dešimteriopai turime būti dė
kingi jos autoriui, leidėjams ir rėmėjams.

Šiai knygai panaudoti net lietuviška Is
torinė medžiaga, išleista po 1945 m. Lie
tuvoje. O kiek jos, vertingos, naujos, įdo
mios iš užsienio archyvų, rankraščių, bib

Pranas Milašius

Lukaičio seniorina
Pajūryje, kur Baužio valtis būdavo, da

bar tuščia. Bangos, per audrą pajūrį ker
pėmis užvertusios, dabar rimsta. Lyg pa
vargusios, nepajėgia iki suverstų kerpių 
nubėgti, suklumpa ir šliaužia į jūrą. Ką 
pasakys grįžęs iš pajūrio Lukaitis Baužie- 
nei? Reikėtų ką nors iškilmingai pasaky
ti, kaip knygose rašoma, kaip filmose ro
doma. Prieis jis prie Baužienės, uždės jai 
ant peties ranką ir sakys... Eina jis pa
lengva, renka žodžius, įeidamas į kiemą, 
patraukia atgal pečius, iškelia krūtinę ir 
šnibžda: lrAudra nuskandino jūroj Baužį, 
bet tu būk tvirta, kad gyvenimo audra 
tavęs kaip liepos nenulaužtų.“ Paskui jis 
suims jos ranką ir sakys: „Laikykis tvir
tai, mano drauge!“

Atidaro duris, Baužienė stovi prie mū- 
ralio, verda pusryčius, verda, tur būt, 
trims — sau, dukteriai ir vyrui. Laukaitis 
sustojo prie durų, galvoja: eiti arčiau, už
dėti Baužienei ant peties ranką ar dabar 
sakyti. Taip jam nesugalvojant, Baužienė 
prakalba pirma:

—Nėra?
— Gal audra juos kitur nunešė į vieną 

ar kitą pusę. Per tokią audrą negi patai
kys tiesiai į savo vietą, —ramina ją Lu
kaitis, o sugalvoti iškilmingi žodžiai taip 
ir liko neišsakyti.

— O Dieve, Dieve! — sušuko Baužienė, 
užsidengusi rankomis veidą ėmė verkti. 
Pasižiūrėjo į ją Lukaitis, skėsterėjo ranko
mis ir apsisukęs išėjo.

Lukaitis sėdi ant suolo ir stebi įeinan
čius: įeina žmogus, jei katalikas, atsiklau
pęs persižegnoja, pasimeldęs mušasi į krū 
tinę, vėl žegnojasi, jei liuteronas — ran
kas sunėręs pasimeldžia, nei jam žegnoji- 
mosi, nei mušimosi į krūtinę. Kas giesmi
ninkas, sėdasi už stalo, rengiasi ilgai bu- 
dynei, kas ne giesmininkas — traukia į 
antrą namo galą, ten su giminėmis ir kai
mynais įvairius reikalus aptaria. Vyrai 
susiskirstė pareigomis, kas anksti iš ryto 
eis duobės kasti, kas giedorius veš, kas 
neš iš bažnyčios į kapus. Baužys guli ra
mus atvožtame grabe, žvakėmis iš šonų 
apstatytas. Atsirado jis po audros kitą 
dieną ant jūros kranto, Dovilą vieną jūros 

liotekų! Kiekvienas skyrelis baigiamas 
nemenku literatūros sąrašu. Retas pusla
pis neturi nuorodų apačioje. Įvade panag
rinėtas periodizacijos klausimas objekty
viai, bet neužgauliai pakritikuotas mark
sistinis tarybinių istorikų požiūris, pla
čiai apžvelgta Lietuvos istorijos istorio
grafija. Santūriai, blaiviai ir įdėmiai iš
nagrinėti mūsų valdovų - kunigaikščių 
santykiai su Šiaure ir Pietumis, su Vaka
rais ir Rytais.

Gal dar būtų geriau, jei šio tomo redak
torius Paulius Jatulis būtų labiau suda
bartinęs nemaža autoriaus skyrybos, ra
šybos, leksikos, stiliaus nevienodą dalyką, 
kurie, pripratusiam prie stilingesnės, 
lankstesnės Ir redaktūriškai tobuliau pa
rengtos knygos teksto, kur ne kur mažu
mėlę trikdo dėmesį. Nepaisant to, nuo
širdžiai dėkojame visiems, kas tik pasirū
pino šios knygos leidimu ir laukiame jos 
ir į ją panašių Lietuvoje, kad nereikėtų 
kasdien ranka perrašinėti vaikams tikro
sios tiesos apie savo tautos praeitį.

Skaitytojas
(Aušra Nr. 26)

FROZEN INFERNO
FROZEN INFERNO: Autobiografiniai 

Dalias Grinkevičiūtės užrašai apie lietu
vių tremtinių gyvenimą Jakutijoj, anglų 
kalba.

Iš rusų į lietuvių kalbą išvertė Paulius 
Vaduvis. Iš lietuvių į anglų — Milda Da- 
nytė. Įvade ištrauka Iš Encyclopedia Li- 
tuanica apie baisiuosius birželio trėmi
mus. 15 psl., iliustruotas viršelis ir sovie
tinio Gulago žemėlapis.

Istorinis dokumentas iš pogrindžio pa
grįstas faktais — tikrais pergyvenimais: 
mirusiųjų pavardės, tiksliomis datomis, 
geografiškai tiksliais vietovardžiais, ir t.t. 
Sukrečiamai perduotos Sibiro tremtinių 
baisios gyvenimo sąlygos.

Leidinį spausdino Lietuvių Katalikų Re 
Ilginė Šalpa, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, New York 11207, birželio trėmimų 
40 metų sukakties proga.

Kaina — laisva auka.

Vladas šlaitas

Raudonos rožės
Ramus ir paprastas sekmadienis. Jau 

temsta.

Saldus ir lengvas liūdesys. Tai rožės.

Ir pirmą kartą visame pasaulyje

esu liūdnesnis už raudoną rožę.

dugne palikęs. Baužienės giminė visa su
važiavusi, tvarko viską namuose, kitaip 
nebūtų kam tvarkyti, Baužių daugiau nie
ko neliko, brolį kolčiakai nušovė, tėvai 
seniai išmirę, Kažin kas priėjęs patraukė 
laikrodžio svarsčius, Lukaitis nė nebuvo 
pastebėjęs, kad laikrodis buvo sustojęs, 
dabar jis mato, kaip pendelis vėl siūbuo
ja, girdi jo tik-tak, tik-tak, mato, kaip ju 
da rodyklės, juda nuo kampo į kampą, 
nuo vynuogių prie obuolių, nuo obuolių 
prie vynuogių. Baužienė sėdi šalia grabo, 
dabar ji nebeverkia, sėdi tik ir žiūri į sa
vo vyrą, akių nuo jo neatraukdama, ne
pajudėdama. Toks grožis, Lukaitis galvo
ja, o kas tą groži čia kaime įvertina? Nė 
pats Baužys jos grožio neįvertino, visada 
grubijoniškai su ja elgėsi. Lukaitis nie
kada negalėjo suprasti, kaip tokia graži, 
švelni mergaitė galėjo eiti už tokio neta
šyto kaimo bernelio. O ji ne kaimui su
tverta, ji turėtų rūmuose gyventi, tarnai
tės turėtų ją slaugyti.

Po laidotuvių Baužienė susiartino su 
Lukaičiais, lyg giminės pasidarė. Lukaitis 
aplopė audros apiplėšytus stogus, aptvar
kė viską, sodyboje. Baužienė su dukterim 
lankosi pas Lukaičius, su Lukaičio motina 
ir seserim apie moteriškus dalykus pasi
taria. Rudenį Lukaitis suarė jai dirvą pa
sėjo rugius, abiejuose ūkeliuose tik po 
vieną arklį, du į plūgą sukinkius sparčiau 
eina. Per žiemą privežė paskinų iš miško 
į abu kiemu, o pavasarį vėl abu ūkeliu ap
sėjo. Žmonės kaime pradėjo apie juodu 
kalbėti, Lukaitis nesiglna, jam kažkaip 
saldžiai malonu, kada jis girdi apie juodu 
kalbant.

Vieną sekmadienio popietį visi susirin
ko į Lukaičio trobą. Baužienės duktė žiū
ri į radijo aparatą, tai pastebėjo Lukaitis.

— Ar nori pasiklausyti? — klausia jis.
— Noriu, — sako mergaitė.
Lukaitis užsideda ausines, pasuklnėja 

aparatą ir po to pritaiko ausines mergai
tei.

— Vojergau! Kaip gražu! Orkestras 
griežia, ir 'kaip garsiai, kaip aiškiai! Kaip 
Palangoje! Oh... — negali atsistebėti mer
gaitė.

Vasara. Skaidrus ir tylus birželio vaka
ras. Saulutė slepiasi už miesto bokštų ir 
naktužė Kauną dengia savo juodais spar
nais. Tautos šventovėje, Vytautos Didžiojo 
Karo Muziejaus sodelyje, nerūpestingai 
klega susirinkusi kauniečių minia.

Muziejaus bokšte pasigirsta skardus 
trimito garsas, kuriam atsiliepia trimitas 
prie Nežinomojo kareivio kapo. Jų aidą 
pakartoja Nemuno ir Neries šlaitai. Mi
nia sustingsta ir kiekvienas dalyvis jaučia 
savo širdies plakimą. Lyg iš slaptųjų že
mės gelmių pasigirsta liūdni maršo garsai, 
o mūro angoje pasirodo Lietuvos karo in
validų orkestras ir vorelė karių, sužalotų 
laisvės kovose. Jų šalmus ir krūtines puo
šia Vyčio kryžiai, gi juodos uniformos pa
brėžia rimties ir susikaupimo valandą. 
Invalidai išsirikiuoja prie paminklo žuvu
sioms už Lietuvos laisvę. Jie visi su ilgo
mis ietimis, kurios papuoštos Vyčio kry
žiaus vėliavėlėmis.

Nuo aukuro pakyla dūmai ir tą mūsų 
tautos auką priima galybių Viešpats. Mal
dos garsai tyliai plaukia į dangų, o minia 
savo atodūsiais juos palydi.

