
BRITANIJ0S-ARGENT1N0S 
KONFLIKTAS

Gegužės 17 d. britų karo koresponden
tas pranešė iš karo laivo Falkland© van- 

• denyse, kad, keturias dienas ilš eilės britų 
bombonešiai bombordavo Argentinos ka
riuomenės įsitvirtinimus Port Stanley ra
jone. Kiekvienas lėktuvas numetė po 500 
kg. bombų, sprogstančių 15 metrų virš že
mės paviršiaus, tuo būdu padarant daug 
nuostolių.

Salų krantai buvo taip pat apšaudomi 
iš karo laivų pabūklų. Pebble saloje buvo 
išsodintas mažas desantas, kuris išsprog
dino aerodromo įrengimus ir ten buvusius 
lėktuvus.

Gegužės 18 ir 19 dienomis deryboms 
vykstant, JTO Sekretoriate, New Yorke, 
ir laukiant atsakymų į paliaubų pasiūlly- 
mus iš Londono ir Buenos Aires, Falklan- 
do salų bombardavimas buvo sumažintas, 

į Tačiau britų skaudos pranešimais, laivy
nas ruošėsi iškelti į salas didesnį desantą.

j Gegužės 19 d. Argentinos delegacija 
I New Yorke įteikė JTO gen. sekretoriui 
j savo vyriausybės atsakymą į Britanijos 
j pasiūlymą, bet tas atsakymas pasirodė 

nelabai priimtinas Britanijos vyriausybei. 
Tokiai padėčiai esant, krizei apsvarstyti

i buvo sukviesta JTO Saugumo taryba.

BRITANIJA TIKISI LAIMĖTI GINKLU
D. Britanijos vyriausybė, gegužės 20 d. 

gavusi JTO .gen. sekretoriaus Perez de 
Cuellar „aide - memoire“, kuriafne jis iš- 

j dėstė savo .mintis Britanijos - Argentinos 
konfliktui išspręsti, apsisprendė, kad vi
sos diplomatinės •iniciatyvos jau yna iš
bandytos.

** Daily Telegraph (V.21) sako, kad da
bar britų laivynui Pietų Atlante j>au duo
tas įsakymas „į mūšį“. Laivyno vadui adm. 
Sandy Woodwardui pasakyta, Ikad turį 
pradėti seriją desantų į Falkland© salas, 

■bet ne visuotiną puolimą. Mažais puoli
mais bus siekiama nualinti Argentinos 
įgulą, esančią salose, ir tuo būdu priversti 
ją kapituliuoti.

t 

PASIRUOŠIMAS POPIEŽIAUS VIZITUI 
LONDONE

Britanijos min. pirm. M. Thatcher kreipė
si diplomatiniu keliu į Popiežių, pareikš
dama viltį, kad neatsižvelgiant į Falklan- 
do krizę, jis galės atvykti gegužės 28 'į 
Britaniją.

Ponia Thatcher pasakė, kad norėdama 
pagelbėti popiežiui padaryti sprendimą, ji 
yra pasiruošusį' sumažinti „valdžios ele
mentą“ jo planuojamam vizitui.

Popiežiaus vizito metu buvo numatytas 
jo pasikalbėjimas su ministre pirmininke, 
'bet nenumatytas jo apsilankymas minist
rų kabinete — Nr. 10 Downing Street.

POPIEŽIUS (MELDŽIASI UŽ TAIKĄ
Gegužės 19 dieną Vatikanas paskelbė, 

kad popiežius dar kelioms dienoms atidė
jo savo galutini atsakymą dėl vizito D. 
Britanijoje. Popiežius pakvietė D. Britani
jos ir Argentinos katalikų kardinolus at
vykti gegužės 21 d. į Romą „pasimelsti už 
taiką Pietų Atlante. Vizitas priklausys nuo 
taikos.

POPIEŽIAUS VIZITAS BRITANIJON
Popiežiaus sukviestieji Argentinos kata

likų kardinolai, dėl Italijos civilinės avia
cijas streiko, pavėlavo atvykti į Romą. To
dėl pamaldos už taiką atidėtos vienai die
nai. Tuo pat atidėtas ir popiežiaus spren
dimas dėl vizito į D. Britaniją.

NESUTARIMAI TARP (EUROPOS 
VALSTYBIŲ

Gegužės 1'7 d. posėdyje Liuksemburge 
Europos Ekonominės Bendruomenės užs. 
reik, ministrai nesutiko pratęsti sankcijas 
prieš Argentiną, kaip pageidavo D. Brita
nija. Italija ir Irlandija nutraukė ekono
mines sankcijas tuoj pat, o likusios sep
tynios valstybės pratęsė jas tik vienai sa
vaitei.

Tame pat posėdyje Britanija atmetė nau 
ją kompromisinį pasiūlymą, pagali kurį 
būtų išspręstas jos įnašų į Europos biu
džetą klausimas.

ARGENTINOS SKOLA UŽ (KARO 
LAIVUS

Argentinos skola (6 milijonai svarų) 
Londono bankui Williams & Glyn‘s už du 
karo laivus, pastatytus Britanijoje, turi 
būti sumokėta liepos pradžioje. Vienas iš 
tų laivų paskandino britų karo laivą Shef
field prie Falkland© salų.

NAUJA JUGOSLAVIJOS VYRIAUSYBE
■58 metų amžiaus moteris, Milka Planine 

nuo gegužės 16 d. vadovauja Jugoslavijos 
ministrų kabinetui. Ji pakeitė Veseliną 
Djuranovičių, kurio keturių metų kaden
cija pasibaigė tą dieną.

Jugoslavijos užs. reik, ministru paskir
tas Lazar Jojsov, ir vidaus reik, ministru 
— Stane Dolame.

Kolektyvinio prezidiumo galva tapo iš
rinktas Peter Stambolic, ligšiolinis vice
prezidentas.

Milka Planinr yra Jugoslavijos komu
nistų lygos Chartijos) prezidiumo narė. 
Ji anksčiau pasireiškė Kroatijos sostinėje 
Zagrebe, kur ji kovojo prieš vietinį nacio
nalizmą, ypaš kai 1971 m. buvo pašalinti 
keli Kroatijos veikėjai.

SOVIETAI KIŠASI Į (SUOMIJOS 
REIKALUS

Suomijos komunistų partijos kongresui, 
kuris pasibaigė gegužės 16 d. Helsinkyje, 
nepavyko sutaikyti dviejų sparnų, iš ku
rių vienas siūlo eiti Stalinizmo keliu, o 
antras — sekti Eurokomunizmo kelią. Po 
Sov. Sąjungų komunistų partijos įsikišimo 
ir partijos pirmininko Aame Saarineno 
griežto atsakymo, santykiai su Sovietų 
komunistų partija labai atšalo.

Suomijos kom. partijos pirmininku iš
rinktas Jouko Kajanoja, o gen. sekreto
rium lieka Arvo Aalto, kurio nekenčia 
stalinistai. Bet staliriistai partijoje yra ma 
žumoje.

Sov. Sąjungos komunistų partija buvo 
atsiuntusi memorandumą, kuris rėmė ma
žumą priėš daugumą.

REIKALAUJA (PALEISTI 
SOLIDARUMQ LYDERĮ

' Britų plieno pramonės prof, sąjungų 
sekretorius Bill Sirs parašė laišką Lenki
jos ambasadoriui Londone, reikalaudamas 
paleisti iš kalėjimo Mieczyslawą Gilį, Kro
kuvos skyriaus Solidarumo pirmininką, 
kurį Lenkijos karo teismas nuteisė trim 
su puse metų kalėjimo.

Lenkijos Solidarumo Krokuvos skyriu
je buvo 750.000 narių.

EVANGELISTUI APSISUKO (GALVA
Amerikos evangelistas Billy Graham, 

baigdamas vienos savaitės vizitą Sov. Są
jungoje, pasakė korespondentams, kad Ru 
sijoje yra daugiau tikėjimo laisvės negu 
jis tikėjosi. Jis matęs „tūkstančius“ bažny
čių dar veikiančių Sov. Sąjungoje.

Pasaulinėje religijos konferencijoje, ku
ri vyko Maskvoje, jis pareiškė, kad Sov. 
Sąjungoje jis galėjo sakyti pamokslus to
kiu pat būdu, kaip jis darė Amerikoje, ir 
niekas jam nedavė nurodymų, ką jis turi 
sakyti.

Jis pasakė, kad Sov. Sąjungoje Bažny
čia yra laisva, nes ji yra atskirta nuo vals
tybės. Ta padėtis skiriasi nuo Britanijos, 
kur karalienė yra Anglikonų Bažnyčios 
galva.

RUSAI SUSIRŪPINĘ PADĖTIMI 
LENKIJOJE

Ryšium su neramumais Lenkijoje, į Var 
šuvą atvyko Sov. Sąjungos komunistų par
tijos vadovybės narys Konstantin Rusa
kov.

Sov. Sąjungos kom. partijos organas 
PRAVDA rodo didelį susirūpinimą dėl pa
starųjų savaičių riaušių Lenkijos miestuo
se, ir kaltina dėl jų JAV agentūras.

KGB TARDO (KORESPONDENTĄ
Sovietų politinė policija KGB uždraudė 

Prancūzijos žinių agentūros AF'P kores
pondentui Vladimirui Ged Maginu i išvykti 
iš Maskvos.

KGB pareigūnai kaltina prancūzų ko
respondentą, kad jis davęs rusų stačiati
kių disidentui an tiso vietinių knygų ir prok 
lamacijų. Tas disidentas buvo suimtas ba
landžio 6 d.

Vladimiras Gedilaginas buvo du kartu 
tardomas ir pagaliau užs. reik, ministeri
jos spaudos skyrius uždraudė jam išvykti 
iš Maskvos.

TURISTAI /PRAŠO (POLITINIO
- PRIEGLOBSČIO

9 Čekoslovakijos turistai, išlipę iš So
vietų laivo „Estonija“ aplankyti. Edingur- 
gą, paprašė britų valdžios įstaigų leidimo 
pasilikti D. Britanijoje.

Gegužės 17 d. ekskursinis laivas Esto
nija su 200 turistų išplaukė iš Škotijos 
uosto į Norvegiją.

Edinburge liko viena vedusių pora ir 
keturi vyrai tarp 19 ir 30 metų amžiaus. 
Kiti trys čekai buvo išvykę į Glasgową.

PAKELTOS .ŽEMĖS ŪKIO 
PRODUKTŲ KAINOS

Europos bendros rinkos valstybių žemės 
ūkio ministrų konferencija gegužės 18 die
ną nutarė pakelti vidutiniai astuoniais su 
puse procento žemės ūkio produktų kai
nas. Prieš pakėlimą balsavo tik Britanija.

Lietuvišku parapijų metai ir 
jii vykdymas

Komiteto (veiklos informacija
Šie metai, susitarus ALRK Kunigų Vie

nybei, JAV Lietuvių Bendruomenei, Lie
tuvos Vyčiams, ALK Moterų Sąjungai ir 
ALR Katalikų bei Ateitininkų Federaci
joms ir entuziastingai pritariant vysk. 
Vincentui Brizgiui ir Lietuvių Katalikų 
Tarnybos vedėjui kun. Kazimierui Puge- 
vičiui, yra paskelbti Lietuviškų Parapijų 
Metais. Tuo norima atkreipti visos — ti
kinčios ir netikinčios — lietuvių visuome
nės ypatingą dėmesį į vieną iš lietuviško
jo išeivijos gyvenimo židinių, kuris turė
jo mums nepaprastos reikšmės praeityje 
ir kuris dalį šios reikšmės tebėra išlaikęs 
ir gali išlaikyti ir ateityje.

Mes stengiamės ugdyti išeivijos lietu
viškąją kultūrą, remti ir skatinti visas tei 
giamąsias mūsų tautos gyvenimo apraiš
kas. Lietuvių katalikų ar protestantų para 
pija daugelyje mūsų kolonijų yra pats 
pagrindinis ar bent labai svarbus mūsų 
religinio ir tautinio gyvenimo centras. 
Kaip ir kiekvienas gyvas organizmas, jis 
bent retkarčiais yra reikalingas atsinauji
nimo ir sustiprinimo. Savaime supranta
ma, kad per vienerius metus pilnai ar net 
■tik ir patenkinamai tai atsiekti ne tiktai 
nėra lengva, bet ir aplamai neįmanoma. 
Tačiau visiems lietuviams nuoširdžiai rū
pinantis ir padedant, net ir per vienerius 
metus gali būti padaryta ne tiktai sėkmin
ga pradžia, bet padėti ir tvirti pagrindai 
tolimesniam šio darbo tęsimui.

Lietuviškų Parapijų Metų atsišaukime 
buvo numatytas centrinis iniciatyvos židi 
nys metų darbams. planuoti, derinti ir 
skatinti. Tuo vadovaujantis, Cleveland© 
buvo sudarytas koordinacinis metų komite 
tetas, kuris jau apsvarstė ir pradėjo vyk
dyti kai kuriuos svarbesniuosius darbus. 
Buvo paruoštas ir spaudai bei radio pro
gramoms išsiuntinėtas kreipimasis, kuris 
pakartoja šių metų siekinius, prašo kuni
gų ir pasauliečių paramos ir ragina suda
ryti lietuviškų parapijų Metų vykdymo 
komitetus atskirose vietovėse, šis kreipi
masis lietuvių bei anglų kalbomis buvo 
taip pat pasiųstas asmeniškai JAV lietu
vių parapijų klebonams, vienuolijų vyres
niesiems bei vyresniosioms ir organizaci
jų dvasios vadams.

Tiesioginis ir pagrindinis Lietuviškųjų 
Parapijų Metų vykdymas, be abejonės, 
priklauso vietovių komitetams, kurie ge
riausiai žino dažnai be galo įvairias kiek
vienos apylinkės sąlygas ir galimybes. Jų 
darbo sėkmei didelės įtakos turės ir nuo
latinis visų Lietuviškų Parapijų Metų pa
skelbimą pasiraičiusių jų organizacijų va
dovybių dėmesys. Visos jos jau yra pasi
žadėjusios raginti' ne tik savo narius, bet 
ir visus lietuvius jungtis į savas parapi
jas ir taip pa.t organizuotu vajus bei minė
jimus lietuvių parapijų gyvenimui stiprin 
ti. šiems ir panašiems darbams palengvin
ti metų koordinacinis komitetas paruošė 
temų sąrašą atskiriems metų mėnesiams 
ir jau ruošia kiek platesnį idėjų bei dar
bo galimybių rinkinį — informacinį ap
lanką, kurio pirmoji siunta, skirta gegu
žės - rugsėjo mėnesiams, turėtų būti baig
ta balandžio pabaigoje. lieškodamas tin
kamiausios datos Lietuviškų Parapijų 
Metų kulminaciniam taškui, komitetas 
taip pat nusprendė, kad iškilmingam me
tų užbaigimui labiausia tiktų ateinančių 
metų šv. Kazimiero šventė, kovo 4 diena. 
Tuo kartu būtų iškelta ir pabrėžta šio mū
sų šventojo reikšmė, ruošiantis artėjančiai 
500 metų jo mirties sukakčiai.

