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Iš Aušros Nr. 28
ROMO KALANTOS SUKAKTIS

1981 m. gegužės 14 d. sukako nuo Romo 
Kalantos susideginimo Kauno miesto so
delyje devyneri metai.

Tarybinėje nakty tšis fakelu suliepsno
jęs jaunuolis buvo pagalbos šauksmas pa
sauliui: gelbėkite Lietuvą padėkite išsilais 
vinti! Okupantai ir jų pagalbininkai bai
siai sunerimo: devyniolikmetis jaunuolis, 
neišslgandęs pavergimo mašinos, pareiš
kė viešą protestą susidegindamas! Todėl 
jiems kėlė siaubą net jo lavonas. Pareigū
nai vaikė ateinančius atsisveikinti, gaudė 
stovinčius pile namų ir vežė milicijom

■R. Kalantos laidotuvės buvo numatytos 
16 vai. Dviem valandom anksčiau (14 vai.) 
paskubom atvažiavę pareigūnai išnešė 
karstą, susodino artimuosius į žinybinį au 
tobusą ir be jokių stabtelėjimų, — skubiai 
į kapus, kur nuošaliausiame pakrašty, 
kampe prie pakriaušio, jau buvo paruošę 
duobę.. Visas užsakytas mašinas. Važiuo
jančias į laidotuves, autoinspektoriai stab 
dė ir grąžino atgal.

Prie kapo KGB ir milicijos pareigūnai 
duobkasius skubino: tik greičiau, grei
čiau! O norėjusius padėti gėlių ant kapo 
ir vienu kitu žodžiu atsisveikinti su velio
niu milicija vijo tolyn anba gaudė ir kišo 
į'mašinas. Jokio susikaupimo, jokio atsi
sveikinimo...

Nors saugumas laibai slėpė visus įvykius, 
apgaudinėjo žmones, gąsdino ir vaikė juos, 
bet žinia apie įvykius žaibu pasklido po 
visą Lietuvą. Pasipiktinę vis nauji būriai 
ėjo susideginimo vieton, į namus, prie ka
po... įsiutę saugumiečiai visai prarado sa
vitvardą. Miesto sode padėtas gėles pradė
jo mėtyti, trypti kojomis, kišti į šiukšlių 
dėžes, grubiai stumdyti ir gaudyti atne
šančius gėles.

Dar kiek metų iš pasalų buvo fotogra
fuojami visi ateinantys prie kapo. Dedan
tieji gėles buvo tardomi, metami iš darbo, 
institutų, represuojami...

Ėjo metai. Žiūrėk, vienas kitas grįžta iš 
kalinimo vietos už R. Kalantos pagerbi
mą... tęsti studijas, grĮžti į pinmlįkštį dar
bą vilties nėra.

Praslinkus keliems mėnesiams po tra
gedijos tėvai suskato rūpintis paminklu. 
Bet visos jų pastangos atsimušdavo į ta
rybinius pareigūnas kaip <į sieną. „Negali
ma, kreipkitės kitur“, o iš ten dar (kitur... 
ir taip aštuonerius metus! Kur tik nesi
kreipta, kur tik nerašyta: ir miesto vyk
domajam komitetui, miesto vyriausiam 
dailininkui, ir aukščiausiosios valdžios in
stancijoms Maskvoje. Tai „per didelį plo
tą užsitvėrėt“, tai „nugriauki! išmūrytą 
tvorelę“, tai „kodėl akmuo rausvas?“, tai 
„kodėl iškaltos liepsnos ir kryžius?“, ir 
taijp be galo. Atmetė 6 projektus. Motina 
neatlaikė tokio tyčioj imosi ir susirgo, gy
dėsi senatorijoje.

1980 m. buvo pastatytas standartinis 
akmuo — paminklas su standartiniu užra
šu, pašventintas Vilijampolės kunigo da
lyvaujant R. Kalantos tėvams bei arti
miesiems.

T. šaknys

RUSAI SUMOKĖS UŽ PAGALBĄ 
LAIVUI

Švedijos užs. reik, ministerija pranešė, 
kad Sovietų Sąjunga sutiko sumokėti Šve
dijai 1.7 milijonų kronų už povandeninio 
laivo, užplaukusio 1981 m. rudenį ant sek
lumos prie Karlskronos laivyno bazės, iš
gelbėjimą.

Sov. Sąjungos užs. reik, ministerija pra
nešė Švedijos ambasadoriui Maskvoje, kad 
Švedijos sąskaita už darbą bus apmokėta.

SANKCIJOS PRIEŠ ,SOV. SĄJUNGĄ
Kaip praneša Adelaidės ADVERTISER 

(IV. 2 8?, Australijos eksportas į Sov. Są
jungą, po invazijos į Afganistaną, padidė
jo 214 nuošimčių. Australija, kaip ir Vak. 
Europos valstybės, buvo įvedusi prekybos 
sankcijas prieš Sov. Sąjungą, bet ekspor
tas nuo 1979 metų padidėjo nuo 265 mili
jonų iki 832 milijonų dolerių.

LIETUVOS BYLA BALTIMORĖS 
SPAUDOJE

JBaltimorės spaudoje pasirodė serija 
straipsnių apie Lietuvą. Vasario 16 d. 
dienraštis The Sun Išsispausdino išsamų 
Cezario Surdoko laišką apie „Lietuvos 
gimtadienį“, kuriame jis klausia, „kodėl 
mūsų vyriausybė ir Informacijos priemo
nės bijo palyginti Afganistano invaziją su 
Pabaltijo valstybių kariniu užėmimu?“. 
Tomo Venclovas profilį straipsnyje „Lietu 
vis disidentas vertėjas“ pateikia TheEve- 
nlng Sun (1982.IH.4). Tame pat laikralš- 
tyje aprašomas Vlado Šakalio pabėgimas 
(„Jis rizikavo viską, kad pabėgus iš Lie
tuvos“, 1982.III.16) ir Simas Kudirka 
(1982.IH.17). Spaudos susitikimą su Ša
kaliu ir Kudirka suruošė Cezaris Surdo- 
kas, kuris vadovauja Baltimorės BALFo 
skyriui. (Elta)

PUOLIMAS PRIEŠ NEAPOLIO MAFIJĄ
Italijos policija Neapolyje per vieną die 

ną suėmė 425 žmones, rado 200 vienetų 
ginklų, 10 tūkstančių šovinių ir 1.500 mi
lijonų lirų pinigais. Tarp suimtųjų yra 
Mafijos vadas Pasquale Verde ir daug ki
tų gangsterių, narkotikų pirklių ir krimi
nalinių nusikaltėlių.

Toliau į pietus, Reggio Calabrijoje mafi 
jos padėta bomba nužudė rangovą G. Mus- 
sellą, iš kurio banditai reikalavo stam
bios pinigų sumos.

AMNESTIJOS IN
SKANDALAS „TARPTAUTIN

„Tarptautinės Amnestijos“ (Amnesty 
International) centrą Londone sukrėtė 
naujas skandalas. Kovo pradžioje buvo 
priverstas atsistatyti jaunas ukrainiečių 
kilmės tarnautojas, Sovietų Sąjungos ty
rėjas, Bohdan Nahaylo. „Amnesetijos“ ge
neralinis sekretorius, švedas Thomas Ham 
marger, apkaltino jį „rimtu prasižengimu“ 
— rašymu straipsnių rimtam Londono sa
vaitraščiui Spectator. Tuose straipsniuose 
jis dažniausiai gvildeno nerusų tautų So
vietų problemas ir ne kartą aprašė padėtį 
Pabaltijyje. Hammarbergą ypač papiktino 
Nahaylo straipsnis apie Suslovą, kuriame 
autorius palygino Maskvos „pilkąją emi
nenciją“ .su „Ruslano šunimi“, rusų savl- 
laidinės novelės herojumi, kuris Stalino 
laikais saugodavo politkalinius, o ir Stali
nui mirus tebekandžioja (įtariamuosius. 
Anot Hammarbergo, viso straipsnio tonas 
„aiškiai politiškas“ ir tuomi Nahaylo ne
va pastatė pavojun organizacijos „gyvybi
nę veiklą“ ir „politinio bešališkumo“ re
putaciją.

šie kaltinimai, kaip pabrėžia ir Londono 
spauda, neturi pagrindo. Nahaylo skrupu
lingai laikėsi „Tarptautinės Amnestijos“ 
taisyklių, nesivėlė į politines kontroversi
jas ir griežtai skyrė savo asmenines pa
žiūras nuo „Amnestijos“ požiūrio. Kai 
„Amnestijos“ vadovybė jį neteisingai ap
kaltino, jis paklausė, kodėl kiti organiza-

NERAMUMAI LENKIJOJE
DEMONSTRACIJOS LENKIJOJE

Šalia oficialaus Gegužės Pirmosios pa
rado Varšuvoje šiais metais tūkstančiai 
lenkų Išėjo į gatvę protestuoti prieš Len
kijos karinę valdžią.

Šaukdami „Šalin diktatoriai“, „Laisvės 
Lechui Walęsai“ ir „Dieve, saugok Lenki
ją!“ dešimtys tūkstančių Solidarumo šali
ninkų išėjo į Varšuvos senamiesčio gat
ves, draskė raudonas vėliavas ir traukė į 
uždraustą mitingą prie Vislos kranto.

Panašus mitingas, kuriame dalyvavo 
apie 50 000 žmonių, susirinko protestui 
Gdanske, „Solidarumo“ sąjūdžio gimtinė
je. Milicija nei Varšuvoje, nei Gdanske ne 
drįso panaudoti guminių lazdų darbininkų 
demonstracijoms išsklaidyti.

Kaip sako The TIMES dienraščio ko
respondentas, Lenkijos gyventojai, kurie 
buvo nustoję pasitikėjimo savo jėgomis 
pirmomis karo stovio dienomis, dabar vėl 
atgavo drąsą. Darbininkai kartu su studen 
tais žygiavo Varšuvos gatvėmis, prisise
gę savo „Solidornosc“ ženklus, sulaužę 
bent dešimt karo stovio potvarkių.

Gegužės 3d. — Lenkijos konstitucijos 
dieną — milicija Varšuvoje panaudojo 
ašarines dujas, gumines lazdas ir vandens 
švikišlius demonstrantams sklaidyti. Var
šuvos demonstracijose dalyvavo apie 
25.000 „Solidarumo“ šalininkai. Kituose 
miestuose taip pat buvo susidūrimai su mi 
licija. Apie 1500 demonstrantų, susirinku
sių senoje turgaus aikštėje, įrengė bari
kadas ir kovojo su milicija. Daug demonst 
rantų buvo suimta.

RIAUŠĖS LENKIJOS MIESTUOSE
Gegužės 4 d. Lenkijos karinė valdžia 

atstatė karo stovio suvaržymus, kurie nuo 
mėnesio pradžios turėjo būti panaikinti. 
Po trijų dienų riaušių Varšuvoje ir kituose 
Lenkijos miestuose, ministrų kabinetas 
nutarė atstatyti draudimą naktimis vaikš
čioti.

Oficialiai pranešta, kad per gegužės 3 
d. riaušes 1.372 žmonės buvo suimti ir 72 
milicininkai sužeisti. Susidūrimai tarp 
demonstrantų, protestuojančių prieš karo 
stovį, ir milicijos ‘vyko Varšuvoje, Gdans
ke, ščecihe, Gdynėje, Lubline, Elbląige, 
Torunėje, 'Lodzėje, Bydgošče, Svidnike, 
Glivicnose, Vroslave ir Poznanėje.

Gegužės 4 d. naujos riaušės kilo ščecine. 
To miesto radijas pranešė, kad demonst
rantai buvo išsklaidyti kelis kartus, bet 
jaunuolių grupės vėl susiburdavo kovai su 
milicija. Valdžia uždarė visas pramogines 
Ir pasilinksminimo vietas ir nutraukė tarp 
miestinį telefono susisiekimą.

BillTANIJOS-ARGENTlNOS 
KONFLIKTAS

KARO VEIKSMAI P. ATLANTE
Gegužės 1 dieną britų bombonečiai, nai

kintuvų lydimi, puolė Falkland© saloje 
esantį Port Stanley aerodromą, numesda
mi į jį bombas ir apšaudydami įrengimus.

Gegužės 2 d. britų povandeninio laivo 
paleista torpeda sužalojo Argentinos karo 
laivą „Gen. Belgrano“, kuris plaukė į pie
tus nuo Faiklando salų blokados zonos. 
Laivas ir pusė įgulos nuskendo. Per kovas 
ore Argentinos aviacija nustojo dviejų 
naikintuvų ir vieno bombonešio. Britų gy
nybos ministerijos pranešimu, britų kari
nės pajėgos tą dieną nuostolių neturėjo.

Britanijos užs. reik. min. Francis Pym, 
nuskridęs į Vašingtoną padėkojo JAV vy
riausybei už pažadėtą materialinę pagalbą 
Britanios kare su Argentina. Jis kalbėjosi 
su JAV Valstybės Sekretorium A. Halgu 
ir su JTO gen, sekretorium Javier Perez 
de Cuellar. Pasikalbėjime su pastaruoju 
buvo bandyta išaiškinti JTO vaidmenį ga
limam tarpininkavimui Faiklando ginče.

BRITŲ NUOSTOLIAI FALKLANDO 
KOVOJE

'Gegužės 4 d. Britanijos gynybos minis
terija pranešė, kad iš Argentinos lėktuvo 
paleista raketa pataikė į britų karo laivą 
Sheffield. Kilus gaisrui, įgula turėjo ap
leisti deganti naikintuvą. Manoma, kad 
žuvo apie 30 jūreivių. Kiti buvo išgelbėti.

Vėliau buvo oficialiai pranešta, kad ra
ketai sužalojus karo laivą Sheffield, 20 
jūreivių žuvo, 24 buvo sužeisti i,r 242 iš
gelbėti.

Argentinos priešlėktuvinis pabūklas nu
šovė britų Sea Harrier naikintuvą, kuris 
bombordavo Faiklando saloje esantį Port 
Stanley aerodromą. Pilotas žuvo.

TAIKA AR KARAS?
Susirūpinimas dėl nuskandintų karo 

laivų Ir nuostolių žmonėmis, privertė su
interesuotų valstybių vyriausybes sustip
rinti pastangas surasti Faiklando salų gin
čui taikingą sprendimą.

