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KREMLIAUS MANIPULIACIJOS
—"*LIET. VYSKUPAI (ROMOJE

The TIMES (IV.7) pranešė, kad balan
džio 6 d. iš Maskvos ilšslkr.ido į Romą ke
turi Lietuvos vyskupai ad limina vizitui. 
Tokius vizitus kas penlke r i metai turi pa
daryti popiežiui visų tautų katalikų vys
kupai, bet sovietų valdžia lietuviams lei
dusi tą padaryti tik pirmų kartą nuo ka
ro . pabaigos.

Vyskupus lydi kiti diu liet, dvasiškiai. 
Irčiau Mgr. Julijono Steipanaivičiauis, 72 
ni. amžiaus Vilniaus vyskupijos apalš'tali
nio ariirmimEtratoraaus. jų tarpe nėra. Nuo 
1955 m. jis yra ištremtas į mažą miestelį 
netoli Latvijos sienos, — sako The TIMES 
Romos korespondentas.

E.I* redakcija patyrė, kad Rcmcn at
vyko vyskupai L. Povilonis. R. Krikščiū
nas, V. Sladkevičius ir A. Vaičius.

Apie vyskupų kelione į Romą oficialiai 
ęrainešė Sovietų telegramų agentūra 
TASS. Tas parodo Kremliaus dėmėsi Lie
tuves katalikų dvsisišlktilja'i. Priežastį gali
ntą suprasti paskaičius LKB Kronikos 
straipsnį, spausdinamą šiame puslapyje.

TRYS RUSAI PAŠALINTI Iš 
D. BRITANIJOS

Britanijos užs. reik, ministerija paša
linę iš Londono sovietų žuimaistą Igorą Ti 
tovą ir du diplomatus: avarijos attache's 
padėjėją pulk. Genadijų Primakovą ir am 
bisaidos antrąjį sekretorių Sergėjo Ivano
vą.

Velykų iš vakarėse jiems buvo pasakyta 
išvykti olš D. Britanijos vienos savaitės bė 
gyje už jų „veiklą nesuderinamą su jų 
statusu“, kas d'iplomaitinėje kalboje reiš
kia už šnipinėjimą.

Baltų spaudoje pažymima, kad ipasta- 
ruoju laiku sovietų diplomai t ai bei žurna
listai buvo pabalinti iš kelių Europos sos
tiniu. Atrodo, kad apie jų Šnipinėjimo velk 
lą buvo gauta žinių iš KGB pareigūno, 
kuris šilų metų pradžioje, atvykęs Vakarų 
Europon, paprašė politinio prieglobsčio 
Amerikoje.

PRANCŪZIJA (PAŠALINO SOVIETŲ 
_. DIPLOMATUS
.Prancūzija pašalimo 47 rusus, kurių tar

pe 40 diplomatų, ir apkaltino juos šnipinė
jimu, „ypač kairinėje srityje“.

Jiems buvo įsakyta apleisti tuoj pat 
Prancūziją, ir balandžio 5 d. jie su savo 
šeimomis išskrido specialiu lėktuvu į 
Maskvą.
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Manoma, kad šį masinį sovietų pareigū
nų-ištrėmimą patvarkė pats prezidentas 
Mitterand, kurio socialistinėje vyriausy
bėje yra keturi ministrai komunistai.

Tarp pašalintųjų sovietų diplomatų bu
vo. N. Čebverikov, pirmasis ambasados pa- 
tąįėjas, ir 3 diplomatai dirbę UNESCO' 
būstinėje, Paryžiuje. Tarp nediplomatų 
buvo TASSo agentūros vedėjas, vienas jo 
bendradarbis ir keli Sovietų prekybos mi
sijos pareigūnai.

Jiems išvykus iš Paryžiaus, Prancūzijos 
viki. reik, ministerija paskelbė pareiškimą, 
kuriame pasakyta, jog Prancūzijos kontr
žvalgyba per ilgesnį laiką patyrė, kad 
tam tikras skaičius Sov. Sąjungos Slaptųjų 
tarnybų agentų renka žinias iš mokslo, 
techniškos, ir ypatingai karinės srities. 
Skaičius tu ir tų aktų rimtumas paiteisūnia 
tų asmenų pašalinimą.

Sovietų ambasados pareifiklmes, kurį 
perskaitė žurnalistams Aleksandv Avde- 
jev, ambasadas pirmasis sekretorius, pa
neigė, kad pašalintieji pareigūnai dirbo 
nelegalų darbą.

ISPANAI TAIP PAT ŠALINA (RUSUS
Ispanijos užs. reikalų milnčlsteriijia pe.- 

skelbė, kad pastaruoju laiku iš Madrido 
buvo pašalintas Sovietų diplomatas Ser
gej Nikolaječ Osdilkovskij, dirbęs sovietų 
prekybos delegacijoje. Jis buvo paprašy
tais išvažiuoti iš Ispanijos, nes užsiiminėjo 
pašaline veikla, nesuderinama su dipoma- 
to. statusu.

IZRAELIO MINISTRAS GIMĘS KAUNE
Čikagos „DRAUGAS“ praneša, kad Iz

raelio gynybos ministru paskirtas gen. 
Moshe Arens yra kilęs iš Lietuvos.

Moshe Arens gimė 1925 gruodžio 27 d. 
Kaune. Jo tėvas buvo biznierius, kuris 
dažnai važinėdavo į Ameriką ir kitus kraš
tus. Prasidėjus karui, 1939 m. jis išvežė 
savo šeimą per Rygą, Latviją, į Ameriką. 
Netv Yoike Arens baigė George Washing
ton HS ir įstojo į JAV kariuomenės inži
nerijos dalinius, kur tarnybą baigė 1947 
m., Ištarnavęs technikos seržanto laipsnį.

Kai 1948 m. kilo Izraelio-Arabų karas, 
Arens nuvažiavo į Izraelį ir įsijungė į 
Pogrindinę Irgun Zvai Leumi karinę or
ganizaciją, kuriai vadovavo Beginąs.

Pastaruoju laiku jis buvo Izraelio am 
basadorium Vašingtone.

DISIDENTAI
NUTEISTAS ŽMOGAUS TEISIŲ 

KOVOTOJAS
Žmolgaius teisių kovotojas Vasily Bairets 

buvo nuteistas Rostove ant Dono ketu
riems metams darbo stovyklos už amtiso- 
v'i etinę veiklą.

Jas buvo vadovaujantis narys disidentų 
grupėje, kuri turėjo vardą ..Teisei emig
ruoti iš Sov. Sąjungos grupė“. Pastaruoju 
laiku jas tapo Vienos religinės sektos nariu.
SODIDARUMOS AKTYVISTĖ PALEISTA 

IŠ KALĖJIMO
Lenkijos teisimas Grudziace. netoli' 

Gdansko, kovo 30 d. nuteisė Ariną Walen- 
tyr.owicz 15 mėn. kalėjimo, bet sąlyginiai 
ją palėido iš kalėjimo. Bylą teisme stebė
jo Solidarumo lyderis Lech Wailęsa.

Prokuroras reikalavo 3 metų kalėjimo 
bausmės už kaltinamosios dalyvavimą pro 
testo demonstracijoje, tari įvyko Gdans
ke1 karo stovį paskelbus.

Anna WalentynowiCz lanksčiau dirbo 
Gdansko laivų statykloje krano mašinis
te. Dėl jos P.tleidl'ro čš darbo, 1980 m. ri'Jij- 
pjūčio mėn. laivų statykloje kilo streikas, 
kuris privedė prie Solidarumo prof, są
jungų įsteigimo. Ji buvo labai aktyvi So
lidarumo organizacijoje ir „Lenkijos pa
vasario“ laikotarpyje lankėsi užsienyje.

Buvusieji kaliniai ir katalikų dvasiškiai 
susirinkę čenstachavoje, kur jie pasisakė 
uiž amnestiją visiems internuotiems įvedus 
karo stovį. Jie tikisi, kad prieš popiežiaus 
vizitą Lenkijoje, valdžia padarys žymių 
nuolaidų.

NUTEISTA REDAKTORĖ
Religinio pogrindžio laikraščio NADEŽ- 

DA (Viltis) redaktorė Zoja Chrachmalni- 
kova buvo nuteista kovo 31 d Maskvoje 
vieneriems metams kalėjimo ir penke- 
riems metams tremties už „antisovietinę 
agitaciją“.

Jos redaguotas žurnalas spausdino re
liginio ir istorinio turinio straipsnius, bet 
prokuroras sakė, jog jame buvo šmeižia
ma Sov. Sąjunga.

Teismo bylos aprašyme TASS sakė, kad 
laikraštis buvo leidžiamas rusų emigran
tų leidyklos Possew Vak. Vokietijoje, ir 
slaptai gabenamas į Rusiją.