Vienu iš svarbiausių šių metų įvykių 
bus ypatingas suvažiavimas lietuviškų pa
rapijų dabarties rūpesčiams ir ateities 
galimybėms aptarti, kurtį, susitarus su 
vysk. V. Brizgiu bei organizacijų vadovy
bėmis komitetas planuoja šiam rudeniui. 
Parapijų klebonai, vienuolijų vadovybės 
bei organizacijų dvasios vadai, įvairių 
vietovių komitetų atstovai ir visi parapi
jų bei mūsų dvasinio gyvenimo stiprinimu 
susirūpinę lietuviai šiame suvažiavime 
galės pasidalinti jau pradėto darbo patirti 
mi ir iškelti naujų, konkrečių minčių.

Amerikos Lietuvių Bendruomenė šiais 
metais švenčia trisdešimtmečio sukaktį. 
Dažnai mūsų spaudoje- matome Vilniaus 
Katedrą ir skaitome ją viso pasaulio lie
tuviškų bažnyčių Motina. Įdomiu sutapi
mu kaip tik šiais metais sukanka ir 30 me 
tų, kai (1952) sovietų valdžios įsakymu 
buvo nuimtos trys katedrą puošusios šven
tųjų statulos.

Tai nebuvo „atsitiktinė nelaimė“, bet 
okupanto rūpestingai apskaičiuotas smū
gis į kiekvieno lietuvio širdį, pasibaigęs 
visišku Katedros išniekinimu ketvertu 
metų vėliau, kada ji buvo paversta į „ko
munistinės kultūros centrą“. Mūsų sąmo
ningas ir išradingas dėmesys savosioms 
parapijoms išeivijoje taip pat neturėtų

SOFIJA LOREN PASIRINKO KALĖJIMĄ
Italų filmų žvaigždė (Sofija Loren atskri 

do iš Šveicarijos į Romą ir tuoj pat buvo 
policijos suimta. Ji buvo Isubausta 30 die
nų kalėjimo už pajamų mokesčio nesumo- 
kėjinią, bet, gyvendama du metu Šveica
rijoje, (kalėjimo bausmės nebuvo atlikusi.

Pagaliau ji (nusprendė grįžti jį Italiją. 
Ji (pasakė spaudos korespondentams:

„Geriau 30 dienų kalėjime, negu visą 
gyvenimą egzilėje“. . .

LIET. (POGRINDŽIO (NAUJI LEIDINIAI
Vakarus pasiekė šie nauji pogrindžio 

leidiniai:
LKB Kronika iNr. 51 ir Aušra Nr. 129 

(69).
Kronikoje yra paminėta leidinio 10 me 

tų sukaktis, atspausdinti okupuotos Lietu
vos kunigų ir tikinčiųjų sveikinimai Po
piežiui Jonui Pauliui II, .arkivyskupui 
Pauliui Marcinkui ir arkivyskupui Jonui- 
Vytautui Bulaičiui. Be to yra keli kiti 
straipsniai. Viso leidinyje 20 psl.

„Aušros“ 29 Nr. yra keli 'įdomūs straips
niai ir informacijos.

KUN. ,V. ŠARKOS LAIŠKAS
Savo kltadienio proga, kun. Vac. šarka 

išsiuntė popiežiui Jonui Pauliui II-jam 
sveikinimo laišką, kuriame priminė Šven
tajam Tėvui lietuvių tautai labiausiai rū
pimus klausimus.

būti „tik praeinantis atsitiktinumas“. Jis 
kartu yra ir neatskiriama visos lietuvių 
tautos dabartinės kovos dalis už pilną tau 
tinę ir religinę mūsų gimtojo krašto lais
vę.

Lietuviškų Parapijų Metų komitetas

Amsterdamo „Dainos“ vizitas
Motinos (dienos šventėj gegužės 9 (d. 

Paryžiuje
Kaip ir kiekvienais metais, Motinos die

nos proga jaunimas surengė gražią šven
tę paryžiečiams gerai pažįstamoje vietoje, 
ant Senos (Seine) upės dešiniojo kranto, 
2 q.uai des Celestins, Ecole Massillon, šio
se patalpose lietuviai paprastai susirenka 
kiekvieno mėnesio, pirmą sekmadienį pa
maldoms, bendriems pietums ir pasiinfor- 
muoti lietuviško gyvenimo klausimais.

Motinos dienos minėjimas prasidėjo šv. 
Mišiomis, kuris atnašavo kun. J. Petrošius 
mokyklos koplyčioje. Vargonais grojo Jo- 
landa Vaičaitytė - Booth, ji taip pat gra
žiai pagiedojo keletą giesmių, palydima 
gitaros. Toliau sekė jaunimo paruošti pie
tūs. Visoms motinoms pagerbti, jaunuoliai 
įteikė po rožę.

Pats įspūdingiausias įvykis šioje šven
tėje buvo „Dainos“ ansamblio koncertas. 
Šis choras yra tuo ypatingas, kad dirigen
tas ir aštuoni dainininkai yra olandai. 
Ansamblis susikūrė prieš keturis mėnesius 
Amsterdame. Jo pradininkais buvo I. Kap 
lanas, mus visiems gerai pažįstamas žur
nalistas, ir Paul de Boer, kuris yra šio an
samblio dirigentas. Choristai yra jauni, 
studentiško amžiaus ir visi muzikos mė
gėjai. Kai kurie iš jų yra dainavę renesan- 
cinės muzikos choruose. Jie pagal visas 
senas olandų muzikalines tradicijas, turi 
gerai pastatytus balsus ir labai jautrią 
klausą.

Programoje atlikta dešimt lietuvių liau
dies dainų (kurių dvi harmonizuotos pa
čio dirigento) ir viena olandų daina. Iš 
lietuviškų dainų pav. buvo „Stikliukėlis“, 
„Jau saulutė nusileido“, „Oi, griežlę, grež- 
lėlę“, „Prieš kalnus beržai“ komponuotos 
bei harmonizuotos Karoso, Naujalio, Čiur
lionio, Jokufoėno, Gorbulskio ir kitų mu
zikų.

Ansamblis pasireiškė dideliu polifoni
niu muzikalumu. Choristai turi lengvą, 
lakią kontrapunkto techniką. Dirigentas 
subtyliai sugeba polifonijos sudėtingu
mus tinkamai ir skoningai pritaikyti liau
dies muzikai, kartu neprarandant lietuviš
kos dainos jausmo. Stebėjosi ir džiaugėsi 
visi klausytojai dainininkų gražia lietu
viška tarsena. Tai didelis I. Kaplano nuo
pelnas. žavėtinai šis aukšto lygio ansamb
lis perdavė lietuviškas dainas su renesan- 
cine nuotaika. Valio, „Daina“, ir linkime 
jums daug sėkmės.

Po „Dainos“ koncerto Paryžiečių jauni
mas pamokintas Editos Matulevičiūtės - 
Rechner pagrojo keletą meliodijų su sku
dučiais ir „švilpukais“. Menišką programą 
užbaigiant, Edita Matulevičiūtė -Rechner 
ir Jolanda Vaičaitytė - Booth padainavo 
senovišką žemaičių dainą ir „sutartinę“. 
Visa šventė baigėsi su jaunimo suorgani
zuota loterija, kurioje buvo daug laimikių 
Ir laimėtojų. Šimtinė dalyvių išsiskirstė 
(šeimyniškoje nuotaikoje, gražiai atšventę 
Motinos dieną. Ž.K.

PASAULYJE
— Prez. Reaganas pasiūlė sovietams su

mažinti vienu trečdaliu tolimojo nuotolio 
raketų išdėstymą. Skaitoma, kad abi pu
sės šiuo metu turi 7.500 tokių ginklų.

Jis vėl pareiškė norą susitikti su Brež
nevu ir mano, jog strateginių ginklų su
mažinimo derybos galėtų prasidėti birže
lio mėn. pabaigoje.

— Naujosios britų socialdemokratų par 
tijos lyderis bus renkamas partijos narių 
balsų dauguma, bet ne 28 SDP parlamen
tarų. Rinkimai bus birželio mėn.

— Birželio mėn. vidutiniškai 10 proc. 
bus pakeltos Londono taksi kainos.

— Prancūzų policija ieško vagių, kurie 
apvogė medicinos profesoriaus butą. Pro
fesorius teigia, jog dingo svarbūs kompiu
terio pagalba apskaičiuoti duomenys, ku
rie gal padėtų išgydyti kraujo vėžį.

— Norėdami nužudyti' sužeistą ir gu
lintį ligoninėje kitos gaujas vadą, keturi 
ginkluoti italų banditai įsiveržė į Neapolio 
ligoninę, bet sužeistasis jau buvo iškeltas 
į kitą vietą.

— Apie 2000 metus pasaulio aplinkos už 
teršimas gali pasiekti katastrofišką padė
tį, jeigu nebus išmokta racionaliai ir koo- 
peratyviai naudoti energijos šaltinių. To
kią išvadą padarė Nairobyje, Kenijoje, 
posėdžiavusi pasaulio mokslininkų konfe
rencija.

— Žymioji vengrų aktorė Zsa Zsa Ga
bor, neseniai ištekėjusi septintą kartą, iš
sivarė savo naująjį vyrą Albą. Su juo iš
gyveno 8 dienas.

— Amerikiečių evangelistas B. Graham, 
kuris nuvyko į Maskvą, pasimatė su sek- 
mininkų sektos nariais, kurie jau 1978 
metų gavo prieglobstį JAV ambasadoj 
Maskvoje.

— Hongkongo studentų profsąjungos ly
deriai kreipėsi į Pekino vyriausybę, pra
šydami duoti žinių apie dingimą 20 jaunų 
demokratijos aktyvistų, kurie buvo suimti 
praėjusią vasarą.

— Šri Lankoj (Ceilone) trūksta dramb
lių, ir manoma juos importuoti ilš Indijos. 
Dabar vyksta dramblių surašymas.

— Rašytojas A. Solženycinas nepriėmė 
pakvietimo pietauti pas prez. Reaganą, 
nes apie tai pirma sužinojo iš spaudos.

— Sov. Sąjunga suteiks Nikaragvai 167 
mil. dolerių ekonominę paramą. Grįžęs iš 
Maskvos, prez. Ortega pareiškė, kad para
ma duodama „be jokių sąlygų“.

— Pasaulio bankas pirmą kartą išsirin
ko viceprezidentu moterį — ekonomijos 
profesorę A. Krueger.

— Praėjusią savaitę Brazilijos preziden
tas lankėsi JAV. Dėl Falkland© įvykių, vi
zitas buvo sutrumpintas. Prez. Figueiredo 
atsisakė didesnių iškilmių ir banketų.

— Nuo birželio 1 d., britų Barclays ban 
kas pakels patarnavimų mokesčius. Tik 
turintiems einamoje sąskaitoje mažiausiai 
100 svarų, už čekius nebus imamas mokes
tis.

— Conbyje, D. Britanijoje, vienos įmo
nės savininkas nusiskundė, kad, nežiūrint 
7.000 bedarbių mieste, jis negalį gauti 50 
reikalingų darbininkų. Per penkis mėne
sius, tik šeši žmonės atsiliepė į jo skelbi
mus.

—- Dėl viešųjų darbų išlaidų sumažini
mo, tik 8 mėnesius išbuvusi, atsistatydino 
olandų koalicinė vyriausybė.

— Jugoslavijos Zenieos anglies kasyk
loje, sprogus metano dujoms, žuvo 39 ang
liakasiai.

—Hove, D. Britanijoje, miestelio para
pijos bazare, už 25 penus nupirktose kel
nėse, vienas pilietis rado 4.000 svarų. Po
licija nerado buvusiojo kelnių savininko ir 
siūlo bazaro organizatoriams pareikšti tei
sę . į tuos pinigus.

— Vizituodama D. Britaniją, JAV mo
teris - kunigas M. Philimore liepos mėn. 
laikys pamaldas Canterburio ir Rocheste- 
rio katedrose.

'— Londono zoologijos sodo administra
cija negavo leidimo sumažinti įėjimo kai
nos, kuri dabar yra 3 sv. 50 penų. Aukšta 
kaina 21 proc sumažino lankytojų skaičių. 
Londono zoologinė draugija, nežiūrint 1 
mil. sv. valdžios paramos, finansinius me
tus baigė su 1.8 mil. sv. nuostolio.

— Buvusio sovietų šachmatų meisterio, 
dabar gyvenančio Šveicarijoje, V. Korch- 
nojaus 23 metų sūnus Igoris paleistas 
iš Sibiro kalėjimo, kur jis atliko dviejų su 
puse metų bausmę už atsisakymą stoti ka
riuomenėn 1979 m.

— Susidūręs su paukščiu, Great Salt 
ežere nuskendo JAV naikintuvas F-16A. 
Lakūnas išsigelbėjo.

— Nikaragvos krašto apsaugos ministe- • 
rija pranešė, jog paskutiniame susidūrime 
su dešiniųjų partizanais, žuvo 1 kareivis 
ir 20 partizanų nukauta.

— Pakistano karinis valdovas prez. Zia 
nenumato greitu laiku demokratinių rin
kimų krašte. Kalbėdamas Islamabade, jis 
pasakė, kad demokratija bus grąžinta, kai 
ateis tinkamas laikas.

1
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Anapus Atlanto
Kan. Vaclovas Zakarauskas atšventė 75 m. 

amžiaus Sukaktį
Chicagoje, Marquette Parke, lietuvių 

lietuvių parapijos bažnyčioje dirba kan. 
Vaclovas Zakarauskas. Jis yra gimęs 1906 
m. lapkričio mėn. 6 d.. Pievelių km. Rum
šiškių valšč. Kauno apskr.

Baigęs kunigų semniariją Kaune, 1931 
m. įšventintas kunigu. Tuoj paskirtas Kau 
no arkikatedros vikaru.

Buvo geras pamoklininkas. Jam sakant 
pamokslus katedroje, Lietuvos radiofonas 
pertransliuodavo visai Lietuvai. Juos mie 
lai visi klausydavosi. Jo ir balsas buvo 
skardus ir aiškus, baritonas, maloniai 
skambėjo per radiją. Kaune jis buvo labai 
veiklus. 1948 m., esant jau Vokietijoje, ar
kivyskupas J. Skvireckas pakėlė jį Kauno 
kapitulos garbės kanauninku.

1950 m. atvyko Chicagon ir nuo to laiko 
dirba lietuvių parapijos bažnyčioje, Mar
quette Parke. Jis ir čia darbštus. Dalyvau
ja organizacijose: LB Tarybos narys, Krik 
ščionių demokratų sąjungos centro valdy
bos narys ir kt. Taipgi daug rašė lietuviš
kiems katalikiškiems laikraščiams; Drau
gui, T. Žiburiams ir kt. Kaip ir Kaune, sa
ko gerus patriotiškus pamokslus.