Diplomatiniuose pasitarimuose gegužės 
5 d. Vašingtone Ir New Yorke dalyvavo 
JAV, D. Britanijos, Peru ir Ispanijos užs. 
reikalų ministrai bei ambasadoriai. Gegu
žės 6 d. JTO gen. sekretorius Javier de 
Cuellar pranešė, kad Argentinos vyriau
sybė priėmė pasiūlymus krizei likviduoti.

D. Britanija ir Argentina buvo gavusios 
du pasiūlymu1 taikingai Faiklando salų 
ginčą išspręsti'.

Peru prezidento pasiūlymas reikalavo 
paliaubų, Argentinos karinių pajėgų ati
traukimo ir derybų. Tas pasiūlymas buvb 
priimtinas D. Britanijai, 'bet nepriimtinas 
Argentinai.

JTO gen. sekretoriaus pasiūlymas taip 
pat reikalavo paliaubų, bet karinių pajė
gų atitraukimo iš abiejų pusių ir JTO lai
kinos administracijos salose bei derybų 
dėl ateities.

Tas pasiūlymas yra priimtinas Argenti
nai, bet nepriimtinas D. Britanijos vyriau
sybei, kuri reikalauja besąlyginio Argenti
nos karinių pajėgų atitraukimo iš Falk
land© salų.

Diplomatams vedant pasitarimus dėl

:S AMNESTIJOS“ CENTRE

rijos darbuotoj ai gali rašyti straipsnius, 
kuriuose jie aštriai kritikuoja Čilės ar Ar
gentinos vyriausybės narius ar pasmerkia 
anglų politiką Siaurės Airijoje? .Amnes
tijos“ vadovybė atsisakė 'šį klausimą dis
kutuoti ir nesuteikė jokių konkrečių įro
dymų, kaip Nahaylo pakenkęs gyvybi
niams organizacijos interesams.

Londono savaitraštis Spectator kovo 20 
d. laidoje priminė, kad Iki šių metų vasa
rio mėnesio „Amnestijos“ tyrimo skyriui 
vadovavo, buvęs Australijos komunistų 
partijos narys, Derek Roebuck, kuris pa
laikė nuolatinius ryšius su Sovietų amba
sada ir savo vasaros atostogas praleisdavo 
Rusijoje. „Ar jo elgesys nesukėlė klausimų 
apie žalą .Amnestijos“ politinio bešališ
kumo reputacijai?“ — klausia Spectator. 
Čia galima pridurti, kad dar būdamas Aus 
tralijoje Roebuck atmetė kaip „emigran
tų Išmislą“ tvirtinimus, jog Pabaltijyje 
persekiojama religija ir pažeidiamos žmo
gaus teisės.

„Amnestiją“ sukompromitavo ne Naha
ylo dalykiški ir faktais paremti1 straipsniai, 
bet organizacijos vadovybės dvilypis ma
tas ir pasidavimas Maskvos spaudimui. 
Patsai Nahylo atsisakė traukti „Amnesti
ją“ į teismą, nes, nepaisant jos vadovybės 
elgesio, ši organizacija, jo nuomone, atlie
ka nepaprastai naudingą darbą. (Elta)

KINIJOS DARBININKAI TURĖS DIRBTI
Kinijos Valstybės taryba paskelbė nau

jus nuostatus, pagal kuriuos įmonių vado
vybė turės teisę atleisti ir darbo nedarbš 
čius ir nedrausmingus darbininkus. Taip 
pat galės atleisti tuos darbininkus, kurie 
neateina į darbą, bet gauna atlyginimą.

Per pastaruosius 16 metų įmonių vado
vybė Kinijoje neturėjo teisės atleisti dar
bininkų.

TEISIAMI TURKIJOS TERORISTAI
Elazig vietovėje, Rytų Turkijoje, prasi

dėjo teismo byla, kurios kaltinamųjų suo
le sėdi1 136 kurdų darbininkų partijos na
riai, Iš kurių dvidešimts keturiems gręsia 
mirties bausmė.

Teisiamieji kairiojo sparno teroristai, 
kaltinami nužudę 17 žmonių, padarę 10 
ginkluotų puolimų, 21 sprogimą Ir 6 api
plėšimus.

Tarp kaltinamųjų yra 15 mokytojų ir 31 
studentas.

ŽUVO ALŽIRO (MINISTRAS
Alžiro užs. reik, ministras Muhamad 

Benyahia, skridęs į Iraną deryboms dėl 
taikos su Iraku, žuvo lėktuvo katastrofo
je kartu su savo delegacija ir lėktuvo įgu
la.

Lėktuvui skrendant i'š Turkijos į Tehe
raną, j|į puolė ir apšaudė Irako naikintu
vai. Lėktuvas krito Turkijos — Irano pa
sienyje ir visi skridusieji (14 asm.) žuvo.

LIETUVOS KOMJAUNIMO VALYMAS
Makvos laikraštis Komsomolskaja Prav

da (19'82.111.12) paskelbė, kad pernai Lie
tuvoje iš Komjaunimo pašalinta 19 narių 
už tai, kad jie tuokėsi bažnyčioje, dalyva
vo pamaldose ir tuomi pažeidė organizaci
jos ateistinius principus. Laikraštis užtik
rino skaitytojus, kad „išvalytieji“ kom
jaunuoliai nebuvo pašalinti Ir darbo ar iš 
mokyklos. (Elta)

LENKŲ SAVILAIDINIS LEIDINYS 
APIE LIETUVĄ

Vakarus pasiekė pirmas lenkų savilaidi- 
nio Lithuania numeris, išleistas Krokuvo
je 1981-ais metais Ji titulinį puslapį puo
šia Vyčio ir Aušros Vartų Marijos paveiks
lai. Leidinyje pateikiami įvairių autorių 
straipsniai, liudijantys lietuvių patriotiz
mą ir tikėjimą. Minima, 'kad planuojami 
ir sekantys numeriai. Daugiausia informa
cijos paimta iš LKB Kronikos.

Savo įžanginiame žodyje leidėjai rašo: 
„Nors lietuviai yra mūsų artimiausi kai
mynai šiaurės vakaruose ir nors mus riša 
su jais istoriniai saitai, o ir tas pats ir to
lygiai karštas tikėjimas, — apie dabartinę 
Lietuvą mes žinome mažiau, nei apie ne 
vieną egzotišką kraštą esantį už tūkstančių 
kilometrų nuo mūsų, šitokia padėtis aiš
kiai nėra atsitiktinė — tai sistemingos po
litikos išdava. Politikos, kuri siekia izoliuo 
■ti dvi kažkada buvusias artimas tautas, 
kurstyti jų abipusį nepasitikėjimą tam, 
kad kiekvieną iš jų būtų lengviau paverg
ti ir paversti anonimine būsimo rojaus že
mėje statytojų mase. Ir daro tą tos pačios 
jėgos, kurios prieš pusantro šitmečio, anot 
lenkų poeto, geležine siena saugojo Lietu
vą nuo žinių, pavojingų Rusijai, kaip ma
ras“.

„Iš lietuvių, praradusių savo nepriklau
somybę, atimta Ir jų tautiška giesmė, jų 
valstybės herbas — Vytis, vėliava ir kiti 
patriotiniai simboliai, kuriuos net priminti 
savam krašte yra sunkiausias nusikalti
mas“, toliau rašo Lithuania leidėjai. „Bet, 
nepaisant nesiliaujančių pavergėjų pastari 
gų, lietuviai neprarado savo tikėjimo, ku
ris padeda jiems (kaip ir mums nelaisvės 
metais) išsaugoti savo tautinę tapatybę. 
Lietuviai turi nuo pat ankstyvos vaikystės 
„liudyti tiesą“... Ir daro lietuviai tai did
vyriškai, su pilnu ryžtu, stodami į tą at
rodytų 'beviltišką kovą drąsiai, kaip bibli
jinis Dovydas prieš galingą Galijotą. Su
krečiantys tų pastangų dokumentai žadi
na nuostabą ir giliausią pagarbą mūsų 
broliams iš Nemuno šalies“. (Elta)

tų pasiūlymų, gegužės 6 d. Britų 'gynybos 
ministerija pranešė, kad du Sea Harrier 
naikintuvai, išskildę patruliuoti blokados 
zonoje, negrįžo į savo bazę.

Socialistų Internacionalo Lotynų Ame
rikos komitetas paskelbė pareiškimą, ku
riame sakoma, kad Malvinas turi priklau
syti Argentinai, Komitetas ragina visas 
socialistų partijas remti taikingą šio kon
flikto sprendimą.

AIRIJA ATSISAKO NUO SANKCIJŲ
Airija formaliai kreipėsi į JTO Saugumo 

Tarybą, prašydama susirinkti Faiklando 
salų krizei apsvarstyti. Airijos vyriausy
bė be to paprašė Europos Ekonominę Bend 
ruomenę atsisakyti nuo sankcijų prieš Ar
gentiną, nes britų karo laivas nuskandino 
Argentinos kreiserį „gen. Belgrano“.

PASAULYJE
— Lenkų pogrindžio spaudoje rašoma, 

kad Solidarumo profsąjunga turės švel
ninti savo politiką. Besislapstantis buvęs 
Valensos padėjėjas Bogdan Lis, (pogrin
džio laikraštyje rašo: „Šiuo metu mūsų 
tikslas atgauti Solidarumo profsąjungos 
teisę veikti ir išlaisvinti visus suimtuo
sius. Mes turim atkreipti dėmesį į mūsų 
geografinę padėtį. Tai nereiškia, jog mes 
atsisakome kovos už tautinę nepriklauso
mybę ir demokratiją, 'bet tuo talpu kai 
kurie tautiniai siekiai turi būti atidėtu. 
Klaidą padarėm galvodami, kad demokra
tinę santvarką galim išsikovoti be tiešiio- 
ginio susikirtimo su komunistų valdžia“.

— Tūkstančiai Rytų Vokietijos jaunų 
vokiečių vyks į Sovietų Sąjungą tiesti Si
biro dujotiekio į V. Europą. Vieni pradės 
darbą netoli Maskvos, kiti Ukrainoje. R. 
Vokietijos komjaunimo laikraštyje įdėti 
skelbimai, kuriuose raginami jaunuoliai 
sudaryti mažiausiai dvejų metų darbo 
kontraktus.

— Šaltas ir lietingas oras Sov. Sąjungo
je suvėlino pavasario sėją, žemės ūkio 
laikraštis „Selskaja Žizn“ ragina kolūkie
čius išnaudoti kiekvieną geresnio oro pa
sitaikiusią progą apsėti laukus.

Paskutiniųjų kelerių metų blogi derliai, 
laibai sumažino sovietų aukso atsargas.

— John Hinckley, kuris praėjusiais me
tais kėsinosi nužudyti prez. Reaganą, gali 
būti pripažintas protiniai nesveiku.

— Izraelio min. pirm. Beginąs siūlo iš
leisti įstatymą, kuriuo būtų draudžiama 
ateityje Šalinti žydų naujakurius iš užim
tųjų arabų žemių: Vakarinio kranto, Ga
zos juostos ir Golano aukštumų.

— Jordano karalius Husseinas pasveiki
no Egiptą, atgavus Sinajaus dykumas. 
Savo kalboje jis pabrėžė, kad visi arabai 
turi jungtis ir atgautu kitas žydų okupuo
tąsias žemes, įskaitant ir Jeruzalę.

Išskyrus Omaną, Sudaną ir Somaliją, 
kiti musulmonų kraštai, dėl vadinamojo 
Dovydo stovyklos susitarimo, yra nutrau
kę diplomatinius ryšius su Egiptu. Tuo Jor 
dano pasveikinimu, ypač pasipiktito Siri
ja.

— Girtas Pietų Korėjos policininkas, su
sipykęs su savo sugyventine, nušovė dau
giau kaip 60 žmonių, o paskui pats grana
ta susisprogdino.

— Kinija paskyrė 100 mil. svarų gyven
tojų surašymui pravesti. Paskutinysis cen 
zas buvo prieš 18 metų.

— Kontakto lęšiai greit gali būti piges
ni už akinius, nes išrasta nauja mašina, 
kuri pagamina juos per kelias minutes ir 
pritaiko. Iki šiol jų pagaminimas brangiai 
kainuodavo, nes tik prityrę specialistai 
galėjo tai atlikti.

— Vengrijos komunistų lyderis Kadaras 
ir V. Vokietijos kancleris Schmidtas ima
si iniciatyvos atnaujinti Rytų - Vakarų 
detentę. Tuo reikalu jie yra paskelbę sa
vo atsišaukimą.

— EI Salvadoro karinė valdžia įvedė 
naujus judėjimo suvaržymus, uždraudė 
daugiau kaip 3 asmenų susirinkimus ir 
davė teisę policijai daryti kratas be spe
cialių įgaliojimų.

— Apie 10.000 Kamipučijos pabėgėlių 
Tailando stovyklose gaus teisę vykti į 
JAV.

— Naujosios Kinijos konstitucijos pro
jekte draudžiama streikuoti ir milicijai 
leidžiama skaityti privačius laiškus.

— JAV viceprezidentas Bushas gegužės 
mėn. pradžioj lankysis Pekine. Kinija 
spaudžia JAV sustabdyti moderniųjų gink 
lų pristatymą Taiwanui, ir tad yra didžiau
sias dyglys kinų - amerikiečių draugystės 
santykiuose.

— Mozambikas siųs savo kariškius ap
mokymui į Portugaliją. Tai pirmas atsiti
kimas, kai prez. Machel, kariuomenės ap
mokymo reikalais, kreipiasi į Vakarus. 
Mozambike veikia Tautinio pasipriešinimo 
sąjūdžio partizanai. Prez. Machel teigia, 
kad tuos partizanus remia ir ginkluoja 
Pietų Afrika.

— Ekonominiai sunkumai verčia Ango
lą atsisakyti ideologijos ir ieškoti pagal
bos Vakaruose: Portugalijos kampanijos 
yra pakviestos sutvarkyti uosto įrengi
mus. Vokietijos inžinieriai, kurie tvarkė 
tą uostą, buvo atleisti.

— Pietų Afrikoje vis didėja juodukų 
darbininkų streikai. Praėjusią savaitę apie 
5.000 streikavo metalo ir inžinerijos įmo
nėse.