Z. Chrachmalnikova yra studijavusi teo
logiją. Ji buvo suimta 1982 m. rugpjūčio 
mėn. ir nuo to laiko buivo kaMnamia.

ČEKOSLOVAKIJOJE (SUĖMĖ 
VIENUOLIUS

Čekostovsjkdjos miiiirij'a Didžiojoje sa
vaitėje siuėmė 20 pranciškonų vienuolių, 
iš kurių 15 vėliau paleido. Kun. Kulblicek, 
Prahos įpravimaicilas ir keturi kliltli vienuo
liai dar tebelaikomi arėsite ir jie kaitina
mi „nelegalia religine veikla“, Čekoslova
kijos valdžia kaltina Vatikaną organiza
vus „penktą koloną prieš valstybės vie
nybę ir saugumą“.

SOVIETAI (NUTEISĖ 
FROFSĄ JUNGININKUS

Leningrado teisimas nuteisė Rostislovą 
Evdolkimovą 5 metams griežto režimo dar
bo stovyklos ir 3 metams tremties, oVia- 
česloivą DoCLnoiną 2 metams darbo Stovyk
los ir 3 metams tremties už tariamą siun
timą literatūros į Vakarus. Teisme buvo 
pasakyta kad britų turistas David Atkin
son padėjo siuntinius1 pervežti.

Balandžio 6 d. Britų konservatorių par
tijos parlamento atstovas David Atkinson 
prisipažino, kad jis buvo tas „britų turis
tas“. Jis aplankė Evdolkimą praeitais me
tais du kantu, rinkdamas medžiagą Euro
pos Tarybai, kurioje jis dirba kaip Brita
nijos atstovas, raportui apie profesinių 
sąjungų laisvę Sov. Sąjungoje ir Rytų Eu 
repas kraštuose.

D. Atkinson visai nepažinojo V. Dolino 
ir apgafllestauja, Sovietų teismas taip žiau 
riai nuteisė neoficialios rusų prof, sąjun
gų® SMOT narius.

BYLA SOLIDARUMO VEIKĖJAMS
Balandžio 6 d. kariuomenės teismas Var 

širvoje pradėjo svarstyti devvnių lenkų 
bylą, taurioje buvę Solidarumo veikėjai 
kaltinami suorganizavę karo stovio metu 
tarpt abrakinį darbininkų komitetą, apjun
giantį Varduvos rajone 63 pramonės įmo
nes.

SOVIETAI IŠLEIDO SIBIRIETĘ
Po daugelio metų pastangų Sibirietei 

Lydij'ai Valščenko pavyko gauti Sovietų 
valdžios leidimą išvykti į Vakarus. Prieš 
penkerius metus ji .su kitais šešiais na
riais įsiveržė į Amerikos ambasadą Mask
voje ir prašė pagalbos išvykti į užsienį. 
Nuo to laiko visa šeima gyveno ambasa
doje, kol ji badaudama susirgo ir buvo iš
leistą i ligoninę.

Po to jai buvo leista grįžti į namus Čer- 
nogarske, Sibire, kur ji per pastaruosius 
metus1 įgyveno. Dabar jai ir dviem ‘šeimos 
nariams Sovietų valdžia1 leido išvykti į 
užsienį. Kiti keturi dar tebegyvena Ame
rikos ambasadoje. .

LIETUVOJE
PALEISTAS A. ZYPRĖ

Amnesty International grupė Nr. 470 
(Haidelberge Vak. Vokietijoje) praneša, 
kad Algirdas Zyprė buvo paleistas š.m. 
sausio 14 d.

Jis yra ilgiausiai Sovietų darbo stovyk
lose kalėjęs lietuvis.

IŠ LIETUVOS NELEIDŽIA SIŲSTI 
KNYGŲ

Kad geležinė uždanga dar labiau stip
rinama, rodo neseniai išleistas potvarkis, 
draudžiąs siųsti iš ok. Lietuvos bet kokį 
vertingesnį leidinį. Vilniaus ir kituose 
paštuose iškabinti tokie nurodymai:

„Nepriimami siųst į užsienį periodiniai 
leidiniai, išleisti iki 1945 metų imtinai. 
Periodiniai leidiniai, išleisti po 1945 me
tų, primami siųsti kiekvieno pavadinimo 
po vieną egzempliorių banderolėje.

iMiniatūrinės grafikos kūriniai (atviru
kai, etiketės ir kt.) priimami persiųsti po 
vieną egzempliorių, tačiau ne daugiau 10 
vienetų banderolėje.

Nepriimami persiųsti į užsienį rinktiniai 
raštai, enciklopedijos ir atskiri jų tomai, 
dailės albumai, nepriklausomai nuo jų iš
leidimo metų.

Knygos priimamos persiųsti į užsienį 
tik su TSRS Kultūros ministerijos įgalio
tinio leidimu, ne daugiau 3-jų egzemplio
rių banderolėje“.

Tas potvarkis aiškiai pažeidžia Helsin
kio baigiamojo akto nuostatus.

VOKIEČIUS VISI KVIEČIA
Vokietijos kancleris dr. Kohl priėmė pa 

kvietitauus aplankyti Vašingtoną ir Mask
vą, kai|p oficialiai paskelbta Bonnoje.

Iš LKB Kronikos Nr 56
KARDINOLO PROBLEMA

Niekais Lietuvoje neliko abejingas ži
niai apie naujo kardinolo paskyrimą Lat
vijos Katalikų Bažnyčiai. Visi gyvai dis
kutavo klausimą: ką tai reiškia?

Latvijos Katalikų Bažnyčios gyvenimas 
merdi: vaitai nekateikilzuojami. bažnyčia 
se beveik nėra jaunimo. į Kunigų semina
riją .vietinių kandidatų irgi beveik nėra,, 
todėl valdžios nustatytas limitas užpildo
mas kandidatais iš Baltarusijos, Ukrainos 
ir net Kazachstano. Nors oficialiai Rygos 
Seminarija ruošia kunigus visti, .Sovietų 
Sąjungai, šiais mietais kunigystės Šventi
mus gavo, berods, vienas klierikais. Lat
vijos kunigų tarpe viėšptauja pasyvumas, 
baimė ir susitaikymas su mintimi, kiad 
Bažnyčia Sovietų Sąjungoje gali egzistuo
ti tik laikantis RS nuostatų. Panialšliaii mąs 
tomą visiškai pavergtoje Rusijoje Pravos
lavų Bažnyčioje.

Tuo .tarnu Lietuvoje vaikai katefcizuo- 
jami, aktyviai dalyvauja religinėse apei
gose, bažnyčiose matosi vis daugiau jau
nimo, daugelis žmonli'ų laktyviai apafšta- 
lauija; už tikėjimą drąsiai eina į kalėjimus, 
pvz., Jadvyga BIELIAUSKIENĖ 1982 m. 
įkalinta už .apaštalavimą Garliavos moks
leivių tarne. Lietuvos kunigai sėkmingai 
gma savo nepriklausomybę nuo RS Nuos
tatų.

Žlinalnt realią Latvijos ir Lietuvos Kelt. 
Bažnyčios padėtį, kardinolo paskyrimas 
Latvijai' Lietuvos kunigus ir tikinčiuosius 
tiesiog 'šokiravo; jie aiškinasi, kad telks pa
skyrimas — tai Latvijos Kat. Bažnyčios 
pasyvios ir kapituliaclinės laikysenos įver- 
tinilmias, o Lietuvos kunigų ir tikinčiųjų 
sudėtų aukų, atkaklios kovos ir ryžtingos 
laikysenos ignoravimas. Sovietinę valdžią 
šitoks paskyrimas pilnai patenkina.

Pareiškimai, kad naujasis kandinioias 
gal būsiąs tiltas tarp Maskvos ir Vatikano 
į dabartinę tamsą miažali įneša šviesos. 
Spėliojimai, kad gal būt tremtinys vysku
pas Juijonas STEPONAVIČIUS esąs kar
dinolas „in pectore“, šiuo metu Lietuvos 
tikinčiuosius ir kunigus labai mažai pa
guodžia, juo laibiau, kad iš Romos ateiną 
lietuvių kunigų laiškai liudija, jog šis gar 
btngas tremtinys vyskupas Vatikane kaž
kieno gerokai suniekintas.

Paskyrus Latvijos Kat. Bažnyčiai kar
dinolą, tremtinys vyskupas J. STEPONA
VIČIUS gavo keletą laibai piktų anonimų. 
Viename iš jų rašoma:

„Tariamasis kardinole „in pectore“! Tai 
tu laimini svarinskų, tamkevičių, kėinif, 
zdefoskių ir į juos panašių Bažnyčios Skal
dytojų veiklą. Tai tavo ir ,,veikėjų“ darbe
lius šventasis Sostas taip įvertino, kad ne 
katalikiška Lietuva, o protestantiškoji Lat 
vija gavo kardinolą Ir dar vieną vyskupu“* 
Po anonimu pasirašė „daugumos kunigų 
nuomonę išreiškiantis kantrai ras“, kuris, 
greičiausia', turi KGB karininko antpe
čius. Kitas anonimas ragina popiežių, vys
kupus ir kunigus melstis, ,,fcaid nelabasis 
neveiktų Bažnyčios nenaudai nėr vyskupą 
STEPONAVIČIŲ“.