Maždaug prieš 6 metus įsisteigė LB re
formuotojai. Kanauninkas yra vienintelis 
kunigas jų tarpe. Vasario 28 jie surengė 
jam 7-5 metų amžiaus sukaktis minėjimą, 
kuris įvyko Marquette Parke, visai netoli 
tos bažnyčios, kurioje pats jubiliatas dir
ba.

Marquette Parko apylinkės valdybos 
pinm. Ignas Petrauskas paaiškino, kad 
kan. V. Zakarauskas yra jų narys, ir todėl 
jie ėmėsi iniciatyvos surengti šį minėjimą. 
Pagerbime dalyvavo tik 3 kunigai, tarp jų 
pats lietuvių parapijos klebonas Antanas 
Zakarauskas (vienodos pavardės, bet ne- 
giminės), kun. Vytas Mykolaitis, Gary liet, 
parapijos klebonas kun. dr. Ignas Urbo
nas, ir gal per šimtą svečių. Tarp pastarų
jų dr. Paul Dangis, dr. V. Ploplys, dr. K. 
Šidlauskas, Teodoras Blinstrubas, Marty
nas Gudelis, A. Repšienė, A. Juškevičius, 
pik. K. Dabulevičius, pik. J. Švedas, inž. 
V. Adomaitis, inž. V. Žemaitis ir kt.

Sveikintojų žodžiu ir raštu buvo gal 10, 
jų tarpe „Naujienų“ red. Martynas Gude
lis, kurio redaguojamame laikraštis ka
nauninkas dabar rašo. Tas laikraštis, kaip 
žinoma, niekina PLB veiklą.

PLB per 30 metų įrodė, kad ji gali at
likti ir atliko didelius darbus. Jos eilėse 
dirba daug jaunų Ir gerai išmokslintų lie
tuvių, pasišventusių lietuviškam darbui ir 
dirbančių be jokio atlyginimo.

PtLB yra didžiausia ir skaitlilnglausia 
išeivijos organizacija. Būtų visiems lietu
viams geriau, jeigu visi vieningi joje dirb
tų lietuvybės ir pavergtos Lietuvos labui.

Lietuvių Tautiniai (namai (Chicagoje
Lietuvių Tautinės Sąjungos pastango

mis prieš keletą metų, Chicagoje, Marque

Birutė Pūkelevičiūtė

DEVINTAS LAPAS
Fragmentas iš premijuoto romano

Michigano ežeras šliūkštelėjo bangelę 
man tiesiai ant kojų, ir praeities vaizdai 
akimoju pradingo. Ežeras kilo potvyniui 
— mes visi pasitraukėm savo kėdutes to
lyn. Persinešėm mangus rankšluosčius, pa
plūdimio krepšius, kremus, aliejus — tiek 
visko reikia kelioms valandoms pakran
tėj!

Vanaigūnas jau buvo kopūstą pašlovinęs, 
o religinių savo abejonių šiandien gal ne
turėjo noro dėstyti. Prasidėjo kalba apie 
Chicagos juodžius. Daugelis Oak Spirngs 
lietuvių anksčiau buvo gyvenę Marquette 
parke; vyrai ir dabar dirba Chicagoj, ku
ri Indianos greitkeliu jiems per valandą 
pasiekiama. Tik moterys ir vaikai pilnai 
naudojasi vasarvietės gyvenimu. Bet di
dysis „lietuvynas“ netoli: vyrai, parvairuo 
darni iš darbo, atveža lietuviškos duonos, 
pyrago ir kitokių Marquette parko skanu
mynų — balandėlių, šviežių dešrų, lašinuo 
čių, auselių su grybais, žodžiu, kultūriniai 
ryšiai su lietuvybės tvirtove tebėra gyvi. 
Oak Springs nausėdiją galėtum pavadinti 
Marquette parko filiale, todėl visiems rū
pi, kas vyksta pačioj bazėj, ar dar ilgai 
ji atsilaikys prieš juodžius? Kartais aš net 
pagaunu debesingai lengvą atodūsį „Ačiū 
Dievui, kad mes laiku spėjom parduoti 
savo namus ir persikelti į Oak Springs!“

r— O tie didieji juodžių butnamiai! — 
piktinasi Tomas Vanagūnas. — Juk tai tie 
siog džiunglės, kuriose jie niekaip neįsten
gia susitvarkyti. Kai pagalvoju, jeigu lie
tuviams miestas būtų davęs tokį milžiniš
ką namą, kai vos atvažiavom į Chicagą!

— Išlipom iš laivo su mažais vaikais, — 
įsikiša Vanagūnlenė.— Ir ką? Nuo kur pra 
dėti? A!š tau sakau, Birute, knygą apie tai. 
būtų galima parašyti! Mūsų vargų di
džiausią knygą.

— Jeigu tokį namą būtume įgavę, — tę
sia Vanaigūnas, — pamatytum, kaip jis at
rodytų! Apačioj raštinė, vaikų darželis, 
skaitykla, jauki valgyklėlė. Gėlynai apso
dinti rūtom, kas vakarą vėliavos nuleidi
mo iškilmės. Ergo, viskas švaru, grindys 
kaip veidrodis, lauke jokios šiukšlelės. Ma 
not, kad taip nebūtų?

Aišku, būtų! Mes visos sutinkam su Va- 

tte Parke, (6420 So. Kedzie are) buvo įsi
gyti namai. Jie pavadinti „Lietuvių Tau
tiniai namai“. Salė talpina apie 200 žmo
nių. Čia kiekvieną savaitę kas nors lietu
viško vyksta, tai įvairiausi susirinkimai, 
tai visokį parengimai ir minėjimai. Namų 
administratorius yra Bronius Kasakaitis. 
Jis namus tvarko ir prižiūri be jokio atly
ginimo. Vienu žodžiu, geras administrato
rius. Todėl namai duoda ir pelno.

Š.m. kovo 20 d. tų namų nariai turėjo 
metinį susirinkimą. Jame paaiškėjo namų 
finansinė padėtis. Apmokėjus namo patai
symo sąskaitas 12 312 00 dol. ir kitas iš
laidas, liko dar ir pelno. Taigi namų finan 
cinis stovis labai geras, nors namų vado
vybė lietuviams namuose posėdžiauti ir 
susirinkimus daryti neima jokio atlygini
mo, tik atlyginimą už šviesą ir žiemos me
tu šildymą.

Dirbdami taupiai, iš pelno jie galėję 
šiais metais -tūkstantį dol. paskirti Lietu
vos pasiuntinybės, Washingtone D.C. na
mo remontui o kitą tūkstantį dol. — Lie
tuvos generaliniam konsulatui. Chicagoje, 
raštinės reikalams.

Tai gal vienintelė lietuvių organizacija 
Chicagoje, kuri kiekvienais metais iš savo 
pelno skiria tokias dideles sumas, svar
biems lietuviškiems reikalams. Gerai vi
siems žinoma, kad yra organizacijų, ku
rios savo saituose laiko po kelis desėtkus 
tūkstančių dol., bet nei vieno cento neski
ria lietuviškiems reikalams, nors tuos pi
nigus yra surinkę Iš lietuvių, kurie many
dami remią lietuviškus reikalus lankosi 
tų organizacijų parengimuose.

Sunku pasakyti, kuriems galams tos 
šykščios organizacijos rengia parengimus 
ir taip įkyriai, kartais ir piktai siūlydami 
bilietus, o pelną vis deda į savus seifus.

Lietuvių Tautinių namų vadovybėje 
daug dirba Jonas Jurkūnas, Bronius Ka
sakaitis, Antanas šdšė, V. Hofmanas, S. 
Paulius, Juozas Andriūnas, Aleksandras 
Traška, A. Visockis, Mečys Valiukėnas ir 
kt.

Nori Sutvarkyti muziko Vlado Jakubėno 
muzikinį palikimą

Muzikas, kompozitorius ir kritikas Vla
das Jakubėnas (miręs Chicagoje, 1976 m. 
gruodžio mėn.) buvo gimęs Biržų mieste, 
1904 m. gegužės 15 d. Buvo gabus muzi
kas, kompozitorius, muzikos mokytojas ir 
muzikos kritikas. Baigęs muzikos aukštuo
sius mokslus Berlyne, Vokietijoje, dirbo 
Kaune, muzikos koncervatorijoje vyr. mo
kytoju.

1944 m., kaip ir . daugelis lietuvių, Lie
tuvą okupuojant Sov. Sąjungai, pabėgo į 
Vakarus. 1949 m. apsigyveno Chicagoje. 
Čia dirbo vargonininku ir muzikos moky
toju privatiSkoje muzikos mokykloje. Mi
ręs, paliko nesutvarkytą muzikinį paliki
mą.

Chicagoje 1981 m. gruodžio 10 d., mu
ziko Juozo Kreivėno pastangomis, buvo 
sušauktas čia gyvenančių muzikų pasitari
mas, dėl to Vlado Jakubėno muzikinio pa- 

nagūnu.
— Vakarais paskaitos, — prideda Genė, 

— sekmadieniais religinės valandėlės.
— Žinoma! — Vanagūnas visai įsisma

ginęs. — Juk Vokietijoj išblizginom niū
riausias kareivines, o čia- tikri namai! Aš 
buvau bloko seniūnu Schangenbergo sto
vykloj. Ergo, drausmė ir paklusnumas — 
kaip kariuomenėj. Ant sienos iškabinti 
tvarkaraščiai: kas ir kada plauna laiptus, 
kas lankus, kas koridorius, kas prausyklą. 
Ateina sykį trys jaunuoliai (aiškiai iš -be
laisvių stovyklos.) užsiregistruoti. „Vyru
čiai“, sakau, „tokių aš tik ir laukiu! Tu
rim pagrindinai išvalyti bloko išvietes. 
Darbas garbingas, vyriškas — ergo, po
nioms netinkamas“. „Palauk, seniūne“, sa 
ko vienas, „mes dar nei kojų neapšilom, o 
tamsta mus jau varai į darbą. Argi nėra 
čia daugiau vyrų?“ „Yra“, sakau, „yra ir 
daugiau, bet nelaimei, visi, baisiai aukšto 
rango žmonės: vienas konsulas, kitas bri
gados generolas, trečias profesorius, ket
virtas kanauninkas. Nejau varinėsiu su 
kibirais ir šluotom 'šitokius inteligentus? 
Reikia atsižvelgti į visuomeninę žmogaus 
padėtį“. Vyrukai nesispyriojo ir ki-tą ry
tą, apsiavę guminiais batais, kuriuos jau 
buvom gavę iš amerikonų, su vandens žar 
nom ir šerių šepečiais taip „latrinas“ nu
šveitė, kad miela būdavo pasėdėti ir pame 
dituoti. O vienas tų vyrukų (dabar inžinie
rius!) man negali atleisti; kai susitinkam 
Chicagos smuklėj, vis man priekaištauja: 
tik įžengėm, girdi, 'į lagerį ir mus tuojau 
čiupt! Ergo, susitvarkėm: nei konsului 
Ščepavičiui, nei generolui Gintautui oru
mo nepaželdėm.

— Bet generolas Girtautas, — vėl įsiki
ša Vanagūnienė, — Brooklyne vis tiek tu
rėjo šluoti taverną. O kiek privargom mu
du su Tomu! Išlipom iš laivo su mažais 
vaikais, be cento kišenėj, be kalbos. Aš 
tau sakau, Birute, knygą apie mūsų vargus 
būtų galima parašyti. Didžiausią knygą! 
Metus gyvenom pusrūsy, bjauriausioj 
drėgmėj.

,— Taigi, — vėl grįžta prie butnamių 
Vanagūnas, — jeigu tais laikais kas nors 
būtų lietuviams -pastatęs bent vieną tokį

Atsiųsta paminėti
BALSAI IŠ SIBIRO TUNDRŲ 

„Mylėk tėvynę ne žodžiais, bet darbais... 
Tikrąją kiekvienos tautos ir valstybės 
vertę sudaro ne jos žemės, ne jos turtai, 
bet svarbiausia ir pirmoje vietojee — Jos 
žmonės...“

Tai rašė Aidas, Kazachstano lagerio ka
linys. Prieš 27 metus, kartu su visa eile 
kitų kalinių, sukaupė savo mintis Vasario 
16-tos proga vienoje knygutėj, jų pačių pa 
krikštytoj „NELAISVĖJE GIMĘS KŪDI
KIS“. Sveikinimai, skirti lietuvėms kali
nėms, atspindi jų svajones, lūkesčius ir 
viltis gyvenant Sibiro tundrose, Kazach
stano stepėse, toli, toli nuo mylimos Tėvy
nės Lietuvos.

Knygutę pavarčius, skaitytojo dėmesį 
traukia kalinių skirtingos rašysenos, jų 
nuoširdūs ir įvairūs linkėjimai draugėms 
kalinėms Vasario 16-jai atminti. Originalo 
viršeliai papuošti spalvotų šiaudukų mo
zaika.

Šių 99 psl. sveikinimų pynę išleido Lie
tuvių Katalikų Religinė Šalpa. Leidiny pa
teikiamas pilnas originalo tekstas kartu 
su lietuvišku tekstu ir anglišku vertimu. 
Knygos mecenatė yra Sofija Brazauskienė 
iš Los Angeles.

Knygos kaina: 7 dol. Čekius rašyti Lithu 
anian Catholic Religious Aid, 351 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Moteris, Nr. 1, 1982 m. sausis-vasaris. 
Lietuvių Katalikių Moterų D-ja, Toronto, 
Kanada.

Birutė Pūkelevičiūtė, DEVINTAS LA
PAS, premijuotas romanas. Išleido Lietu
viškos knygos klubas Chicago, JAV, 1982 
m. 472 psl., kaina 12 dol.

Budėkime, Nr. 92, 1982 m. vasara L.S.S. 
Europos rajono leidinys. Administratorius 
J. Levi-nskas, 11 Wilcock House, St. Marks 
Rd., Derby, DE2 6AJ, England.

likimo. Palikimas yra nemažas. Jis dabar 
yra jo dukterėčios Erikos Brooks žinioje, 
bet testamento vykdytojas yra kun. A. Ke- 
zys,S.J.

Susirinkimui pirmininkavo J. Vasaitis, 
sekretoriavo E. Sakadolskienė. Įsteigta 
muziko Vlado Jakubėno draugija, kuri rū
pinsis, kaip tikslingiau panaudoti finan- 
cinį palikimą, populiarinimui kompozito
riaus muzikinę kūrybą ir Lt. Be to, kun. 
. Kezys S.J. pagamins filmą apie muziką 
Vladą Jokubėną.

Draugijos valdybon išrinkti: Erika 
Brooks, A. Jurgutis, J. Kreivėnas, L. ši
mutis ir J. Vasaitis. Jie turės paruošti 
draugijos įstatus ir sušaukti šiais metais 
susirinkimą.