— Venecuelos užs. reik. min. pavaduo
tojas Dr. Paez paneigė gandus, kad Vene
suela jėga nori atsiimti iš Gajanos 50.000 
kv. mylių žemės plotą, dėl kurio jau seniai 
vyksta nesutarimai.

— Žydų ekstremistai susprogdino vo
kiečių Lufhanzos oro linijos įstaigą New 
Yorke.

— Ispanija liepė išsikraustyti dviem 
sovietų oro linijos tarnautojams. Jie kal
tinami šnipinėjimu.
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ROMO KALANTOS SUKAKTIS
Romas Kalanta, 

tapo ir pavyzdžiu
1972 m. gegužės 14-tą, šaukdamas 
visiems lietuviams.

„Ramiai ir garbingai gali ilsėtis kapuo
se tie Lietuvos sūnūs ir dukros, kurie at
liko savo pareigą Tėvynei. Ypač tie, kurie 
net gyvybę paaukojo. Rami sąžinė tų, ku
rie dėl jos kenčia kalėjimuose, lageriuose, 
tremtyje. O mes visi turime rimtai klausti:

!
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ar esu sąmoningas, doras lietuvis? Ar ne
darau gėdos savo Tėvynei? Ar netalkinin
kauju okupantui ją nutautinti, sufoedievin- 
ti, doroviškai sužlugdyti? Ką esu paauko
jęs ant jos laisvės ir garbės aukuro?“ (Auš 
ra, 15).

1972-ji metai buvo jaunimo metai. Lie
tuviškas jaunimas tremtyje ruošėsi II-jam

Pasaulio Lietuvių Kongresui. Lietuviškas 
jaunimas okupuotoje Lietuvoje, Kaune, 
o vėliau Vilniuje, demonstracijomis pro
testavo prieš sovietų okupaciją Lietuvoje, 
šimtai jaunuolių, vyrų ir moterų, buvo 
suimti, daugelis sužeisti, nuteisti ir įka
linti. Sakoma, kad vienas iš demonstrantų 
buvo mirtinai sužeistas. Viso to priežastis
— Romas Kalanta. Jis, reikalaudamas 
Lietuvai laisvės, Kauno miesto sodelyje 
prie buvusiųjų Valstybės Teatro rūmų sa
ve susidegino.

Romas Kalanta nebuvo revoliucionierius
— teigia Joseph Boley savo „Liepsnos už 
laisvę“ brošiūroje — ir jokiomis agitacijo
mis neužsiminėjo. Romas Kalanta buvo 
ramaus būdo devyniolikmetis jaunuolls- 
dinbąs fabrike ir laisvu laiku lankąs va
karinę mokyklą. Jis, kaip ir daugelis kitų, 
mąstė apie jį supančio gyvenimo kasdie
ninius poreilškius ir stebėjosi jo nenorma
lumu. Kodėl yra varžomas bažnyčios lan
kymas? Kodėl trukdomas radijo klausy
mas ir daromi sunkumai norinčiam po už
sienius važinėti? Kodėl lietuvis savame 
krašte nėra šeimininkas? Kodėl Jungtinių 
Tautų Organizacijos tarpe nėra Lietuvos 
ir kodėl okupantas prievarta bruka savą
ją kultūrą jos nenorinčiam lietuviui? Šie 
klausimai vargino daugelio sąmones, bet 
nebuvo pakankamai svarbūs, kad sukeltų 
juose savižudybės jausmo.

„Draugo“ 114 nr., (1972), spėlioama se
kančiai:

„Yra visiškai tikras dalykas, kad Romo 
Kalantos susideginimas buvo aptartas ir 
nuspręstas mūsų krašto žmonių, kurie ir

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava 'Saudargienė

Drama Australijos dykumoje

Teisimo istorijoje netrūksta pavyzdžių 
kur konkrečių įrodymų stoka ir advokatų 
gudrumas suklaidina teisėjus ir nusikal
tėlis Išvengia bausmės. -Prie tokių priskir
tinas Azarijos Chamberlain preliminari
nis apklausinėjimas ir teisėjo sprendimas 
Australijos „mirusios širdies“ dykumoje 
užtrukęs porą mėnesių, sukėlęs sensaciją 
spaudoje, sužadinęs pasaulio kriminalogų 
susidomėjimą. Daug prirašyta, daug prikal 
'beta. Kūdikio tėvai, advokatų patariami, 
tylėjo. Motina, Linda Chamberlain kartą 
prasitarė — „Azarijos mirtis yra Dievo 
aktas, ji miega, ir antrą kartą Kristui atė
jus į žemę pabus graži, tobula.“ Tai cha
rakteringa adventistų tikėjimui.

Adventisto teisėjo sprendimas, kad kū
dikis pagrobtas australiško šuns dingo, ne 
patenkino teismo departamento pareigū
nų, papiktino centrinės dykumos mieste
lio Alice Springs gyventojus, sukrėtė rau
donos dykumos aboridžinus ii’ australia- 
nos saugotojus. Žinovai tvirtino — dingo 
per bailus įslinkti į apgyvendintą stovyk
lą, pagrobti kūdikį sveriantį virš 5 kg. 
nurengti, praryti ir drabužėlius užkasti 
smėlyje prie Uluru akmens. Procedūra ri
tualinė. Dingo prie to neprisidėjo! Maža 
Alice Springs teismo saliukė prisigrūdusių 
žurnalistų, vietos gyventojų, turistų kurių 
Alice Springs visad pilna, sukilo. Proku
roras paskelbė potvarkį suruošti medžiok

„Laisvės Lietuvai“ liepsnomis

šiandien pavergtoje Lietuvoje už jos lais
vę kovoja. Romas buvo vienas iš dauge
lio vienminčių, ant kurio, gal būt, „krito 
burtas“. Romo susideginimas supuolė su 
JAV prezidento R. Nixono vizitu Maskvo
je. Atrodo, jog kovojanti tauta norėjo at
kreipti Amerikos prezidento ir viso pasau
lio dėmesį, kad Lietuva yra priešo oku
puota, kad joje „ne viskas tvarkoje“, kaip 
skelbia sovietinė propaganda, kad Lietuva 
trokišta laisvės ir dėl jos kovoja“.
Žmogaus įgimtas, natūralus troškimas pa 

laikyti ir saugoti visokiais būdais ir prie
monėmis savo gyvybę yra milžiniškas ir 
sunkiai pakeičiamas. Tam sulaužyti, kad 
ir sava valia, reikia pateisinančios ir ypa
tingai svarbios priežasties. Vien bilieto 
ištraukimo, kaip .paskata tokiam žygiui, 
nepakanka. Romas Kalanta buvo įsitiki
nęs, kad ką jis daro yra teisinga, reikalin
ga ir jo gyvybinę auką pateisina. Krikš
čionybės istorijoje minime ir malda garbi
name Kristaus kančios auką, kuris mirti
mi atpirko žmoniją. Gyvybės auka — yra 
didžiausia auka. Auka tautos gyvybei pa
laikyti yra auksčiausios formos, didvyriš
ka auka — niekuomet nepamirštama.

Dešimt metų praėjo nuo to lemtingos 
dienos, gegužės 14-tos, kai Romas Kalanta 
apsipylęs benzinu ir, pavirtęs žmogišku 
liepsnojančiu degalų, susidegino. Prieš 
susidegindamas Romas Kalanta kreipėsi 
tį sodelyje esančius, ne kaip vadas ragin
damas karių pulkus į mūšį, bet kaip lietu
vis individas įsitikinęs savo veiksmo būti
numu ir teisingumu.

Jo kūnas buvo pašarvotas tėvų namuo
se, prie kurių laidotuvių dieną, gegužės 
18-tą, susirinko būrys žmonių, daugumoje 
jaunimas. Vengdama minios, per užpakali 
nes namo duris, paslapčiomis, milicija iš
vežė Romo Kalantos palaikus ir palaidojo 
juos kapuose nuošaliai, tarp krūmų ir 
siauros daubos.

Kauno gatvėmis pasklido nevilties šauks 
mas. Neleisdamas jaunimui palaidoti sa
vojo didvyrio — okupantas pertempė dau
gelio kantrybės stygas. Susirinko tūkstan
tinė minia, susiėmė rankomis jaunuoliai 
ir seni, vyrai ir moterys, žygiavo Laisvės 
Alėja griausmingai reikalaudami: Laisvės, 
laisvės, laisvės Lietuvai!

Milicija susirinkusius bandė bizūnais 
paveikti ir juos išskirstyti, bet be pasek
mės. Aukštas jaunuolis užsilipęs ant suo
lo išaugo virš minios sakydamas, kad jau
nimo pareiga yra kovoti ir reikalauti Lie
tuvai laisvės. Juo sekė kiti. Milicija norėjo 
juos suimti ir nutildyti, bet minia jų ne
praleido. Pabūgę okupanto tarnai pasitrau 
kė. Tai matydamas vyresnio amžiaus lie
tuvis su ašarom akyse prabilo: Ne, Lietu
va nėra žuvus. Mūsų vaikais yra stiprūs 
ir drąsūs. Jie myli savo Tėvynę ir už ją 
yra pasiryžę mirti.

Pasidalinusi mažesnėmis grupėmis mi
nda artėjo prie buvusios Kauno Įgulos Baž 
nyčios, kuri dabar yra paversta į meno 
muziejų. Tarp bažnyčios kolonų pasirodė 
iškili trispalvė — nepriklausomos Lietu
vos tautinė vėliava. Minioje pasigirdo 
Lietuvos Himno žodžiai: Lietuva, tėvyne 
mūsų... Užbaigti himno nesuskubo, nes 
persiorganizavusi Ir skaičiumi pasipildžiu- 
si milicija išsklaidė minią ir suėmė jos 
vadus.

Antrąją dieną nuo akstyvo ryto minia 
pastebimai minutėmis didėjo. Buvo pasi
ruošusi ir milicija, kuriai talkininkavo so
vietų karinė milicija Ir parašiutininkų di
vizija. Protestuojantieji buvo žiauriai iš

lę pasmeigtam dingo.
Klajokliai aboridžinai, nekartą patyrę 

baltųjų šališkumą, pajutę pavojų pasitrau
kė iį dykumą nusivesdami stovyklos šu
nis, prijaukintus dingo.

Metams praėjus, kriminalinei policijai 
reikalaujant Azarijos Chamberlain byla 
atnaujinta. Prasidėjus vasaros atostogoms 
atidėta š.m. vasario mėn.

Sensacingas dešimties savaičių kūdikio 
dingimas K tėvų palapinės įvyko 250 km. 
nuo Alice Springs, vienintelio miestelio 
„mirusios širdies“ dykumoje. Pietų hemis
feros žiemą, kai saulėtų dienų temperatū
ra nepakyla virš 40‘C, jaunas adventistų 
pastorius Chamberlain su žmona Linda, 
dviem sūneliais ir naujagime dukrele, sto
vyklai skirtoje vietoje pasistatė palapinę 
prieš kitų, pusantro kilometro nuo Ayers 
Rock.

Ayers Rock vientisinis akmuo, bronzinis 
dinosauras, aboridžinų Uluru, nuo nežino
mų laikų guli keliasdešimt šimtų kv. ki
lometrų plokščioje, jūros dugno dykumo
je, sidabrinių akacijų ir žalių dyg’.iažolių 
jūroje. Turistų atrakcija, mistiškas Uluru 
šventas aboridžinams. Prieš porą metų jį 
aplankiau su turistais, važiuodama per 
Australijos centrą. Skaidriame dykumos 
ore iš toli pamatėme garsųjį akmenį.

Unikalus, kaip Pisos bokštas, šnabždėjo 
senutė turistė apkeliavusi šiaurinę hemis
ferą, bet pirmą kartą išvydusi garsųjį ak

sklaidyti, daug buvo sužeistų ir apie 200 
areštuotų.

Apie įvykius Kaune pasaulis patyrė iš 
pirmųjų šaltinių, gautų tiesioginiai iš oku
puotos Lietuvos. Daugelio kraštų spaudo
je buvo spausdinamas Romo Kalantos at
vaizdas ir rašoma apie okupanto sauvalia
vimus pavergtoje Lietuvoje. Romo Kalan
tos susideginimą pagarbiai minėjo išeivi
jos spauda ir įvairios organizacijos. Kaip 
ir Tėvynės, jo auko buvo ir tebėra laiko
ma karžygio auka.

Po Romo Kalantos kiti gyvieji liepsno
jantys degalai buvo šie: gegužės 18, Va
rėnoje susidegino 24-metis Stonis, o ge
gužės 24 — trisdešimtmetis tarnautojas 
Česnickis. Neatsiliko nei vyresnioji kar
ta: birželio 3 susidegino šešiasdešimtmetis 
darbininkas Andriuškevičius ir bandė su
sideginti 62 m. darbininkas Zališauskas. 
Sąrašas nesibaigia: 1976.VIII.10 susidegi
no devyniolikmetis Antanas Kaliniauskas.

Latvių poetė Margarita Ausala sukūrė 
eilėraštį „Ugnies degalas“, kuriame tarp 
Kalantos ir Palacho, dialoge tarp dviejų 
jaunuolių, kuriuos jungia bendra mirties 
auka ir bendras šauksmas: laisvės, nuo
širdžiai atkūrė gegužės 14-tos įvykius 
Kaune.

Amerikietė žurnalistė Andrea 'Lee savo 
knygoje „Russian Journal“, apraišo Romo 
Kalantos auką ir po to vykusius neramu
mus Lietuvoje.

Kinijos Liaudies Respublikos oficialioji 
žinių agentūra „Hsinhua“ ir „Peking Re
view“ pranešė, kad „1972 m. Kauno mies
te, Lietuvoje, tūkstančiai demonstravo su 
šūkiu: duokit Lietuvai laisvės! Jie puolė 
partijos komiteto pastatą ir milicijos būs
tinę. Jie kovėsi su sovietų karo milicija 
ir parašiutininkais“. Ši žinia buvo pakarto 
ta per visas Kinijos radijo stotis.