Iškilmes stebi anglų studentų būrelis. 
Jie visi susikaupę ir rimtai seka žuvusių 
už Lietuvos laisvę pagerbimo apeigas. Sa
lia jų stovi visa galva už minią aukštesnis 
muziejaus ir šių apeigų kūrėjas ir tautos 
šventovės krivis — generolas Vladas Na- 
gius-Nagevičius. Pora anglų studentų, 
jaunuolis ir mergaitė, iškilmingai neša 
vainikąir padeda prie Nežinomojo karei
vio kapo. Ekskursijos vadovė nulenkia si
dabro gijomis papuoštą galvą, su balta 
nosinaite šluosto per skruostus riedančias 
ašaras.

Orkestras groja Lietuvos himną, o mi
nia jam vieningai pritaria. Nuleidžiama 
vėliavos. Apeigos baigiasi. Vėl pasigirsta 
lėti maršo garsai, ir muziejaus angose iš
nyksta krypuodami karo invalidai. Bokš
to trimitas skelbia Kaunui ramybę.

Orkestras nustojo griežti kažkas pra
dėjo kalbą sakyti, mergaitei nėbėįdomu, 
ji nusiima ausines ir padeda jas ant sta
lo.

— Galėtumi, švogeri, garsiakalbį radi
ją nusipirkti, — sako policininkas. Jis 
dar nevedęs, bet juodu įprato viens kitą 
švogeria'is vadinti.

— Galėčiau, kodėl ne, bet kad nė vie
nam kitam neįdomu, o man ir to užtenka.

— Kodėl tu manai, kad nė vienam kitam 
neįdomu? — klausia policininkas. Atsisu
kęs į Baužienę: — Sakyk jam, tegul tuo
jau perka. O šiaip pinigai užkišti kur nors 
pelija.

— Ar tokį, ka.i(p pajūrinių viršininko?
— klausia mergaitė.

— Sakyk „rajono viršininko“, — piktai 
sudraudžia ją motina.

— Tegul, tegul, nedrausk vaiko, — sa
ko policininkas, — juk mes tikri pajūri- 
ninikai.

— Oh, — džiaugiasi mergaitė, ■— tai bū
tų gražu. Kai užgriežia vakare, kažin kur 
gali girdėti. Sakyk jam, tegu perka tokį,
— kreipiasi ji motiną.

Visi juokiasi, o Lukaitis jaučia, kaip 
jam kraujas į veidą plūsta. Pasižiūri į 
Baužienę, ta šypsosi, lyg būtų patenkinta 
savo dukters išmone. Gerai, kad taip, bus 
galima klausti. Kada nors, gerų, iškilmin
gų žodžių iš knygų pasirinkus, kai vaka
riniai šešėliai žais languos, arba kai pil- 
načlo sidabrinė šviesa skvenbsis pro me
džių lapus.

Jau metai praėjo nuo laidotuvių, Bau
žienė galėtų tekėti, niekas dabar nesakys, 
kad ji paskubėjo, vos vyrą palaidojusi už 
kito eina. Bet Lukaitis vis dar neprisiren
gė jos klausti. Vis jam nepasitaiko, kad 
viskas eitų pagal jo numatytą planą: tai 
mėnuo ne toks, koks turėtų būti, tai šešė
liai ne taip žaidžia, arba žodžiai ne taip 
sakosi, kaip jo išmokta buvo. Važiuoja 
juodu į turgų, abiejų kiemų 'gėrybes į 
vieną vežimą sudėję. Kai viskas į vieną 
vežimą sutelpa, negi kinkysi du vežimu, 
plaksi du arkliu! Tyli juodu abu važiuo
dama, Lukaičio galvoje rikiuojasi žodžiai, 
bet tie po žodžiai nepritinka prie aplinkos. 
Turėtų juodu važiuoti karietoj, karieta 
suptųsi ant risorių, aukštai ant sėdynės 
sėdėtų kučeils, bet jų karietos durys už
darytos, kučeris nieko negirdėtų, jis paim 
tų jos ranką ir sakytų: „Tu mano širdies

Žmonės eina iš sodelio ir skirstosi nak
ties poilsiui. O gen. V. Nagius skina raudo
nus rožių žiedus ir jais apdovanoja išdi
džias Anglijos dukras. Tai sapnuose išsap
nuota ir lietuvio svajose išauginta Lietu
va.

Tėvynės laukų mergužėlė, su glėbiu kve 
piančių laukinių gėlių, suklupusi prie ša
likelės Rūpintojėlio kojų, skęsta ilgesin
goj maldoj. Tolumoje girdisi galinga ka
rių daina. Tai mūsų gimtinė Lietuva.

Lietuva vyturėlio dainoje ir lakštutės 
sutemų suokime; Lietuva milžinkapiuose 
ir su apkerpėjusiais kryžiais kapinynuo
se; Lietuva rūtų darželiuose ir mūsų ša
lies mergaičių melsvose akyse...
(Iš Stefanijos Rūkienės ,,Vergijos kryžke- 
liuose".)

Su lietusiais 
pasaulyje

MIRĖ JONAS JASAITIS
Jonas Jasaitis, žinomas visuomeninkas, 

pedagogas, ėjęs įvairių organizacijų va
dovo pareigas, dirbęs Alfoje, Balte, Lie
tuvių Bendruomenėje, Lietuvių šaulių Są 
jungoje, bendradarbiavęs spaudoje, sun
kiai sužeistas autokatastrofoje, kovo 17 d. 
mirė Čikagos ligoninėje.

PAGERBĖ RAŠYTOJĄ R. SPALI
Korporacijos Neo-Lithuania Los Ange

les skyrius nutarė š.m. birželio 7 d. pri
statyti visuomenei rašytojo Romualdo 
Giedraičio-Spalio kūrybą ir paskutinę kny 
gą „Auksinio saulėlydžio gundymai“, pa
siekusią skaitytoją jau po rašytojo mir
ties.

R. Spalio „Vienos kartos istorija“ Su
sideda iš 7 knygų, kurios dabar jau yra 
išparduotos. Todėl Neo-Lithuania Los An
geles skyrius nutarė imtis iniciatyvos iš
leisti naują romano laidą 2-3 tomuose.

pricese“. Bet čia ne karieta, mažas arkliu
kas palengva dribnoja, tekinis atranda 
tarp kasinio žvyro didesnį akmenuką, su
krečia juodu abudu, Išsklaido visą iškil
mingą žodžių rikiuotę. Ak, ir ko čia taip 
skubėti, bus dar daug sidabrinių mėne
sienų, bus auksinų saulėlydžių.

Išparduota jau beveik viskas, kas buvo 
atvežta, Baužienė buvo nuėjusi 'į miestą 
ko reikia krautuvėse nusipirkti, dabar ji 
grįžusi sėdi vežime, gali tuojau namo va
žiuoti, neatpsimoka čia dar laukti, bet 
Lukaitis dar nenori važiuoti, dar čia ga
lima bus porą litų gauti.

Susigūžė Baužienė vežime, galima ir pa- 
laukti, nėra ko namo skubėti, Lukaičio se
suo apšers kiaules, perkels karvę, duktė 
su senąja Lukošaitiene, jiedvi taip dabar 
susigyveno, kad nė skirtis nebenori. Pir
kėjų dabar mažai bėra,'visi jau apsipir- 
kę, žvalgosi ji po tuščius vežimus, stebi 
žmones. Prie vieno vežimo prieina aukš
tas vyra, kažko klausia, vežime sėdintį 
moteris purto galvą, reiškia, ji neturi, ko 
jis klausia, vyras eina prie kito vežimo, 
Baužienė dabar girdi jo balsą, klausia že
muogių, o kai ten jų nėra, vyras sustoja 
prie jų vežimo.

— A, žemuogės! Po kiek litras?
Ir kai niekas jam neatsako, jis pakelia 

akis į Baužienę, nustebęs valandėlę žiūri 
į ją, paskui, staiga prisiminęs, sušunka:

— A, panelė iš kiosko! Koks netikėtas 
susitikimas! Užsimaniau, aš, matai laiko 
turėdamas, ateiti į turgų žemuogių nusi
pirkti, ir pasitaikyk tu man taip, kad aš 
sustočiau prie jūsų vežimo! Na, kaip lai
kotės? — Vyras atkišo Baužienei ranką. 
Lukaitis prieina atsistoja šalia jo, du 
vyru šnairomis pasižiūri į viens kitą.

— Tai, kaip matau, ištekėjusi. Sveiki
nu, sveikinu!

— Aš našlė, — sako Baužienė.
— Našlė?
— Mhm, — Baužienė palinguoja galvą.

— Jau metai, kaip našlė.
— Priimkite mano nuoširdžią užuojau

tą! Tikėkite man, aš suprantu jūsų siel
vartą. Aš irgi našlys.

— Našlys?
— Taip. Daugiau kaip metai. Taigi, ma 

tai, toks gyvenimas. O ką padarysi, gy
venti reikia.

(Bus daugiau)

Atsiusta paminėti
Karys Nr. 2, 1981 m. vasaris. Pasaulio 

lietuvių karių veteranų mėnesinis žurna
las. Leidžia LKVS Ramovė N.Y. Skyrius 
Brooklyn, JAV.

Moteris Nr. 2, 1981 m. Lietuvių moterų 
žurnalas, leidžia Kanados liet. kat. moterų 
d-ja, Toronto.

Krivūlė Nr. 1, 1981 m. kovas. Vakarų 
Europos Lietuvių Sielovados leidžiamas 
žurnalas. BadWoerishofen, Va'k. Vokietija.

Janina Narūne, PIRMŪNĖS AKADEMI- 
KėS. Rinkinys enciklopedinių informaci
jų apie lietuve 'akademike, kuriomis 
lietuvių tauta gali didžiuotis. Knygoje 200 
psl., žinios apie 240 asmenų su 102 foto
grafijomis. Išleido dr. Zuzana šalnienė, 
Chicago, JAV.

Pasaulio lietuvis Nr. 1-2, 1981 m. Sau
sis-vasaris. Leidinys Bendruomenės min
čiai ir gyvenimui. Leidžia PLB Valdyba 
Chicagoje.

Skautų Aidas Nr. 3, 1981 m. kovas. Ofi
cialus Lietuvių skautų S-gos organas, lei
džia LSS Tarybos Pirmija, Chicago, JAV.

Pasaulio lietuvis, Nr. 3, 1981 m. kovas.
J. Savasis, LAISVOS ATOSTOGOS, 

apysakos, 192 psl. Išleido Lietuviškos kny
gos klubas, 1980 m., Chicago, JAV. Kaina 
6 dol.