Piktus anonimus, gimusius KGB busti-

nėję, gavo taip pat kunigai A. SVARINS
KAS, ir Algimantas KEINA.

Lietuvos kunigus stebina ne anonimlai 
(ners dažnai jie įdomūs tuo, kad sužinoma, 
ką vienu ar kitu klausimu galvoja KGB), 
bet Lietuvą pasiekiantys ksai kurių Romos 
lietuvių kunigų laiškai. Viename iš j U 
kaltinamas vysk. Julijonas STEPONAVI
ČIUS Ir „veikėjai) kunigai“, kad Popiežius 
paskyrė kardinolą ne Lietuvai, o Latvijai. 
Kuo paaiškinti šį nemalonų sutapimą — 
KGB Lietuvoje ir kai tarife kunigai Ro
moje kalba vienodai? Atsakymas tik toks: 
KGB meistriškai dezinformavo bent kai 
kuriuos Romos lietuvių kunigus, o tuo pa
čiu ir Apaštalų Sostą. Džiugu tik tai, kad 
Šv. Tėvas nepaskyrė Lietuvai kardinolu 
pasyvią ir konformistinę poziciją užiman
tį asmenį. Už šį Apaštališką Sosto spren
dimą Lietuvos kunigai ir tikintieji tikrai 
yra dėkingi.

Kald Apaštalų Sostas KGB buvo klaidi
namas liudija ir Sis faktas. Vašingtono 
arkivyskupijos savaitraštis patalpino kun. 
DOIL sitlraatpsnį, kuriame jis svarsto, ko
dėl kardinolas buvo paskirtas Latvijai, 
ne Lietu vai. Straipsnyje remiamasi prel. 
L. TULABOS gautomis patikimomis ži
niomis ilš Lietuvos, būk tai, Maskva yra 
praneišušdl, kad, .vysk. STEPONAVIČIŲ 
viešai pakėlus kardinolu Vatikanui tektų 
padaryti sunkų pasirinkimą, nes Maskva 
pareikalautų, kad jis būtų ištremtos į dar 
bo stovyklą Sibire arba priverstų išvykti 
į Vatikaną, iš kur jis niekada negalėtų 
sugrįžti Lietuvon, šis Maskvos pranešimas 
yra eilinis KGB šantažas, kad Apaštalų 
Sostas Lietuvai nepaskirtų gero kardinolo. 
(I lageri kardinolas tikrai nebūtu išsiųs
tas!). Jei Lietuvai būtų buvęs paskirtas 
geras kardinolas, tai kur jis bebūtų — 
lageryje ar Romoje — kunigai ir katali
kai morališkai būtų paremti. Deja, šiuo 
mietu Lietuvoje triumfuoja tik KGB. o 
uoliausi kunigai ir pasauiečiali jaučiasi 
palikti „vienų vieni“.

Lietuvą pasiekia žinios (negalime pa
tikrinti jų objektyvumo), 'kadį būk tai, 
Šv. Tėvas esąs neipatenkintas, jog Lietuvo
je tarp kunigų nesą vienybės, todėl Lietu
va ir negavusi kardinolo. Lietuvos kuni
gai netiki, kad Šv. Tėvas galėtų nesupras
ti tikrosios padėties1 Lietuvoje. KGB dalį 
kunigų suluošino ir jie. plakami prievar
tis botagu, daro, raišo ir kalba tai, ko no
ri sovietinė valdžia. Jie yra didžiausi ku
nigų vienybės ardytojai. Gaunas daiktas, 
kad jie džiugiausiai ir dezinformuoja Va
tikaną, o tikrasis Bažnyčios‘balsas iš Lie
tuvos šiandien yra tylus, Apaštalų Sostą 
retai pasiekiantis ir dar KGB Ikoloboran- 
tų suniekintas.

Šiuo sunkiu Lietuvos Katalikų Bažny
čiai mietu, tai uoliausi kunigai areštuoja- 
m., o uolumas tarsi neįvertiniaimias, Lietu
vos kunigams ir tikintiesiems labai svabbu 
nepasimesti, bet ir toliau Ištaikyti pir- 
nykStę pagarbą ir ištikimybę Apaštalų 
Sostui. Pati Apvaizda pasirūpins, kad tik
roji ištikimybė triumfuotų. O krifcštoniš- 
.tasiils triumfas visada prasideda nuo kry
žiaus.

POPIEŽIAUS VELYKINIS 
SVEIKINIMAS

Popiežius Jonas Paulius II Velykų pir
mą dieną, sveikindamas pasaulio tautas 
Urbi et orbi iš šv. Petro bazilikas Romo
je kalbėjo bemaž Visomis Europos kalbo
mis, o taip palt didesniųjų tautų kituose 
kontinentuose kalbomis.

Kalbėdamas lietuviškai, popiežius pa
linkėjo „Velykų palaimos ir vilties Kris
tuje“. Po to sekė latviškas sveikinimas, 
pareikštas Iš šv. Petro bazilikos balkono 
pirmą kartą.

„Uilbi et orbi“ buvo transdiuojiaima te
levizijoje į daugelį pasaulio kraštų.

GROMYKO ATMETA REAGANO PLANĄ
Sovietų užis. reik, ministras A. Gromy- 

ka, balandžio 2 d. Maskvoje sukvietęs už
sienio žurnalistus į spaudos konferenciją, 
pasakė, kad prez. Reagano paskutinieji pa 
siūlymai, dėl vidutinio atstumo raketų Eu
ropoje skaičiaus aipriboj'ilmo, Sov. Sąjun
gai yra nepriimtini. Amerikos plane nėra 
paminėta raketes, esančios JAV povande
niniuose laivuose ir lėktuvuose.

DEMONSTRACIJOS VOKIETIJOJE
Velykų švenčių metu Vak. Vokietijoje 

apie pusė milijono žmonių dalyvavo de- 
moinistracij'ose prieš Amerikos branducli- 
.ii'ų raketų dislokaciją.

PanaCiiose deimonstracijioise D. Britani
joje dalyvavo žymiai mažiau.

PAGROBĖ 7 MILIJONUS SVARŲ 
STERLINGŲ

Velykų švenčių metu banditai Londone 
įsiveržė į privačios saugumo 'bendrovės 
būstinę ir išvežė 7 milijonus svaru ster
lingų pinigais.

PASAULYJE
— Lenkijos valdžia pradėjo atsargią 

kampaniją pakenkti L. Valensos populia
rumui ir užgniaužti viltis' atnaujinti dia
logui su uždraustu Solidarumo profsąjun
gų judėjimu. Valdžios laikraštyje „Rzecz 
Pospolita“ išspasdintas įspėjimas prieš vi
sas buvusiųjų Solidarumo lyderių „iliuzi
jas“ sugrįžti į politinę sceną ir prieš ka
ro stovio paskelbimą buvusius laikus.

Iš Gdansko gautomis žiniomis, kovo 27 
d. L. Valensa, netoli Solidarumo gimimo 
vietos, Lenino laivų statyklos, kalbėjo sa
vo rėmėjams ir pareiškė: „Ateis laikas, 
kai mes laimėsim“.

—■ Praėjusią savaitę trijuose Nikarag
vos šiaurės rajonuose vyko didelės kovos 
tarp valdžios kariuomenės ir dešiniųjų 
partizanų (buvusis gen. Somozos tautinės 
gvardijos narių)., kurie turi savo bazes 
Hondūre. Nikaragvos sostinėje Managuoj 
buvo ramu, nes valdžia įsitikinusi, kad 
įsibrovėliai bus greit sunaikinti. Nikarag
vos ir Hondūro valdžios viena kitą kalti
na pasienio incidentais.

Dr. Grosjean, kuris dirbo prancūzų vy
riausybės pagalbos prieš raupsų ligą pro
jekte, kovų metu žuvo Rancherias mieste, 
apie 80 mylių nuo Managuos.

— Indijos min. pirm. Gandhi marti, 26 
m. Maneka Gandhi, paskelbė naujos opo
zicinės partijos formavimą, kurion ji ke
tina'įtraukti krašto jaunimą.

— Izraelio okupuotame Vakariniame 
Krante jau trečią kartą apnuodyti pales
tiniečių mokyklose vaikai. Šį kartą lan
gų užuolaidos apipurkštos kažkokiais nuo
dais'1— susirgo 233 mergaitės.

— Buvęs Australijos min. pirmininkas 
M. Fraser, liberalų partijai pralaimėjus 
rinkil.-nius, nutarė pasitraukti iš pelitinės 
veiklos.

— Milijonas kubiečių paaukojo savo 
laisvalaikio dieną padėti krašto žemės 
ūkiui, kuris labai nukentėjo nuo mėnesį 
trukusio lietaus.

— Praėjusiais metais naujų keleivinių 
lėktuvų paklausos sumažėjimas pasauly- 
jejbritų Rolls-Royce lėktuvų motorų ga
mintojam davė 130 mil. sv. nuostolio.

ėL Besiruošdama grąžinti kraštui de
mokratinę santvarką, Turkijos valdžia 
dar 'labiau sugriežtino spaudos cenzūrą.