Muzikui Juozui Kreivėnui, pagal testa
mentą, yra pavesta rūpintis Vlado Jaku
bėno muzikiniu palikimu. Todėl jis ir ėmė 
si iniciatyvos suorganizuoti 'šią „Muziko 
Vlado Jakubėno draugiją“ muzikiniams pa 
likimui tvarkyti. Andrius Laukaitis 

didelį namą!
— Negailestauk tų butnamių, Tomai, — 

sakau. — Juodžiai juose tebesikuiči.a, o 
jūs sau sėdit paežerėj, pušyne išsistatę 
gražiausią namą su lietuviškais žirgeliais 
ant stogo. Viskas baigėsi gerai. Net gene
rolas Girtautas, tavo bloke šluotos išven
gęs, o vėliau turėjęs jos nusitverti, net ir 
jis tikriausiai- laisto dabar savo sodelyje 
rožes.

— Nes lietuviai nėra tinginiai! — Vana 
gūna-s įspūdingai iškelia pirštą. —Ergo!

Teisybė. Mes visos su juo sutinkam: lie
tuviai nėra tinginiai.

Vanagūnas patogiau įsitaiso kėdutėj ir 
-užsimeta ant pečių rankšluostį, kad saulė 
nenuplikintų odos:

— O tinginių pilnas pasaulis. Netoli 
nuo mano tėviškės buvo burlioko ūkelis. 
Viskas apleista, žemė dirvonuota, stogai 
prakiurę, tik didžiausias senų vyšnių so
das. Burliokas iš tų vyšnių ir gyveno. Nu
eina sykį mano tėvas pasiprašyti jo pa
galbos šienapiūtei. Sėdi burliokas pirkioj, 
barzdą pasidėjęs ant stalo, ir valgo. Nei 
duonos žmogaus nebeturi: prisiviręs bul
vių su žievėm, lupasi jas ir šlamščia, už
sigerdamas burokų rašalu. „Ateik padir
bėti“, sako tėvas, „duosiu tau miltų ir la
šinių paltukę“. Burliokas purtosi, nenori 
eiti: „Et, tingiu. Kur aš čia bėgiosiu!“ (vi
sai net nesigėdi-na, tiesiai sako „tingiu“.) 
Tėvas bando jį pagraudint: „Išsikepsi duo
nos, bulves užsispirginsi. Juk net baisu 
žiūrėti, ką tu, žmogeli, valgai!“ O burlio
kas, striaubdamas rašalą: „Tik jau nenu
varyk, Dieve, ant blogiau!“ Mano tėvas 
tiesiog negali tikėti: „Kur gi, žmogau, 
Dievas tave dar gali nuvaryti? Ant šieno? 
Ant šiaudų?“

— Kaip arklį! — nusijuokiau.
Kai Vanagūnas persimeta į kaimiškus 

pasakojimus, jo daug įdomiau klausytis. 
Tada jis nustoja kaišioti ir savo ergo, ku
ris kartais įšoka visai netinkamoj vietoj.

— O sykį važiuoja tėvas į Širvintas ir 
mato: pamiškėj burliokas aria. Diena karš 
ta, jokio vėjelio. Tai burliokas, Idant vė- 
sumėlė jį pratrauktų, aria tik su marški
niais! Kelnes nusiėmęs, „rufoašką“ užsilei- 
dęs, pančiu ją persijuosęs — šitoks ir 
žingsniuoja paskui arklą: nuogom kiškom 
stypčioja per ežias kaip gandras. Kai tė
vas grįžo namo ir papasakojo, ką matęs, 
mes, vaikai, užsiklykėm juokais, prisigal-

Su lietuviais 
pasaulyje 
MIRĖ RAS. ;ST. TAMULAITIS

Balandžio 16 d. St. Petersburge, Florido
je, mirė rašytojas Stasys Tamulaitis.

Gimęs 1909 m. sausio 23 d. Su-tki-škių 
km., Paežerėl-ių vis., šakių apskr., Stasys 
Tamulaitis 1929 m. baigė Marijampolės 
marijonų gimnaziją ir 1941 m. Vilniaus 
universiteto humanitarinių mokslų fakul
tetą. Nuo 1937 m. dirbo gimnazijos moky
toju Utenos, Vilkaviškio, Kybartų ir Kau
no I gimnazijose.

Spaudoje pradėjęs reikštis 1926 m., 
1938 m. išleido pirmą novelių rinkinį „Ru
dens melodijos“. Parašė daug literatūros 
kritikos straipsnių, kurie pasižymi minčių 
nuoseklumu, stilistiniu apdorojimu, argu
mentacija ir tiesumu.

Karo metu pasitraukęs iš Lietu-vos, St. 
Tamulaitis Vokietijoje mokytojavo Blom- 
bergo liet, gimnazijoje. Nuo 1950 m. gyve
no Čikagoje, 1955 m. buvo vienas iš LB 
Kultūros Fondo steigėjų, veikė Liet, ra
šytojų d-jos valdyboje ir kt. Palaidotas šv. 
Jono liet, kapinėse, Toronto, Kanadoje.

DAIL. A. MONČYS MENO 
AKADEMIJOJE

Paryžiuje gyvenantis skulptorius Anta
nas Moneys šiemet vėl yra pakviestas dės
tyti medžio bei akmens skulptūrą Europos 
Meno Akademijos Triere rengiamuose va
saros kursuose, kurie vyks liepos 19 — 
rugpjūčio 28 d.d.

Kursų informaciniame leidinyje tarp 
kitų dėstytojų įrašytas ir dail. A. Moneys, 
gimęs 1921 m., dailę studijavęs Lietuvoje 
ir Prancūzijoje. Nuo 1973 m. jis vadovau
ja skulptūros programoms Cite Universitai 
re Paryžiuje ir yra surengęs keliolika pa
rodų įvairiuose kraštuose.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Balandžio 24 d. Toronto „Atžalynas“ 

žiūrovams parodė ištisų metų savo darbo 
vaisius. Nors tai tautinių šokių grupė, bet 
metiniuose savo vakaruose ji pasirodo įval 
riai-s spektakliais. Šiais metais ji insceni
zavo lietuviškas vestuves, kuriose daug 
šokama, grojama ir vaidinama.

Dabar „Atžalynas“ rengiasi išvykai i 
tautinių šokių festivalį Portugalijoje. Iš 
Toronto išskris birželio 18 d., ir gnįž — 
viena grupė birželio 27 d., kita — liepos 
4 d. Festivalis bus Lisabonoje. Jame da
lyvaus 8 tautybių grupės, tarp kurių Ka
nados „Atžalynas“.

NAUJAS „DRAUGO“ 
REDAKTORIUS

Čikagos liet, dienraščio „DRAUGAS“ 
redaktorium yra pakviestas Mykolas 
Drunga. Jis rašo redakcinius straipsnius 
ir ruošia spaudai kitus straipsnius bei 
dalį korespondencijų ir liet, apylinkių.

voję, kas tokiam artojui gali atsitikti, 
žingsniuojant per dulkes tarp musių ir uo 
dų. Bet motina mus subarė ir net persi
žegnojo: „Saugok Dieve! Kur matyta, kad 
žmogus artų šventą žemelę be kelnių? 
Toks nevalyvumas! Tikras besarmatis!“

— Jau geriau būtų be marškinių, ar ne? 
— pasitikrindama paklausiau.

— Žinoma. Anksčiau ir be marškinių 
niekas neišeidavo į laukus. Vėliau gimna
zistai, pargrįžę į savo tėviškes atostogoms, 
prie to vaizdo sodiečius pripratino. Mote
rys kurį laiką paniurzgėjo ir aprimo. Bet
gi artojas ar šienpjovys be kelnių — bū
tų neregėtas apsiniekinimas! Tik burlio
kui ir galėjo ateiti- į galvą šitokia mintis. 
Mūsų žmogaus be kelnių nei su botagu 
neišvarytum žemės arti.

Tai, ką Vanagūnas aiškino, buvo su
prantama ir man. Nors ir ne kaime gi
miau. Yra kažkokia nerašyta (gal pavel
dima?) liaudies etika. Burliokas nesidro
vėjo arti tik marškiniais užsileidęs, o mū
sų žmogaus be kelnių — į laukus neišstum 
-turn. Tokie tautų skirtumėliai.

Tada aš papasakojau Vanagūnams ir Ge 
nei apie rusišką pirtį Deutsch - Eylau la
geryje, apie senį tarp besivanojančių mo
teriškių. Juk toks reginys Lietuvos kaime 
ar miestely būtų neįsivaizduojamas.. Tam
siausiame užkampyje, tamsiausios mote
rys neapsikęstų, kad pirty tarp jų šmi-ri- 
nėtų koks nors vyras. Net jeigu tokį senį 
kas nors prievarta pro duris įstumtų, bo
bos bematant jį išdangintų.

— Aišku! — pritarė Vanagūnas. — Mū
sų kaime sykį bernai sumanė tik žvilgte
lėti pro langelį pirtin, kur maudėsi mote
rys. Tos išlėkė pro duris, nusitvėrę van
tas, ir ėmė bernus vytis laukais.

— Vijosi nuogos? — nusijuokė Genė.— 
Gana linksmas vaizdas!

— Jau nenorėk, Genute, tokio linksmu
mo! Bernai nešė kudašių net neatslgnįžda- 
mi, o įtūžę bobos, lyg laumių pulkas lėkė 
jiems iš paskos. Prisiviję bernus taip ap
kūlė vantų kotais, kad daugiau niekas ne
drįsdavo slankioti aplink pirtelę. Mote
rims besivanojant, ją aplenkdavo 1-š tolo.

A, lietuvės! Su jomis menki juokai. Ru
siškos pirties senį jos būtų i'šspyrę kaip 
mazgotę. Barzdyla būtų oru praskridęs vi
są Deutsch - Eylau lagerį ir nudribęs po 
kapitono „Makakos“ langais.

PAGERBTI TRYS LIETUVIAI
Briuselyje pagerbti evangelikų kunigas 

Fr. Skėrys iš Mannheimo Ir broliai Marius 
ir Eduardas Drcsleriai iš Muencheno.

Tarptautinis viešosios nuomonės tyrimo 
institutas (-AWMM) savo metinį kongresą 
pravedė 'šm. balandžio mėn. 30 gegužės 
3 d.d. Briuselyje, viešbutyje „Novotell" 
prie aerodromo.

Gegužės mėn. 2 d. kongrese pagerbtas 
evangelikų kunigas Fr. Skėrys už straips
nį „Joninės — senoji lietuvių tradicija“, 
kuris buvo išspausdintas Lietuvos vokie
čių žurnale „Die Raute“ Nr.3 (1980). Už 
tą straipsnį jam įteiktas diplomas ir AW 
MM autoriaus premija 1982 m.

Taip pat buvo pagerbti broliai Drešle- 
įlai už savo spaustuvėje mokiniams išleis
tas matematikos knygas. Už tai jiems bu
vo įteiktas diplomas. Tas knygas galima 
užsisakyti- per knygynus ar tiesiai šiuo 
adresu:

Marius Dresler, Johannisplatz 18 
D-8000 Muenchen 80 
W. Germany
Kas yra Tarptautinis viešosios nuomo

nės tyrimo Institutas (AWMM)? — Jau 
pats pavadinimas sako, kad jis yra tarpiau 
tints. Turi 100 000 narių 88 valstybėse vi
suose penkiose žemynuose. Jo centras ar 
būstinė yra Buchs (Šveicarijoje) ir Bert- 
range (Luksenburge). šitame kongrese 
dalyvavo šimtas su viršum asmenų iš 20 
valstybių, jų tarpe 6 lietuviai, būtent: Ma 
rius Dresleris su žmona Kristina gim. tu- 
tautaitė (baigusi Vasario gimnaziją ir da
bar germanistikos mokytoja valstybinėje 
gimnazijoje prie Muencheno), Eduardas 
Dresleris su žmona Aurelia, gim. Petraus. 
kaitė prieš metus atvykusi i'š Lietuvos, ir 
kunigas Fr. Skėrys su žmona Anelyza. 
Kongreso kalba buvo vokiečių. Įteikti, dip 
-lomai 50-ciai asmenų.

Programa buvo labai plati ir sudėtinga. 
Suvažiavo profesoriai, daktarai, rašytojai, 
menininkai, karininkai, spaustuvių ir lei
dyklų savininkai, rangovai ir t.t.

Balandžio 30 d. po pietų įvyko susipaži
nimas Ir dalyvių pristatymas bei laisvas 
pasikalbėjimas. Vakare prezidentas dr. 
Hans Fieli-tz pasveikino visus suvažiavu
sius ir po to įvyko iškilminga vakarienė.

Gegužės 1 d. priešpiet įvyko tik Tarp
tautinės viešosios nuomonės tyrimo insti
tuto (AWMM) narių susirinkimas: darė 
ataskaitas už 1981 m. ir buvo renkami' ar 
perrenkami nauji Valdybos nariai, kontro
lės komisijos, patarėjų, ekspertų ir kiti-ar 
ganai. Po to įvyko iškilmingas posėdis ir 
jame prezidentas Dr. Hans Fielitz pristatė 
dalį -premijuotųjų, perskaitydamas lauda- 
tio ir įteikdamas diplomus. Po pietų buvo 
ekskursija po Briuselio miestą. Vakare 
įvyko koncertas.

Sekmadienį, gegužės 2 d., Inžinierius 
Ernst Hochberger rodė skaidrių ir aiški
no apie Presslbungo (Bratislavo) miestą ir 
apylinkes tarp Alpių ir Karpatų kalnų. 
Heinrich Heeger rodė, skaidres ir aiškino 
apie vokiečių šriftus nuo spaudos atradi
mo (Johannes Gutenberg Mainz, 1450 m.) 
ligi šių dienų. Prof. Dr. Alfred. Guggen- 
berger rodė skaidrių ir darė pranešimą 

(Nukelta t 4 psl.)

Vladas šlaitas

Mėnulis
Mėnulis yra žavėtojas.
Jūros potvyniai ir atoslūgiai, 
paskandinti (laivai 
ir .paskendusių jūroje jūreivių ašaros 
yra mėnulio darbas;
taipgi (tie, 
kurie naktį vaikšto namų stogais, 
yra Itnėnulio širdies sužadėtiniai.
Nežiūrėkit pro (langą į skaistų mėnulio

veidą, 
nes (mėnulis,
kaip jau (minėjau, 
yra žavėtojas.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS >NR. 60

Kiek svėrė Lietuvos „Maisto“ standarti
nė Salami dešra, jeigu jos svoris buvo trys 
ketvirčiai kilogramo plius trys ketvirčiai 
jos standartinio svorio?

Atsakymas Nr. 59
15 balionų.

Varžytynių salėje didelė spūstis.
Staiga į priekį Išeina vienas pareigūną 

ir sako:
— Ponai! Dėmesio! Ramybės! Ką tik 

šioje salėje vienas mūsų klientų pametė 
penkis šimtus svarų. Radusiam skiria 
šimtą!