Laivas, Nr. 1, 1981 m. sausis-vasaris, 
Religinio ir tautinio gyvenimo mėn. žur
nalas. Leidžia Marijonų venuolija,, Chi
cago, JAV.

Laiškai lietuviams, Nr. 3, 1981 m. kovas. 
Religinės ir tautinės kultūros žurnalas. 
Leidžia Tėvai Jėzuitai, Chicago, JAV.

Elta prancūzų kalba, Nr. 49-50, 1981 m. 
balandis. Redaguoja B. Venskūvienė, Pa
ryžius.

Elta anglų kalba, Nr. 2, 1981 m. vasaris. 
Leidžia Tautos Fondas, Washington, D.C., 
JAV.

Technikos žodis, Nr. 1. 1981 m. Pasau
lio ir Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų S-gų organas. Leidžia Čikagos 
skyrius, JAV.

Laivas, Nr. 2, 1981 m. kovas-balandis 
Religinio ir tautinio gyvenimo dvimėne- 
sinis žurnalas. Leidžia Marijonų vienuo
lija, Chicaga, JAV.

Chronicle of the Catholic Church in Li
thuania Nr. 44, July 30, 1980 m. published 
by the Lithuanian R. C. Priests1 League 
of Amerika, 147 Mongomery Pl., Paterson, 
N.J. 07501, USA.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika 
Nr. 45 anglų kalba. Išvertė Vita Matusai- 
tienė. Įvadas kun. Kazimiero Pugevičiaus. 
Nr. 45, datuotas 1980 spalio 22, skirtas 
tremtinfui-vyskupui Julijonui Steponavi
čiui, 1980 metais atšventęs vyskupystės 25 
metų jubiliejų. 48 p. Iliustruotas viršelis, 
6 nuotraukos iš Lietuvos bei žemėlapis.

Turinys: J.E. Vyskupo J. Steponavičiaus 
25 metų jubiliejus Vilniuje, Antano Ter
lecko, Juliaus Sasnausko ir dr. Algirdo 
Statkevičiaus teismai. Smurtas prieš ku
nigus — kun. L. Šapokos nužudymas, kun 
J. Zdebskio apdeginimas, ir t.t. Kalinių 
gyvenimo nuotrupos, kunigų seminarijos 
žinios, žinios iš vyskupijų. Kratos ir tar
dymai, tarybinėje mokykloje ir nauji po
grindžio leidiniai.

Pavardžių bei vietovardžių alfabetinė 
rodyklė.

Išleido Amerikos Lietuvių Romos Kata
likų KUNIGŲ VIENYBĖ, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, New York 11207.

Vienas egz. — 1 dol. Užsakant 10 egz. 
ar daugiau — 25% nuolaida.

Elta Press, Nr. 4, 1981 m. balandis. 
Eltos informacijos italų kalba, šiame nu
meryje — LKB Kronikos Nr. 46 vertimas 
į italų kalbą. Viršelyje pastaruoju laiku 
Lietuvoje nuteistųjų žmagaus teisių ak
tyvistų portretai. Tai Ona Vitkauskaitė, 
Genovaitė Navickaitė, Jadvyga Stanelytė, 
Vytautas Skuodis, Gintautas Iešmantas ir 
Povilas Pečeliūnas. Informacijų redakto
rius V. Mincevičius, Roma.

Karys, Nr. 3, 1981 m. kovas. Pasaulio 
lietuvių karių — veteranų mėnesinis žur
nalas. Brooklyn, JAV.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 13

Žaidimo lentoj yra aštuoni numeriai: 
9—42—21—26—30—39—41—45.

Yra tik vienas būdas sudėjus kelis nu
merius, gauti 100 sumą. Kuriuos?

Atsakymas ,Nr. 12
a) Ūkininkas valgė anties kiaušinius, 

nes turėjo ančių būrį,
b) Kita sūrio pusė.
c) Kai duodama katei.

Jauna motina, norėdama savo Stasiuką 
atpratinti nuo nykščio čiulpimo, pradėjo 
psihologiškai!

— Saikyks, sūnau, ar nykštys skanus?
— Ne.
— Ar gražu čiulpti pirštą?
— Ne.
— Tai kodėl taip darai?
— Užtat, kad tai neprideda svorio.

Kai viena spaudos reporterė paklausė 
Picasso, kodėl subrendę vyrai atrodo jau
nesni už subrendusias moteris, atsakymas 
buvo greitas!

— 40 metų moterys ištikrųjų yra 50.
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JAUNIMAS NEPASIDUODA CEKOSLOVAKAI SEKS VENGRUS
Gegužės 13 d. „The Daily Telegraph'“ 

Maskvos korespondentas Nigel Wade ko
mentuoja sovietų saugumo viršininko pa
degėjo V. M. Čebrikovo įspėjimą jaunimui, 
kad netikėtų Vakarų šmeižtais apie ko
munistų senosios gvardijos vadu blogą 
krašto tvarkymą.

„Jaunojo komunisto“ žurnale keliamas 
ypač jautrus pasenusioms sovietų vadams 
jaunatviško lojalumo klausimas. Tai pri
statoma, kaip priešsovietinių organizaci
jų bandymų demaskavimą pakreipti Sov. 
Sąjungos jaunimo politinius įsitikinimus 
priešiška linkme.

Vien tik pats faktas, kad KGB nutarė 
viešai tokį įspėjimą paskelbti, rodo susi
rūpinimą jaunųjų pažiūrom pasenusių so
vietų vadų atžvilgiu. Standartinė komu
nistų praktika yra versti kaltę žalingajaį 
Vakarų įtakai, čebrikovas sako, kad so
vietų sistemos priešai skleidžia šmeižtų 
fabrikacijas apie senųjų komunistų vadų 
netinkamą vadovavimą ir naujosios sant
varkos statymą. Buržuazinių idėjų žmo
nės bando priešiškai nustatyti generacijas.

Toliau jis rašo: „Jie skelbia jaunimui 
provokuojančius sūkius, prieš senuosius 
kadrus, kad jie stabdo demokratinimą, 
laisvėjimą ir humaniško socializmo pro
cesą. Tas ideologijos griovimo tikslas kei
ti socialistinėj valstybėj politinį konflik
tą, kenkti jaunų žmonių pasitikėjimui ko
munistų partija ir juodinti pačią Kom
jaunimo sąjungą“.

Čebrikovo kalboje atsispindi rūpestis 
Lenkijos įvykiais ir baime, kad tai neper
simestų Sov. Sąjungom

Sovietų priešai, atvykę iš užsienio, ban
do ,,įsiūlyti jauniems berniukams ir mer
gaitėms vadinamojo „politinio pliuraliz
mo“ idėją. Jie nori komunizmo sistemoj 
steigti kitas organizacijas, bendruomenes 
ir profsąjungas, kurios būtų priešiškos 
komunistų partijai. Jaunimui tikinama, 
kad tokios grupės yra būtinos gerinti ko
munizmo sistemai.“

Medicina politiniams tikslams
Balandžio 19 d. „The Observer“ laikraš

tyje P. Reddaway kelia klausimą, ar bus 
kada atsikratyta Pasaulio Psichiatrų Są
jungoj (WPA) sovietiniais KGB psichiat
rais.

Daugiau kaip dešimt metų daugelio 
kraštų daktarų ir humanistų grupės reiš
kia Sov. Rusijai protestus dėl psichiatrijos 
panaudojimo politiniams tikslams, o 1977 
m. pati WPA kreipėsi į sovietus tai su
stabdyti. Toks nuolatinis spaudimas davė 
jau šiek tiek vaisių: buvo išleisti iš psi
chiatrinių ligoninių kai kurie plačiau ži
nomi asmenys, pvz., Leonid Pliuše paleis
tas, bet ištremtas į užsienį. Tačiau to ma
ža. Reikia ieškoti kitų kelių ir svaresnių 
priemonių.

Paskutiniu laiku vis daugiau pasigirs
ta balsų, reikalaujančių pašalinti rusų 
psichiatrus iš WPA. O tai daryti verčia 
trys svarbiausios priežastys. Pirma: prak 
tika suėmimų sveikų disidentų ir uždary
mas į psichiarlnes ligonines vis dar vyk
doma. Antra: Sovietų Psichiatrų Draugi
ja atsisakė bendradarbiauti su specialia, 
1977 m. sudaryta, tiems reikalams tirti 
WPA komisija. Trečia: 1980 m. vasario 
mėn. ir 1981 m. vasario mėn. laikotarpy, 
KGB Maskvoj suėmė visus šešis Darbo 
komisijos narius, priklausančius Helsin
kio nutarimų vykdymo priežiūros grupei, 
kurie reiškė nuolatinius protestus.

Iš viso užregistruota apie 500 tokio „gy 
dymo“ atsitikimų. Darbo komisijos psi- 
chiarai, Aleksandras Vološanovič ir Ana
tolijus Koriagin (suimtas vasario mėn.), 
ištyrė daugiau kaip 50 paleistų iš tokių 
kalėjimų — ligoninių disidentų, ir pada
rė savo išvadas: visi jie buvo sveiki, nė 
vienam nerekėjo ligoninės gydymo. (Dr. 
Koriagino, kuris laukia teismo, Lancet 
medicinos žurnale atspausdintas apie tai 
ilgas Straipsnis, kuris Vakaruose sukėlė pa 
sipiktinimą).

Verta paminėti dar du atvejus: pirmasis 
43 m. angliakasio Aleksiejaus Nikitino, 
kuris buvo kelis kartus suimtas ir laiko
mas psiohiarinėje ligoninėje už bandymą 
įsteigti nepriklausomą uniją; antrasis — 
Viktoro Ryžovo Davydovo iš Kuibyševo, 
kuris suimtas ir uždarytas ligoninėj už 
žmogaus teisių propogavimą studentų tar
pe. Ryžovas pats kreipėsi į Darbo Komi
siją, prašydamas ištirti sveikatą. Dar Vo- 
lošanovič pripažino jį sveiku ir atsakin
gu už savo veiksmus. Tačiau Maskvos 
Seflbskio instituto psichiatrai prieš tai 
buvo nustatę „lėtą šizofreniją“ — ligą, 
Vakaruose visiškai nežinomą. Kai Ryžovo 
žmona Larisa lankė jį Kazanės kalėjime 
— ligoninėje, sužinojo apie jo „gydymą“. 
Prievarta gaudavo 30 stiprių „Mažep til“ 
tablečių, kurios jo nesveikiems inkstams 
darė dar didesnę žalą ir kėlė skausmus. 
Pagaliau, nustojęs daug svorio, pasiskun
dė daktarui, kuris tik padidino tablečių 
skaičių paaiškino: „Mes turime savo 
gydymo metodus.“ Lapkričio mėn. Ryžov 
iškeltas į BlagoveščenSko kalėjimą prie 
Ramiojo vandenyno. Jo žmona prašo drau
gų pagalbos.