— Keturi buvę nacių SS karininkai šį 
rudenį bus teisiami V. Vokietijoje. Jie 
kaltinami 1.700 Prancūzijos žydų išsiunti
mu į mirties lagerius.

— Pakistano prezidentas Žilai piainaikiu 
no krašte spaudos cenzūrą, įspėdamas 
laikraščių leidėjus, kad jie patys prisižiū
rėtų: ir žinotų savo ribas.

— Kinijos žinių agentūra pranešė, jog 
dabar yra išduota 2.64 miL leidimų priva
tiems asmenims turėti krautuves, resto
ranus ir įvairias patarnavimo įmones.

— Kalėjimu nubaustas vienas austras 
valkata, kuris virėsi svogūnų sriubą ant 
„Amžinos liepsnos“ aukuro V. iBerlyne. 
Sim,belinė liepsna primena Vokietijos pa
dalijimą ir degs tol, kol neįvyks susijun
gimas.

— A. Konarski, vienas Solidarumo po
grindžio lyderių, pasidavė valdžiai. Jis pa
reiškė, kad visi, kurie galvoja „realiai", 
turėtų padaryti tą paitį.

— Per pirmąjį Šių metų ketvirtį vidu
tiniškų namų kainos Londone ir pietų 
Anglioje pakilo 9 proc. Kitose D. Brita
nijos vietose — mažiau.

— Arizonoje, JAV, 47 m. G. Vigliotto 
už bigamiją ir moterų prigaudinėjimus 
nuteistas 34 metus kalėjimo. Jis buvo ve
dęs 105 kartus.

— Paryžiaus Metro išėmė iš apyvartos 
1906 metų modelio vagonus.

— De Beers, didžiausia deimantų pre
kybos organizacija, kuri kontroliuoja viso 
pasaulio deimantų rinką, nuo balandžio 
5 d. pakėlė 3.5 proc. kalinas. Pramoninių 
deimantų kainos nepakeltos.

— 4 mėnesius trukęs Australijos gele
žinkeliečių streikas baigėsi kovo 25 d. 
Australija turi 2.500 mylių geležinkelių.

— Etnos kalne prasiveržė naujas ugni
kalnio krateris.

— Vienas amerikiečių mokslininkas sa
kosi pagaminęs vaistą,’ kuris padeda gir
tam žmogui greit išsipagirioti. Naujasis 
vaistas pasirodys rinkoje, kai'jį išbandys 
ir patvirtins JAV Federalinė Vaistų Ad
ministracija. V’ ė- •' '

— Britų, prancūzų ir vokiečių sukonst
ruoto ir pagaminto naujo modelio A310 
(Ono ■autobus) lėktuvus jau gavo šveica
rų ir vokiečių oro linijos. Iki šiol tų lėk
tuvų užsakyta 102. Lėktuvas pasižynji ku
rą taupančiais sparnais, kuriuos suprojek
tavo britai. . ■ '• •

— 27 vokiečių Žaliosios partijos parla
mentarai, su džinsais ir-be kaklaraiščių, 
užėmė savo vietas Bundėstage.

— Paskutiniu metu Ispanijos kurortuo
se padidėjo atostogautojų sumušimų ir 
apiplėšimų atvejai. Vykstantieji Velykoms 
i Costa del Sol pajūrį .(brangesnė vieta) 
britai buvo įspėti nesivėžti brangenybių.

L■S-" " •
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KONCERTAI
SOLISTĖ ROMA MASTIENĖ 

BRITANIJOJE
Šum. gegužės mėn. Britanijon atvyksta 

solistė Roma VilčinSkaitė-Mastienė, kuri 
pasirodys trijuose koncertuose: gegužės 
8 d. — Londone gegužės 14 d — Škotijoje 
ir gegužės 21d. — Nottinghame.

Gimusi 1930 m. vasario 5 d. Vilkavišky
je, Roma Vilčinskaitė baigė gimnaziją 
1947 m. Eichstatte, Vokietijoje. Tais pat 
metais Miunchene, Hendelio konservatori
joje, pradėjo balso studijas. 1949 m. at

vyko į JAV, kur tęsė studijas Marijonų 
Koledže, Indianapolyje, Ind, Tas studijas 
baigė 1951 m., gaudama BA diplomą. 1951- 
53 m. balsą tobulino pas žinomą Lietuvos 
operos dainininkę Vincę Jonuškaitę, Niu
jorke.

1953 m. apsigyveno Čikagoje, toliau 
tobulinosi pas kitą Lietuvos operos daini
ninkę A. Dičiūtę-Trečiokienę, o bendrąjį 
muzikinį lavinimąsi tęsė pas VI. Jalkubė- 
ną, Al Kučiūną ir kt.

1954 m. birželio mėn. ji buvo konkurso 
keliu priimta į Čikagos Lyrinės operos 
chorą ir mažesnėms vaidmenims operose. 
1956 m. balandžio 15 d. turėjo rečitalio 
koncertą Čikagos muzikos meno klube, o 
1958 m. dainavo Čikagos lietuvių statyto
je operoje Faustas, atlikdama Sibelio vaid
menį. Tais pat metais dainavo Lolos vaid
menį Cavaleria Rusticana operoje, kurią 
Čikagoje statė Amerikos Operos b-vė.

Po to, 1959 m. Čikagos lietuvių statyto
je operoje Carmen dainavo Mercedes vaid
menį ir dalyvavo keliuose koncertuose.

1962 m. įdainavo plokštelę, kurią išlei
do J. Karvelio b-vė.
1963 m. vėl dainavo Cavaleria Rusticane 
ir Carmen operose. Be to nuo to laiko 
koncertavo kitose liet, kolonijose: Toron
to, Montrealyje, Hamiltone, Winnipege, 
Niujorke, Filadelfijoje, Baltimorėje, Roch- 
forde, Clevelande, Detroite, Vašingtone, 
Los Angeles, Miami ir kituose miestuose. 
Pietų Amerikoje yra dainavusi Venecue- 
loje, Brazilijoje ir Uragvajuje. 1979-80 m. 
koncertavo Australijoje.

Solistė R. Vilčinskaitė-Mastienė yra 
mezzosopranas. Jos balsas yra plačios ap
imties. Jos dainavimas buvo aukštai įver
tintas visur, kur ji koncertavo, ar daina
vo dperose. Tikimasi, kad tokiu Pat bū
du jos koncertai bus įvertinti ir D. Bri- 
tanioje.

Vladas šlaitas 
UKMERGĖS ,UPELIŪKŠČIO 

NELAISVĖJE
Egipto gatvė įbėgdavo pakalnėn, 
o pakalnėje 
ją surakindavo mažytis upeliūkštis, 
ir jinai 
nebegalėdavo išbėgti niekur.
Nei jinai, 
nei sinagoga, 
kurią laikė 
savo Aielaisvėje (mažytis upeliūkštis.

F. Neveravičius

KILPA
Romano fragmentas

Netrukus sekretorius grįžo drauge su Raibiu, 
šis kone kariškai išsitempė ir pratarė:

— Klausau, pone... drauge direktoriau!
Jis buvo pastebimai nugėręs, tačiau laikėsi 

tvirtai.
— Še tau velnias, ne pyragai! Ankstyvu popie

čiu nusitašėt... nepatenkintas pastebėjo Mataitis.
— Aš nedaug... taip tik biškį... — aiškinosi 

Raibys, — su tuo raudonarmiečiu...
— Kas per raudonarmietis? — nustebo Ma

taitis.
— Ogi čia toks... iš senų laikų pažįstamas... 

Susitikau kartą, tai ir ėmė lankytis... Negi išva
rysi?...

— Sakė jums draugas sekretorius, kas per rei
kalas? —■ nutraukė jį direktorius.

— Ne... nieko nežinau...
— Skambino iš N.K.V.D., pareikalavo, kad 

nuneštumėt jiems mūsų tarnautojų sąrašą. Į 73 
kambarį.

Kiek apsiblaususiu Raibio veidu praslinko še
šėlis. Jo akys baimingai ėmė mirkčioti.

— Ne... pone... drauge direktoriau, siųskit ką 
kitą. Aš ne... — mikčiojo jis susijaudinęs.

— Taigi, kad būtinai reikalauja jūsų.
— Reikalauja... — Raibys lyg pasipurtė vidu

je ir tarė: — Jei taip, nieko nepeši.
— Bet, ar galėsit? Truputį gal netvirtas jaučia

tės? — klausė Mataitis.
Raibys vėl išsitempė, jau linksmiau pasakė:
— Bus atlikta. Įspausiu citriną į gerklę — lyg 

neragavęs būsiu.
— Žiūrėkit... — dar pridūrė direktorius ir 

kreipėsi į sekretorių:
— Duokit jam tą sąrašą...
Kai po ilgokų klausinėjimų, skambinimų tele

fonu, po gero pusvalandžio laukimo apačioje, Rai
bys kopė laiptais, laikydamas rankoje leidimą su 
pažymėta atėjimo valanda ir minutėm, jį vėl buvo 
apsiautęs nesuvokiamas nerimas.