„The New York Review of Books“, vie
nas iš įtakingų ir plačiai skaitomų žurna
lų Amerikoje ir Didžioje Britanijoje, pra
nešė apie įkalintus lietuvius studentus: 
Įkalinti gynę tautines ir demokratines tei
ses Lietuvos Sovietinėje Respublikoje. 
Rimantas Baužys, Kazys Grinkevičius, 
Antanas Kačinskas, Vytautas Kaladė, Juo 
zas Marcijauskas, Juozas Prapuolenis, 
Virginija Urbonavičiūtė ir Vytautas Zmul- 
da. Visi aštuoni buvo teisiami 1972 m. spa 
lio 3 d. ir nuteisti nuo 18-kos mėnesių iki 
3-jų metų kalėjimo už dalyvavimą 1972 
m. gegužės sukilime. Apie kitus suimtuo
sius, kurių buvo šimtai, jokių žinių nėra.

Romas Kalanta 1972 m. gegužės 14-tą 
šaukdamas: laisvės Lietuvai. — tapo lieps
nomis ir pavyzdžiu visiems lietuviams. 
Minėdami jo didvyriškos aukos dešimtme
tį turime įvertinti savas pastangas deda
mas siekiant nepriklausomos Lietuvos. 
Jeigu jos nėra pakankamos — turime pa
sitempti ir kovą su okupantu suaktyvinti.

Važiuojantiems Įį okupuotą Lietuvą ir 
besilankantiems Kaune, būtų privalu ap
lankyti už Vilijampolės Romainių kapinė
se esantį Romo Kalantos kapą. Tačiau bū
kite atsargūs draugovininkų, kurie „prižiū 
ti“ Romo kapą. Jie apsilankiusius palydi 
iki už kapinių vantų esančio milicijos pos
to. Čia lankiusieji Romo Kalantos kapą 
yra sulaikomi ir apklausinėjami. Romas 
Kalanta ir mirtyje grąso okupantui.

LEONAS BALTRUS PLOKŠTELĖJE
Priėš kelis metus Europoje lankęsis Ame 

tikos lietuvių dainininkas Leonas Baltrus 
išleido dainų ir arijų plokštelę. Tenoriaus 
įdainuoton plokštelių yra įrašytos ketu
rios liet, kompozitorių dainos ir dešimts 
pasaulinių kompozitorių sukurtos operų 
arijos.

menį.
Tai vėlinio akmuo!
Viso pragaro velniai nepajėgtų jį atneš

ti, užprotestavo jauna mokytoja.
Sutikau su ja. Puntukas ir kiti Lietuvoje 

pamesti velnio akmenys, palyginus, skruz 
delytė prieš dramblį.

Inksto formos Uluru šešis metrus įgrirnz 
dęs į žemės plutą, tris šimtai šešlašdešimt 
metrų iškilęs virš dykumos, plikas. -Mums 
artinantis augo, plėtėsi. Autobusui susto
jus prie akmens nematėme kraštų nei vir
šūnės. Jo papėdės apimtis 9 km.

šventas Uluru vardas nebuvo žinomas 
pirmam kraštotyrininkui Goose, kuris su 
afganu Karan atrado nuostabų akmenį 
beribėje dykumoje, ir įlipęs praminė jį 
Ayers Rock, Pietų Australijos premiero 
Ayers atminimui. Dabar šalia baltųjų duo
to vardo, žinomas aboridžinilškas Uluru 
vardas. Netoli akmens įrengtas aboildžiniš 
kas etnografiškas ir meno muziejus. Kiek 
toliau, akaliptų ir akacijų brūzgynuose 
pastatyti keli moteliai turistams.

Mirusios Jūros dykumoje gyvena kla
joklių gentys kurioms tradiciškai priklau
so ši teritorija. Uluru yra šventa vieta. 
Mistiški urvai, angos, randai, išsikišę šon
kauliai ir įdubimai paženklinti kulto ritu
alų pėdsakais. Jų pažeidimas šventvagys
tė, baudžiama mirtimi.

Saulėtoje Dllndalagug pusėje miega 
Mala, dykumos genčių protėviai žemės 
kulto kūrėjai. Pietinė pavėsinga dalis Vum 
buluri priklauso Uluritdja, Kunia-Leru 
kulto įkūrėjams.

Tamsiu sapnų laiku Mala protėviai mie
gojo po žemės pluta. Didžioji Mala (Žemy
na) prikėlė miegančius ir įsakė 'Užpildyti

Su 
gįasuul^įje 

JAUNI MECENATAI
Birutės Pūkelevičlūtės romano „Devin

tas lapas“, kurį „Draugas“ premijavo 
1981 m., premijos mecenatas buvo Ričar
das Ir Raimonda Kontrimai.

Pasirodo, kad premijos mecenatai šį kar 
tą yra visai jauni žmonės: Ričardas Kotrj- 
mas yra gimęs 1934 m. liepos 12 d. Telšiuo
se, o jo žmona Raimonda Binkytė - Kont
rimienė prieš karą gimusi Kaune. Abu 
mokslus išėjo Amerikoje. Ričardas 1959 
m. gavo magistro diplomą Iowa valstybi
niame universitete iš fizinės chemijos ir 
1961 m. daktaro laipsnį ir metalurgijos. 
Raimonda Binkytė studijavo tame pat uni
versitete biochemiją.

1959 m. sukūrę šeimą, R. ir R. Kontri
mai dabar turi penkių vaikų šeimą. Visi 
kalba lietuviškai. Ričardas Kontrimas va
dovauja kompiuterių firmoms, kurių jis 
pats yra savininkas.

NAUJA SOLISTĖ
Pastaruoju laiku Čikagoje iškilo nauja 

liet, solistė. Tai Margarita Momkienė, ku
ri dažnai pasirodo ir su savo vyru Vaclo
vu, dainuojant duetus.

Solistė M. Momkienė yra gimusi Kaune. 
Jos tėvas, Juozas Ivaškauskas buvo gen. 
štabo karininkas. Po karo apsigyvenusi 
Čikagoje, pradžioje ji dainavo liet, operos 
chore. Vėliau muz. Kučiūnas pakvietė ją 
dainuoti Traviatos operoje Aninos vaid
menį. Dabar ji dainuoja netik operoje, bet 
ir koncertuose.

JAUNA AKTORĖ
Danutė Krlsto (Kništopaitytė - Her

man), pernai vaidinusi keliuose Prancūzi- 
os televiziai skirtuose filmuose, šiemet 
planuoja vaidinti Paryžiaus teatre.

REŽISORIUS U. BAKAITIS
Australijos jaunimo teatrui Melbourne 

vadovauja rež. Helmutas Bakaitis, lietuvis, 
su tėvais atvykęs Australijon 1950 m. Jis 
yra baigęs Sydnėjaus dramos Institutą Ir 
1977 m. tobulinęsis Londone.

Pradžioje rež. H. Bakaitis buvo suorga
nizavęs jaunimo centrą St. Martin's teatre 
Melbourne. Vėliau jis surežisavo M. Mit- 
chenerio muzikinį veikalą „Kai susiduria 
lūpos“. Tam veikalui jis pats parašė dai
nų tekstus. Veikalas buvo šiltai sutiktas 
teatro kritikų. Spektakliai dabar vyksta 
„Playbox“ teatre, Melbourne, Australijoje.

Vladas Šlaitas

Poezijos perlas
Atvirutėj Viktoras Emanuelis 
ir įteks .žydras žydras 
Adrijos dangus.
Tai Jonas jKossu

Aleksandravičius.
Tai (perlas.
Tai poezija,
kurią skaičiau dar (Lietuvoj.
Labai
daug 'metų jau praleidau užsieny, 
tačiau
širdy tebedega gražiausias perlas.
O, poezija!
O, mielas Jonai Kossu 
Aleksandravičiau!
Tai tu
esi ir užsieny patsai gražiausias 
prisiminimų ir svajonių (perlas!

žemę gyvais tvariniais, ką jie ir padarė. 
Klajoklių gentis apgyvendinę dykumoje, 
protėviai sumigo Uluru Ir kaip tatem, di
džių ceremonijų metu, ar genties šaukia
mi sausros, ugnies ar bado metu, sukyla.

Vumbuluri pusėje ilgai trukusi kova 
tarp Leru, nuodingų gyvačių, ir Vaivo
rykštinio žalčio Kunia. Laimėjęs Kunia. 
Suakmenėjusios nuodingos gyvetės guli 
Uluru papėdėje.

Vanambi urve miega vaisingumo dva
sia, gretimam Bularri urve negimusių kū
dikių sielos. Bularri urve atėjusią miego
ti mo'teflį aplanko vaisingumo dvasia ir 
kūdikio siela pasirenka sau motiną. Djun- 
gara ir Varriaki urvų uolos aptaškytos inl- 
ciuojamų berniukų krauju. Į šiuos urvus 
moterims mirties bausme uždrausta įeiti.

Mutsjula šaltinyje Urulu papėdyje gy
vena Vaivorykštinis žaltys Vanambi, vi
sų genčių protėvis, šaltinį supa keliasde
šimt metrų aukščio statmenos uolos, tri
kampiu sueinančios. Jas pridengia mėly
no dangaus kupolas. Tai primityviška, 
nuostabaus grožio gotiška katedra. Po il
gai, ilgai užtrukusios sausros, visiems šal
tiniams išdžiūvus, dykumai degant sau
lės karštyje, Žemynos tvariniams mirštant 
troškuliu, dykumos aboridžinai susirenka 
prie Mutsjula šaltinio, šoka apeiginius šo
kius, šaukia Kuka!.. Kuka! Pabunda Va
nambi ir prispiaudo šaltinį vandens. Vi
siems tvariniams užtenka. Saulei leidžian
tis Vaivorykštinis žaltys sujudina vande
nį ir šventovės uolas, prieš eidamas mie
goti, nudažo nuostabiais oranžiniais, auk
siniais ir violetiniais atspindžiais.

(Bus daugiau)

Į LIETUVIŲ NAMAI ČIKAGOJE
Čikagos lietuviai ruošiasi įsigyti vakari

niame priemiestyje Lietuvių Namus. Tam 
tikslui jie įsteigė ir sausio 29 d. įregistra
vo pelno nesiekiančią, nuo pajamų mokes
čių atleidžiamą draugiją „Lithuanian Cul- 
turai Society Aušra Ine“.

Naujoji draugija numato nupirkti buvu
sią pradžios mokyklą su 6 akrų žemės plo
tu. Objekto kaina — 790.000 dol.

SUSIŽIEDAVO ,
Britų spauda pranešė, kad Vytas Beniu, 

šis, gyv. Hamiltone, Kanadoje, susižieda
vo su Ann Foulkes, gyv. West Kirfjy, 
Cheshire, Anglijoje. Vestuvės numatytas 
rugsėjo mėn. Kanadoje.

MAIRONIS LATVIŲ KALBA
Rygos leidykla „Liesina“ išleido Mairo

nio poezijos rinkinį „Pavasario balsai", 
kuriame išspausdintos poemos, baladė 
„Jūratė ir Kastytis“ ir dauguma mūsų 
klasiko eilėraščių.

Latvių kalba jau išleistos lietuvių poe
tų K. Donelaičio ir A. Baranausko knygos.

BAIGĖ (MEDICINOS STUDIJAS
Vokietijos lietuvaitė Aldona Šaduikytė 

baigė Lietuvoje medicinos studijas ir ga
vo medicinos gydytojos diplomą. Lietu- 
voje ji ištekėjo, susilaukė dukrelės ir, 
grįžusi į Vokietiją, laukia iš Vilniaus at
vykstant vyro.

BAIGĖ GIMNAZIJĄ ,
'Sybilėi Sadžiūtė baigė gimnaziją Ham- 

burge ir gavo brandos atestatą. Jauna 
abiturientė pradėjo pedagogikos studijas 
šiame Hansos mieste.

MIRĖ DR. VYTAUTAS BALČIŪNAS
Balandžio 17 d. Kenosha Wiskansen vie

tovėje, JAV mirė gydytojas Vyt. Balčiū
nas.

Gimęs 1919 m. spalio mėn. 2 d. Jurbarke, 
Dr. Balčiūnas 1957 m. Šveicarijoje baigė 
medicinos studijas ir nuo 1962 m. pradėjo 
praktiką Wi'scousine. Be profesinio darbo 
nuoširdžiai rūpinosi lietuvių tautiniais 
reikalais Kene'šoje, Racine, Milwaukeje ir 
apylinkėse.

Laidotuvėse dalyvavo ALTo įgaliotinis 
Wasingtone prof. dr. Genys, BALFo pinui. 
M. Rudienė, dr. V. Dargis, sekretorė A. 
Repšienė, Apylinkių pirmininkai Market 
Parko I. Petrauskas ir Brinton Parko Po
cius su ponia, vietos ALTo skyriaus pirm. 
Viktoras Kažemekaitis ir visa eilė kitų 
garbingų lietuvių ir vietos dr. Balčiūno 
pacientų, kurie koplyčioje Ir netilpo.

Liūdesy liko žmona Teresė ir trys vaikai 
— Vytautas, Aldona ir Birutė, kurie kiek
vienas ant karsto užbėrė Lietuvos gintaro 
trupinių. Okupuotoje Lietuvoje liko du 
broliai1 ir kiti giminės.

Ilsėkis, daktare, ramybėje.
S. Paulauskas

Atsiusta paminėti
Lituanus Nr. 1, 1982 m. Lietuvių meno 

ir mokslo žurnalas anglų kalba. Šiame nu
meryje WWiamo R. Schmalstieg straips
niai apie lietuvių kalbos kilmę ir grama
tiką. Red. Antanas Klimas. Adm. adresas: 
Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Pasaulio lietuvis, Nr. 4, 1982 m. balan- 
dis. PLB mėnesinis žurnalas. Red. Br. Nai
nys, Chicago, JAV.

Šventasis Raštas, evangelikų komenta
rai ir paaiškinimai. Paruošė Kostas Bur- 
bulys. Apaštalo Povilo laiškai. Chicago, 
1982 m., 319 psl. Kaina nepažymėta.

Chronicle of the Catholic Church in Li
thuania, Nr. 49, Sept. 8, 1981. LKB Kroni
kos Nr. 49 vertimas į anglų kalbą. Leidžia 
L.R.C. Priests' League or Amerika, 357 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, 
USA.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 58

Petras, Rapclas ir Vladas kalbasi šunų 
tema. 'Dviem iš jų labiausiai patinka vilki
niai, dviem — taksiukai ir dviem — bul
dogai. Vienas jų nemėgsta taksiukų Ir bu! 
dogų. Petras, kuris peikia buldogus, ne 
mėgsta ir vilkinių.