Iš anksto buvo numatyta, kad Sovietai 
neleis Pasaulinei Psichiatrų Sąjungai pa

Tas įspėjimas apie bandymus nuteikti 
jaunimą prieš partijos veteranus, atspaus
dintas tokiu laiku, kai Politbiuro vadų 
amžiaus vidunktis jau siekia 70 metų. 26- 
tame partijos kongrese nebuvo padaryta 
jokių nutarimų pakeisti to politinio rate
lio sudėtį, kuriam jau seniai reikia naujo 
kraujo. Seniausias POlitbiuro narys yra 
latvis Arvid Pelšė, 82. Paskutiniu laiku 
jis buvo ligoninėje. Brežnevas, kuris yra 
74, taip pat atrodo silpnas. Jo judesiai lė
ti, ir per paskutinįjį viešą pasirodymą tu
rėjo jam pagelbėti: atsukti plačią skrybė
lę, kurią atvirkščiai buvo užsidėjęs.

Čebrikovas sako kad Vakarų psicholo
ginio karo specialistai pradėjo „ideologi
nę agresiją“ prieš pasaulio socializmą. Jis 
kaltina Vakarų saugumo organus, orga
nizacijas, radijo stotis, religines ir prieš- 
sovietines nacionalistines grupes išeivijo
je.

Ukrainiečiai, lietuviai ir kitos naciona
listinės organizacjos užsienyje stengiasi 
perduoti tautinį sentimentą Sov. Sąjun
gos jaunimui, ir tuo naudotis, keliant 
priešsovietinį veikimą. Bažnytinės gru
pės riša nacionalizmą su religija.
Žmonės, kuriuos jis vadina „sektantais ir 
priešiškais elementais kunigijos tarpe,“ 
krašte bando katalikus nukreipti prieš ru
sų ortodoksus, o mosulmonus prieš krikš
čionis.

Vakarų ,.psichologinio karo“ ugdytojai 
tikisi Sovietų jaunimo politinės apatijos, 
izoliacijos ir nepaklusnumo. Jie naudoja 
,,lengvą propagandą“, nes tiesioginis už
sipuolimas greit susilauktų neigiamos re
akcijos. Iki šiol naudojama „vartojamų
jų reikmenų, pragyvenimo standartų, 
savanaudiškumo, užgaidų ir madų propa
ganda, o taip pat ir tipiška Vakarams sek
so laisrvė. Jų tikslas sukelti anarchiją ir 
nutraukti sovietinį jaunimą nuo aktyvaus 
ir sąžiningo gyvenimo.“

čiai tą reikalą tirti. Serbskio instituto ve
dėjas, prof. Georgy Morozov, pasirašyto
jas daugelio suklastotų pranešimų apie 
disidentų sveikatą, yra didelis draugas 
KGB viršininko Jurijaus Andropovo. 
Kitas specialistas, dr. Andriejus Snež- 
nevšky, taip įsigilinęs į politinę psi- 
chiatriką, kad geriau pasirinko atsi
statydinimą iš Britų karališkojo ko
ledžo garbės narių negu ginti to koledžo 
kaltinimų. Nuolatinis ambasadorius už
sienio konferencijose, prof.Marat Varta- 
niau, jau pasižymėjęs nuolatiniais kalti
nimų atmetimais. (Jis vėl paskirtas da
lyvauti taipttautiniam psichiatrų kongre
sui Stockholime birželio mėn.).

Sovietų Psichiatrų Draugija trukdo 
Darbo komisijos, ir taip jau pavojingą, 
veikimą, nepareiikšdama jokio protesto 
dėl savo narių areštų. Trys komisijos na
riai dr. Leonardas Terniovsky, Viačesla
vas Bakhmin ir Aleksandras Podrabinek, 
jau nubausti 3 metams darbo stovyklos. 
Kiti trys Irena Grivnina, Feliksas Sereb- 
rov ir dr. Koriagin, suimti ir laukia teis
mo. Jų nusikaltimai už „priešsovietinę 
agitaciją“ sunkesni, ir bausmė gali siekti 
iki 12 metų.

Rusų psichiatrų pašalinimo iš WPA re
zoliucija nebus svarstoma iki sekančio 
pasaulinio kongreso, kuris įvyks Lisabono 
je 1983 m. Tačiau, jeigu rezoliucija būtų 
iškelta busimajame Stockholm© kongrese, 
Maskvai padarytų didelių nemalonumų. 
Japonijos ir Švedijos psichiatrų draugijos 
pritarė WPA 1977 metų kaltinimams. Tai
gi spėjama, kad 1983 m. Sovietų Psichiat
rų Draugija bus išmesta. Iki šiol nė vie
na tarptautinė mokslinė ar profesinė są
junga nėra pašalinusi sovietinių draugijų. 
Jeigu >WPA padarytų pradžią, tai gal so
vietams iškiltų pavojus prarasti atsovavi- 
mą ir kitose pasaulinėse organizacijose,, 
o tai būtų smūgis jų prestižui ir ekono
miniams interesams. Kad taip neįvyktų, 
Sov. Sąjungai belieka viena išeitis: sustato 
dyti vis dar vykdomąją disidentų kanki
nimo praktiką, pašalinant iš Sovietų Psi
chiatrų Draugijos prof. Morozavą ir jo 
bendrininkus.

Susirūpinę tais prospektais, sovietai ge 
gūžės mėn. pasikvietė Maskvon Švedijos 
busimojo kongreso prezidentą ir kitus žy
mesnius psichiatrus „moksliniam vizitui“.

Neseniai sudarytoji Tarptautinė psi
chiatrijos naudojimo politiniams tikslams 
tirti sąjunga tiki, kad grasinimas pašali
nimu yra geriausias būdas priversti so
vietus daryti reformas, šiai sąjungai, ku
rios būstinė Paryžiuje, ilki šiol priklauso 
Kanada, Prancūzija, Olandija, Šveicarija, 
D. Britanija ir V. Vokietija.

Vienintelis kelias sovietų psichiatrams 
išlikti Pasaulyje Psichiatrų Sąjungoj yra 
atsisakyti tos žiaurios, politiniams tiks
lams naudojamos, psichiatrinės praktikos.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Prašau atleisti iš darbo su tuo, kad ne

galiu dirbti statyboje, nes visą laiką ran
duosi po nedarbingumo lapeliu.

(Pareiškimas viršininkui)

„Žiūrint į ateitį, mes negalime . toliau 
tęsti dabartinės produkcijos struktūros, 
su perdaug plačiu ir sudėtingu pramones 
kompleksu, kuris negali išlaikyti reikalau
jamo technologinio ir ekonominio lygio.“ 
Tokį krašto ekonominės ateities įvertini
mą padarė ne koks nors ekonomistas — 
disidentas, bet Lutoomir Strougal, čekoslo- 
vakų min. pirmininkas, kalbėdamas pa
skutiniajame Čekoslovakijos Kom. Parti
jos kongrese.

Ekonominių reformų reikalavimai bu
vo iškelti 1960 m., kai Čekoslovakija ėmė 
prarasti savo eksporto rinkas pasaulyje. 
Tai atsitiko dėl perdaug nelanksčios tvar
kos, kuri varžė pramonėj iniciatyvą ir 
stabdė technologinius pakeitimus, reika
lingus plėsti moderniajai inžinerijai ir iš
laikyti prekių kokybei.

Ekonominis spaudimas vedė prie politi
nių reformų. Tačiau tai, 1968 m. sovie
tams Okupavus kraštą, buvo greit sustab
dyta ir grįžta prie senų metodų, atleidžiant 
iš įmonių refonmistus vadovus.

Šiuo metu čekų ir Slovakų gyvenimo 
lygis yra geras. Mėsos ir kitokio maisto 
pakanka, gatvėse daug privačių automo
bilių, o užmiesčiuose pristatyta vasarna
mių, kurie prieinami visiems.

Deja, liepto galas jau čia pat. Pamažu 
gyv enimo tikrovė pradeda atverti akis, 
ir vis daugiau ryškėja, kad Čekoslovakija 
gyvena sapnų rojuje. Iki tam tikro laips
nio, gyvenimo lygis buvo dirbtinai išlai
kytas, panaudojant iš seniau susidariusio 
kapitalo atsargas ir sovietų norą padėti 
čekoslovakų ekonomijai subsidijuotais 
energijos eksportais ir žaliavom. Tuo pa
čiu laiku Čekislovakijos ekonomija vis 
glaudžiau rišama su Rusijos pramone: nau 
jos investacijos kreipdamos į naftos che
miją, sunkiąją inžineriją ir ypač į bran
duolinės inžinerijos pramonę. Pagrindus 
tai pramonei sudarė Sov. Sąjungos tieki
mas 19 mil. tonų naftos, 8 bit. kubinių 
metrų gamtinių dujų, milžiniškų kiekių 
geležies rūdos ir kitų žaliavų. Dabar so
vietai jau nebenori tokių didelių kiekių 
pigesne kaina duoti, ir Čekoslovakija turi 
suprasti, kad pigios energijos laikas bai
gėsi, tuo pačiu neekonomiškas energijos 
ir žaliavų naudojimas privalo būti per
žiūrėtas. Min. pirm. Strougal pripažįsta, 
kad čekoslovakų pramonė sunaudoja be
veik 50% daugiau energijos ir žaliavų, ne
gu 'kitų modemijų kraštų. Dėl to supran

Skaitytoja tai&ftai
AR DAR LIKO VYTENIEčIŲ?

Kol buvo gyvas, V. Zdanavičius pasira
šinėdavo, V. Vytenientis, savo raštuose. 
O kai mirė,tai netik V. Zdanavičius-V. Vy 
tenietis mirė, o ir pasiliko užmirštas. At
rodytų, kad tik ir vienas tebuvo iš Vyte- 
niečių? Ne tik čia pas mus Anglijoje, bet 
ir iš visų „E. Lietuvių“ skaitytojų.