Degtinės sukeltas svaigulys buvo išsiblaškęs. 
Per trumpą kelią nuo įstaigos ligi čia Raibys buvo 
išrūkęs du papirosus. Tačiau dabar jis nepakenčia
mai užsigeidė rūkyti. Jis mechaniškai kyštelėjo ran
ką į kišenę, bet čia pat prisiminė, kad buvo išrūkęs 
paskutinįjį ir dėžutę numetęs.

Rūmai skendėjo tylumoje. Tik retkarčiais, 
jam praeinant pro kurias duris, buvo girdėti sau
sas rašomųjų mašinėlių stuksenimas.

Jis susikaupė, apsidairė, vogčiomis persižegno
jo, ir energingai pabarbeno į 73 kambarį. Išgirdęs 
duslų balsą, — „možna“ — pastūmėjo duris.

Už didelio rašomojo stalo sėdėjo su kepure 
ant galvos N.K.V.D. tarnybos kapitonas. Parėmęs 
palangę, susikišęs rankas į kišenius, stovėjo civiliai 
apsitaisęs vyras, įsikandęs papirosą.

•— Sėskit, — mostelėjo galva kapitonas.
Raibys priėjo prie stalo ir atsisėdo į nurodytą 

kėdę. Kapitonas įsikniaubė į kažkokius raštus. Pi
lietis prie lango nusigręžė ir ėmė žiūrėti į gatvę.

Raibys pasekė jį žvilgsniu, tačiau tematė liepų 
viršūnes ir šv. Jokūbo bažnyčios bokštą.

Sąrašas? — staiga paklausė kapitonas, atsi
traukdamas nuo raštų.

Raibys, netaręs žodžio, padėjo voką ant stalo.
Kapitonas jį atplėšė, išsitraukė raštą ir, į jį nė 

nepažvelgęs, paklausė:
— O ką jūs galit pasakyti apie Bisticką?
Raibys nustebęs pažvelgė į klausiantįjį.
— Ką gi aš galiu pasakyti? Nesuprantu.
— Nesuprantat, — šyptelėjo anas. — Supra

sit... Koks jo nusistatymas įvykusių čia pasikeiti
mų atžvilgiu? Ką jis galvoja apie tarybinę valdžią?

— Iš kurgi aš galiu tai žinoti?

(Bus daugiau)

ANAPUS
A.A. Justinas Mackevičius, Standard 

Federal Savings and Loan Association 
prezidentas. i

1983 m. sausio 20 d. Downer Grave, ILL. 
ligoninėje, Širdies smūgiu staiga mirė Jus
tinas Mackevičius, j r., Standard Federal 
Savings and Loan Association prezidentas.

Antrajame pasauliniame kare velionis 
tarnavo JAV karo aviacijos lakūnu. Pasi
baigus karui dar likosi aviacijoje ir iš
bandydavo naujuis lėktuvus. Pasilipus šir
džiai, lakūno specialybę pakeitė; pereida
mas dirbti į banką, kuilį, turėjo jo tėvas 
Justinas Maskevičiius Sr.

1909 m. Chtkaigoje, jaunas lietuvis, emi
grantas iš Caro pavergtos Lietuvos Justi
nas Madkevičius (tėvas mirusiojo) įstengė 
nedidelį bankelį. Pergyvenęs įvairiausias 
krizes bankelis, sąžiningo lietuvio vado
vaujamas, vis augo ir augo, išaugdamas i 
didelį Standard Savings ianid Loan Assosi- 
a*’ion banką. Pakankamai sustiprėjęs įsi
kūrė nuosavuose dideliuose, pritaikintuo
se namuose, kaminas So Archer ir So Sac- 
nsimeinto Ave., Chicaigoje, ILL., didelėje 
lietuvių gyvenvietėje, Brighton Park.

Tėvas, banko įsteigėjus ir ilšaiugintojias, 
1973 m. mirė. Tada visą banko vadovavi
mą .perėmė sūnus Justinas Mackevičius 
J r, dabar ir pats jau Amžinybėn iškelia
vęs. Velionis perėmęs baoko vadovavimą, 
jį plėtė ir vis didino, šiuo mietui. Chicaigoje 
ir apylinkėse jau turi gal 10 skyrių. Cent
re (So Archer ir So Sacramento Ave.) ir 
skyriuose dirba nemažas skaičius lietu
vių. Bene aukščiausias pareigas turi. Sol. 
Stasys Baras (Baranauskas) — viceprezi
dentas ir Ričardas Ukrinas — skyriaus ve
dėjas. Labai didelis lietuvių skaičius savo 
sutaupąs laiko šiame banke. O taipgi šos 
bankas daugeliui lietuviams suteikė pasko 
las. namams nusipirkti.

A.A. Justinas Maskevičius jr. mliirė bū
damas 62 motų amžiaus. Pasiliko žmona 
Beverly, sūnūs Thomas, Jeffrey, dukterys 
Judith Chin ir Petriciia ir sena motina 
Viktorija,

Banko vaidovavt&ną perėmė David Mac
kevičius, Steigėjo vaikaitis (vyresniojo su 
niaus sūnus) banke išdirbęs bene 20 metų.

Vienybėje su kovojančia tauta tai
II (Pasaulio Lietuvių (Dienų obalsis

■ Lietuvių Bendruomenė, lietuvių išeivių 
gyvenime, yra nuveikusi laibai 'didelius 
darbus, šilais metais, ji nori parodyti savo 
pajėgumą '.r didelį tautinį lietuvių gyvas
tingumą. Tegul tai pamoto laisvasis pa
saulis, kad lietuvių tauta dar gyva, ener
ginga, kultūringa ir ryžtingai kovojo, ko
voja ir kovos už Lietuvos išlaisvinimą iš 
Sovietų Sąjungos okupacijos ir už ncjpri- 
įklausomybės atstatymą.

Tikime, kad Lietuvių Bendruomenė pa
rodys savo stiprybę, nes turi pakankamai 
pasišventusių, idealistų — patriotų savo 
eilėse. O taipgi ir ruošiasi visu stropumu 
visų lietuvių remiama1. Taigi šiais metais 
Chtcagoje, nuo birželio 24 ifloi liepos 4 d., 
ruošiamos antrosios Pasaulio Lietuvių 
Dienos. Be vietinių lietuvių tikimasi, susi
laukti kelių tūkstančių iš kitų kraštų.

Šventės sąmata — 600.000 dot. Išlaidos 
viršys pajamas. Rengėjau prašo aukų. Lie
tuviai patriotai dosniai aukoja ir 'šitą Lie
tuvių Bendruomenės užsimojimą labai re
mia.

Visais reikalais kreiptis „Lithuanian 
World Festival inc.“ Adresas: 5620 So Cla
remont Ave., Chicago.ILL, 60636 USA. 
telef. 312-778-2200 (PLB raštinė. Jaunimo 
Centre). II Pasaulio Lietuvių Dienose, 
wks: šeštasis Pasaulio Lietuvių Beindruo 
menės Seimas, Penktasis Jaunimo Kong
resas, Antrašte Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynės:, šeštoji JAV Ir Kanados Lietu
vių Dainų šventė ir įvairiausi kultūriniai 
parengimai.

II Pasaulio Lietuvių Dienoms valdovam-

ATLANTO
j-a dr. Antanas Razma, o kiekvienam ren
giniui vadovauja atskiras vadovas su su
darytu komitetu. Tad į bendrą darbą Pa
saulio Lietuvių Dienų surengimą yra įsi
jungę keli šimtai lietuvių, įdirbdami be 
jokio atlyginimo. Gal svarbiausias ir dar
bo atžvilgiu sunkiausias, tai kultūrintų 
renginių komitetas. Jam vadovauja Marija 
Retaienė. Komitetam dar įeina: Birutė 
Bagdonienė, Dalia Bartkienė, Kostas Doč
kus, Salomėja Ehdrilj onienė, Birutė Jasai 
tienė, Kazys Laukaitis. Vilhelmina Lapie
nė ir Karois Milkovaitis. Be to dar į 
komiteto darbus įtraukta ir pagelbininkų 
apie 30 asmenų.

Pasaulio Lietuvių Dienų centras, bus 
Jaunimo Centre, čia vyks dalis ir paren
gimų; PLB seimas, įvairūs posėdžiai, va
karonės, parodos ir t.t.

Pasaulio Lietuvių Dienos prasidės, bir
želio mėn. 26 d., 6 vai. vak. Jaunimo Cent 
ro sodelyje. Visos organizacijos dalyvaus 
su savo vėliavomis. Visų kraštų LB atsto
vai, pagerbdami žuvusius už Lietuvos 
laisvę, padės vainikus prie žuvusfiems — 
laisvės paminklo. Vadovaus Karolis Mil
kovaitis. Po to salėje jaunflmo Centre, prof. 
Vytauto Verdžio paskaita, vaišės ir šokiai, 
atseit susipažinimo vakaras.

Toliau-, Jaunimo Centre. Birželio mėn. 
27 d. (pirmadienio vakare) bus pagerbti 
lietuviai, kurie okupantų buvo kankinti 
kalėjimuose ar Sibire.