Kokie šunys patinka Petrui, Rapolui ir 
Vladui?

Atsakymas Nr. 57
Pusantro tuzino (18).

Atvažiavo anglas į Maskvą. Eina apsi
dairyti ir apsipirkti. Visur iškabinti rau
doni šūkiai: „Komunizmas laimės“, „Gar
bė sovietų žmogui“, „Mes įgyvendinsime 
partijos nutarimus“ ir 1.1, ir t.t.

Prieina prie maisto parduotuvės. Ilgiau
sia eilė. Viršuj šūkis: „Pakelti maisto ir 
būtino naudojimo prekių aprūpinimą!“

Anglas žiūri ir stebisi. Suranda angliu
kai kalbantį, ir klausia:

— Tiek daug visokių šūkių, o nusipirkt 
nieko nėra! Ar jums ne pikta, tuos šūkius 
kasdien skaityti?

— Mes jų neskaitome. Tai tik užsienie 
čiams, — ramiai paaiškina suskelis.

Varšuviečiai sako, kad Jaruzeslkis " 
ne lenkas komunistas, bet komunistas, 
lenkų kilmės, o Varšuvą vadina Jeruzale.
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DBLS REIKALAI
Pirm. Z. Juro pranešimas metiniam DBLS suvažiavimui

Per praėjusius metus DBLS nustojo ne
maža narių. Juos pagerbiant, paminėsiu 
iškiliuosius. Tarp jų pirmoje vietoje ilga
meti „Europos Lietuvio“ bendradarbį kun. 
Joną Kuzmickį, buv. mokytoją Ir Manches- 
terio veikėją Domą Damauską ir buvusią 
Lietuvių Sodybos šeimininkę Emiliją Lū- 
žienę, kuri laidojama balandžio 27 d., ir 
daug kitų.

Llnksmensnė žinia yra iš mūsų jaunimo 
veiklos. Mūsų DBLJS leidžiamo laikraštė
lio redaktorius Vidas Puodžiūnas laimėjo 
1981 metų Eugeniaus Kriaučeliūno metinę 
premiją (1000 dol.) už lietuvišką veiklą.

DHLS Pirmininkas Z. Juras
Premija bus jam įteikta Europos Lietuviš
kųjų Studijų Savaitės metu čia. Anglijoje, 
atvykus dr. Kriaučeliūnui. Mes sveikina
me (LYNES redaktorių V. Puodžiūną ir 
dėkojame jam už darbą.

Mūsų veiklos didžioji dalis buvo apra
šyta E. Lietuvyje, todėl apsiribosiu pami
nėdamas tik svarbesniuosius ir taip pat 
ateities planus.

Per pastaruosius metus daug diskutavo
me naujo centro Vid. Anglijoje įsigijimo 
klausimu. Priėjome išvados, kad mūsų iš
tekliai leistų įsigyti tik vienus namus kur 
nors Anglijoje, kur yra didesnė liet, kolo
nija. Laukiame pasiūlymų iš skyrių.

Nauja problema, kuri iškilo paskutiniu 
laiku, tai Liet. Sodybos administracijos 
pakeitimas ir naujų planų įgyvendinimas. 
Tas gal pritrauks daugiau liet, .pensinin
kų apsigyventi esamoje Sodyboje.

•Nauji Sąjungos įstatai, kurie buvo val
džios įstaigose 'įregistruoti jau 1980 me
tais, dabar yra išversti į lietuvių kalbą ir 
išsiuntinėti skyriams bei visiems sulntere 
suotiems.

Mūsų skyriai pavyzdingai veikia. Prie 
didesnių parengimų, skyrių valdyboms, 
prašant, prisideda ir Centro Valdyba, ga
rantuodama išlaidų padengimą ir progra
mų paruošimą. Eutuziazmo kultūrinei veik 
lai netrūksta, kaip rodo sąskrydžių Man- 
chesteryje ir Nottinghame pavyzdžiai.

Jaunimo reikalai
DBLJ S-igos veikla yra gyva, ypač su

buvimai Sodyboje. Sekantis savaitgalis 
bus gegužės 1-3 dienomis, kitas — rude
niop. Sąjungos valdyba ir L.N. direkcija 
tuos jaunimo savaitgalius remia, leisdama 
jaunimui papiginta kaina Sodyboje gyven
ti.

Palaikomi ryšiai ir su kitų kratšų liet, 
jaunimu. Praėjusią vasarą čia, Kestono 
kolegijoje, porą mėnesių dirbo Liet. Infor
macijų Centro darbuotoja Gintė Damušy- 
tė, atvykusi iŠ New Yorko. Ji čia susipaži
no su Keston kolegijos metodais sekti Ir 
studijuoti religinį ir tautinį persekiojimą 
komunistų pavergtuose krafituose, tarp 
kurių yra ir Lietuva.

DBLS prisidėjo prie šio projekto, ap
mokėdama mokslininkės pragyvenimo iš
laidas, o PLB Centro Valdyba padengė ke
lionės išlaidas.

D. Britanijoje lankėsi ir turėjo progos 
čia sus'ipažintl su jaunimo veikla PLB 
švietimo reikalų tvarkytojas kun. Anta
nas Saulaitis. Tikimės, kad jis į Angliją 
atvyks vėl Studijų Savaitės metu. Laukia
ma taip pat iš JAV Violeta Abariūtė, PLJ 
penktojo kongreso komiteto pirmininkė.

Humanitarinė veikla
DBLS skyriai ir centras prisideda prie 

Tautinės Paramos Fondo lėšų telkimo. To 
fondo veikla yra visiems suprantama. Tai 
Lietuvoje nukentėjusių ir politinių kalinių 
šeimų Išėjimas. Siekiama suorganizuoti 
nuolatinį rėmėjų tinklą D. Britanijoje, 
kad gavus reguliarias pajamas tam dar
bui. DBLS ir LNB prie šios akcijos jau 
prisidėjo. Tikimės, kad prisidės ir liet, 
klubai bei mūsų skyriai provincijoje.

Politinė veikla
DBLS Centro Valdyba bendradarbiauja 

su European Liaison Group Londone, ku
rioje dalyvauju aš. ši organizacija .yra 
gerai žinoma Anglijos politiniuose sluoks
niuose, tarp parlamento atstovų ir orga
nizacijų, kurios dirba sekdamos Žmogaus 

teisių pažeidimus ir religinius bei tauti
nius persekiojimus įvairiuose kraštuose. 
Pastaraisiais metais tos organizacijos veik 
la yra dar plačiau išplėsta. Per šią orgni- 
zaciją užmegsti nauji ryšiai su Europos 
parlamentu, netik su britų atstovais, bet 
ir su kitais.

Numatyta išplėsti informacijos darbą, 
leidžiant brošiūras ir atsišaukimus.

Iš tos veiklos suvažiavimo gali spręsti, 
kad DBLS siekimai politinėje srityje ne
pasikeitė. Sąjunga, pakeitusi įstatus įre
gistravimo tikslui, lieka ir toliau kultūri
niai - visuomeninė organizacija, veikianti 
ir politinėje srityje, siekdama Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės. Tam tikslui 
mes dirbame D. Britanijoje jau 35 metai.

Kultūrinė veikla ir ateities planai
šiais metais yra numatyti keli svarbūs 

parengimai, kuriuose kviečiame D. Bilta- 
nijos lietuvius skaitlingai dalyvauti.

Rugsėjo 11 d. Bradforde yra ruošiama 
| D. Britanijos Lietuvių Diena, kuiloje da
lyvaus 3 chorai ir 3 tautinių (šokių grupės. 
Paruošimą organizuoa DBLS Centro Val
dyba su DBLS Bradford© skyriumi. Cent
ro Valdyba pasiėmusi finansinę atsako
mybę. Bradforde bus paminėta Tautos 
šventė ir DBLS 'įsteigimo 35 metų sukak
tis.

Tradicines Sekminių Sąskrydis Lietu
vių Sodyboje įvyks gegužės 29-31 dieno
mis. Programa bus paskelbta „Europos 
Lietuvyje". Ji bus kiek kuklesnė, nes daug 
mūsų tautiečių norės dalyvauti Švento 
Tėvo sutikimuose, kurie ruošiami tomis 
pat dienomis įvairiose D. Britanijos vieto
se.

Labai svarbus kultūrinis įvykis mūsų 
gyvenime bus Europos Lietuviškųjų stu
dijų Savaitė, kurią (šiais metais organizuo
ja DBLS Centro Valdyba Anglijoje. Dar
bai jau yra įpusėję: nusamdytos patalpos, 
susitarta su paskaitininkais, registruoja
mi Savaitės dalyviai. Tikimasi, kad daly
vaus VLIKo Centro Valdybos pirmininkas, 
Pasaulio Liėtuvių Bendruomenės pirminin 
kas Ir kiti garbingi svečiai.

Kviečiame kuo daugiau D. Britanijos 
lietuvių dalyvauti toje Studijų Savaitėje.

Tuo pat laiku čia įvyks ir PLB Europos 
kraštų pirmininkų metinis suvažiavimas, 
dalyvaujant PLB Centro Valdybos atsto
vams.

Baltų Taryba, kurioje yra reprezentuo
jama DBLS Centro Valdyba,, ruošia tra
giškų Birželio dienų minėjimą, kuris įvyks 
birželio 13 d. Londone, S. Martins-in-the 
Field bažnyčioje, kaip ir praėjusiais me
tais.

DBLS yra Pasaulio Lietuvio Bendruo
menės padalinys. Tas uždeda mums tam 
tikras pareigas. Visų pirma reikia pami
nėti Lituanistikos katedrą prie Illinois 
universiteto, kurią steigia PLB. Katedra 
veiks nuo 1985 m. Tos katedros išlaikymui 
PLB įsipareigojo sumokėti 600.000 dole
rių. D. Britanijos lietuviai turės prie tų 
išlaidų taip pat prisidėti. Tuo tarpu mes 
įmokėjome PLB Centrui tik nežymią su
mą — mūsų nario mokestį.

Jau dabar turime pradėti ruoštis dide
liam įvykiui 1983 metais Čikagoje, kur ir 
mes turime dalyvauti.

1983 m. birželio 24 — liepos dienomis 
ten ruošiamos Antrosios Pasaulio Lietu
vių Dienos, per kurias įvyks:

VI PLB Seimas
V Pasaulio Liet. Jaunimo kongresas.
VI Lietuvių Dainų (šventė ir
Vienuoliktosios Pasaulio Lietuvių Spo

rto žaidynės.
Tuo ipat laiku Čikagoje vyks visa eilė 

kultūrinių parengimų, bus pakartotinai pa 
statyta opera I LITUANI, ir t.t.

Į Pasaulio Lietuvių B-nės Seimą D. Bri
tanijos Sąjunga turi teisę pasiųsti 5 išrink 
tus atstovus, o be to galės dalyvauta DBLS 
pirmininkas ir DBLJ Sąjungos pirminin
kas. Centro Valdyba galės prisidėti tik 
prie vieno atstovo kelionės išlaidų, kiti 
atstovai turės patys padengti savo išlaidas.

Planuojama suorganizuoti tuo laiku di
desnę ekskursiją į Čikagą. Tuo būdu gal 
pavyks sumažinti individualinias išlaidas.

Nesusipratimai
Centro Valdyba buvo priversta įsikišti 

į DBLS Centrinio Skyriaus rinkimus ir su 
daryti rinkimų komisiją. Tas įvyko dėl 
to, kad buvusi Skyriaus valdyba neteisė
tai atmetė pasiūlytus kandidatus. Be to 
Skyriaus valdyba nebuvo sudariusi rinki
mų komisijos, o pasiėmė pati skaičiuoti 
balsus. Naujai sudaryta rinkimų komisija 
tą reikalą sutvarkė pagal nusistovėjusią 
tvarką Ir veikiančius 'įstatus.

DBLS Sodybos skyriaus rezoliucija, 
kurią išplatinome visiems skyriams, yra 
antras atvejis. Apie tai buvo rašyta „Eu
ropos Lietuvyje“. Centro Valdyba siūlo tą 
rezoliuziją atmesti.

Užbaigdamas šį pranešimą norėčiau pa
reikšti, kad nei Valdybų pirmininkai, nei 
Valdybų nariai jokių konfrontacijų nesie
kia. Vienintelis nuoširdus noras yra kartu 
dirbti su visais geros valios lietuviais, 
būti realistais, prisitaikyti prie besikei
čiančių aplinkybių, ir išlaikyti gerą D. 
Britanijos lietuvių vardą. Dirbti, kiek są
lygos leidžia, laisvai ir nepriklausomai 
Lietuvai!

Vienos moters spektaklis
AKTORĖS KAROLINOS NENDRĖS 

MASIULYTĖS PASIEKIMAI
Paryžiaus žurnalai vis dažniau rašo apie 

lietuvaitės aktorės, skečų rašytojos ir re
žisierės pasisekimus.

Tai Karolina Nendrė .Masiulytė, gerai 
žinoma Paryžiaus lietuviams, kurių tarpe 
ji gimė ir užaugo.

Baigusi S-te Marie de Passy koledžą 
Paryžiuje, studijavo literatūrą Sorbonos 
universitete, o vaidybą — garsiojoje Char 
les Dullin studijoje, kurioje anksčiau mo
kėsi ir talentingasis Lietuvis režisorius 
Juozas Miltinis, Ir Rue Blanche Dramos 
Meno Centre.

Daugiausiai jai teko vaidinti klasikines 
tragedijas Paryžiuje, Strasburge, Marais 
festivalyje ir su maža trupe lankytis D. 
Biltanijoje ir Norvegijos universitetuose, 
propaguojant prancūzų teatrinę kultūrą.

Praėjusiais metais prancūzų televizijoje 
per du pusvalandžius buvo rodomas nu
filmuotasis poezijos vakaras, kuriame pir 
mavo Karolina.

Š.m. kovo mėn., Paryžiaus kavinėje — 
teatre La Soupap, ji vaidino savo parašy
tus Ir režisuotus keturis skečus „Kodėl 
taip“. Kritikos spauda gerai atsiliepė, ap
rašydama spektaklį ir įdėdama jos nuot
raukas.