Kol jis buvo gyvas, būdamas patsai Vy- 
teniečiu, per „E.L.“, užprašydavo mišias, 
už gyvus ir mirusius kovoje už Lietuvą. 
O kai mirė, dar nepasirodė nei vienų mi
šių. Tai ir man kyla klausimas: Ar tik jis 
buvo vienas to Vytenio pulko, V. Zdanavi
čius?

Prašyčiau, „E.L.“ skaitytojus, tuo rei
kalu pasisakyti. Jei jis buvo vienas, tai 
kitiems liko nesvarbu, o jei dar yra dau
giau, tai kodėl nenorima, jo prisiminti?

Suinteresuotas. Jonas Liobė

PABANDYKIME IR MES
Gegužės 14 dieną, 8 vai. vakare, Visų 

Šventųjų bažnyčioje Nottingham© vyko 
internacionalinis vakaras skirtas supažin
dinti anglų visuomenei su kitataučių na
cionalinėmis dainomis ir šokiais, o taip 
pat ir bažnytinėmis giesmėmis. Vakaras 
buvo organizuotas Katalikų bendrijos pa
stangomis.

Programą pradėjo Šv. Augustino mokyk 
los vaikai supažindindami publiką su ang
lų, škotų, valų folklioru. Įspūdingus ai
rių šokius atliko mergaičių šokių grupė, 
kurios jauniausia dalyvė keturmetė Seli
na Keant, pakerėjo žiūrovų širdis. Po nuo 
taikingų šokių išklausėme keletą kitų reli
ginių psalmių, galbūt mums vakarie
čiams, kiek per ilgų ir monotoniškų. Jas, 
pritariant nacionaliniam instrumentui, at
liko Amarjit Šakota ir Armit K. Nijran. 
Sidabriniais varpeliais suskambo pačių 
jauniausių vakaro dalyvių vietnan'iečių 
vaikučių choras.

Dvi graikės mergaitės pašoko graikų 
tautinį šoklį, nors ir nelabai vykusiai, bet 
visdelto atstovavo savo Tėvynę Graikiją.

Pagaliau atėjo laikas publikai susipa
žinti su mūsų mažytės Lietuvos pasiunti
niais, tiksliau, pasiuntinėmis, moterų an
sambliu vadovaujamu p. V. Gasparienės. 
Pradžioje Vida supažindino visus su Lie
tuvos istorija ir geografine padėtimi, kal
ba ir savaime suprantama, papasakojo 
apie gintarą ir jo reikšmę pavadindama 
mūsų kiraštągintaro Tėvyne, tuo maloniai 
nustebindama, net mus, lietuvius. Pirmoji 
daina „O atsimenu namelį“ buvo labai 
smulkiai išversta ir klausytojų labai šil
tai sutikta, ilgų plojimų susilaukė G. 
Feilienė ir B. Masiliūnas. Ne mažiau ka
tučių išgirdo V. Gasparienė ir G. Feilienė 
attikusios duetą „Ant mariu krantelio“. 

tama, kodėl naujajame penkmečio plane 
kreipiamas ypatingas dėmesys žaliavų ir 
energijos taupymui. „Mes turime 2% su
mažinti energijos ir 5% metalų sunaudo
jimą“, saiko Strougal. Ir tai reikia pada
ryti pakeliant iki 3.7% pramonės produk
ciją. (Praėjusiame penkmečio plane buvo 
5%).

Paskutiniu laiku satelitų kraštuose ir 
Sov. Sąjungoj garsinamas šūkis:: „Svar
biau kokybė, negu kiekybė. L. Straugal 
žodžiais: „Sulyginimas mūsų išdirbinių 
lygio su pasaulio geriausiais gaminiais 
yra svarbiausias mūsų pramonės uždavi
nys.“ Geresnei kokybei pasiekti ir ekspor
tams padidinti, reikia pirma sustabdyti 
pramonės negalavimus. Statistika rodo, 
kad 1965 m. pasaulio prekyboj Čekoslova
kijos dalis buvo 1.5%, o dabar krito iki 
0.9%.

Atgavimas pasaulio rinkų *uri būti pa
siektas kuo mažesnėm naujom investaei- 
jom ir didžiausiu išnaudojimu ir moder
nizavimu esamųjų galimybių. Produkci
jos racionalizacija ir pasenusių įmonių 
likvidavimas, sekant Vengrijos pavyz
džiu, iniciatyvos vadovybėj skatinimas ir 
pačių darbininkų įtraukimas, yra svarbie
ji reikalavimai. Ypač išskirtini du sekto
riai: miikro-elektroninis ir sudėtingųjų 
chemikalų. Grūdų importams nutraukti, 
bus skatinamas savarankiškumas žemės 
ūkyje.

Šitų visų gerų norų ir planų problema 
ir ta, kad ir prieš 1968 m. panašiai buvo 
daroma, bet vėliau centro planuotojai iš
sigando atskiri) įmanių vadovų iniciaty
vos ir daiinos kontrolės praradimo.

Tiems ekonominiams sunkumams nuga
lėti, 1960 m. čekoslovakai turėjo savo ke
lią. Šiandien, kaip ir lenkams, ta prob
lema iškyla iš naujo. Ironija yra ta, kad 
vengrai, pasinaudoję „Pragos pavasariu“, 
pasekė čekoslovakų praskintu tiku ir pra
vedė panašias reformas, kurių dėka šian
dien Vengrija yra ekonomiškai pastoviau
sia visame sovietų bloke.

Kituose kraštuose vidaus ekonominių 
reformų laikinai atsisakyta ir nutarta 
importuotis Vakarų kapitalą ir technolo
giją, tuo būdu pravesti modernizaciją be 
didesnių susivaržymų ir politinių pertvar
kymų. Lenkija, kuri labiausiai tikėjosi tuo 
pasinaudoti, įklimpo į didžiausias skolas 
ir ekonominius sunkumus.

Maloniai skambėjo kanklėmis atliekama 
melodija „Skambėkite kanklės“ kankliuo
jama motinos E. Vainorienės ir dukters 
N. Vainoriūtės. MaloOto buvo matyti, kad 
susilaukėme dai' vienos aktyvios saviveik
lininkės kuri, nors dar neseniai atvyko iš 
Lietuvos, tačiau jau tvirtai įsiliejo i mū
sų gretas. Tai Genovaitė Feilienė sudai
navusi fame pačiame koncerte salo dainą 
,,Keliaujame su dlaina“.

Nuotaikingos dainelės ,,Du broliukai ku
nigai“ ir „Ausk dukrele“ susiliejo su pla
čiais bažnyčios skliautais.

Vėliau mūsų moterų vietą užėmė indės 
mergaitės. Nuostabūs rūbai, egzotiška 
muzika ir įdomus šokis, kuriame kiek
vienu gestu išreiškiamas žodis, buvo tik
rai paslaptingai įdomūs. Ilgai skambėjo 
plojimai šokėjoms Alka Sood ir Anita Gu- 
laįi.

Po trumpos pertraukėlės koncertą tęsė 
Jamaikos jaunimas. Klausantis babtistų 
bažnytinių giesmių, labai sunku nusėdėti 
vietoje. Stebino ir labai aukštas atlikimo 
lygis.

Programą užbaigė Beckett aukštosios 
mokyklos vaikinai kartu su publika, pri
tariant gitaromis, sudainavę keletą anglų 
giesmių.

Skirstėmės namo pavargę, beį kažkuo 
praturtėję. Dažnai iš lietuvių tenka gir
dėti, kad mūsų kultūrinis gyvenimas bai
gia užgesti. Bet ar darome ką nors patys 
jam pakurstyti? Sakoma, kad anglai ir 
kiti nesidomi mūsų šokiais ir dainomis, 
bet ar mes domimės jų? Tat neskubėkime 
teisti kitų, o paprasčiausiai pabandykime 
suorganizuoti patys keletą tokių koncer
tų, juk turime Londone Lietuvių namus, 
Mančesteryje Lietuvių klubą, o pagaliau 
ir Sodybą. Organizuojamąjį darbą galėtų 
atlikti ir mūsų jaunimas, juk yra labai ak
tyviai nusiteikusių vaikinų ir merginų.

Tikiuosi ateityje turėsiu progos parašy
ti apie panašų koncertą, įvykusį mūsų, 
lietuvių pastangomis. A. K.

MANO MIELO MOKYTOJO VIENŲ 
METŲ MIRTIES ATSIMINIMUI

R. Spalis - Giedraitis buvo mano mo
kytoju Detmolde.

Ėjau iper pievą, purienoms 
žydint ėjau žvirgždėtu 
miško keliu. Aš klausiau 
saulės ir debesėlių „Manoji 
meile kur tu esi?“

Saulutė juokės, medžiai 
šnarėjo, vėjas jprabėgdams 
man pašnabždėjo — Veltui tu 
ieškai, čia jo jau nėra »— 
nesurasi.

Vida Berg
(Emden, Vokietija)

LIETUVOJE
NAUJAS TV BOKŠTAS

Vilniaus priemiestyje, Karoliniškėse, 
baigiamas statyti didžiausias respubliko
je radio ir televizijos perdavimo centras. 
Naujas bokštas yra 326,47 m. aukščio. 
Bokšto viršūnėje yra sumontuotas TV an
tenos. Anksčiau TV programos negalėjo 
matyti visi Vilniaus miesto gyventojai. 
Dabar veikimo radiusas bus žymiai dides
nis.

Iš šios stoties bus transliuojamos ir ult
ra trumpų bangų radijo programos.

LAIŠKAI VALSTIEČIŲ LAIKAŠČ1UI

KATĖS LAKA
Teko matyti, kaip vienakolūkietė ginči

josi su pieno surinkėja. Moteriškė tvirti
no: atnešusi devynis litrus pieno, o ne aš
tuonis, kaip užrašiusi surinkėja,

šalia stovėjusi senutė atsiduso:

— Turbūt jau nebenešiu, tris litrus kar
vutė beduoda. Dar litrą nusuks, kas be
liks. Geriau katytei atiduosiu.

Panašių nesusipratimų, kiek girdėjau 
pasitaiko neretai. Todėl retas kuris neša 
'į pnktą nepilną bidonėlį pieno. O litras 
prie litro — ir tūkstančiai! Kiek pieno 
prarandame per rajoną, respubliką!