Dirželio mėin. 28 d. ..Pasaulio Lietuvio“ 
redaktoriaus, buv. PLB valdybos pirm. 
Broniaus Nainio paskaita-, apie LB ateitį ir 
uždavinius. Po paskaitos, jaunimo ansamlb 
hs „Vaiva“ vadovaujamas muz. Fausto 
Sticliois atliks įdlomią meninę programą, 
šiai vakaronei vadovaus Salomėja Endri- 
jonienė.

Gi birželio mėn. 30 d. vakaronė yra 
skinta ,.Aušrai“, nes šie metai yra .Auš
ros“ metai. Bus „Tėviškės žiburių“ redak 
toriams, kum dr. Prano Gaidos paskaita. 
Po jos — meninė programa. Atliks akt. 
Jonas Kelėčius. šiam rengimui vadovaus 
Birutė Jasaitienė.

Pasaulio Lietuvių Dienų metu. Jaunimo 
Centro kavinė bus visą laiką 'atdara. Či-a 
galima bus visada lietuviškai pavalgyti- ir 
pasivaišinti su draugais.

Gi liepos mėn. 1 d. Chicagos miesto 
centre, Auditorium teatre bus statoma lie
tuvių opera ,,I Li'uant“. Teatre telpa 4000 
žiūrovų. O liepos mėn. 3 d. taipgi miesto 
centre, Conrad viešbutyje, bus Pasaulio 
Lietuvių Dienų užbaigtu vės — pokylis 
dvejose salėse. Talpins 2000 žmonių. Be 
čia paminėtų kultūrinių parengimų dar 
bus ir kitų, — apie kuriuos nuolat infor
muoja spauda.

Liepos 3 d. bus Pasaulio Lietuvių Die
nų uždarymas su šv. maišiomis Marquette 
Parke. Quigley seminarijos bažnyčioje. 
Šv. mlilšias -aukoti paprašytais, Chicagos ar 
-kivyskuipas, kardinolas J. Bernardin. Taip
gi JAV ir Canadas lietuvių 'dainų šventė, 
Illinois universiteto paviljone. Dalyvaus 
37 chorai su 1335 choristais ir 8 jaunučių 
chorai — su. 460 d-atoininkais. Atvyks net 
iš Australijos ir Brazilijos. Toks skaičius 
jau užsiregistravęs, bet mainoma jis dar 
padidės.

KaiĮp matome, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba, vadovaujama Vytauto 
Kalmanto, ii padedant keliems šimtams 
Bendruomenės veikėjų, tikrai pasiryžo 
iadsvialm pasauliui ir pavergtiesiems paro- 
oyti lietuvių tautas didelį 'gyvastingumą 
ir pasiryžimą išlikti lietuviais ir ryžtin
gai kovoti už Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymą.

Chicalgon suvažiuos keli desėtkai tūks
tančių lietuiviių, dalis net iš Australijos ir 
Pietų Amerikos.

Tad visi širdyse turėkime, šventės šūiklį 
„Vienybėje siu kovojančia Tauta“.

Andrius 'Laukaitis

Su lietuviai* 
BOSMulįĮį9

MIRĖ BR. KLIORĖ
Vasario 1 d. Pasadenoje (Florida, JAV) 

mirė Bronius Kliorė, pedagogas ir visuo
menininkas.

Gimęs 1910.XI.27 Ibutonių km., Panevė
žio apdkr., Bronius Kliorė 1929 m. baigė 
S. Daukanto mokytojų seminariją ir stu
dijavo iki 1938 m. VDU humanitarinių 
mokslų fakultete. Vėliau dirbo švietimo 
ministerijoje.

Nuo 1925 m. Br. Kliorė aktyviai daly
vavo skautų organizacijoje ir bendradar
biavo spaudoje. 1949 m. atvykęs į JAV, 
dirbo skautuose, PLB ir priklausė istori
kų d-jai. Paliko liūdinčią žmoną Antoniją, 
sūnų Arvydą ir dukterį Ramutę Bartuš- 
kienę su šeimomis.

MIRĖ DIPL. INŽ. C. STANIULIS
Vasario 10 d. Floridoje JAV, mirė diipl. 

inž. Česlovas Staniulis, visuomenės veikė
jas.

Gimęs 1906.VII.10 Šlapučių km., Čekiš
kės vis., Kauno apskr. č. Staniulis 1927 
m. baigė Aukštesniąją Technikos mokyk
lą, Kaune, ir 1936 m. VDU technikos fa
kultetą. Dirbo universitete jaunesniu asis
tentu. 1973-1940 m. buvo artilerijos, o vė
liau Metalo fabriko gamybos vedėju. 1940- 
41 m. Kauno geležinkelių d-vių viršinin
ku. Buvo Plieno inž. korporacijos pirmi
ninku.

1949 m. atvykęs į JAV, apsigyveno Det
roite, kur buvo LB apylinkės pirmininku, 
aktyviai reškėsi Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungoje ir BALFe.

Pasiliko liūdinti žmona Adelė, duktė 
Gina Janušienė ir sūnus Aras su šeimo
mis.

NAUJA LIETUVIŠKA PLOKŠTELĖ
Čikagos liet, operos choras įdainavo 

naują plokštelę, kurioje yra Lietuvos him
nas, Lietuviais esame mes gimę, ir ištrau
kos iš lietuviškų operų: Gražinos, Pagirė- 
nų, Radvilos Perkūno ir t.t. Įdainavimas 
pavyko labai gerai.

MIRĖ R. ANDREKUS
Š. m. kovo mėn. Adelaidėje, Australi

joje, savo namuose mirė 73 m. amžiaus 
vienišas lietuvis Raimondas Andrekus.

Velionis buvo dosnus lietuviškiems rei
kalams. Prieš trejetą metų jis buvo pasky
ręs 1000 dolerių pasiųsti mokinį į Vasario 
16-tos gimnaziją, o mirdamas testamentu 
paliko visą savo turtą, įskaitant namą, 
Adelaidės Lietuvių Sąjungai — Lietuvių 
namams.

MŪSŲ PASTOGĖ, rašydama apie tau
raus tautiečio mirtį, pažymi, kad tai be
ne pirmas atsitikimas Australijoje, kad 
visas mirusiojo turtas paliekamas liet, 
bendruomenei. Velionis artimųjų Austra
lijoje neturėjo.

V. MEŠKAUSKUI — 70 METŲ
Vasario 27 d. žurnalistui Vytautui Meš

kauskui sukako 70 metų amžiaus. Pradė
jęs žurnalisto karjerą pokarinėje Vokieti
joje, V. Meškauskas dabar yra svarbiau
sias politinis komentatorius, kurio straips
niai nuolat spausdinami Clevelande, JAV, 
išeinančioje „Dirvoje“.

ATITAISYMAS
F..L. Nr. 13 „su lietuviais pasaulyje“ 

skyriuje buvo praneštai, kad Cleveliainide 
mūre 'architektas Kęstutis Žygas. Turėjo 
būti pasakyta, kad mirė architekto Kęstu
čio Žygo tėvas, kuris taip pat buvo Kęs
tutis.

Už šią nemalonią klaidą atsiprašome vi
sus, ką ši Skaudi žinia palietė.

SPAUDA YRA VIENINTELIS RYŠYS, 
JUNGIĄS PLAČIAI IŠSISKLAIDŽIUSIUS

-

Atsiusta paminėti
Kuratorium geistige Freiheit: SAMIS- 

DAT, Nr. 17. 1983 m. 95 tpsl.. brošiūra vo
kiečių kalta su atskiru priedu — ištrauka 
iš šio numerio, — apimančiu visą savilaš- 
dtmės spaudos iš Lietuvos „Perspektyvos“ 
Nr. 21: TSRS — ^demokratiškiausia“ ša
ls .pasaulyje, ar(ba tos šalies konstitucija 
jos piliečio požiūriu. — Svelbariškoji šių s 
leki indų redakcija, kuri reguliariai skiria 
savo vieną — du kartus .per metus išeinan 
čiose knygelėse nemaža vietos mūsų savi- 
laidlinei spaudai vokiškuose vertimuose (ir 
šiame numeryje yra ištraukų ilš „Aušros“ : 
Nr. 30, ir „Lietuvių Katalikų 'Bažnyčios 
Kronikos" Nr. 50 ir Nr. 51). Savo lydraš
tyje ypatingai atkreipia dėmesį į šlį aukš
tos Ikckybės ir pažymėtinos vertės „Pers
pektyvų“ dokumentą, akivaizdžiai išryšid- 
nantį begalinį skirtumą tarp tariamosios, 
išorinės, ir tikrosios potitinės realybės. 
Leidėjai linki 'šiam eid&niui svetimoje kal
boje kuo didesnio paplitimo, laikydami ji 
y;pač ventinigu istorijos dėstytojams moks
lo įstaigose.

Lečidžia: Kuratorium geistige Freiheit, 
Postfach 227. 3601 Thun, Schweiz; šio nu
merio (kaina (su priedui): SFr. 13,50. Pot- 
chečkkonto: 30-'32933 Bern.