Visi nutyla, žiūri į grindis... O po minu
tės, salėje pasigirsta balsas:

— Šimtą dvidešimt!

Neturtingas medicinos studentas Atosto
gų metu eidavo -užsidirbti kišenpinigių.

Vieną vasarą jis dirbo kelias valandas 
pas vietos mėsininką, o vakare eidavo pa
dėti ligoninės operaciniam skyriui.

Abiem-s darbams turėjo -dėvėti baltą 
chalatą.

Kartą, eidamas per palatą, išgirdo mo
ters balsą:

— Viešpatie, tai mūsų mėsininkas!
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Italijos senovės istorijoje žinomas toks 
vienas padavimas ar tiesa.

Didžiosios Romos Imperijos laikais kar
tą Roma nors ir buvo priešų ilš visų pusių
apgulta, jos įgula kovėsi atkakliai. Savo 
mitybai laikė labai didelį būrį žąsų. Vie-
ną naktiį po labai, ilgų kovų įgula buvo
tiek išvargusi, jog pasiruošė nakties guo
liui ir greit sumigo. Bet priešas nesnaudė; 
nakties priedangoje pamažu prislinko prie 
tvirtovės ir jau buvo visai, arti vartų, kai 
staiga dar nesumigusios žąsys sugageno. 
(Miegojusi įgula sukilo ir nugalėjo priešą...

Todėl dar ir šiandien tebekalbama, kad 
„žąsys išgelbėjo Romą“.

(Prisimindamas šį istorinį apsakymą, 
galvoju sau, ar Falklandų salų avinams, 
■kurių ten yra arti pusės milijono, o žmo
nių arti dviejų tūstančių, irgi skirtas koks 
nors svarbus istorinis vaidmuo D. Britani
jos su Argentina konflikte, ir kurioje kon
flikto pusėje jie išsirikiuos? Tuo tarpu tie 
privalumai išrikiuojami Argentinos pusėj, 
nes juos valgo Argentinos kariuomenė.

Gal ir galima būtų pasakyti, kad toks 
mano sugretinimas Romos žąsų su Falk- 
lando avinais yra truputį nerimtas arba 
net visai juokingas. Bet pirmiau pamėgin
kime pagvildenti kiek pats Falklando sa
lų klausimas yra rimtas.

D. Britanijos vyriausybė pateisina sa
vo karo veiksmus prieš Argentiną šiais 
samprotavimais:

Argentina savavališkai okupavo Falk
lando salas, išlaipindama 10.000 kareivių;

Rašo K. Valteris

Pasaulinio masto nuodėmė
Trumpa britų 'girtavimo apžvalgų

Oliver Cromwell (1599-1658 m.), nors ir 
buvo vadinamas puritonu (tai asmuo, ku
ris dedasi esąs reiklus religijos ir mora
lės požiūriu), bet girtuokliavimo, matyt, 
nelaikė nuodėme... Jis pats, jo karininkai 
ir svita gerokai girtuokliavę: jų lėbavi
mams finansuoti parlamentas reguliariai 
skirdavęs didokas pinigų sumas. Cromwe- 
U‘io valdymo metu (1653-58 m.) prancū
zų vynas buvęs brangus ir jo suvartojimas 
krito; užtat paaugo Ispanų vyno (sack) 
importas.

Charles II (1630-1685 m.) karaliaujant 
įvyko vyno prekybos depresija. Mat tuo 
metu vyko kivirčai su Francūzija, kurią 
valdė garsusis Liudvikas XIV. Anglai, no
rėdami ekonomiškai „Skriausti“ prancū
zus, kurį laiką nepirko prancūziškų pre
kių. Tuo metu žymiai pašoko portugalų 
vyno importas. 1667 metais pasirašius su 
Prancūzija taikos sutartį — prancūziškas 
vynas vėl papliupo Anglijos rinkoj. Muito 
mokestis už vyną nuolatos didėjo. Taip 
1668 metais už tun‘ą (252 gallon‘ų statinė) 
mokėta 12 svarų muito, o 1697 m. jau net 
47 svarai! (Nežiūrint aukštų muitų ir ky
lančių vyno kainų, vyno suvartojimas di
dėjo. Septynioliktame šimtmety brangus 
aukštos kokybės vynas buvo „madoj“. Pi
gus vynas buvus retenybė. Vyno pirkimas 
už grynus pinigus buvo laikoma bloga el
gesio pažymiu ir net įžeidimu! Vyno pirk
lys turėjo būti vyno žinovas ir gana pasi
turintis džentelmenas, galįs teikti savo plr 
kėjams aukštos kokybės vyną ilgalaikių! 
kreditui. Na, bet užtai buvo „nepadoru“ 
derėtis dėl vyno kainos!

Gladstone premjeravimo laikais (1868- 
1898 m. ) įvyko „revoliucija“ vyno preky
boj. Svaigalus buvo leista pardavinėti 
krautuvėse ir galima buvo pirkti bonko- 
mis ir neštis namo — taip kaip yra šiais 
laikais. Girtavimas ėmė palaipsniui augti. 
Vien prancūziško vyno išgerta:

1860 metais — 1.125.5999 gallon'ų (gal
ionas = 4į litro).

1862 m. — 2.227.662 gallon'ų.
1868 m. — 4.502.162 gallion'ų.
Nuo 1870 ligi 1883 metų kasmet buvo iš

geriama apie 16 milijonų gallon'ų. Skai
čius norinčių pasipelnyti vyno prekiavi
mu taip pat augo. Prasidėjo konkurenci
ja — varžytinės dėl vyno kainų ir vynas 
atpigo. Žemos kainos atsiliepė vyno ko
kybei. Prastas vynas atgrąsė daugelį gė
rėjų ir vyno suvartojimas krito: tarp 1884 
Ir 1889 metų kasmet išgerta apie 14 mili
jonų gallon'ų o tarp 1903 ir 1910 m. tik 
apie 11 milijonų gallon'ų.

Vėlesnių laikų vyno suvartojimo duo
menų tuo tarpu neturiu.
Prierašas

Tūkstančiai metų praėjo, labai daug 
kas pasikeitė, o girtavimas neišėjo iš ma
dos. Svaigalai per amžius buvo geriami 
ir giriami iškilių žmonių. Ne taip senai ir 
gydytojai teikdavo svaigalams „magiškas“ 
savybes. Vienoj knygoj esu užtikęs žinu
tę, kad vynas esąs garbinamas net švent
rašty! Deja, ten nepasakyta nei kokioj 
vietoj, nei kokiais žodžiais ta pagarba iš
reikšta. Gal p. Skaitytojas galėtų patiks
linti šią žinutę?

Kodėl svaigalai buvo ir yra taip popu
liarūs? Atsakymo ‘į šį klausimą bus sten
giamasi jiėškoti būsimuose rašiniuose. 

tuo sulaužė tarptautinės teisės pagrindus 
ir paneigė salos gyventojams demokrati
nio apsisprendimo teises.

Falklando salos yra D. Britanijos dalis. 
Todėl D. Britanijos vyriausybė tiek prin
cipo tiek prestižo sumetimais negali su
tikti su tokiu sauvališku D. Britanijos že
mės pasisavinimu ir jos gyventojų valios 
išprievartavimu. Dėl principo ir tautinio 
prestižo D. Britanija yra pasiryžusi kovo
ti — žemę grąžinti, žmones išlaisvinti.

[Maždaug taip beveik kasdien aiškina
mos konflikto priežastys per anglų radiją. 
Pirmas aiškinimas yra grynai teisinis, ki
tas (principo ir prestižo) daugiau jausmi
nis. Bet ar britų tiek garbinamas „presti
žas ir principai“ šiame kariškame konflik
te yra pakankami motyvai savų ir priešo 
žmonių žudymui, ypač kada galutinoje iš
davoje „laimėjimas“ gali tapti tik savęs 
apgaulė?

Angentiniečlai aiškina savo teises į 
Falklando salas, kurias jie vadina Malvi- 
nos, visai kitaip. Jų svarbiausias salų už
ėmimo aiškinimas ir pateisinimas yra gry 
nai istorinis.

Prieš 150 metų salos priklausė Argenti
nai. Kadangi anais laikais Argentina bu
vo tik silpna besikurianti valstybė ir pa
kako kuriam nors ginkluotam laivui at
plaukti, kad užėmus ir pasisavinus salas. 
Tai buvo toks pilpuolamumas, nes tai bu
vo Britų Imperijos laikai, kada Didžioji 
Britanija buvo galingiausia, viešpatavo vi 
suose žemės rutulio vandenyse ir grobė, 
kas tik pasitaikydavo jos karo laivų kely
je. Tokio grobimo auka tapo irgi dabar 
Falklando tuomet Malvinos salos.

Tokia yra šių salų trumpa istorija, to
kią žino kiekvienas vaikas — moksleivis.

Malvinos salų gyventojai? Kur kiek ir 
kokie gyventojai? Ar pusė milijono avinų 
ar vienas tūkstantis aštuoni šimtai anglų?
— paklaus argentinietis. Kiek tai liečia 
pastaruosius, argentiniečių! jokia problle- 
ma — kas nori gali likti, kas nenori, gali 
išvažiuoti, kur jam patinka. „Žymiai di
desnė problema yra avinai, jų labai daug
— pasakys tūlas argentinietls truputį, nu
sišypsojęs.

Štai toks yra trumpas kiekvieno argen- 
tiniečio anba jo vyriausybės salų konflik
to aiškinimas — kas buvo pagrobta turi 
būti atiduota taikiu ar kovos keliu.

Bene pastarųjų 30 metų būvyje Argen
tina, nesvarbu kokios vyriausybės bebuvo 
tame laikotarpyje, buvo suintensyvinusi 
pasitarimus su D. Britanija salų grąžini
mo reikalu. Bet kiekviena D. Britanijos 
vyriausybė nepalaužiamai laikėsi to pa
čio nusistatytmo — salos yra D. Britani
jos nuosavybė, kOks ir kada savininkas 
turėtų pasikeisti, galėtų spręsti tik salų 
gyventojai.

Esamas ginkluotas konfliktas tad gal 
yra staigmena tik nuošaliam piliečiui bet 
ne vyriausybėm, ypač Argentinos, šian
dien Argentina yra didelė subrendusi sa- 
vigarbi valstybė t.y. ne ta priėš 150 metų 
maža Ir silpna. Todėl dabartinei Argenti
nai ir yra nepriimtina kad salos, kurios 
buvo Argentinos dalis, tik vos 600 km. at
stume priklausytų ir būtų valdomos kaž
kokios svetimos valstybės 10.000 km. tolu
moje.

Trumpai suglaudus, Falklando - Malvi
nos salų konflikte abi pusės lieka ir liks 
nesuderinamai išskirtos — anglai teisina
si savu protavimu, argentiniečiai —• isto
riniais 'ir geografiniais. Prestižinio jausmo 
motyvai gi padarė, abu kraštu aršiais prie
šais.

D. Britanijos laimėjimas 
šiame konflikte kažkaip pasidarė labai pri
klausomu nuo pasaulio viešos nuomonės, 
dalimi gal dėl konflikto vietos tolio, o gal 
ir dėl Argentinos kariško ryžto. Viešoji 
nuomonė, gerai ar blogai, šiame atsitikime 
užėmė silpnai veikiančio Tarptautinio Ha- 
agos Tribunulo vietą. Veikiau gal Ir blo
gai, nes viešojo pasaulio nuomonė, kad ir 
visuomet budri, bet nepaprastai nepatvari, 
dažniausiai jausminė, labai pasiduoda 
įvairioms nepagestoms įtakoms.

D. Britanijos vyriausybei tuo tarpu pa
sisekė suteikti1 viešą nuomonę savo naudai 
savame krašte ir kai kur kitur.

Bet ir tas tuo pačiu metu tiek pat nepa
prastai trapus — laimėjimas ūmai, rodos 
visai nepagrįstai virsta pavojumi, štai ka
da britai paskandino vieną didžiausią Ar
gentinos karo laivų .Belgrano', viešoji nuo 
monė Europos Bendruomenėje ir dalimi 
J. A. Valstijose pradėjo svyruoti ir net 
šiauštis. D. Britanijos vyriausybė būivo 
kaltinama esanti fašistinė ir provokuojan
ti karą, keletą dienų vėliau argentiniečiai 
paskandino britų karo laivą „Sheffield". 
Tuomet viešosios nuomonės „sukillimas“ 
priėš D. Britantiją atslūgo, lyg ir su pasi
tenkinimu, kad ir „britai gavo j kailį“. 
Tokia yra ta viėšoji pasaulio opinija,' 
kaip gaitvės mergaitė, kuri daug kam rei- 1 
kalinga ir kiekvienam parsiduoda.

SOVIETŲ .SĄJUNGOS PLANAI

SIBIRE
Sibiras yra apie 13 milijonų ketvirtainių 

kilometrų plotas ir šalis su didžiais že
mės turtais. Ten pvz. 80% Sov. Sąjungos 
akmens anglies rezervų, 3/4 geležies rū
dos, 70% žemės dujų, 68% hidraulinės 
energijos rezervų. Sibiro vario rezervai 
didesni negu JAV, Čilės ir Zairės kartu. 
1965 metais Sibire buvo gautas naftos pir
mas milijonas tonų, dabar naftos produk
cija siekia jau daugiau kaip 300 milijonų 
tonų. 1964 m. Sibiras davė žemės dujų pir
mą milijardą kub. metrų, dabar — 163 
milijardus kub. met. Sibiras yra turtingas 
savo mineralais jis turi daug problemų, 
nes pramonė ir žmonės yra toli Rytų Eu
ropoje. Klausimas ar reikia pramonę per
kelti į Sibirą ar jis lieka tik energijos ir 
žemės turtų tiekėju?

1981 - 1985 penkmečio plane numatyti 
keli dideli projektai Sibiro pramonei plė
toti Akademikui A. Aganbeguian, Sov. Są 
jungos Mokslo akademijos direktoriui la
bai svarbūs šie trys projektai:

firmas projektas liečia naftos ir dujų 
pramonės komplekso išvystymą Vakarų 
Sibire, Obės upės vidurio srityje, kuri jau 
praeitais metais davė daugiau kaip 300 
milijonų tonų naftos. Į šiaurę nuo Tiume- 
no išsivystė žemės dujų eksploatacija pra
eitais metais davusi apie 160 milijardų 
kub. metrų dujų. Plane numatyta 1985 m. 
gauti 385-395 milijonus tonų naftos ir 330 
—379 milijardų kub. mtr. žemės dujų. Be 
to, plečiama cheminė pramonė ir stato
mos elektrinės jėgainės kūrenamos dujo
mis.

Antras projektas yra Angaros ir Jeni- 
■sėjaus srityse iki Irkusko pramonės išvys
tymas. ši sritis prilygsta pusei Vakarą Eu
ropos .teritorijos. Čia norima įrengti in
dustrijos kompleksus, foazuojant juos prie 
pigių energijos šaltinių. Kai kurie dideli 
fabrikai bus praplėsti1 ir Minusinsko komp
leksas pasidarys svarbiausias Sov. Sąjun
gos elektrotechnišku 'centru. Taip pat di
delę jėgainę numatyta įrengti Bogučans- 
ke.