Nesusipratimų, man regis, būtų mažiau, 
jeigu pieno bidonėlių gamintojai įbrėžtų 
ne vieną 10 litrų padalą, kaip dabar, o su
žymėtų bidonėlį 2, 4, 6, 8 ir 10 litrų pada
lomis. Surinkėjas iškart matytų pieno kie
kį, tikslesni būtų įrašai pieno statytojų 
knygutėse. O. Vikantienė

Kretingos rajonas, Salantai

NIEKAS NEPADEDA
Mūsų kolūkio Gaulėnų brigados kolū

kiečiai dar negavo nusipirkti kombinuo
tųjų pašarų už praėjusiais metais parduo
tą pieną ir mėsą. Kreipėmės į apylinkės 
Tarybą, kolūkio valdybą, bet niekas ne
gelbsti.

Gaulėnų parduotuvėje negaunama ne 
tik kombipašarų, bet ir kai kurių kitų 
pirmosios paklausos prekių. Tiek rajono 
centre, tiek kitose kaimo parduotuvėse 
būna kvietinių miltų, ūkinių prekių, o mū
sų parduotuvės lentynos visada pustuštės. 
Kartais parduotuvė darbo metu uždaryta.

Per darbymetį nėra laiko važinėti į ki
tų ūkių parduotuves. Pageidautume, kad 
rajkoopsąjunga įvestų tvarką mūsų par
duotuvėje. J. Riškus,

A. Grigolius, S. Naglys 
ir kiti Telšių rajono „Šatrijos“ kolūkio 
kolūkiečiai — iš viso šeši parašai.

PADAUGĖJO AUTOKATASTROPŲ
Per šių metų kovo mėnesį Lietuvoje buvo 
361 autokatastrofų, per kurias žuvo 47 
žmonės ir 275 buvo sužeisti. 1980 m. per 
tą patį mėnesį buvo 294 susidūrimai ir 
žuvo 31 žmogus, o sužeistų buvo 206.

SU ŠEIMOS PAGALBA
Nors esu pensininkė, bet praėjusiais me
tais savo pagalbiniame ūkyje nupenėjau 
ir pardaviau valstybei keturis bekonus, 
nemažai pieno. Šiemet užsimojusi parduo
ti dar daugiau

Gerai, kad įdirbti sodybinį sklypą, ap
rūpinti kanvę pašarais padeda kolūkis. 
Talkininkauja vaikai, žentas, marti. Kai 
šeima padeda, suspėjo ne tik auginti ir 
prižiūrėti savo gyvulius, bet ir nuravėti 
daugiau kaip 30 arų cukrinių runkelių ko
lūkio laukuose.

Mano požiūriu, ir kiti apylinkės gyven
tojai, pasitelkę vaikus, kitus šeimos na
rius, sodybiniuose ūkiuose galėtų nupe
nėti ir parduoti daugiau gyvulių, pieno, 
kitų produktų. Pasipildytų šeimos paja
mos, vaikai būtų geriau pratinami prie 
svarbaus ir garbingo žemės darbo, nauda 
būtų visuomenei.

O. šukvietienė
Kapsuko rajono Balsupių 

kaimo gyventoja

APIE ATSARGINES DALIS
Ruošiamės melžti lauko aikštelėse, o 

vakumo siurblių varikliams suremontuo
ti neturime atsarginių dalių. Niekur ne
galime gauti uždegimo ričių kontaktų kar
biuratorių. Dėl tos pačios priežasties jau 
metai nesuremontuoja vakuuminių siurb
lių Panevėžio remonto dirbtuvėse.

Nėra susivienijime pulsatorių „Mai- 
gos tipo melžimo aparatams, trūksta gu
minių melžimo spenių vakuumo ir pieno 
žarnelių. O melždami netvarkingais apa
ratais gadiname karves, po keliasdešimt 
kasmet išbrokuojame dėl mastitų ir kitų 
tešmens susirgimų.

Tad kur gauti melžimo agregatams 
atsarginių dalių?

J. LUKOŠIŪNAS
Šiaulių rajono „Raudonosios 

vėliavos“ kolūkio veterinarijos 
technikas.

S. ŠUKYS
Kolūkio elektrikas santechnikas
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KALENDORIUS 1981 M.
VI. 5-8. VI Baltistikos Konferencija Skan
dinavijoje, Stockholm.
VI. 14. Pabaltiečių pamaldos, 14.30 vai., 
St Martin-in-the-Fieilds, Trafalgar Sq. 
London.
VI. 20. DBLKB Suvažiavimas ir Tautos 
1941 m. Sukilimo Minėjimas 30 Bentinck 
Rd., Nottingham. Pradžia 18.00 vai.
VII. 3-5 Vasario 16 d. Gimnazijos buv. 
mokinių suvažiavimas, Huettenfeld, Vo
kietija.
VII. 4. Vasaros šventė, Wolverhamptone 
(Lenkų klube, Stafford Rd).
VII. 25-VIII. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley Park, Hampshire.
VII. 26-VIII. 2. VMS Stovykla, Romuva, 
Huettenfeld, Vokietija.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Montvihar- 
genne, Chantilly-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių, vid. Anglijoje, šo
kiai.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Liesis 5.00 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
J. Kviete’.aitis — 5.00 sv., M. Valikonis 

— 5.50 sv., V. Cibulskis — 3.00 sv., P. 
Mulerčikas, B. Banys, J. Pukteris, P. Lie
sis, E. Silnickienė, A. Mamenikis, V. Lį
siu® ir A. Kuzmickas — po 2.50 sv.

St. Ūsas 1.00 sv.
J. Strvmskis ir L. Švankus — po 50 p.

Ačiū.

Londonas
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Šiais metais sukanka 40 metų nuo Bai
siojo Birželio trėmimų iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Baltų Taryba ruošia gedulin 
gas pamaldas birželio 14 d. 14.30 
vai. St Martin-in-ithe-Fields, Trafalgar 
Square, Londone. Visi tautiečiai kviečia
mi gausiai dalyvauti ir prisiminti nuken
tėjusius ir vis kenčiančius brolius ir se
ses tėvynėje. '

PADĖKA
Visiems lankiusiems Šv. Juozapo ligo

ninėje Stasį štarolį, nuoširdžiai dėkoja
Agota įPutinienė

Z. JURAS ATOSTOGAUJA
DBLS pirm. Z. Juras išvyko trim savai

tėms atostogų į Ispaniją.

LITERATŪROS IR DAINŲ 
VAKARONĖ

Birželio 6 d., Šeštadienį, 7 
vai. vakare, Londono Lietu
vių Namuose rengiama lite
ratūros — dainų vakaronė.

Naujausių savo kūrinių paskaitys 
poetas Vladas Šlaitas. Pirmą kar
tą Londone savo kūrinius taip pat 
skaitys poetas Česlovas Obcars- 
kas. Į literatūrinę vakaro dalį įsi
jungs ir K. Barėnas su romano iš
traukėle.
Sodraus balso solistas J. černis 
prižadėjo padainuoti. Jam akom
panuos V.O'Brien.
Įėjimas nemokamas, ir kviečiame 
visus gausiai dalyvauti. Išvirsime 
ir arbatėlės.

DBLS centrinio skyriaus valdyba

Liet. Sodyba
PRANEŠIMAS

Lietuvių Namų B-vės Valdybos nutarimu 
Sodyboje yra padaryta nuolaidos atosto
gaujantiems pagal lovų skaičių kambary
je, kaip seka:—

Kambarys vienam asmeniui — 60.00 sv., 
„ dviem asmenims — 110.00 gv„ 
,, trim asmenims — 150.00 sv,, 
„ keturiems asmenims—180.00 sv.,
„ penkiems asmenims — 210.00 sv.

K. Tamošiūnas, 
Sodybos ’Direktorius

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0u 
sv. 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 U anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę.

MALONU IR GERA BUVO LIETUVIŲ 
SODYBOJE

Štai ir vėl prabėgo mūsų lietuvių tradi
cinis sąskrydis Lietuvių Sodyboje. Su šyp
sena grįžome į namus pasiviešėję, pasi
kalbėję, pasijuokavę, ir susitikę su sesiais 
draugais. Prisiminėm senas dienas, belais
vių lageriuose, ir DP stovyklose. Kiekvie
ni metai kiekvieno žmogaus veidas pasi
keičia; plaukai, jeigu dar keli liko ant 
galvos, dar daugiau pabaltėja, ir jau pasi
daro sunkiau atpažinti buvusiį brangų 
draugą.

Daug mūsų tautiečių paliko namuose, 
gal būt jau nebegalėjo atvažiuoti į Sody
bą dėl 'įvairių priežasčių, o kiti gal būt 
jau nenorėjo atvažiuoti, dėl asmeniškų su
metimų.

Mes, kurie esame buvę šį kartą Sody
boje, aš nemanau, kas nors (buvo nusivy
lęs. Sodybos vedėjų dideliu rūpesčiu, (bu
vo skubus ir malonus patarnavimas kiek
vienam mūsų (tautiečiui.

Šiais metais, kaip ir kiekvienais me
tais, Sodybos virtuvė pagamino puikiau
si maistą, >bet ar kas pastebėjo, kad šiais 
metais maistas buvo pigesnis už praeitų 
metų. Todėl buvo ilga eilutė prie valgyk
los durų. Laikė Sodybos virtuvės skanės
tų. Tas pats (buvo ir vakare. Maistas buvo 
geros kokybės ir labai rūpestingai paga
mintas. Ir kiekvienas galėjo valgyti kiek 
jo skilvelis reikalavo. Tas pats ir su ba
rais, buvo skubus ir malonus patarnavi
mas, su normalia, palyginus su praeitų 
metų, gėralų kaina.

Buvo nejauku, kai anglai pastebėjo, 
kad jų tautinė vėliava plevėsuoja atvirkš
čiai pakelta stiebe, šalia mūsų trispalvės. 
Aš pasiteisinau, kad galbūt žmogus, kuris 
kėlė tą vėliavą buvo Colour blind, ir kitą 
kartą gali ir mūsų tautinę vėliavą pakelti 
atv.irkščiai. Tokių Colour blind žmonių 
yra (milijonai, ir juos mes turime užjausti.

Grįžęs į namus, skaitau likusius pasku
tinius pensus, bet aš ir mano draugai la
bai patenkinti malonia tautiečių draugys
te. Ačiū Sodybos vedėjams už jų malonų 
rūpestį.

Tai ii- vėl iki kitų metų! Visi į Lietuvių 
Sodybą! Jeigu būsiu gyvas, vėl atvažiuo
siu. Sfasys Surgautas

Bradfordas
MIRĖ V. CAPAS

Gegužės 26 d. Bradiforde staiga mirė 
Vladas čapas, ilgametis Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijos valdininkas.