„Figaro Magazine“ tarp kitko sako, kad 
„Karolinos vaidyboj nestinga žavumo, vei 
kalas gerai parašytas ir sukelia visuotinį 
žiūrovų pasigėrėjimą“.

Moterų žurnalas „Eile“ rašo taip:
— Ar tai „Vienos moters spektaklis?“ 

Karolina puikiai sugeba įkūnyti savo ke
turis personažus. Ką ji bevaldintų, ar ti
kybos mokytoją, vedančią koledžo moki
nių ekskursiją Kalvarijos keliu, ar tingi
nių maišą, apsimetusį dailininku, ar suk
tą filmų gamintoją, ar dukrelę damos, ku
li „stoviniuoja šaligatvyje, laukdama ne
pravažiuojančio autobuso“, Karolina savo 
aštrumu, jumoru ir švelnumu tikrai suge
ba įtikinti žiūrovus. Jos nepaprastas įžiū
ramas ir vaizduotė, padės jai sukurti nau
jų personažų busimuosiuose spektakliuose.

Kelios Paryžiaus radijo stotys taip pat 
palankiai komentavo tą spektaklį ir pa
teikė eilę pasikalbėjimų su pačia Karolina. 
įNeseniai žymusis žurnalistas Philippe 
Bouvard, kuris televizijoj pristato pasižy
mėjusius asmenis, rašytojus ir meninin
kus, ir kurio kasdieninę programą seka 
milijonai žiūrovų, savo studijoje pravedė 
pasikalbėjimą, kurio metu Karolina su
vaidino vieną- savo skečų.

J. Zonenšeinas

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA
Broniaus Kviklio Lietuvos bažnyčių se

rijoje leidžiama knyga apie Vilkaviškio 
vyskupiją jau spausdinama. 480 puslapių 
knyga yra iliustruota keliais šimtais ver
tingų iliustracijų. Knygą spausdina M. 
Morkūno spaustuvė Čikagoje.

Skaitytoju laiškai
ŠAUKIU „PRIE TVARKOS“!

Tik nesenai praėjęs DBL S-gos metinis 
suvažiavimas parodė susiklausymą ir vie
nybę, nežiūrint dar neužmirštų nesklan
dumų. Reikia manyti, kad tradicinis D. 
Britanijos lietuvių vieningumas yra ge
ram kelyje ir visi dar likę nemalonumai 
tuojau išgaruos kaip pavasario sniegas.

Pereitų metų abiejų suvažiavimų atsto
vus labai sujaudino K. Barėno pasitrauki
mas ilš E. Lietuvio redaktoriaus pareigų. 
Jam buvo viešai ir masiniai pareikšta pa
garba ir padėka už jo tyliai nuveiktus dar
bus netik D. Britanijos lietuviams, bet 
ir (bendrai lietuvybei. Jis dirba ir dabar 
ir tie jo darbai pasiliks šimtmečiams. Aš 
esu tikras, kad K. Barėnas ir dabar sutik
tų pasiimti betkokias viešas pareigas, jei 
matytų, kad lietuviškam reikalui yra bū
tina. Taigi, pasiūlymas jam pasinaudoti 
„gyvenimo logika“ ir užleisti pareigas 
jaunesniam., kurio nėra, yra įžeidimas.

Taip pat netinka E. Lietuvyje, net pakar 
tolinai prikaišioti mūsų Sodyboje — tame 
gamtos perliuke gyvenantiems pensinin
kams — nemalonių priesagų, kurių aš čia 
dar kartą nenoriu minėti. Sodyba buvo 
pirkta pensininkams ir jie patys ją savo 
sunkiai uždirbtais pinigais pirko. Jei dar 
nevisi pokariniai ateiviai yra pensininkai, 
tai tuojau jais bus. Sodyba jų laukia iš
skėstomis rankomis. Turint jų atitinkamą 
skaičių, sodybos išsilaikymas būtų užtik
rintas, nes gaunama nemaža pašalpa iš 
valdžios. Tad neatgrasykime pensininkų 
nuo Sodybos. Ten jie galės tarp lietuvių, 
puikiame gamtos prieglobstyje praleisti 
savo užtarnautas poilsio dienas.

Nekenkime ir lietuviškam veikimui, ra
šykime konstruktyvinius straipsnius ir tik 
apie gerai žinomą reikalą, tada nereikės 
nei akinių pakeisti.

Petras Mašalaitis

SAPNAS
Norėčiau pasidalyti su mielais skaity

tojais savo sapnu. Tai ką sapnavau, nei 
girdėta, nei matyta, nei skaityta. Tai tikras 
sapnas, kuriuo stebėjausi ir tuoj užsira
šiau pabudęs, kad neužmirščiau. Perduo
du, kaip buvau ant greitųjų užsirašęs, be

KALINIŲ SUKILIMAS 
PRAVIENIŠKĖSE

1981 m. liepos 9 d. Pravieniškių (Kau
no r.) priverčiamųjų darbų stovykloje įvy
ko kalinių sukilimas.

Pradžia buvo tokia. Už kalinio - šnipo 
nužudymą buvo nubausti keli nekalti ka
liniai. Tuomet atėjo kalinių delegacija pas 
lagerio viršininką majorą, reikalaudami 
paleisti neteisingai nubaustus. Majoras 
įsakė jiems Išsinešdinti iš kabineto, nes 
kitaip ir šie būsią nubausti. Tada kaliniai 
sukilo. Jie padegė lako statinę, stovėjusią 
baldų gamyklos ceche. Užsidegė cechas. 
Kaliniai apsiginklavę tuo, kas ką susirado 
ar turėjo pasigaminęs (peiliais), reikalavo 
patenkinti jų norus. Lagerio administraci
ja kreipėsi į Maskvą. Iš Maskvos atvyko 
kažkoks virElninkas, kuris įsakė: „šaudyti 
be pasigailėjimo!“ (pagal kitą versiją, tas 
įsakymas buvo duotas telefonu). Buvo iš
kviestas spec, (paskirties būrys riaušėms 
malšinti, lydimas netgi šarvuočių. Pirmiau 
šiai buvo užblokuoti praėjimai į kitas la
gerio zonas, kad ir tų zonų kaliniai nega
lėtų prisijungti prie sukilimo. Tarp kali
nių sukilusioje zonoje ir kariuomenės pra
sidėjo kautynės. Kareiviai šaudė iš auto
matų, o kaliniai gynėsi peiliais, mėtydami 
juos į malšintojus. Tačiau netrukus jų 
ginklai baigėsi... Buvo nušauta apie 15 
kalinių, o sužeista apie 50. Kauno greito
sios pagalbos darbuotojams buvo uždraus
ta suteikti kaliniams medicininę pagalbą, 
kad liaudis nesužinotų aukų ir sužeistųjų 
skaičiaus.

Numalšinę sukilimą, kareiviai visas zo
nos kalinius tyčiodamiesi suguldė ant že
mės ir mušė juos lazdomis. Taip kaliniai 
nejudėdami turėjo išgulėti visą parą.

Kalėjimo administracija neleido arti
miesiems pasiimti net nužudytų kalinių 
lavonus.

Po sukilimo daug kalinių buvo išsiųsta į 
(įvairius Rusijos lagerius, o jų vietas už
pildė kaliniai iš „broliškų“ respublikų.

Tikroji sukilimo priežastis — nepakelia
mos kalinimo sąlygos: grubus administra
cijos ir prižiūrėtojų elgesys, jų savivalia
vimas, sunkus darbas po darbo valandų 
ir naktimis, paplitęs kyšininkavimas (no
rint gauti siuntini ar pasimatymą) ir pan.

S. Armantas

TARP PIRMŲJŲ
Štai jau metai, kai Sicilijos saloje veikia 

1000 kWh eksperimentinė saulės elektri
nė. 182 elektrinės veidrodžiai „surenka“ 
saulės spindulius į 55 m aukštyje įrengtą 
garo katilą. Toliau — kaip ir visur. Van
duo verčiamas garu, kuris suka tunbogene 
ratorių. Elektros energija patenka į Adra- 
no miesto elektros tiekimo sistemą. Stotis 
aprūpinta šilumos kaupimo įrenginiais, 
kurie, esant ūkanotam orui, gali sukti ge
neratorių pusę valandos.

jokių pagražinimų:
Gatvė. Šlapia. Asfaltas pabarstytas pju

venomis. Ant jų slidinėja automobiliai. 
Vienas taksi susisuka ir atsimuša į šali
gatvį.

Einu ja. Slidu. Prieš akis bažnyčia, per
kertanti gatvę. Reikia ją apeiti, arba pe
reiti per jos vidų, norint atsidurti kitoje 
gatvės pusėje.

Įeinu bažnyčią. Žmonių nedaug, kaip 
tik pamaldų laikas. Kunigas laimina. Vi
si žegnojasi. Nepatogu tik praeiti. Atsi
klaupiu ir aš. Suolas tuščias. Prisėdu. Pa
sigirsta dvasiškio balsas. Jis pasakoja 
apie senovėje įvykusį šioje bažnyčioje ste
buklą.

— Viešpatavo tada šalyje galingas val
dovas. Artinosi Kristaus Karaliaus šven
tė ir valdovas padovanojo vyskupui akso
mo apsiaustą, išsiuvinėtą brangakmeniais, 
kad per ateinančią šventę juo būtų pri
dengta Kristaus Karaliaus statula Kated
roje.

Taip per dideles iškilmes ir buvo pada
ryta.

Praėjo šventė. Vyskupas labai džiaugė
si ta brangia dovana. Tačiau, gerai pa
svarstęs, nusprendė, pakeisti apsiausto žė
rinčius deimantus ir rubinus dirbtinais ak
menimis.

Tada vyskupas susikvietė miesto auk
sakalius Ir pardavė jiems brangenybes, iš
siderėdamas didelę sumą pinigų, kuri bu
vo paskirta krašto vargšams šelpti. Išti
sus metus neturtingieji sočiai valgė ir bu
vo aprengti.

Per sekančią Kristaus Karaliaus šven
tę, Vyskupas ir vėl uždėjo ant Kristaus 
statulos pečių karališkąją dovaną, kurią 
puošę akmenys žėrėjo, tviskėjo vaivorykš
tės spalvomis. Vyskupas labai džiaugėsi 
galvodamas, kad nei valdovas nei žmonės 
nepastebės jo padaryto pakeitimo.

Tam jo džiaugsmui nebuvo galo, kai jis 
vėliau įsitikino, kad prastieji pakaitalai ap 
siaustė vėl buvo tapę tikraisiais...

Gi sušelptieji vargšai, atgavę jėgas, įsi
jungė į darbingųjų skaičių, ir nuo to lai
ko karalystėje išmaldos prašančiųjų nebe
buvo.

Jonas M.

įpnr wig. —

LIETUVOJE
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LAIŠKŲ DIENOS
„Valstiečių laikraščio redakcija suren

gė laiškų dienas Kėdainių rajono Sėtos 
apylinkėje. Redakcija gavo 180 laiškų, ku
riuose gyventojai’ kelia įvairias proble
mas.

Čia spausdiname keletą ištraukų iš tų 
laiškų.

KAIME DAUG PURVO IR TRŪKSTA 
NUOTAKŲ

J. Vaigauskienė, partinės organizacijos 
sekretorė, rašo:

Kai paklausi jaunuolį, dirbantį kaime, 
kas jam labiausiai nepatinka, jis nė ne
pagalvojęs atsako: „Purvas“.

IB tiesių purvas prie fermų, gyvenvietėje 
ar mechaninių dirbtuvių labai atsiliepia 
darbingumui, gadina nuotaiką. Deja, ko
lūkiams ligi :iol medžiagų kietai kelio 
dangai įrengti neskiriama. Manau, pri
brendo šį reikalą spręsti teigiamai. Mūsų 
nuomonė: tegul kuris nors asfaltuotas ke
lias dešimčia centimetrų būna siauresnis 
ar keliais kilometrais trumpesnis, tačiau 
tegul būna tvarkingi ūkių gamybiniai cent 
raii, o svarbiausia — gyvenvietės.

Yra dar viena rimta problema —' nuo
takų stoka. Vaikinai apsidairo, kad nėra 
ūkyje merginų, ir pakelia sparnus kitur. 
Mūsų ūkyje irgi yra 12 nevedusių vairuo
tojų ir mechanizatorių, kuriems iki 30 me
tų.

ŠĖTOS GATVĖS
G. Žukauskaitė, Sėtos vykd. komiteto 

pirmininkė, sako:
Daug pretenzijų turime Kėdainių kelių 

valdybai, kuri nesirūpina, kad Šėtos gat
vės nebūtų purvinos. Kelių valdyba Šėtos 
miestelyje nepaklojo nė vieno šaligatvio, 
nors kelininkai įpareigoti prie respubliki
nės reikšmės kelių, einančių per gyven
vietes, tai padaryti. Ir juoda danga kloda
mi gatves kelininkai turėtų būti rūpes
tingesni, pagalvoti apie lietaus Ir sniego 
vandens nutekėjimą. Daibar balos telkšo 
miestelio centre. Per pagalbinę Žeimeliu 
gyvenvietę tiesdami plentą, kelininkai už
vertė griovį, Ir polaidžio vanduo pasipylė 
į gyventojų namus.

BIUROKRATIZMAS
J. Jokūbaitis, Kaplių mokyklos mokslei

vių profsąjungos pirmininkas, rašo:
Pro Kaplius pravažiuoja keli tarpmiesti

niai autobusai. Deja, jie čia nesustoja.
1981 m. kreipėmės laišku į Automobilių 

transporto ir plentų ministerijos keleivių 
pervežimo valdybą, prašydami, kad į mo
kyklą atvykę mokytis iš įvairių respubli
kos rajonų moksleiviai, norėdami pasiekti 
namus, galėtų įsėsti į autobusą Kapliuo
se. o ne važiuoti jo pasitikti į Šėtą arba 
vytis į Kėdainius. Mums atsakyta neigia
mai.

Dar kartą norime priminti, kad Kapliai 
— tai 200 vietinių gyventojų ir 500 besi
mokančių moksleivių gyvenvietė. Negi 
tarpmiestinio susisiekimo autobusai negali 
1—2 minutėms stabtelti Kapliuose?