Trečias projektas yra BAM Baikalo — 
Amūro geležinkelis, daugiau negu 2000 ki- 
lometrųilgio, turi būti užbaigtas dar per 
'šį penkmetį. Ši 1.5 mil. kvad. km. sritis 
yra turtinga energijos šaltiniais ir mine
ralais, ypač Pietų Jakutija. BAM geležin
kelis gaus ir at'šakojimą į Jakutską.

Per šį penkmetį turi būti užbaigti ir 
Vdokano vario rūdos telkinių tyrinėjimai. 
Vario čia gausiai atidengta, bet jo eksplo1 
tacija apsunkina žiaurus Sibiro klimatas 
ir giliai įšalusi žemė.

.Sibirui taip pat skirti dideli planai že
mės ūkio plėtotei. Stepės pietuose yra tin
kamos javų auginimui.

Be to Sov. Sąjunga turi planus ir prog
ramas ne vien šiam penkmečiui, bet ir 
ateinančiam iki 1990 metų. Be šių Sibirą 
laukia dar du ilgamečiai projektai. Pir
miausia per ateinantį dešimtmetį norima 
pradėti išnaudoti sritis už poliarinio rato. 
Su atominiais ledlaužiais norima per visus 
metus palaikyti transporto susisiekimų ir 
už. poliarinio rato. Maisto pristatymo trans 
portas daibar ten brangiausias dalykas. 
Kai per visus metus pastovus susisiekimas 
bus užtikrintas, galima bus steigti ir teri
torinius pramonės kompleksus. Prie Tiirna-

Šio Falklando - Malvinos konflikto ap
rašymo užbaigai dateiskime, kad jau vis
kas pasibaigė, D. Britanija vėl Falklando 
salų savininkė. Tačiau būtų labai klaidin
ga galvoti, kad D. Britanija galėtų 'grįžti į 
salas kaip vienintelė, savarankiška nepri
klausoma savininkė, o ypač tuo atveju 
jeigu tos salos, kaip jau pasakojama pasi
rodytų pritvinkusios žibalu ir įvairiais pa
sauliui reikalingais mineralais.

Ieškant tikro pastovaus sprendimo pra
vartu turėti galvoje tris laibai svarbias 
aplinkybes: 1. Argentina, kad ir priversta 
apleisti salas, niekuomet nepamirš, kad 
tikroji salų savininkė yra ji ir tik ji: 2. 
visa pietų Amerika yra pusėtinai smarkiu 
greičiu atbundantis žemynas su savo sie
kiais ir savigarba; 3. bet koks atėjūnas, 
kad ir su geriausiais norais ir brangiausio 
mis dovanomis atėjęs i'š už 10.000 km. bus 
traktuojamas kaip nepageidautinas įsi
brovėlis.

Tokioms naujoms aplinkybėms esant, iš
silaikyti D. Britanijai Falklando salose, 
kaip jų nepriklausomai savininkei, galimy 
bių nėra. Salas tektų laikyti nuolatinėje 
kariškos gynybos paruoštyje, kas kainuo
tų milžiniškų sumų, kurdų joks D. Britani
jos biudžetas ilgainiui negalėtų atlaikyti.

Dabartinė D. Britanijos vyriausybė, at
rodo, tai suprantama, nes tiek Ministrė pir 
miininkė, tiek Užs. Reikalų Ministeris ne 
kartą viešai jau buvo prasitarę, kad salų 
valdymas sena tvarka negalės būti dau
giau svarstomas. Kokia nauja tvarka? — 
tuo tarpu net užuominomis niekas nepasi
sako.

žinoma, Irgi šis Sprendimas be pasauli
nės viešos nuomonės neapsieis. Tik belie
ka klausimas kas ją įtaigos — ar avinai 
ar išminčiai?

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

P.S. kada, mielas skaitytojau, skaitysi 
šį laišką, įvykiai bus jau smarkiai pažen
gę; tik šio laiško pagrindinės mintys liks 
tos pačios. 

no — Pečorsko, Ob upės šiaurėje, keli naf
tos ir dujų fabrikai jau statomi. Tureok- 
hausk srityje manoma įrengti hidraulinę 
jėgainę 15 milijonų kW — didžiausią pa
saulyje.

Kitas gigantiškas projektas pasukti da
lį, iš pradžios 20, vėliau iki 60 kub km. 
vandens iš Irtišio, Ob ir Jenisėjaus upių 
į Kazakstaną ir Vidurinę Aziją, Aganbe
guian mano, kad šis posūkis į Kazaksta- 
ną ir Vidurinę Aziją nesukels didelių eko
loginių sukrėtimų. Tačiau kiti klimatolo- 
gai perspėja, kad tai gali paveikti į Azi
jos klimatą ir 21-ame šimtmetyje šiaurės 
Ledynuotasis vandenynas, gaudamas ma
žiau upių vandens, gali duoti Kazakstanui 
ir Vidurinės Azijos stepėms ir mažiau lie
taus, o tai gali ten labai neigiamai atsiliep
ti. — T. (Draugas)

Apie taktą
Tikriausiai niekas taip neerzina, kaip 

bendradarbio, kaimyno ar pagaliau šeimos 
nario netaktiškas elgesys. Ir kaip malonu 
bendrauti su taktišku žmogumi!
KAS YRA TAKTAS? Mokėjimas elgtis 
■įvairiomis aplinkybėmis pagal bendras el
gesio taisykles, kartu laikantis estetikos ir 
etikos reikalavimų. Taktiškas žmogus — 
tai visų pirma nuoširdus, sugebantis pa
justi, kas kitam gali būti nemalonu, suteik 
ti skausmo ar džiaugsmo, suprasti kito po
reikius.

'Mandagumo taisykles galima išmokti ir 
naudotis jomis mechaniškai: prašau, atsi
prašau, ačiū... Taktas — platesnė sąvoka. 
Tai sugebėjimas pasijusti kito vietoje.

Taktiškas žmogus savo elgesiu netrikdo, 
neerzina, nepabrėžia savo pranašumo, mo
ka prisitaikyti prie aplinkybių.

Taktiškas žmogus nedemonstruoja prie
šiškumo kitiems, nerodo besaikės simpati
jos.

Netaktiška būti per daug smalsiam — 
žvilgčioti per kito peilį, kai jis ką dirba, 
skaito. Netaktiška žiūrint kieno fotografi
jas skaityti dovanojimo įrašus, klausytis 
kitų pokalbių, įžūliai .apžiūrėti greta esan
čius žmones.

Jei pamatėte pažįstamą nemalonioje pa
dėtyje, nuduokite, kad nepastebėjote, nie
kada to nepriminkite kitiems.

Nekelkite viešumon žmogaus trūkumų, 
kurie nedaro žalos visuomenei.

Netaktiška apkalbėti, įkyriai domėtis 
kitų asmeniniu gyvenimu, aptarti tai su 
kitais žmonėmis. Bendraujant su aplinki
niais, taktiškumas reikalauja vadinamo
sios distancijos, kuriai ribas nustato žmo
nių santykiai, amžius, visuomeninė padė
tis ir kitos aplinkybės.

Taktiškumas nieko 'bendro neturi su pa
taikavimu, nutylėjimu blogio, neprincipin 
gurnu. Doras žmogus mokės taktiškai pasa
kyti į akis kad ir nemalonią tiesą, užtarti 
nekaltą, paprieštarauti aukštesnes parei
gas .užimančiam žmogui, jei'gu tikrai ži
nos, kieno pusėje tiesa.

Takto jausmas išugdomas. Jis būtinas 
gyvenant ir dirbant kolektyve, šeimoje, 
visuomenėje. A. Apinienė (V.L.)

LATVIAI VENECUELOJE

Venecueloje, Carakas mieste, evangeli
kų pastorius R. Reinfields pašventino lat
vių bendruomenės namą „Rygą“. Namas 
įgytas už grynus pinigus, be skolos, ir jo 
savininkas yra Venecuelos Latvių sąjun
ga, kurioje atstovaujama visoms Venecu
elos latvių bendruomenės įr akademinėms 
organizacijoms, taip pat ir Latvių moterų 
komitetui, kuris padengė trečdalį to namo 
pirkimo išlaidų. Šis namas bus Carakas ir 
visos Venecuelos latvių 'bendruomenės 
centras. Čia bus įrengta latvių biblioteka, 
klubas ir latvių kooperacinių bendrovių 
biurai. T. (Draugas)

MUBARAKO ŽMONA
Egipto prezidento Hosni Mubarako žmo

na Suzan, 39 m., yra britų kilmės, kaip ir 
Anwaro Sadato našlė. Josios motina Lil
lian iš Pontypridd, Walijos, ištekėjo už 
egiptiečio dr. Salh Sabeto, kai jis prakti
kavo mediciną Pietų Wall joje. Tačiau jų 
duktė Suzan (Sabet) gimė Egipte. Ji suti
ko Muibaraką, kai jis buvo egiptiečių karo 
aviacijos pilotu ir ištekėjo už jo, kai ji 
buvo 17 m. Jiedu turi du sūnus, 21 ir 19 
m., ir gyvena kukliai Helipolyje, už Kairo.

IŠ KUR [ATĖJO ČIGONAI?

Iš neseniai Indijoje atliktų lingvistinių 
ir antropologinių tyrinėjimų paaiškėjo, 
kad čigonų kalbos „romani“ šaknys siekia 
indų kalbų „radžhastani“, „marathi“ ir 
„pendžabl“ dialektus. Taip teigia indų 
mokslininkas dr. Singhas Gašis. Jis apke
liavo 14 Europos ir Amerikos šalių, tyri
nėdamas čigonų kilmę, ir surinko daug 
naujų įrodymų, kad čigonai yra išeiviai 
iš Indijos.

Lyginamasis „romani“ kalbas tyrinėji
mas patvirtino teoriją, kad senovėje kai 
kurios indų gentys emigravo į Europą, o 
vėliau ir į Ameriką. Pavyzdžiui, iki šiol 
čigonų taborai, klajojantys po Suomiją ir 
Švediją, vadina save „radžputami“. Taip 
vadinasi ir viena dabartinės Indijos taute
lių. Čigonų kalboje yra daug žodžių, ku
rie tebevartojami Ir daugelyje Indijos kal
bų.

LIETUVOJE
EISMO NELAIMĖS

Per balandžio mėn. Lietuvoje žuvo 43 ir 
buvo sužeista 245 žmonės. Padaugėjo ne
laimių dėl motociklininkų kaltės, daugelio 
nelaimių kaltininkai — neblaivūs.

Vienas nelaimingas atsitikimas įvyko 
kelyje Panevėžys — Pakruojis. Motocik
las, vairuojamas moksleivio R. Va'lantino, 
išvažiavo ’į kairę kelio pusę ir susidūrė su 
lengvu automobiliu. Žuvo motociklo vai
ruotojas, keleivis ir automobilio keleivė.

SENTIMENTAI ANGLŲ LITERATŪRAI
Kelmės gyventoja Regina Biržinytė pa

rašė „Literatūros ir meno“ tribūnai apie 
norą turėti knygų. Laiške ji tarp kitko 
sako:

„Šiandien vis dažniau Imam kalbėti apie 
knygų klausimą, svarstydami, kas tai — 
nesveika aistra ar vidinė būtinybė? Iš tik 
rųjų, kaip nubrėžti tą liniją tarp .gyvų 
žmonių, kuri juos griežtai perskirtų į tas 
dvi stovyklas? Vos ne visus metus pernai 
kunkuliavo aistros dėl pasirodysiančios 
„Forsaitų sagos“. Aš irgi buvau iš tų, ku
rie jos laukė. Ir katroje dabar linijos pu- 
sėej man sitoti? Skaitau tą knygą, Ir ji 
man patinka. Gal todėl, kad nuo seno jau
čiu sentimentų anglų literatūrai. Atsine
šiau juos iš mokyklos suolo, kur anglų 
kalbą dėstė šį dalyką įsimylėjusi mokyto
ja B. Kavaliauskienė. Anglija man pasi
darė gerai pažįstama šalis, tarsi pačiai bū
tų tekę pagyventi tarp tų santūrių džen
telmenų, humoru bedangstančių įgimtą 
jausmingumą, rimtų, kiek keistokų seny
vų damų, kambarių prieblandoj puoselė
jančių aristokratinio blizgesio Iliuzijas, Ir 
Dž. Galsvortis — tikras anglas. Pasakoja 
jis, kaip ir dera anglui, su vos juntama 
ironija, o kartu — su aiškia simpatija 
tam kitam, pinigais neišmatuojamam pa
sauliui. žinoma, tai ne pati žaviausia kny
ga, kurią esu kada nors skaičiusi, tačiau 
miela; ją iš tikrųjų labai norisi turėti sa
vo bibliotekėlėje, net jeigu kas ir apšauk
tų knygų kaupėja...“

NUBAUSTA UŽ PREKIAVIMĄ
Janina Peilakauskaitė, prekybos ekono

mistė su aukštuoju išsilavinimu, atsidūrė 
Anykščių rajono teisme, kur buvo kalti
nama „stambaus masto versline spekulia- 
cij a.

Ji dirbo Vilniuje respublikinio statybos 
ir remonto tresto vyresniąją revizore, va
žinėjo po įvairius miestus, supirkinėjo bal 
dus, kilimines lovatieses, avalinę, parfu
merijos bei kitokius gaminius, dažnai gau
dama juos iš jūreivių, ir juos pardavinėjo 
brangesne kaina.

Bemaž visi J. Peilauskaitės klientai į 
ją žiūrėjo kaip į geradarę. Jos viršininkas, 
tresto valdytojas V. Jeršovas parašė jai 
charakteristiką, kurioje buvo pasakyta, 
kad ji „užsirekomendavo kaip darbšti ir 
pareiginga'darbuotoja, pavestą darbą sten 
gėsi atlikti laiku, nuobaudų neturėjo“.

Neatsižvelgiant į visus nuopelnus, Jani
na Pel'llakauskaitė nuteista šešeriems me
tams laisvės atėmimo su turto konfiskavi
mu.