Laidotuvės bus antradienį, birželio 2 
d. 12 vai. iš St. Ann bažnyčios, Bradforde.

BIRŽELIO MINĖJIMAS
DBLS Badfordo skyrius rengia trėmimų 

ir Tautos sukilimo 40 metų sukakties mi
nėjimą.

Minėjimas įvyks birželio mėn. 13 d., 
6.30 vai., Vyties klube.

Programoje numatyta paskaita ir me
ninė dalis, kurią išpildys visiems gerai ži
noma, solistė Vida Gasperienė. Jai akom- 
ponuos p. Vainoriūtė. Kartu su jomis iš 
Nottinghamo atvyks ir jaunimo, kurie pa
deklamuos keletą eilėraščių.

Birželio mėn. 14 d. St. Ann's bažnyčio
je kunigas J. Kuzmickisi laikys pamaldas 
už mirusius Sibiro tundrose brolius ir se
ses ir kritusius kovoje už Lietuvos laisvę.

Prašome 'visus skaitlingai atsilankyti 
minėjime Ir dayvauti pamaldose.

Skyriaus v-ha

Manchesleris
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Mančesterio ir apylinkės Lietuvių Ko
ordinacinis Komitetas birželio mėn. 13 d. 
šeštadieni, rengia IŠVESTŲJŲ MINĖJI
MĄ, kuris įvyks dviem dalimis:

4 vai. Mostono kapinėse, kur bus pa
dėtas vainikas prie lietuvių paminklinio 
kryžiaus.

6 vai. Paskaita Mančesterio Lietuvių 
Socialiniame klube.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami mi
nėjime dalyvauti.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Mančesterio Lietuvių Socialinio klubo 

valdyba birželio mėn. 21 d., sekmadienį, 
3 vai!., p.p. savo patalpose šaukia klubo 
narių pusmetinį susirinkimą. Dienotvar

kėje valdomųjų organų pranešimai ir val
dybos rinkimai.

Kvorumui numatytą valandą nesusirin- 
kus, susirinkimas bus atidėtas vienai va
landai ir po to pravestas, nežiūrint susi
rinkusių narių skaičiaus.

Notlinghamas
SU JAUNIMU

Birželio 14 d., minint 40 metų nuo žiau- 
Vartų židinyje vyksta skaučių ir skobtų 
stovyka. Birželio 6 dieną vakare 8 vai. bus 
laužas su įvairenybėmis, o sekmadienį 
11.15 vai. užbaigos pamaldos ir iškilminga 
sueiga.

Viešnios ir svečiai mielai laukiami.

SKAUDŽIAS DIENAS PRISIMENANT
(Birželio 14 d., minint 40 metų nuo žiau

riųjų trėmimų Sibiran, Aušros Vartų ži
dinyje bus 11.15 vai. pamaldos už visus 
ka’.lnius-tremtinius iš Lietuvos, kurias už
prašė Sibiro kankinė, ir ji pati pamaldose 
dalyvaus.

SUVAŽIAVIMAS IR SUKILIMAS
Besiartinančiam DBLK Bendrijos su

važiavimui stropiai ruošiamasi. Jis birže
lio 20 d. prasidės Aušros Vartų židinyje 
11 vai. pamaldomis už Lietuvą. Seks po
sėdžiai, pranešimai, svarstymai apie aktu
aliuosius mūsų uždavinius išeivijoje. Tė
vynės atžvilgiu.

Nuo 18 vai. punktualiai vyks 40 metų 
nuo Lietuvos Sukilimo minėjimas, kon
certas ir pasilinksnimas 30 Bentinck Rd. 
Prabils dr. S. Kuzminskas, pasireikš jau
ni, naujai aidės Gintaras, mirgės Wolver- 
hamptono Vienybės šokėjai ir plačiai at
sivers Vieno Žmogaus Teatras:, kuriame 
džiugins stipriausias lietuviškojo pasau
lio jumoristas iš Amerikos Vitalis Žukaus
kas, visur virš 500 linksmų vakarų entu
ziastingai žiūrovų priimtas.

Retų įvykių dalyviais visus maloniai 
kviečiame.

DBLK Bendrijos C. Valdyba 
ir Bendradarbiai

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Motinos meilę niekas negali užgesinti

— taip visi sakome tai galėjome matyti 
gegužės 9 dieną Nottinghame Motinos die
nos minėjime, kuris vyko ukrainiečių sa
lėje, 30 Bentinck Roaid. Susirinko nemažas 
būrys tautiečių iš tolimesnių ir artimesnių 
apylinkių.

Motinos buvo pasipuošusios kukliomis 
gėlių puokštelėmis. Kurias joms prisegė 
Asta Kučinskaitė.

Sveikinamąjį žodį tarė Nottinghamo 
moterų draugijos pirimninkė p. F. Dama- 
ševičienė, Nottinghamo skyriaus pirminin
kas p. K. Bivainls, kuris padėkojo moti
noms už jų darbus ii* rūpesčius. Meninę 
dalį pradėjo Nottinghamo ir Derbio vai
kučiai, pražydę ant scenos kaip pirmos 
pavasario gėlės. Skambiais balseliais, ku
rie girdėjosi net tolimiausioje salės kam
puose jie sveikino mamytes tikrai iš vi
sos savo mažos širdutės. Skambėjo eilė
raščiai ir dainos. Buvo matyti, kad p. I. 
Venckienė iš Derby turėjo labai daug 
darbo. Neatsiliko ir skautai. Malonu buvo 
klausytis brolių Algio ir Romo Masiliūnų 
iš Nottinghamo. Po jaunimo pasirodė ir 
mūsų senoji karta. Nottinghamo choras 
^Gintaras'* vadovaujamas V. Gasperienės 
Sudainavo keletą nuotaikingų dainelių 
akomponuojant N. Vainoriūtei. Gaila, kad 
„Žaibo“ šokių grupė negalėjo dalyvauti, 
tikėsimės, kad ateityje jie prieš žadėdami 
pagalvos ar galės ištesėti.

Programa buvo Iš tikrųjų nuostabi: Ti
kėsimės,, kad ir ateityje jaunimas nepa
mirš savo tėvelių ir motinų ir kovos už 
Lietuvos laisvę. Dėkojame jaunimui už 
tokį puikų vakarą. O.J.H.

Vokietija
A.A. VILIUS ENDRIKAITIS

Gegužės 12 d., Alten — und Pflegeheim, 
Solmitzstr., Luebecke, mirė Vilius Endri- 
kaitis sulaukęs senatvės.

Velionis gimė 1890 m. gegužės 5d. Klai 
pėdoje, užaugo ir subrendo tikroj lietu
viškoje dvasioje, visą savo gyvenimą pa
skyrė lietuvybės puoselėjimui ir ugdymui
— tėvynėje ir už jos ribų.

Baigiantis II pasauliniam karui, V. End 
rikaitis su šeima — žmona ir trimis val
kais — pasitraukė į Vokietiją nuo artė
jančio fronto. Po karo apsigyveno Luebe- 
cko — Artillerie DP 'įsteigtoje stovykloje. 
1961 metais, po stovyklos likvidacijos, su 
žmona Medle persikėlė į naujai pastaty
tus namus benamiams užsieniečiams Mo- 
zartstr. 16, ir ten išgyveno iki 1979 m., 
kada jam buvo amputuota antra koja, Pir 
ma, kairė koja, buvo jau amputuota 1975 
metais. Tais pačiais 1975 metais mirė ve- 
lionies žmona Medle. Kada paliko bekojų, 
buvo priverstas apsigyventi slaugymo na
muose. Tai buvo tikra žmogui tragedija, 
kadangi be stumdomo vežimėlio negalėjo 
pajudėti iš vietos.

Jeigu trumpai žvilgtersime į velionies 
nueitą žemišką kelią, jis tikrai yra labai 
turtingas gerais darbais. Gyvendamas tė
vynėje buvo muitinės valdininkas, o po 
to — durpyno viršininkas. Plačiai reiškė
si lietuviškame gyvenime Klaipėdos kraš
te. Ir Vokietijoje gyvendamas, čia taipgi 
įminė gilias savo pėdas Mažosios Lietu

vos Draugijos veikloje, Bendruomenės gy
venime, BALF'o šalpos darbuose. A.a. Ed
mundas Simonaitis ir Vilius Endrikaitis, 
tai buvo lietuvybės ąžuolai prie Nemunė
lio, niekados nepabūgantys, kad ir labai 
atšiaurių vėtrų. Velioniui lietuvybė, tai 
buvo šventas dalykas, nieku nepamaino
mas rūbas. Velionis iki pat mirties, nors 
sulaukęs 91 metų amžiaus, buvo pilnai 
protaujantis žmogus, plačiai skaitė lietu
višką spaudą, domėjosi visu lietuvišku 
gyvenimu.

Gegužės 18 d. Luebecko miesto Vorwer- 
ker kapinių koplyčioje su velioniu atsi
sveikino šeimos nariai, artimieji, draugai 
ir bičiuliai. VLB Luebecko apylinkės val
dybos pirmininkas Pr. Kotkis ir vicepir
mininkė p. Wanda Simon uždėjo gražių 
gėlių vainiką ant velionies kapo su atitin
kamais įrašais. Tuo parodydami visos tau 
tos dėkingumą velioniui.

Lietuvių tauta visuomet paliks velio
niui didžiai dėkinga už paskirtą gyveni
mą lietuvybės labui ir jos garbei.

Velionis paliko Ištekėjusią dukrą Ireną 
Hemingienę su šeima, sūnų Arnoldą ir 
antrą sūnų Stasį su šeima, gyvenantį JAV.

Tebūnie šiam Lietuvos patriotui lengva 
svetingos Vokietijos žemė, amžinai pri
glaudusi Jį toli nuo savo gimtųjų namų,

J. Pyragas

MOTINOS DIENA VOKIETIJOJE 
MIUNCHENE

Gegužės 9-ji Miuncheno apylinkėje bu
vo viena iš gražiausių dienų metuose. Pa
garba ir meilė motinai sutraukė apie 60 
minėjimo dalyvių. Ne tik jaunimo „Ratu
kas“, bet ir Vargo mokyklos visi šeši vai
kai ir kai kurie vaikų darželio vaikučiai 
buvo pasipuošę naujai pasiūtais tautiniais 
drabužėliais.