SAVAITGALIO PABIROS
ŽEMĖS ISTORIJA

žemės istorijoje žmogaus buvimas už
ima mažytę dalelytę. Beveik neįmanoma 
įsivaizduoti to laiko apimtį, kai iš dujų 
ir kosminių dulkių prięš 5.000 milijonų 
metų gimė Žemė.

Mokslininkai sugalvojo tą mūsų plane
tos istoriją sutraukti į vieną šimtmetį, ir 
štai kaip ji, jų apskaičiavimu, atrodo:

15 metais susiformavo pirmosios uolos, 
o gyvybė, primityvioji bakterijų ir dumb
lių formoj, atsirado 26 metais. Iki 80 me
tų, kontinentų formavimosi laiku, gyvybė 
labai pamažu vystėsi, ir tik prieš 8 me
tus pirmosios amfibijos išropojo į kran
tą. Dinozaurai viešpatavo prieš 3 metus, 
o sekančiais metais jų jau nebebuvo. Prieš 
3 savaites Afrikoje iškilo pirmasis žmo
gus, kuris vaikščiojo stačias ir naudojo 
įrankius. Ledynų amžius baigėsi prieš 2 
valandas, o prieš 3 sekundes žmogus nusi
leido Mėnulyje.

SAULĖ — GELTONASIS NYKŠTUKAS
Mūsų Saulė, tarpe didžiųjų ir mažųjų, 

karštųjų melsvai — baltųjų ir šaltųjų rau
donųjų žvaigždžių, yra vadinama Gelto
nuoju nykštuku. Pavyzdžiui, Rigel žvaigž
dė yra apie 50.000 kartų šviesesnė, o šal
toji Antares, raudonoji milžiniška žvaigž
dė, 27 millijomus kartų didesnė už Saulę.

Saulės branduolinė reakcija per sekun
dę sunaudoja apie 4 mil. tonų šiluminės 
energijos, bet Saulė tokia didelė, jog dar 
praeis mažiausia 8.000 milijonų metų,, kol 
ji pavirs į raudonąją — šaltąją žvaigždę.

Kai tai atsitiks, jeigu mūsų žemė dar 
nebus dingusi, gyvybė, kokia dabar yra, 
negalės egzistuoti. Žmonės praeityje su
gebėjo apsisaugoti nuo didesnio karščio, 
tai ir jų palikuonys turės prisitaikyti 
prie didelio šalčio, kuris bus Žemėje, kai 
9?iulė pasieks Bailiojo nykštuko stadiją.

1930 metais du vokiečiai bedarbiai ta
rėsi vykti į sovietinį rojų.

Fricas tikrai buvo pasiryžęs pakelti 
sparnus, tik Karlas vis dar abejojo.

— Žiūrėk, Fric, tu važiuok pirmas, pa
gyvenk ten ir parašyk man laišką, o tada 
atsirasiu ir aš, — nutarė Karlas.

— Gerai, nesunku bus tai padaryti, jei
gu ten nebus laiškų kontrolės, — sakė 
Fricas.

— Išeitis visai paprasta, — aiškino Kar
las, — rašyk juodu rašalu, jei sakysi tei
sybę, o jeigu meluosi — naudok žalią. Aš 
suprasiu...

Neužilgo Fricas išvyko į šviesų rytojų, 
o Karlas vėl stojo eilutėn bedarbio pašal
pai gauti.

Pusmečiui praėjus, Karlas jau skaito 
Frico laišką: „Atvykau laimingai, pasiti
ko su gėlėm ir orkestru, turiu puikų dar
bą, gerai uždirbu, atostogų vyksiu kur 
nors prie Juodosios jūros, visko turiu, 
krautuvės pilnos prekių, tik, deja, jie čia 
nenaudoja žalio rašalo, turiu rašyti juo
du... — Fricas iš rojaus.

Vakarų Vokietijos vokietis rašo laišką | 
savo giminaičiui Rytų Berlyne, pabaigoj 
pažymi: „Tikiu, kad šį laišką tikrai gausi, 
nors pas mus kalba, jog Rytų Vokietijoje 
yra laiškų cenzūra“.

Po mėnesio laiškas grįžta su tokiu už
rašu: „Laiškas grąžinamas, nes jame šmei
žiama Demokratinė Vokietijos Respublika, 
kurioje jokios laiškų cenzūros nėra!“

Kaimynas pragėrė žmoną, karvę, kiaulę I 
ir kitus gyvulius. (Iš laiško redakcijai).

Perėdamos viščiukus jaunos inkubato- 
rininkės padaro klaidų. (Iš netaisytų 
rankraščių).

Įdėkite man statesnius pečius. (Siuvyk
loje).

Norint nusimušti svorį, patartina sėdė
ti ant liesos dietos. (Iš paskaitos).

Mūsų naujose mechaninėse dirbtuvėse 
visi darbininkai sumechanizuoti. (Iš pa
sisakymo).

Buvo susirūpinta gamtos apsaugos ter
šimu. (Iš paskaitos).

„šluotos“ auksinės mintys.
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Lietuvos istorijos pėdsakai
ITALIŠKOJE ŠVEICARIJOJE

(Laiškas „Europos Lietuviui“ iš ... 
Šveicarijos)

Šveicarijos itališkojo pietų kantono Te
simo — itališkai Ticino — vietovių pavadi
nimai skamba mano ausims muzikališkai: 
Bellinzonaį Lugano, Locarno ir panašiai. 
Daugeliui skaitytojų šių dviejų pastarų
jų miestų pavadinimaai, tikriausiai, yra 
bent girdėti; mažiau žinoma Belinzona. O 
kaip tik tas miestas yra Tesino kantono 
sostinė, o ne Locarno ir ne Lugano. Tie
sa, dar prieš 100 metų Teginąs savo sos
tinę pakaitomis kilnodavo į šiuos tris 
miestus. Tik vėliau sustota ties Bellinzo
na kaip nuolatinio administracinio centro.

Viena su Lugano suaugusioji vietovė 
vadinasi tokiu reikšmingu vardu kaip 
„Paradiso“, lietuviškai būtų „ Rojus“. 
Taigi, norint, į šveicarinį rojų galima 
lengvai patekti ir net vėl iš jo sugrįžti. 
Kai Lugano miestas to pat pavadinimo 
ežero pakrantėje neturi kur plėstis, nau
jieji vieSbučių palociai dažniausia stato
si Paradiso. Savaime Šveicarija yra bran
gus kraštas, o naujųjų viešbučių kainos 
paprastai būna dar „riebesnės“. Iš to ta
rytum sektų, kad šveicarų rojuje geriau
siai gali jaustis žmonės su storomis pini
ginėmis.

Kaip kone visi ežerų pakrantėse pri
gludę šveicarų miestai, taip ir Lugano iš
sistatęs amfiteatru, kitaip tariant, sudaro 
išvaizdų pusratį. Ką ir besakysi, gražus 
miestas, įsiterpęs tarp dviejų kalnų: Mon
te Salvatore ir Monte Brė! Tuo tarpu kai 
pirmasis kalnas gana status ir negyvena
mas, antrojo kalno, savaime ne taip jau 
aukšto, nesiekiančio nei pilno tūlkstanties 
metrų, pašlaitėse kone iki nat viršūnės 
glaudžiasi vienas namas prie kito. Nesu- 
daikytos gamtos nedaug beliko. Į abu kal
nus galima užvažiuoti keltais ir pasigrožė
ti Lugano ežero mėlynaisiais vandenimis 
ir didingų kalnų vaizdais. Anoje ežero pu
sėje jau prasideda Italija.

Tas pats likimas, kaip ir daugelio kitų 
šveicarų kalnuotų paežerių vietovių, bū
dingas ir Lugano miestui, turinčiam be
veik 30.000 gyventojų. Per didelę miesto 
dalį ežero krantu vyksta judriausias au
tomobilių susisiekimas, sukeliantis vieto
mis žmogaus dirksnius erzinantį ūžesį. 
Kone visi ištaigingieji viešbučiai įsikūrę 
ežero pakrantėje, o iškėlęs koją iš vieš
bučio durų patenki į nenutrūkstantį au
tomobilių srautą. Ne vienas turistas pa
matuotai nusiskundžia, kad, būdamas na
mie, jis turįs daugiau ramybės, nekaip 
poilsiavietėje.

Bet nežiūrint visko pietinis šveicarų 
kantonas metai iš metų patraukia tūks
tančius turistų. Apsaugotas Alpių kalny
no nuo žvarbių šiaurės vėjų, Tesinas ga
li pasidžiaugti kone subtropiniu klimatu. 
Kiekviename turistus viliojančiame pros
pekte būtinai atvaizduotos čia laisvai, 
bent jau parkuose, augančios palmės, šis 
italų kalbos žmonių gyvenamas kantonas 
pelnė Šveicarijos saulėto balkono vardą. 
Kažkas yra išsireiškęs, kad Viduržemio 
jūra prasidedanti jau Tesine.