ŽUVYS ŠAUKIASI PAGALBOS
Per praėjusius metus respublikos meš

keriotojai sugavo beveik 590 tonų žuvų. 
Galima spėti, kad iš tikrųjų buvo sugauta 
daugiau, nes dar ne visi žvejai vienodai 
kruopščiai tvarko savo žvejybos dienoraš
čius. Daugiausiai sugauta ėšerių — 130 
tūkstančių kilogramų, toliau seka kuojos 
— 122 tūkstančiai, lydekos — 108 tūkstan
čiai, karšiai — 73, raudės (žiežulės) — 22 
karosai — 21, karpiai — 20 tūkstančių ki
logramų. Daugiau kaip po 7 tūkstančius 
kilogramų sugauta lynų ir starkių, beveik 
5 tūkstančiai kilogramų šapalų, 4 tūkstan
čiai kilogramų žiobrių. Vidutiniškai vie
nam respublikos meškeriotojui praėjusiais 
metais teko 8,4 kilogramo žuvų.
Laiškai „Valstiečių laikraščio“ redakcijai 

KADA APIPREKINS?
Ignalinos rajono Linkmenų apylinkės 

gyventojas B. Lisauskas rašo:
— Jau senokai mūsų apylinkės gyven

tojai Linkmenų parduotuvėje negauna nu
sipirkti kombinuotųjų pašarų už parduo
tą pieną ir kiaules. Teiravomės pardavėjų, 
bet šios negalėjo atsakyti, kada atgabens 
pašarus.

Kai laiku neapipreklnama pašarais, už 
sitęsia gyvulių penėjimas, sunku įvykdy
ti su ūkiu sudarytas sutartis.

BULVĖS CEPELINAMS
Garsus Mažeikių rajone J. Garelio kolūkis. 
Visų pirma bulvėmis. Ir šiemet net pen
kiasdešimt hektarų duonos pakaitalo už
simojo pasodinti ir užauginti kolūkiečiai.

Duotą žodį tesi. Trisdešimt aštuoni hek
tarai jau pasodinti.

Gerai, kad pasodinta. Pasveikinti galė
čiau. Jeigu ne maža smulkmenėlė...

Agronomijos mokslai tvirtina, kad prieš 
sodinant bulves reikia beicuoti, nuo ligų 
ir visokių ten puvėsių apsaugoti.

Bet kolūkio vyriausiasis agronomas J. 
Rekašius mano kitaip.

— Niekai, — sako jis, — beicuotų bul
vių derlius geras, bet bulvės cepelinams 
netinka. Matas Dalba
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des Lions St. Paul, Paris 8, Prancūzija.
VI. 13 Baisiojo Birželio Pamaldos, St Mar
tin in the Fields, Trafalgar Sq., London, 
DB., 14.30 vai.
VII. 17VIII.1 Vaikų stovykla, Vasario 16 
d. Gimnazijoje, Huęttenfeld, Vokietijoje.
VII.24-31 33-tji Skautų Stovykla Lietuvių 
Sodyboje. Angilijoje.
VW. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
Hil, Twickenham, DB.
VIH. 21-23 2-aaie DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
LX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

Škotijos lietuviai per DBLS Škotijos 
skyrių, Tautos Šventės proga — 150.00 s v.

Kanados Lietuvių Žmogaus Teisėms gin
ti komitetas — 200.00 sv.

Aukojusiems nuoširdžiai, dėkoja
TPF Valdyba

PAVASARIO SĄSKRYDIS
Tradicinis pavasario sąskrydis lietuvių 

Sodyboje įvyks per Sekminių savaitgalį 
gegužės 29-31 dienomis.

ŠeStadienlį, gegužės 29 d. šokiams gros 
puiki kapela. Sekmadienį ir pirmadienį 
bus plokštelių muzika.

PAIEŠKOJIMAS
Vincas Ruszinskas arba Rusetskas arba 

Russell.
Ieško jo brolis Ruszinskas per Sovietų 

Raud. Kryžių ir Tarpt. Raud. Kryžiaus 
Komitetą Ženevoje.

Kas turi žinių apie V. Ruszinską, pra
šomas pranešti Londono liet, klebonui.

Londonas
VESTUVĖS

Regina Žemaitaitytė ištekėjo už Myko 
lo A. Goodge. Jungtuvės 'įvyko gegužės 
15 d. Lietuvių bažnyčioje. Vedybinį palai
minimą suteikė, kun. J. Sakevičius, M.I.C., 
dalyvaujant abiejų tėvams, giminėms ir 
draugams, tarp jų buvo Reginos krikšto 
tėvas Pranas Taujinskas.

Bradfordas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Motinos dienos minėjime, gegužės 2 d., 
k an. V. KAMAITIS, savo paskaitoje iškė
lė, čia suglaustai minimas, mintis: Žemė 
ašarų pakalnė ir tik motina nušluosto kū
dikio ir šeimos narių' ašaras. Motinos lai
mė glūdi vaikuose. Dėl vaiko motina pa
kelia kiekvieną auką, rūpesčius ir vangus, 
net negaili savo gyvybės. Motinos meilė 
lyg kasdieninė duona. Juo daugiau motina 
turi vaikų, tuo daugiau turi meilės. Visų 
tautų, rasių ir religijų žmonės į motiną 
žiūri su pagarba ir meile. Motinos rankose 
yra ir mūsų tautos ateitis. Jos Lietuvai 
davė lietuvių kultūros nešėjus, knygne
šius, laisvos Lietuvos kūrėjus, savanorius 
ir karius. Čia ir vergijoje, motinos deda 
visas pastangas, savo garbingas pareigas 
ryžtingai tęsti ir tegul jas laimina Aukš
čiausias.

Meninėje programoje B. Kuzmickaitė pa 
skaitė keletą savo kūrinėlių, J. Adamonis 
B. Brazdžionio ir A. Bučio eilėraščius, P. 
Varis B. Gaidžiūno Mielai motinai. P. 
Dzidolikas iš Škotijos padainavo solo Oi 
žilba žiburėlis ir Močiutė širdelė. V. Gure
vičius taip pat solo Mamytė mano, širde
lė mano.

Mažieji Hana ir Jonas Jaloveckad apdo
vanojo mamytes gėlėmis ir sveikinimais. 
Programą pravedė kult, reikalų vadovas 
R. Karalius. Minėjimas baigta mamytėms 
sugiedant Ilgiausių metų! Po programos 
arbatėlė mamytėms, kurią paruošė R. Vai
čekauskaitė.

A. Bučys

Derby
PADĖKA

Derbio ir Nottinghamo jaunimo grupė 
širdingai dėkoja Nottinghamo L-A.S. Sky
riui už 10.00 sv. auką.

I. Venskicnė

Gloncesteris
MOTINOS ĮDIENOS MINĖJIMAS

'Gegužės 22 d., 7 vai. vak., ukrainiečių 
klube 37 Midland Rd., DBLS skyrius ruo
šia Motinos Dienos Minėjimą.

Tą pat dieną tautinių šokių grupė „Bal
tija“ yra pakviesta šokti į anglų jaunimo 
ruošiamą šokių ir dainų Festivalį, kuris 
yra pavadintas First Gloucestershire Folk 
Festival. Jis vyks Newent Memorial Hall 
salėje.

Skyriaus valdyba

Notlinghamas
ŠVENTOJO TĖVO JONO PAULIAUS II 

IŠKILMEI
Užsirašiusieji autobusu vykti gegužės 

30 dieną dalyvauti didžiojoje Popiežiaus 
lankymosi iškilmėj Coventry, kelionpini
gius įmoka iki gegužės 23 dienos kun. Ma
tuliui, kuris suteiks ir galutines kelionei 
žinias.

Wolverhamptonas
DBLS SKYRIAUS (SUSIRINKIMAS
Biržedio mėn. 5 d., šeštadienį, 6.30 vai 

vak.. The Newhampton Public House šau
kiamas šio skyriaus narių 'susirinkimas. 
Ant. Petkevičius darys pranešimą i'š Ak
cininkų suvažiavimo Londone, taip pat ap
tarsime skyriaus veiklą ir ateities planus.

Visi nariai ir prijaučiantys maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Sk. Valdyba

Belgija
MIRĖ P. DAUGINTIS

■Ir vėl vieną mūsų tautietį pasišaukė 
kapai. Gegužės 9 d. Lanakene, Belgijoje, 
mirė Petras Daugintis.

Gimęs Rietave 1923 m. birželio 27 d., 
P. Daugintis, kaip ir daugelis mūsų vyrų, 
■ilgus metus išdirbo Belgijos anglių kasyk
lose, kur ir paliko savo sveikatą. Kaip 
žmogus jis buvo ramaus būdo. Kalbėdavo 
labai mažai, daugiau maloniai šypsodavo
si.

Paskutiniai jo gyvenimo metai buvo’ be 
galo sunkūs: anglies dulkės sunaikino Lie
tuvos vaikino plaučius ir užgniaužė pasku 
tinį kvėpavimą. Būrelis lietuvių ir kitos 
tautybės draugų palaidojome Petrą 12-tą 
gegužės Belgijos Eisdeno kapinėse.

Trumpai prieš mirtį P. Daugintis prisi
minė savo draugus: susitvarkė su paliki
mu ir Belgijos Lietuvių Bendruomenei pa
liko stambią sumą pinigų. Bendruomenę 
sudaro gi pavieniai lietuviai. Todėl mes vi 
si esame sujaudinti, jog Petras savo gestu 
prisiminė mus visus ir savo palikimu pa
rodė norą ir rūpestį, kad lietuviai Belgi
joje kuo ilgiau gyventų.

Du flamai kunigai atliko gedulingas 
apeigas. Pamokslą kunigas užbaigė žo
džiais: „kas gyvena vien tik dėl savęs, tas 
yra miręs dar gyvas būdamas, o kas sie
lojasi ir rūpinasi kitais, tas ir miręs gy
vens toliau artimųjų širdyse“.

Petras Daugintis mirė viengungiu. Lie
tuvoje liūdi jo sesuo. Mes, lietuviai, su 
Petru atsisveikinome prie karsto bažny
čioje sukalbėdami' — Viešpaties Angelą.

B.S.

Vokietija
JUBILIEJINIS KUN.' V. ŠARKOS 

PAGERBIMAS IR 
MOTINOS DIENA

Luebeck e lietuviai, jų draugai ir bičiu
liai turėjo kaip retai kada didelę ir grą
žę šventę gegužės 9 d. Sutapo dvi reikš
mingos datos. Pirma: tai mūsų ilgamečio 
(per 30 metų) brangaus dvasinio vadovo 
kun. Vaclovo Šarkos 60 metų amžiaus ju
biliejinis pagerbimas ir antra — Motinos 
Diena.

Iškilmingas šv. M'išias atnašavo pats 
Jubiliatas kun. V. Šarka, atvykęs iš Ham
burgo, Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios krip
toje. Kripta buvo pilnutėlė abiejų konfesi
jų tikinčiųjų. Evangeliją Jubiliatas per
skaitė lietuviškai, vokiškai ir lenkiškai. 
Pamokslą pasakė trumpą bet reikšmingą, 
iškeldamas lietuvės Motinos didžią reikš
mę lietuvių tautai, Bažnyčiai ir šeimai. 
Pamaldų metu buvo giedamos lietuviškos 
giesmės.

Pamaldoms pasibaigus, lietuviai ir sve

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0o 
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.

čiai, per 60 žmonių su vaikais susirinko į 
užsieniečiams katalikams skirtą salę Har- 
tengrube in Parade pagerbti motinos ir 
Jubiliatą kun. V. Šarką. Salė jau buvo iš 
anksto pilnai paruošta, stalai gražiausiai 
padengti, Jubiliatui' skirta kėdė papuošta 
gėlėmis. Tai nuopelnai mūsų kolonijos il
gametės ir nepavargstančios ‘šeimininkės 
p. Stefanijos Stungurienės.

Susėdus visiems už tvarkingai maisto pa 
tiekalais ir rinktiniais gėrimais apstatytų 
stalų, prieš Jubiliatą kun. V. Šarką puika
vosi gražus tortas su įrašu „60“. Pirmas 
pasveikino Jubiliatą Bendruomenės vardu 
VLB Luebecko apylinkės valdybos pirmi
ninkas Pranas Kotkis, iškeldamas jubilia
to ir motinų nuopelnus tautai ir šeimai, 
ir apdovanodamas Jubiliatą juosta su įra
šu „60“.

Juosta kiek anksčiau gauta iš Lietuvos, 
taipgi Pr. Kotkis apdovanojo motinas ir 
Jubiliatą puikiomis tulpėmis, išauginto
mis savo darže.

Juostą Julbiliatas tuoj pat persijuosę 
per petį ir visą vaišių metą šauniai puika
vosi. Po to Jubiliatą sveikino Luebecko 
lietuvių katalikų kolonijos pirmininkas J. 
Pyragas, įteikdamas jubiliatui specialų 
sveikinimo raštą su įrašu „60“ ir 40 da
lyvių parašais (autografais).

Sveikinimo tekstas skamba taip: „Di
džiai Gerbiamam Kunigui Vaclovui Šar
kai, Luebecko lietuvių dvasiniam vadovui, 
padariusiam daug gero abiejų konfesijų 
lietuviams, švenčiančiam 60 metų am
žiaus Jubiliejų. Nuoširdžiausiai sveikina
me brangų Jubiliatą, linkėdami sveikatin
gų ir skaitlingų metų, geriausios kloties 
tekančio gyvenimo takeliuose, Aukščiau
siojo palaimos ir toliau sėkmingai darbuo
tis Bažnyčios naudai ir Tėvynės garbei. 
Luebeckas, 1982 m. 'gegužės 2 d. Luebecko 
lietuviai: — seka parašai“.

Parapijos šeimininkė p. S. Stungurienė, 
Jubiliatui įteikė dovaną nuo visų gyve
nančių lietuvių Luebecke — juodos spal
vos megstuką, specialiai Jubiliatui nu- 
megstą. Vytas Mackevičius perskaitė savo 
kūrybos eilėraštį, sukurtą Jubiliato garbei. 
VLB Luebecko apylinkės valdybos vice- 
pinm. ir sekretorė p. Wanda Simon, Jubi
liatą apdovanojo puošnia puokšte gėlių 
apylinkės vardu, p. Ida Klausutis, jubilia
tui įteikė asmenišką dovanėlę.

Pasibaigus sveikinimams, pats Jubilia
tas kun. V. šarka tarė labai šiltą ir jautrų 
žodį, širdingai dėkodamas už jo garbei su
ruoštą ši iškilmingą pagerbimą, kantu ap
dovanodamas motinas ir jaunimą muzikos 
plokštelėmis, šokoladu ir saldumynais.

Tą pat dieną buvo pagerbtas lietuvių 
bičiulis, ukrainietis Danylew Zachariasz, 
jo 70 metų amžiaus jubiliejaus proga, ir 
VLB Luebecko apylinkės valdybos iždiniu, 
kas Horst Simon, jo eilinio gimtadienio 
proga. A'bu apdovanoti gėlėmis.

Ilgai tęsėsi labai nuotaikinga, lyg tai 
vienos šeimos puota, vyko draugiški pasi
kalbėjimai. Artėjant 14,00 vai., Jubiliatas 
dar kartą nuoširdžiai visiems padėkojo ir, 
su visais šiltai atsisveikinęs, išvyko atgal 
į Hamburgą, kur 15,00 vai. turėjo praves
ti lietuviams pamaldas. Vėliau dar vaišės 
tęsėsi labai malonioje nuotaikoje iki 20,00 
vai. Tarp svečių iš Kiel buvo atvykusi 
Mackevičiaus šeima su dukra ir žentu. 
Visų iškilmių fotografas buvo KMaudiman- 
tas Povilauskas.