Vietoj paskaitos, eilė kalbėtojų išsakė 
savo mintis apie motiną.

Apyl. pirmininkas R. Hermanas primi
nė pereito šimtmečio motinos baudžiau
ninkės dalią, motinų, 'kurios, nežiūrint 
sunkių gyvenimo sąlygų, išaugino tėvy
nę mylinčius vaikus, davė daug šviesių 
sūnų, prikėlusių nepriklausomą Lietuvą. 
Priminė pirmininkas ir pokario metų mo
tinas, išauginusias partizanų gretas bei 
dabarties vaikus, atkakliai siekančius re
liginės ir tautinės laisvės.

Prel. J. Aviža iškėlė rašytojo E. Walla
ce mintį: kadangi Dievas yra nematomas, 
jis sutvėrė matomas motinas, kurios at
spindi Jo dorybes. Priminė ir arabų pa
saulio pasakojimą, kad Alachas, sukūręs 
visą pasaulį, pasigedo motinos. Tada ėmė 
iš Nilo upės dumblo, 'bet jam įkando 
i pirštą vėžys ir sukruvino dumblą. Taip 
iš kruvinos žemės buvo sukurta motinos 
širdis.

Stud. A. Valevičius, S.J., tvirtino, kad 
motinystė padaro kiekvieną motiną šven
ta, nežiūrint kas ir kokia ji bebūtų.

Dr. A. Dreslerienė papasakojo antrą da
lį legendos apie Gedimino pilies statymą, 
kur žinys reikalavo iš motinos paaukoti 
nekaltą berniuką, vienintelį sūnų, tėvy
nės labui. Ir atsirado tokia pasiaukojusi 
motina. Daktarė paskaitė dar ir A. Dri- 
lingo eilėraštį Motinai Tėvynei.

Kalbas apie motiną užbaigė Vargo mo
kyklos mokinukių Viktutės čeginskaitės 
(7 m.) ir Inos Maerklytės (8 m.) dialogas 
apie vaikų ir mamyčių gerumą. „Mamy
tės yra visos, visos geros. Blogų mamyčių 
visai nėra“, — užbaigė mergaitės.

Meninę programą gražiai paruošė „Ra
tuko“ šokėjai, mokyt. Kr. žutautaitės, M. 
A. Dresleilenės vadovybėje ir Vargo mo
kyklos vaikai bei vaikų darželio vaiku
čiai mokyt. A. Grinienės bei mamyčių 
ir močiučių išmokyti, šokėjai parodė ke
turis šokius, jų tarpe jau seniai bešoktą 
„Oželį". Mažieji pradžiugino individua
liais ir mišriais, suvaidintais eilėraščiais, 
solo dainele ir šokiu „Sėjau rūtą“. Salėje 
buvo iškabinti vaikų piešiniai ir mieli žo
deliai mamytei.

Po programos, mamytės, papuoštos jau
nimo gėlėmis, buvo pakviestos su visais 
svečiais prie vaišių stalo, kurį gausiai ap
krovė pyragais mamytės ir dukrelės, o 
ponia A. Landienė pavaišino visus šiltomis 
dešrelėmis.

Muencheno Moterų klubo moterys, va
landėlei palikusios vyrus ir valkus vie
nus, atliko metinį susirinkimą. Išklausė 
buv. pirmininkės V. Hermanienės prane
šimo, padėkojo valdybai už darbą, ypač 
poniai O. Sakalauskienei, 11 metų tvar
kiusiai klubo kasą ir globojusiai senelius; 
išsirinko jaunų ponių valdybą, kuri dar 
nėra pasiskirsčiusi pareigomis.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Boltone — birželio 7 d., 12.30, St. Pat- 

ilcik's bažn.
Eccles — birželio 14 d., 12.15 vai.
Nottinghame — birželio 7 d., 11.15 vai., 

Židinyje, uždarant skautų stovyklą.
Nottinghame — birželio 14 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje, už kalinius-tremtmius 
Sibire iš Lietuvos.

Nottinghame — birželio 18 d.. Dievo Kūno 
Kraujo šventėj, 19 vai., Liet, židinyje.

Nottinghame — birželio 20 d., 11 vai., Liet.
Židinyje, už Lietuvą, pradedant Bend
rijos suvažiavimą.

Nottinghame — biržeio 21 d.. 11.15 vai., 
Liet, židinyje, už žuvusius 1941 m. Lie

tuvos sukilėlius.

7 dienos
— Kariniam lėktuvui kritus ant JAV 

lėktuvnešio „Nirnitz“, kuris buvo 100 km, 
nuo Floridos krantų, 14 karių buvo už
mušti ir 45 sužeisti.

— Indijos min. pirmininkė Gandhi da
lyvavo naujos organizacijos — Sov. Są
jungos draugų sąjungos — steigiamajame 
susirinkime. Sąjunga buvo įsteigta Kong
reso partijos iniciatyva.

— Gegužės 26 d. atsistatydino Italijos 
ministrų kabinetas, kuriam vadovavo Ar
naldo Forlani, krikščionių demokratų par 
tijos lyderis. Prezidentas Pertini tariasi 
su partijų lyderiais dėl naujo kabineto 
sudarymo.

— JAV prez. Reaganas, kalbėdamas 
West Point karo akademijos išleistuvėse, 
pabrėžė naujų ginklų svarbą. Jis pasakė, 
kad valstybė, kuri pasitiki sutartimis ir 
nesirūpina ginklais, neilgai gyvena isto
rijos puslapiuose.

Pabaltijo klausimas
IR VAKARAI

Švedijos latvių tautinis fondas užsiima 
ir leidybine veikla. Neseniai jis išleido 
anglų kalba gerai dokumentuotą brošiūrą 
„Pabaltijo valstybės: naminis klausimas 
tarptautinė problema“. Ją parašė Austra
lijos senatorius John W. Knight ii- Aus
tralijos latvių laikraščio redaktorius 
Emils Delinš. Leidinio antraštė tiksliai 
nusako jo dvejopą tikslą, kuris plačiau iš
ryškintas pratarmėje.

Pirmasis tikslas — parodyti, kad nuo 
1940 Sovietų Sąjungos okupuotos ir an
eksuotos Pabaltijo valstybės — Estija, 
Latvija ir Lietuva — ir šiandien, praėjus 
keturiems dešimtmečiams svetimųjų vieš
patavimo, tebėra opi tarptautinė proble
ma. Visiems gerai žinomas ir gerai už- 
ddkumentuotas faktas, kad JAV ir kitos 
Vakarų valstybės nepripažįsta Pabaltijo 
šalių inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. 
Daug mažiau žinomas kai kurių mažes
nių Europos valstybių nusistatymas šiuo 
klausimu. Neretai teigiama, kad Šveicari
ja, Švedija ir Suomija yra priipažinusios 
de jure Pabaltijo inkorporavimą. Vieno 
šios brošiūros autorių tyrinėjimai Berne, 
Stockholime ir Helsinkyje aiškiai rodo, 
kad tokie kaltinimai neturi jokio pagrin
do. Vakarų valstybės bendrai nesutinka 
laikyti teisėta Pabaltijo sovietinės anek
sijos. Vienintelę išimtį čia sudaro tik Nau 
joji Zelandija.

Antrasis šio įdomaus leidinio tikslas— 
parodyti, kad Pabaltijo valstybių klausi
mas nėra vien akademinis, kuris rūpi tik 
tarptautinės teisės žinovams, čia plačiai 
pavaizduojami Australijos politikos įvy
kiai 1974-79 metais, kai Pabaltijo klausi
mas buvo virtęs smarkių vidaus politiniu 
ginču. Nors pabaltiečiai Australijoje yra 
palyginti negausi mažuma — apie 50,000, 
tačiau gerai susiorganizavę ir pajėgė lai
mėti liberalų partijos palankumą, o su 
jos pagalba buvo atšauktas darbiečių vy
riausybės 1974 m. padarytas nutarimas 
de jure pripažinti Pabaltijo aneksiją. Ki
taip sakant, tuometinio Australijos dar
biečių vadovo Whitlam vyriausybė dėl 
savo neprincipingos laikysenos Pabaltijo 
valstybių atžvilgių pralaimėjo rinkimus. 
Laimėtojais išėjusių liberalų vyriausybė 
1975 m. įvykdė savo rinkiminį pažadą ir 
atšaukė Pabaltijo aneksijos de jure pri
pažinimą. Po trejų metų ir naujoji Austrą 
lijos darbao partijos vadovybė pakeitė sa
vo nusistatymą ir pasižadėjo ateityje, atė
jusi valdžion, nebekeisti Australijos po
litikos Pabaltijo atžvilgiu.

Kaip visa tai įvyko, išsamiai aprašo 
Australijos senatorius ir Canberros uni
versiteto tarptautinių santykių profeso
rius John W. Knight pirmoje brošiūros 
dalyje. Šis straipsnis anksčiau buvo iš
spausdintas moksliniame Australijos po
litikos žurnale (Australian Journal of 
Politics and History, April 1979).

Antrąją brašiūros dalį parašė Austra
lijos, latvių laikraščio redaktorius Emils 
Delinš, kuris 1976-78 m. aplankė Šveicari
ją, Švediją ir Suomiją ir su Australijos 
diplomatų pagalba surinko iš tų šalių už
sienio reikalų ministerijų atsakingų pa
reigūnų žinias, koks yra oficialus šių nOu 
tralių Europos valstybių valstybių nusi
statymas Pabaltijo klausimu. Šio tyrinė 
jimo išdavos rodo, kad nei Šveicarija, nei 
Suomija nėra pasiruošusios de jure pripa
žinti Pabaltijo valstybių prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos. Autorius pastebi, kad 
Švedijos ir Suomijos atsakingi sluoksniai 
šitą nusistatymą išreiškė daug atsarges
niais žodžiais negu šveicarai, tačiau svar 
biausia, kad tas nusistatymas iš esmės yra 
toks pat, kaip ir kitų Vakarų valstybių 
vyriausybių, išskyrus vienintelę N. Ze
landiją.

Nedidelis, bet svarus Švedijos latviu 
tautinio fondo leidinys naujais duomeni
mis vertingai papildo mūsų žinias apie Pa
baltijo valstybių tarptautinę teisinę padė
tį. Tai drauge ir kuklus, bet reikšmingas 
Pabaltijo Okupacijos 40-mečio pažymėji
mas. A. Lembergas

(„Aidfi“)
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