TUŠČIOS PARDUOTUVĖS
G. Geišienė ir V. Inokaitis rašo:
'Pastaruoju metu Šėtoje veikla 5 par

duotuvės, tačiau ne visuomet jos patenki
na pirkėjus. Trūksta cukraus pudros, krak 
molo, kitų maisto prekių. Kiek geriau dir
ba ūkinių prekių parduotuvė, tačiau ir jo
je retai būna aliuminio puodų, pienui bi
donėlių, taburečių, kėdžių.

Blogai, kad Šėtoje negali nusipirkti bū
tiniausių gatavų drabužių, nėra valgyk
los. Nepakanka guminių batų, kaliošų.

Šėtos maisto produktų parduotuvėje 
galėtų būti konditerijos ir kulinarijos ga
minių.

ASMENINIAI GYVULIAI
P. Noreikienė, Sėtos kolūkio pirmininko 

pavaduotoja rašo:
Kolūkis padeda aprūpinti asmeninius gy 

vulius paišarais ir ganykla, augina bend
ruose masyvuose miežius. Kolūkiečiu kar
ves sėkliną kooperatyvo sėklininkai. O 
ką daryti su kolūkiečių paršavedėmis? 
Kuilių sodiečiai nelaiko. Įleisti į kolūkio 
•fermą jų paršavedės draudžia veterinari
jos gydytojai.

Anksčiau kolūkiečiai laikė daug avių. 
Augintų ir dabar, bet rišti avis ganykloje 
didelė gaišatis. Be to, avys nemėgsta būti 
pririštos. Peršasi mintis: reikia (bendros 
ganyklos. O kuo ją aptverti?

Kolūkiečiai galėtų užauginti ne tik sau, 
bet ir pardavimui kalakutų, žąsų, ančių, 
bet kur gauti šių paukščių jauniklių?

Teikdami paramą individualiam ūkiui, 
susiduriam su dar viena problema. Pavyz
džiui, nėra kur nusipirkti gero vienvaglo 
plūgo, spyruoklinių akėčių.

MIRTIES BAUSMĖ
P. Žukauskas, kartu su kitais sėbrais 

1981 m. sausio - gegužės mėnesiais įvyk
dęs keletą plėšimų ir Gaižiūnų kaime nu
žudęs 69 metų amžiaus gyventoją ir sude
ginęs jos namą, nuteistas mirties bausme.
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VI. 13 Baisiojo Birželio Pamaldos, St Mar
tin in the Fields, Trafalgar Sq., London, 
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VIII. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
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TAUTOS FONDUI AUKOJO
Bill Williams — 10.00 svarų.
Nuoširdžiai dėlkoja

TFA ©.Britanijoje

JAUNIMO SUSIRINKIMAS
Gegužės 15 d., šeštadieni, 12 vai. Lietu

vių Namuose, Londone, šaukiamas D. Bri
tanijos Liet. Jaunimo S-gos visuotinas na
rių Susirinkimas.

Prašome narius, jaunimą ir prijaučian
čius, dalyvauti. Dienotvarkėje: Valdybos 
rinkimai.

DBLJS Valdyba

Londonas
PARAPIJINĖS NAUJIENOS

— Motinos dienos minėjimas bažnyčioje 
(bus gegužės 9 d.

— Šv. Onos draugijos metinis susirin
kimas įvyks taip pat gegužės 9 d. 3.30 vai. 
Sporto ir Soc klubo salėje (Victoria Park 
Rd.).

— Parapinis metinis susirinkimas įvyks 
tą pačią dieną (geg. 9) 5 vai. Sporto ir 
Soc. kluibo salėje.

A. ŽUKAUSKAS (ATOSTOGAUJA
„E.L.“ administratorius A. Žukauskas 

išvyko dviem savaitėms atostogų. Jį pava
duoja P. Mašalai tis.

K. GRIGALAUSKO LAIDOTUVĖS
A.A. Kazimiero Griga'lausko, buv. Lie- 

. tuvių Namų gyventojo, laidotuvės bus tre 
čiadienį, .gegužės 12 d.

•Lietuvių bažnyčioje pamaldų pradžia 
10 vai.

Birminghamas
SUSIRINKIMAS

Gegužės 16 dieną 12 vai. Crown resto
rane Station St. šaukiamas skyriaus susi
rinkimas. Bus pranešimas iš metinio su
važiavimo Londone ir kiti skyriaus reika
lai.

DBLS Skyriaus Valdyba

Gloncesteris
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

Balandžio 3 d. įvykusiame DBLS Glou
cester ir Stroud Skyriaus susirinkime iš
rinkta nauja Valdyba:

pirm. — M. Gelvinauskienė,
vice-pirm. — J. Vilimas, 
sekretorius — A. Gravas i 
kasininkas — P. Bielskis.

Halifaxas
R. SPALIO MIRTIES METINĖS

A.A. R. Giedraičio - Spalio 2 metų mir
ties sukakčiai prisiminti, aukoju „Tauti
nės Paramos Fondui 5.00 sv.

A.A. Romas mirė 1980 m. gegužės 14 d.
Mielas Romai, laiko dulkės pradeda už

pustyti pramintus tavo takus, tik man pa
darytas skausmas nėra užpustomas ar pa
gydomas.

Liūdinti Ang. Giedraitienė

Manchesteris
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Ant. Jaloveckas, grįžęs iš DBLS-gos Su
važiavimo, š.m. gegužės 8 dieną, šeštadie
nį, Manchesterio lietuvių klube, padarys 
pranešimą.

Susirinkimo pradžia 6.30 vai. vak.
Skyriaus Valdyba

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 iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

MIRĖ PETRAS GARŠVA
Balandžio 23 d. Crumipsall (M.N.G.H.) 

ligoninėje, širdies smūgio ištiktas, mirė 
P. Garšva, sulaukęs virš 68 m. amžiaus.

Velionis gimė 1913 m. rugpjūčio 1 d. 
Preilių kaime, Pumpėnų valsčiuje, Pane
vėžio apskrityje. Buvo vedęs ir susilaukė 
dviejų sūnų. Užėjęs II-trasis Pasaulinis 
•karas jį nubloškė į V. Vokietiją ir gyve
no pabėgėlių lageryje. 1947 m. atvyko į 
Angliją. Pradžioje dirbo žemės ūkyje, vė
liau — inžinerijoje. Turėjo namus Sa'lfor- 
d‘e 7. Ilgą laiką nesveikavo skilvys, ibevei'k 
negėrė. Dėl tos priežasties mažai telankė 
lietuvių klubą ir nedalyvavo veikloje. Ku
rį laiką buvo lietuvių klubo valdybos na
riu. Buvo lėto būdo. Dažnai lankė lietu
viškas pamaldas ir parengimus.

Lietuvoje liko du sūnūs, kuriems atite
ko visas nemažas palikimas, ir du broliai 
bei giminės.

Palaidotas gegužės 1 d. Mostono kapi
nėse, naujame lietuvių skyriuje. Gedulin
gas pamaldas atlaikė ir pasakė pamokslą 
kan. V. Kamaitis kapinių koplyčioje. Da
lyvavo 26 žmonės. M. lietuvių klubas, kai
po savo nariui, padėjo vainiką. Po laidotu
vių Z. Juras (vienas iš jo testamento vyk
dytoją) laidotuvių dalyviams lietuvių 
klube surengė arbatėlę.

Savo palikimui tvarkyti velionis pasi
skyrė du LN B-vės narius, patikėtiniu — 
V. Paulauską. Velionis Anglijoje giminių 
neturėjo.

Ilsėkis, Petrai ramybėje.
Mes visi giliai užjaučiame jo sūnus, bro

lius bei gimines ir kartu liūdime.
A. P-kis

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 2 d. M.L.S. klubas savo patal

pose surengė Motinos Dienos minėjimą, 
kuriame dalyvavo pilna klubo salė žmonių.

Minėjimą atidarė ir pravedė Vi. Berna
tavičius.

Pradžioje M. Maliauskienė padeklama
vo A. Pačkausko eilėraštį Motinai Tėvynei.

Paskaitą — platų žodį be rašto tarė O. 
Ramonienė, kuri nušvietė lietuvės motinos 
dalią, auginant ir paruošiant gyvenimui 
jaunąsias kartas, ir tuos rūpesčius, ir var
gus, kuriuos jai tenka patirti, bei parei
gas šeimai, tautai ir žmonijai. O kad aug
tų sveikos kartos, motinos turėtų susi
laikyti nuo rūkymo ir gėrimo.

Užbaigai M. Maliauskienė padeklamavo 
Laurinėnaitės iš Vilniaus eilėraštį Mamai.

Salės priekyje stovėjo berželiais ir tau
tine juosta papuošta kėdė Motinai Tėvy
nei. Skautės — I. Gerdžiūnienė ir K. Kups 
tytė — visoms motinoms įteikė po mažą 
gėlių puokštę ir sveikinimo kortelę Moti
nos dienos proga. Gėlių gavo ir kai kurie 
tėvai.

Po programos klubas motinoms paruošė 
arbatėlę, padedant minėtoms skautėms ir 
klubo sekr. J. Verbickui.

•Šia garbinga proga sveikiname visas 
motinas ir linkime laimingai tęsti garbin
gą motinos misiją ir toliau. A. P-kis

Notlinghamas
PADĖKA !

Už gerai pasisekusią šių metų pavasa
rio Skautų stovyklėlę, įvykusia mūsų 
Židinyje, Nottinghame, gilia padėką reiš
kiame kun. S. Matuliui už leidimą pasi
naudoti patalpomis bei virtuve, ilgame
tei skautų rėmėjai p. T. Bakaitienei už 
paramą nakvyne ir nenuilstančioms skau
tų maitintojoms Vi Montviilaitei ir O. 
Jasevičiuted už įdėtas pastangas parū
pinant maistą.

Padėka už finansinę paramą tenka Liet. 
Moterų Draugijai ir DBLS skyriui, auko
jusiems po £10.00.

Nott. Skautų Tėvų Komitetas

Rochdale
SUSIRINKIMAS

Gegužės 15 d., šėštadienį, 7 vai. Ukrai
niečių klube, 80, Molesworth St., šaukia
mas Rochdale skyriaus narių susirinki
mas, kuriame bus padarytas pranešimas 
iš DEL S-<gos atstovų suvažiavimo ir ap
tariami skyriaus reikalai.

Skyriaus narius ir prijaučiančius malo
niai kviečiame dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Sloke-on-Trenl
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šių metų gegužės 8 d., 7 vai. vakare, 
Sueyd Arms Kotelyje, Tunstall, Stoke-on- 
Trent, DBLS-gos skyrius ruošia Motinos 
Dienos Minėjimą. Programoje: Stoke-on- 
Trent, Derbio ponių mokinami jaunieji ar
tistai ir artistės atliks lietuviško žodžio 
Ir dainos pynę. Todėl meninė dalis bus 
ypatingai įdomi ir įvairi. Kai kurie iš jau
nųjų artistų pasirodys pirmą kartą.

Tuojau po programos bus šokiai, gros 
plokštelių muzika.

Visus Stoke-on-Trent lietuvius ir jų 
svečius nuoširdžia prašome šiame sky
riaus paruošime dalyvauti.

Kviečiame ir kaimyninių skyrių prava
žiuojančius lietuvius sulaikyti arklius ir 
užsukti į mūsų ‘šventę.

Skyriaus V-ba

Liet. Sodyba
NORINTIEMS ATOSTOGAUTI 

SODYBOJE
Nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. nu

statytos tokios kainos vienam asmeniui:
Už savaitę ..................  £68.00 ir VAT.
Už dieną ................... £11.50 ir VAT.
Už nakvynę ir pusryčius...£7.00 ir VAT.
L. Jaunimo Organizacijos

grupės nariui už dieną ... £7.00 ir VAT.
Pensininkų Organizuotai

grupės nariui už dieną ... £7.00 ir VAT.
Vaikams iki 10 metų pusė kainos.
Vaikams nuo 10 iki 15 metų — 2/3 kai

nos.
Už vietą karavanui per dieną ... 2.00
Už vietą palapinei per dieną ... £1.50 

LNB Akcininkams ir DBLS nariams ka
ravanui ar palapinei vieta vienai savaitei 
— nemokamai.

LNB Sodybos Administracija

TRADICINIS SĄSKRYDIS
Tradicinis Sekminių Sąskrydis (gegužės 

28, 29, 30 dienomis) vyks kaip paprastai. 
Specialios programos nėra numatyta, nes 
manoma, kad tuo laiku daug kas dalyvaus 
organizuojamuose Švento Tėvo sutikimuo
se. Bet kas norės atvykti į Sodybą per tra
dicinį Sekminių Sąskrydį, yra mielai lau
kiami. Laisvų kambarių Sekminėms jau 
nėra, šeštadienį gegužės 29 dieną šokiams 
gros puikus orkestras. Sekmadienį ir pir
madienį šokiams bus naudojamos naujos 
puokštelės.

SODYBOS TVARKYMAS
Sodybos tvarkymo ir valymo darbai 

eina pirmyn, daug jau yra padaryta, bet 
dar yra daug darbų, kurie reikalingi sku
baus dėmesio.

šių metų gegužės mėn. 15-16 dienomis 
vėl yra organizuojama Savanorių Talka 
Sodybos aptvarkymui, visi kviečiami ir 
visiems nakvynė ir maistas bus parūpin
ta.

Vokietija
Kun. A. RUBIKUI

40 METŲ KUNIGYSTĖS
Augustinas Rubikas kunigu buvo įšven

tintas prieš 40 metų, t.y., 1942 gegužės 10 
Vilkaviškio katedroje, šventimus suteikė 
tuolaikinis Vilkaviškio vyskupas aukzilia- 
ras dr. Vincas Padolskis. Iš kartu įšventin
tųjų Vakaruose dar yra kun. dr. Vincas 
Bartulška, kuris ilgą laiką profesoriavo 
New Yorke, o dabar gyvena Los Angeles 
lietuvių parapijoje. Iš buvusiųjų kurso 
draugų Vilkaviškyje dar yra Vokietijoje 
ir kun. Kazimieras Senkus, kuris kunigys
tės šventimus priėmė Vokietijoje - Muens- 
teryje 1942 gegužės 30.