Už šias nuostabiai gražiai, paruoštas vai 
šes, įdėtą didelį darbą bei triūsą, širdin
giausiai dėkojame visoms mieloms šeimi
ninkėms, o taipgi ir vyrams, kurie vieno
kiu ar tai kitokiu darbu bei pinigine pa
rama mielai prisidėjo prie šios dvigubos 
šventės paruošimo ir pravedimo.

J. Pyragas

LIETUVIAI UIOMBURGE-SAAR
Jau virto tradicija, kad lietuviai gegu

žės mėnesyje susirenka iš plačių Saaro ir 
Reinlanpfalzo apylinkių į Horriburgo 
miestą. Šiemet tai įvyko gegužės 15, šelšta- 
dienlį. Šventė pradėta evengelikų Ir kf|ta- 
likų pamaldomis. Evangelikams jas lai
kė kun. Skėrys viename kambaryje prie 
salės, o katalikams — kun. Liulbinais pui
kioje Dievo Kūno šventovėje. Iš viso daly
vavo apie 100 žmonių, iš jų apie 30 evan- 
gellų.

Savo pamoksluose kunigai iškėlė orga
nizatorių nuopelnus. Kun. Liubinas per
skaitė vysk. A. Deksnio ganytojišką laišką 
■gegužės 14 proga. Toliau jis kalbėjo, iš
eidamas i'š dienos evangelijos apie žmonių 
draugystę su 'Jėzumi ir apie meilę, iš ku
rios išplaukia Jėzaus žodžiai: „Nėra dides
nės meilės, kaip savo gyvybę atiduoti už 
draugus“. Į mintis įjungė ir lietuvių kan
kinių, Viktoro Petkaus ir Juliaus Sasnaus
ko, pavyzdžius. Pamaldos katalikams baig
tos Marijos litanija.

Toliau sekė bendras susitikimas salėje, 
kuriam vadovavo Saaro LB apylinkės vai 
dybos pirmininkas Algis Palavins'kas. Jis 
pasveikino susirinkusiuosius svečius, jų 
tarpe Saaro krašto valdžios (įgaliotinį 
Wiedemann. Meniškąją programą ilšpildė 
Vasario 16-tosios gimnazijos tautinių šo
kių šokėjai ir dainininkės, vadovaujant 
mokytojai J. Vaičiulaitytei.

Susirinkusieji po to, griežiant akordeo
nu Vasario 16-tosios gimnazijos berniukų 
'bendrabučio vedėjui Lemkei, dar smagio
je nuotaikoje pabuvo kartu. Organizacinę 

I naštą pakėlė Saaro ir Miesau LB apylin
kių valdybos. Br.L.

MIRTIES METINĖSl
i Rašytojo iii. Spalio - Giedraičio ir archi

tekto St. (Leščiukaičio mirties metinės.
Prieš dvejus metus, gegužės 14 d., mirė 

rašytojas R. Spalis - Giedraitis Hamburge. 
Hamburgo lietuvių gausus būrys padydėjo 
jiį į Ohlsdorf kapinių krematorijų, kur jis 
buvo sudegintas. Rašytojo našlės, Angelės 
Giedraitienės rūpesčių dabar buvo suruoš 
tas ra'šytojo-dviejų metų mirties turiningas 
minėjimas Hamburge, Holzdamm gatvėje. 
Taip pat prieš vienus metus, gegužės 13 
d., mirė inžinierius - architektas St. Leš- 
čiuikaitiiis. Tad abu paminėti kartu.

19 vai. Holzdamm koplyčioje, dalyvau
jant gausiam būriui Hamburgo lietuvių, 
kun. dek. V. Šarka atlaikė už mirusius mi 
šias. Po to, minėjimo dalyviai perėjo į 
Lietuvių Centro patalpas, Holzdamm 22. 
Čia pasisotinę gausiais užkandžiais ir iš
gėrimais, kuriuos parūpino A. Giedraitie
nė ir Hamburgo Lietuvių Savišalpos Drau 
gijos moterys, minėjimas buvo tęsiamas.

Mykolas Ričardas Baltulis trumpoje pa
skaitėlėje nupasakojo inž. St. Leščiukaičio 
gyvenimą, kad jis buvo taurus lietuvis, 
patrijotas. Mirdamas jis savo nemažas su
taupąs paskyrė lietuviškoms organizaci
joms. Didesnė jo sutaupų dalis atiteko 
Hamburgo Apylinkės lietuvių Savišalpos 
Fondui. Dėl šio palikimo ir buvo reikalas 
tokį fondą steigti. Fondas savo veiklai 
naudoja tik nuošimčius gaunamus už ka
pitalą. Jis jau yra nuveikęs nemažai gerų 
labdarybės ir kultūrinių darbų.

Helmutas Petriukas meistriškai skaitė 
feljetoną iš R. Spalio kūrybos „Naivios Po 
nios“. Noris ir liūdnoje valandoje, bet fel
jetonas sukėlė kiek ir juoko.

Gydytoja Liucija Pašaitienė paskaitė 
savo surinktas mintis apie mirusius. Vie-' 
ni mano, kad numirę žmonės surandami 
teologijos mokslo plotmėje; kiti, kad vis 
kintančioje, amžinojoj visatoj: leduose, 
upėse, žvaigždynuose ir kitur;, dar kiti 
mano, kad Visagalio Karalijoj. Kur dabar 
bebūtų rašytojas, mes neužmiršime jo 
puikios kūrybos, kuri yra irgi nemirtinga. 
Tai dvasinis tuntas ir penas šiame sūku
ringame gyvenime.

(Pabaigai, rašytojo našlė — Angelė Gied 
raitienė skaitė iš savo vyro kūrybos „Gat
vės berniuko nuotykiai“.

Vėlai vakare minėjimo dalyviai skirstė
si pamaitinti netik kūnišku, bet ir dva
sišku penu.

I. Sragauskis

EVANGELIKŲ ARCHYVAS
Vokietijos Lietuvių Evangelikų Liutero

nų Bažnyčios Archyvas nuo 1982 m. ran
dasi Hamburg'e Adresas yra toks:

R. Baltulis
Ohlendieksikamp 9
2000 (Hamburg 65 Tel. 040/602 96 06.
Norintieji juo pasinaudoti ar turintieji 

jam medžiagos, prašome kreiptis tuo ad
resu.

RELIGINIAI SAVAITGALIAI
KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS 

Vokietijos lietuvių katalikų suvažiavimas
Š.m. birželio 16-20 dienomis Dieburg vie 

tovėje, Vak. Vokietijoje įvyks Liet, kata
likų suvažiavimas su įdomiomis paskaito
mis, diskusijomis ir gražiomis pamaldo
mis. Dalyvaus vysk. A. Deksnys, daug ku
nigų ir žymių katalikų veikėjų. Paskaitas 
skaitys:

Dr. L. Tulaba — žmogaus sutvėrimas ir 
paskirtis.

Prof. dr. V. Vosyliūnas — Saulės siste
ma,
Prof. dr. A. Maceina — Kas yra dogma?
Dr. K. Čeginskas — Teisingumas ir po
litika,
Kun. J. Dėdinas — Ką reiškia tikėti tei
singai — neteisingai.
Birželio 19 d. įvyks jaunimo simpoziu

mas, kurio tema — Ką Dievas sujungė, 
žmogus teneatskiria. Moderatorius dr. S. 
Girnius. Dalyvauja: A. Valevičius, Eglė 
Juodvalkė, Rita PauCiukevičiūtė, Dalia 
Butautaitė ir Vilius Grigužys.

Suvažiavimo pabaigai, birželio 19 d. 
vakare vysk. dr. A. Deksnys visiems lai
kys pont. pamaldas su aktyviu lietuvių 
įsijungimu. Po pamaldų ten pat St. Peter 
und Paul bažnyčioje, bus trumpas religi
nis koncertas.

Birželio 20 d., kaip kasdien, 8 vai. mąs- 
tymėlis ir pusryčiai. Po to užbaigiamasis 
posėdis ir suvažiavimo įvertinimas. Šv. 
Mišios su vysk. A. Deksnio užbaigiamuo
ju žodžiu. 12 vai. pietūs ir atsisveikinimas.

Atsiskaitymą už valgį, nakvynę ir kt. 
tvarko kun. A. Bernatonis.

EVANGELIKŲ SĄSKRYDIS
Vokietijos Lietuvių Evangelikų Liute

ronų Bažnyčios III-sis sąskrydis įvyksta 
š.m. liepos mėn. 9-11 d.d. Šiaurės Vokieti
joje, Neuistadt/Holstein prie Baltijos Jūros 
krantų.

Norintieji jame dalyvauti registruojasi 
iki birželio mėn. 28 d. pas: Fransą Tet- 
meienį

Am K a stern - Rehm 4
2430 Neustadt/Holstein /West Deutsch

land ir pas: Kun. J. Urdzę
Annaberger Str. 400
Scrloss Annaberg
5300 BONN 2 Tel. 0228/316244 

arba pas: R. Baliulį
Ohlendiekskamp 9
2000 Hamburg 65 Tel. 040/6029606.

Užsakymai į Studijų Savaitę jau eina. 
Prašytume nedelsiant užsiregistruoti, ypač 
tuos, kurie norėtų praleisti kiek laiko 
Lietuvių Sodyboje, nes ten vietų jau ma
žai liko.

Dar kcietas žodžių dėl kainos. Buvo nu
siskundimų, kad brangu. Bet kas keista, 
kad nusiskundimai atėjo iš kraštų, kurie 
randasi arti Anglijos ir gali pigiai atva
žiuoti į Studijų Savaitę. Iš kraštų, kur ke
lionės išlaidos kainuoja beveik tiek pat 
kiek Ir Studijų Savaitė, jokių nusiskundi
mų negauta. Priešingai, vienas dalyvis, 
užsisakydamas prideda, kad jo kraišto da
lyvių nuomone, Studijų Savaitės kaina, 
priimant dėmesin infliaciją, yra pigi.

Studijų Savaitė vyks Žemuogių Kalne, 
šv. Marijos Katalikų Koledžo patalpose.

Kambariai, su šiltu ir šaltu vandeniu, 
daugumoje yra viengubų bet yra Ir dvi
gubų.

Studijų Savaitės Komitetas jau sumokė 
jo depozitą koledžiui, pasiskolinant pini
gus iš Lietuvių Namų Akc. Bendrovės.

Informacija apie Studijų Savaitę buvo 
Išsiuntinėta visiems liet, laikraščiams Va
karų pasaulyje.

Studijų Savaitės Komitetas

PAGERBTI TRYS LIETUVIAI
Atkelta iš 2 psl.)

apie „Dvidešimto amžiaus ikonas“. Prof. 
Dr. Florian Mueller skaitė paskaitą apie 
vokiečių gyvenvietes prie Juodųjų jūrų. 
Ta tema jis yra išleidęs gana storą knygą.

Po pietų įvyko antras iškilmingas posė
dis ir čia kunigas Fr. Skėrys skaitė paskai
tą tema:“ Lietuva - kraštas - gyventojai 
-kalba“, „Lietuva nepriklausoma valsty
bė nuo 1918 m. vasario 16 Egi 1940 m. bir
želio 15 d.“ ir „Joninės — senoji lietuviu 
tradicija“. Jis 20 valstybių atstovus supa
žindino su Lietuva ir Vasario 16 gimnazi
ja. Po to dar įvyko trumpesni pranešimai 
ir eilėraščių skaitymai bei diplomų įteiki
mai.

Prezidentas Dr. Hans Fielitz šiais žo
džiais pristatė kunigą Fr. Skėrį: — Kuni
gas Fr. Skėrys pagerbiamas už straipsnį 
,. Joninės — senoji lietuvių tradicija“, iš
spausdintą „Die Raute“ Nr. 3/1980 m. 
Kunigas Fr, Skėrys, kilęs iš Klaipėdos 
krašto, baigė Valstybinę mokytojų semi
nariją ir 1941 m. repatrijavo į Vokietiją. 
Nedaug iš Jūsų žinos, kad Vokietijoje, 
tiksliau pasakius Lampertheime Huetten- 
felde, yra lietuvių gimnazija ir tai vienin
telė Vakarų pasaulyje. Šita mokykla — 
naujųjų kalbų gimnazija su reformuoto
mis baigiamosiomis klasėmi — veikia pa
gal Baden - Wuerttembergo mokslo pro
gramą gimnazijoms ir veda mokinius nuo 
pirmos ligi devintos klasės. Dėstoma lie
tuvi ir vokiečių kalbomis.

Šalia mokymo šitoje gimnazijoje, kuni
gas Fr. Skėrys, kaip šitas AWMM premi
juotas straipsnis rodo, dar ir raišo. Tas 
straipsnis atskleidžia jo mėgstamiausias 
temas, būtent — papročiai ir krašto isto
rija. Fr. Skėrys yra kunigas, pedagogas, 
rašytojas ir kartu tėviškės bei jos papro
čių tyrinėtojas. Visose keturiose srityse 
yra nusipelnęs. Tarptautinis viešosios nuo 
■monės tyrimo institutas „AWMM“ nerado 
vertingesnio žmogaus, 'kuriam galėtų būti' 
suteikta ši1 premija. Dalyvė

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio 12J13 dienomis Hamburge, Lue

becke, Bremene ir Lebenstedte bus Birže
lio išvežtųjų minėjimai, ruošiami kartu 
su latviais ir estais.

'Lebenstedte sekmadieni, birželio 13 d. 
St. Michael - Kirche bažnyčioje, Salder- 
sche Str. 1-3, 19 vai. bus pamaldos. 20 vai. 
vargonų koncertas. Groja prof. dr. Vyte
nis Vasyliūnas.

Bremene minėjimas pamaldomis bus 
sekmadieni, birželio 20 d. 16 vai. St. Ur
sula - Kirche, Schwachhauser Heer Str. 
156.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — gegužės 23 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Lcicesteryje — gegužės 23 d., 14 vai., Švč. 

Širdyje.
Huddersfielde — gegužės 23 d., 12.30 vai., 

St. Joseph's bažn., Somerset Rd.
Manchesteryje — gegužės 30 d., 12.30 vai., 

St. Chad's bažn.
Nottinghame — gegužės 20 d., šeštinėse, 

8.30 vai. ryto, Židinyje.
Nottinghame — gegužės 29 d., šeštadienį, 

galioja už sekmadienį, 18 vai., Židinyje.
Nottinghame — birželio 6 d.. 11.15 vai., 

Židinyje.
Stoke-on-Trent — birželio 6 d., 14.30 vai., 

šv. Vulstane.
Gloucester — birželio 12 d.. 12 vai., šv. 

Petre.
Stroude — birželio 12 d., 17.30 vai., Bee

ches Green.
Nottinghame — birželio 13 d., 11.15 vai., 

Židinyje, minint tragišką - heroišką bir 
želį.
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