Primicijas kun. Augustinas atlaikė sa
vo gimtojoje Sintautų parapijoje, kur bu
vo gimęs 1915 rugpjūčio 19 Skaisgirių -kai
me. Gimnaziją lankė ir baigė Marijampolė 
je pas tėvus Marijonus. Vikarauti buvo 
paskirtas į Kaimelio parapiją, o už dvie
jų metų buvo perkeltas į Aleksotą, kad 
galėtų toliau studijuoti Kauno universite
te. Tačiau studijų pradėti neteko, nes ka
ro aplinkybių buvo nublokštas į Vokietiją.

1945 atvyko lį Romą ir Gregorianumo 
universitete ėmėsi sėkmingai studijuoti fi
losofiją, per metus laiko 'įsigydamas ba
kalauro laipsnį. Tolimesnes studijas sukliu 
dė liga. Eilę metų gydėsi ir gyveno Ita
lijoje. Vėliau atgal į Vokietiją. Nuo 1969 
yra lietuvių klebonas Augsburgo vyskupi
joje. Gyvena Memmingene, nes ten susi- 
spietęs nemažas lietuvių būrys.

Kun. A. Rubikas labai aktyviai reiškiasi 
lietuviškoje spaudoje savo giliai išmąsty
tais teologiniais ir filosofiniais straips
niais. Vakarų Europos lietuvių sielovados 
centras atskiru leidiniu yra išleidęs jo vei
kalėlį apie liturginių reformų prasmę: 
„Kodėl kunigas su altoriumi atsisuko į 
žmones?“ Jis yra nuolatinis „Krivūlės“ 
bendradarbis, taip pat dažnas paskaitinin
kas lietuviškosiose studijų savaitėse, ne 
kartą yra 'laikęs paskaitas studijuojančiam 
lietuvių jaunimui Muenchene ir kalbėjęs 
Vasario 16 gimnazijoje, šiuo metu yra su
silpnėjusi jo sveikata, bet visi tikisi ir 
linki kad kun. Augustinas Rubikas išsigy
dytų ir vėl uoliai ir aktyviai reikštųsi kū
rybiniame lietuvių gyvenime.

Kun. Br. Liubinas

Kultūrinė veikla Vokietijoje
Kultūrinio bendradarbiavimo ištroškę 

tautiečiai neseniai pripildė Annabergo rū
mus. Į ten juos sukvetė Lietuvių kultūros 
draugijos valdyba ir Pabaltiečių krikščio
nių studentų sąjungos literatūros būrelis, 
tiksliau tariant, jų vadovai — Algirdas 
Palavinskas ir Artūras Hermanas. Na, ir, 
žinoma, Annabergo šeimininkas kun. senj. 
J. Urdzė.

Programą pravedė Art. Hermanas. Vos 
spėjus susirinkti keliolikai svečių, glaus
tais žodžiais jis pristatė tik prieš keletą 
valandų iš lėktuvo Briusely išlipusį ir į 
Bonną atskubėjusį rašytoją Algirdą Lands 
•bergį. Tuoj pat griebtasi nagrinėti turbūt 
svariausias jo kūrinys — drama „Penki 
stulpai turgaus aikštėje“. A. Hermanas 
pateikė turinio santrauką. Paklaustas, au
torius paaiškino vieno pagrindinių veika
lo personažų — Pasakotojo — literatūrinę 
kilmę ir vaidmenį. Aiškintasi kūrinio po
litinis ir psichologinis fonas, laikas, su
minėtos dabartinės pažiūros 'į partizaninio 
karo naudingumą ar kenksmingumą.

Sekančią dieną, suvažiavus daugiau da
lyvių, buvo tęsiamas veikalo nagrinėji
mas. Autorius pastebėjo, kad „Penki stul
pai turgaus aikštėje“ nėra tezinė ar ideo
loginė drama — nedaromos galutinės iš
vados. Joje randa vietos įvairios pažiūros. 
Todėl kai kurie kritikai pasigedo aiškes
nio pasisakymo.. To nepaisant, žiūrovus ji 
pagauna. Vaidinant veikalą Detroite, 
Mich., karštesni žiūrovai net į krūtines 
susikibo.

Mėginti susitelkti prie atskirų persona
žų aptarimo ir paryškinti skirtumus tarp 
gyvenimiškos ir meninės tikrovės. Rašyt. 
Landsbergis patenkino klausėjų smalsu
mą, paaiškindamas, kad „Penki stulpai 
turgaus aikštėje“ yra keletą kartų vaidin
ti lietuvių, latvių ir amerikiečių teatrų, 
rodyti Kanados televizijoje. Drama išvers
ta į anglų ir latvių kalbas, verčiama į vo
kiečių ir ispanų.

Apie 70 klausytojų pripildė didžiąją 
Annabergo rūmų salę. Alg. Landsbergį 
pristatė rašytojas Ed. Cinzas, supažindin
damas susirinkusius su kūrėjo nueitu ke
liu nuo pradžios mokyklos suolo iki uni
versiteto profesoriaus katedros ir jo pa
rašytais veikalais, kurių dauguma laimė
ję įvairias premijas.

Perdavęs Pasaulio lietuvių bendruome
nės valdybos sveikinimus, rašytojas pra
dėjo savo rečitalį, trukusį apie porą va
landų. Labai raiškiai ir pagaunančiai, su 
aktorišku Išradingumu paskaitė ištraukų 
iš „Paskutinio pikniko“, „Penkių stulpų 
turgaus aikštėje“, iš humoreskos „Barz
da“ ir humoristinę novelę „Dainos gimi
mas“.

Ir reiklūs muzikos mėgėjai surado gi
riančių žodžių Krefeldo teatro operos so
listo Ričardo Daunoro ir pianisto Thomas- 
Michel Gribow koncertui. Pradėjo Th. M. 
Gribow Beethoveno sonata fortepionui 
E-dur cp. 41. Po to jis akompanavo R. 
Daunorui, dainuojančiam Beethoveno, 
Verdžio ir Mozarto operų arijas.

Antrąją koncerto dalį po trumpos per
traukos vėl pradėjo pianistas Gribow tri
mis Čiurlionio kūriniais fortepionui. R. 
Daunoras padainavo 7 lietuvių liaudies 
diainas, komponuotas V. Blašiaus, R. ži- 
galčio, St. Šimkaus, J. Gruodžio ir M. Pet
rausko. Solistas buvo iššauktas kartoti.

Vėlesnį vakarą svečiai šnekučiuodami, 
dainuodami ir šokdiami.

Sekmadienis pradėtas ekumeninėmis pa 
maldomis. Pamokslą apie žinojimą ir fikė 
jimą pasakė kun. senj. J. Urdzė. šv. mi
šias aukojo tėv. dr. Konstantinas Gulbi
nas. Giedojo visa koplyčia ir solo kun. K. 
Senkus, palydimas prof. dr. Vytenio Va- 
syfliūno.

Po pamaldų Lietuvių kultūros draugi
jos nariai turėjo metinį susirinkimą, o ki
ti toliau nagrinėjo Alg. Landsbergio kū
rybą. Į LKD susirinkimą atsilankė 17 na
rių. Pirmininkavo Algirdas Palavinskas, 
sekretoriavo Paulina Ivinskienė. Atsistoji
mu pagerbtas prieš metus miręs vienas 
tos Draugijos steigėjų ir paskaitininkų 
dr. Jonas Grinius.

Pranešimą apie kultūrinio darbo tikslus 
ir galimybes skaitė kun. K. Senkus. Pre
legentas citavo Draugijos statutą ir žiū
rėjo, kaip jis vykdomas ar nevykdomas. 
Pasigedo artimesnio bendradarbiavimo 
tarp kultūros darbuotojų. Pabrėžė kultū
rinio gyvastingumo svarbą. Liet, kultūros 
derlių ir jis galėjęs praturtinti savo ką tik 
išteistu giesmynėliu. Jei LKD sudarytų 
progą Vokietijos lietuviams bent porą 
kartų per metus kultūriškai pabendrauti, 
savo egzistenciją ji pateisintų.

Per diskusijas pasisakyta už reikalą 
daugiau derinti Vokietijos lietuvių institu
cijų darbą, iš anksto planuojant ir skel
biant numatomus renginius. iSvarstyta, 
kokį renginį LKD galėtų suruošti ateinan
tį pavasarį. Jam numatytas Freudenstad- 
tas Schwarzwalde.

Pirmininko A. Palavinsko nuomone, 
kun. K. Senkaus referatas ir buvęs ata
skaitinis valdybos pranešimas. Jo sąžinę 
slegianti nepakankama LKD veikla. Vė
liau nariai jį ramino, jog nereikia per 
aukštai šokti, o stengtis veikti galimybių 
ribose.

Iždininkas R. Tendzegdskls pranešė, 
kad kontrolierius dipl. inž. Mečys Stru
mila vakar patikrino dvejų metų piniginę 
apyvartą ir rado, kad ji vedama tvarkin

gai. šitoji Valdyba perėmė 1979 lapkričio 
30 kasą su 599,96 DM. Nuo to laiko iki 
1981 spalio 23 gauta pajamų 1.660, — 
DM. Per tą patį laikotarpį išleista 1.263, 
80 DM. 1981.X.23 kasoje buvo 996,16 DM.

LKD turi 58 narius. Nario mokestį su
moka 38. Susirinkimui prašant, visi Val
dybos nariai sutiko pasilikti ir dirbti dar 
vieną kadenciją, tik dr. A. Veigel susikei
tė pareigomis su P. Ivinskiene. Tuo būdu 
naująją Valdybą sudaro: pirmininkas Al
girdas Palavinskas, vicepirmininkas kun. 
K. (Senkus, sekretorė dr. Alina Veigel- 
Plechavičlūtė, iždininkas Rič. Tendzegods- 
kis ir narė Paulina Ivinskienė.

(V.L.B. Valdybos inf.)

ABITURIENTAI
šiais metais Vasario 16 d. gimnazijoje 

baigiamuosius egzaminus laiko šie abitu
rientai: Robertas Šlavikas, Eimantas Sa
kalauskas, Kristina Veršelytė, Laima Va- 
liūnaitė, Irena Schroeterytė.

PAŠA ULY JE
— Birželio mėn. prez, Reaganas lanky

sis Bonnoje, kur vyks NATO konferenci
ja. Laukiama didelių vokiečių demonstra
cijų: prieš ir už prezidentą. ,

— Dešiniojo sparno prancūzų teroristai 
pagrobė kairiųjų rašytoją. Jie reikalauja, 
kad atsistatydintų j|š vyriausybės kabineto 
keturi komunistai ministerial, tada įkaitas 
bus paleistas.

— Lenkijos milicija suėmė daug juodo
sios rinkos vertelgų. Kai kurių konfiskuo
tos sumos siekė 250.000 svarų.

— Sov. Sąjunga pradėjo konstruoti nau
jus gamtinių dujų įrengimus Ukrainoje.

— Praėjusiais metais D. Britanija gavo 
iŠ Europos Ekonominės Bendruomenės 19 
mil. svarų daugiau, negu įmokėjo. Dėka 
tos sumos, kurią išreikalavo grąžinti min. 
pirm. Thatcher.

— Londono taksi šoferiai nori turėti 
specialius aliarmo įtaisus, kurie iššauktų 
policiją, kai kyla ginčai su keleiviais ir 
atsisakymai mokėti. Be to, vis dažnėja 
taksių užpuolimai ir apiplėšimai.

PROTO LIGONYS BRITANIJOJE
Straipsnyje apie parlamente svarstomą 

įstatymo pakeitimo projektą dėl proto li
gonių priverstino gydymo D. Britanijoje, 
Caroline Moorhead The TIMES dienraš
tyje (V.5.) sako, kad šiuo metu D. Britani
jos ligoninėse yra 64.000 ilgalaikių proto 
ligonių. Prieš 25 metus jų buvo dvigubai 
daugiau.

Kas dvyliktas vyras ir kas aštunta mo
teris per savo gyvenimą gali tikėtis patek
ti kuriam laikui į psichiatrinę ligoninę. 
Bet daugeliui tūkstančių kitų, kurie per
gyvena depresiją ar šizofreniją tik trum
pais laikotarpiais, pastovaus gydymo ligo
ninėje nereikia. Tokiems ligoniams reikia 
šeimos globa, dienos centrai ar dirbtuvės. 
Tam tikslui reikalingos lėšos, kurias turi 
parūpinti valstybė ar savivaldybės.

SAUGOMI VABZDŽIAI
Estijoje, Saremos saloje, įkurtas vabz

džių draustinis. Salos kraštovaizdis reto 
įvairumo: laukai, pelkės, ežeriukai, girai
tės, miškai, tankynės. Ir visa greta vienas 
kito. Čia gyvena daugybė vabzdžių rūšių, 
net labai retų, kaip besparnė musė. Tačiau 
entomologus itin domina laukinės bitės 
ir miškinės vapsvos. Galbūt selekcinin
kams pavyks išvest produktyvesnes nek
taro rinkėjas.

NIKOTINAS IR 
NAUJAGIMIŲ LYTIS

Vienos Indijos ginekologinės klinikos 
gydytojai stebėjo 220 moterų — kramto
mojo tabako mėgėjų — grupę. Jos pagim
dė triskart daugiau negyvų kūdikių ir nau 
jagimiai svėrė pusę kilogramo mažiau nei 
kontrolinės grupės gimdyvių. Tačiau neti
kėčiausią buvo, kad nikotino mėgėjų -gru
pėje 100 gimusių mergaičių teko ne 108 
berniukai, kaip įprasta, o tik 80.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Eccles — gegužės 9 d., 12.15 vai.
Leigh — gegužės 16 d„ 5 vai., šv. Juozapo 

bažn.
Nottinghame — gegužės 9 d„ 11.15 vai., 
Židinyje.
Leamington Spa — gegužės 9 d., 13.45 vai., 

šv. Petre.
Coventry — gegužės 9 d., 16 vai., šv. El

žbietoje.
Nottinghame — gegužės 16 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derbyje — gegužės 16 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Birmingham^ — gegužės 16 d., 18 vai., 19 

Park Rd. Pamaldos už a.a. Antaną Lit- 
vinavičių ir antkapinio paminklo šven
tinimas.

Nottinghame — gegužės 23 d„ 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Leicesteryje — gegužės 23 d., 14 vai., švč. 
Širdyje.

Huddersfielde — gegužės 23 d., 12.30 vai., 
St. Joseph's bažn., Somerset Rd.

Manchcsteryje — gegužės 30 d., 12.30 vai., 
St. Chad's bažn.
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