Ir aš čia atsiradau, pasiilgęs saulės bei 
šilimos.

Bet, pasinaudojęs savo buvimu Luga
no, šia proga einu ieškoti šioje vietovėje 
lietuviškų pėdsakų. O jų yra nemaža.

Jau minėjau Monte Brį. Pakilus keltu 
vos kokius 200 metru iki Suvigliana 
vietovės (ji įeina į Lugano miesto ribas) 
ir dar paėjus į dešinę kokį šimtą metrų, 
pasieki vietą, kur atokiau nuo gatvės dar 
neseniai stūksojo vila, kuri vadinosi Ca
sa Mafalda (Mafaldos namas). Tai pasku
tinio nepriklausomos Lietuvos valstybės 
diplomatinio atstovo Šveicarijoje, įgalio
to iminittro daktaro Jurgio Šaulio žmonos 
vardas. Šauliai viloje apsigyveno antrojo 
pasaulinio karo metu, 1940 metų vasaros 
pradžioje. Lietuvos diplomatas šioje vilo
je stagiai ir mirė. Tai atsitiko 1948 m. spa
lio 18 d.

Jurgis šaulys priklausė prie nepriklau
somos Lietuvos valstybės kūrėjų. Jo pa
vardė figūruoja tarp tų 20 įžymiųjų lie
tuvių, kurie padėjo savo parašą po 1918 
m. Vasario 16 d. nepriklausomybės pas
kelbimo aktu. O ir šiaip jam užtikrinta 
garbinga vieta naujausių laikų Lietuvos 
istorijoje.

Gimęs 1879 metais Žemaitijoje, baigęs 
Palangos progimnaziją, šaulys anksti įsi
traukė į lietuvišką visucmienlnį dambą. Tai 
buvo nuožmaus spaudos draudimo laiko
tarpis, kai carų valdžia norėjo lietuvių 
tautą surusinti ir supravoslavinti (kaip 
dabar kitas okupantas irgi siekia mūsų 
tautą nutautinti ir paversti „sovietiniais“ 
žmonėmis). Jaunasis šaulys dar mokyk
los laikais pasidarė susipratusiu lietuviu. 
Jis įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, 
bet iš jos 1899 metais pašalintas už lietu
višką nusistatymą. Šaulys apsigyveno Vil
niuje ir įsitraukė i darbą sostinei atlie
tuvinti.

Mirus draudžiamojo laikotarpio „Var
po“ redaktoriui daktarui Vincui Kudirkai, 
Jurgis šaulys pasidairė ir šio didžiojo lie
tuvybės apaštalo darbo tęsėju ir viene
rius metus redagavo „Varpą“.

Jau tuo metu šaulio gyvenimas glau
džiai susijo su Šveicarija, su kuria jo ry
čiai jau niekada visiškai ndbenutrūko. 
1904 m. jis išvyko studijuoti į Berno uni
versitetą, kurį baigė, gavęs daktaro laips
ni- Nūn jis vėl apsigyveno Vilniuje. Ten,

tarp kita, jis iki 1915 m. (kol pirmojo 
pasaulinio karo metu sostinę užėmė vo
kiečių kariuomenė) redagavo „Lietuvos 
Žinias“.

Dr Šaulys greit iškilo kaip vienas iš va
dovaujamų asmenų, kurie vokiečių oku
pacijos metu rūpinosi Lietuvos valstybės 
atstatymu. Jis išrinktas į Lietuvos Tary
bą, buvo jos generaliniu sekretorium, pas
kum vicepirmininku, o 1918 m. Vasario 
16 d. pasirašė nepriklausomybės paskel
bimo deklaraciją. Beje, 1916 ir 1917 me
tais Šaulys buvo atvykęs į Šveicariją, 
Lausanne miestą, kur dalyvavo lietuvių 
konferencijose.

Atkūrus valstybę, Šaulys pasiskyrė dip
lomatinei tarnybai. Jis buvo pirmasis Lie
tuvos diplomatas, kuriam kaip atstovui 
Berlyne suteiktas įgalioto ministro titu
las. 1919 m. Šaulys vėl atsirado Šveicari
joje, kur kelis mėnesius ėjo diplomatinio 
atstovo pareigas. Taip jo gyvenimas vis 
kryžiavosi su Šveicarija. Vėliau Šaulys 
paskirtas pasiuntiniu prie Italijos vyriau
sybės, po to jis atstovavo Lietuvai prie 
Šventojo Sosto.

1925 metais rugsėjo mėnesį Šaulys vy
riausybės vėl pasiųstas į Šveicariją., š'j 
kartą į Lugano. Atsitiko taip: tais metais 
Kopenhagoje vyko derybos tarp Lietu
vos ir Lenkijos miško plukdymo Nemunu 
reikalais. Nors tarp abiejų valstybių dėl 
Vilniaus užgrobimo buvo nutraukti bet 
kurie santykiai, bet to meto Lietuvos vy
riausybė sutiko pradėti su Lenkija dery
bas, tikėdamosi, kad miško plukdymas 
Nemunui ilš Vilniaus krašto bus pelningas 
Klaipėdos lentpjūvėms. Kaip galima bu
vo laukti, Varšuvos vyriausybei ne tiek 
rūpėjo ekonominiai reikalai, kiek ji sie
kė su Lietuva užmegsti tiesioginius san
tykius ir tuo pačiu palaidoti Vilniaus by
lą. Tokios padėties akivaizdoje Lietuvos 
vyriausybė nutarė derybas nutraukti. Bet 
atsitiko techninė nesėkmė. Iš Kauno pa
siųstoji telegrafu instrukcija pasiekė Ko
penhagą per vėlai. Lietuvos delegacija 
jau buvo sutarusi su lenkais toliau tęsti 
derybas Lugano. Beje, dėl pavėluoto te
legramos išsiuntimo gavo atsistatydinti 
tuometinis užsienių reikalų ministras Vol
demaras Čarneckis.

(Mūsų vyriausybei neliko kitos išeities, 
kaip vėl atnaujinti su lenkais sutartąsias 
derybas. Pirmininkaurtli Lietuvos delegaci
jai paskirtas Dr. Jurgis šaulys. Kai Kau
no vyriausybė nematė prasmės su lenkais 
ilgai besiderėti, Šauliui pavesta derybų 
neužvilkinti ir privesti prie greito neigia
mo galo. Mūsų delegacijos pirmininkas tą 
pavedimą tinkamai atliko ir derybos spa
lio 15 d. nutrūko, nedavusios jokių re 
zultatų.

Bet 1928 m. gruodžio mėnesį Lugane 
vėl iškilo Lietuvos — Lenkijos ginčas 
Tautų Sąjunga, paprastai posėdžiavusi Že
nevoje, šį kartą susirinko Lugano. T. S 
tarybos darbo tvarkoje atsirado Lieituvo.' 
— Lenkijos byla dėl Vilniaus, šį kartą dė 
susisiekimo tarp abiejų valstybių. Tary
bos posėdžiuose Lietuvos delegaciją suda
rė ministras pirmininkas ir užsienių rei
kalų ministras prof. Augustinas Voldema
ras, užsienių reikalų ministerijos genera
linis sekretorius Dr. Dovas Zaunius ir 
pasiuntinys Berlyne Vaclovas Sidzikaus
kas. Kaip matome, Lietuva Tautų Sąjun
gos tarybos posėdžiuose buvo atstovauja
ma pačių mūsų diplomatijos viršūnių.

Lugano posėdžių metu Lietuvos — Len
kijos klausimas įgavo naują, mums sa
vaime pavojingą kryptį, kol 1931 m. pasi
baigė to meto aukščiausiojo pasaulio teis
mo — Tarptautinių Teismo Rūmų Haa- 
goje, Olandijoje, mums palankiu sprendi
mu. Haagos Tribunolas visais teisėjų bal
sais pripažino, kad tarptautiniai pasižadė
jimai neįpareigoja Lietuvos užmegsti su 
Lenkija normalinio geležinkelių susisieki
mo. Būdinga, kad net lenkų teisėjas pasi
sakė ta pat prasme. Lietuvos valstybei 
toks teismo sprendimas reiškė didelį lai
mėjimą.

Bet grįžkime prie Dr. šaulio. 1931 me
tais šaulys paskirtas atstovu Berlyne. 
Nors jo tarnybinė būstinė liko Berlyne, 
jis ėjo taip pat Lietuvos diplomatinio at
stovo pareigas ir Šveicarijoje. Jis čionai 
protarpiais tarnybiniais reikalais atva
žiuodavo.

Beje, šaulys 1933 metais vedė garsiąją 
Berlyno operos dainininkę Mafaldą Salva- 
tinj, kilusią iš Neapolio, Italijos.

(Antrasis pasaulinis karas užklupo Šau
lį diplomatinio atstovo pareigose Varšu
voje. Hitlerio tankams sulaužius lenkų 
pasipriešinimą (prie Lenkijos sužlugdymo, 
kaip žinoma, gėdingai prisidėjo ir sovie
tinė raudonoji armija!), Dr. šaulys grįžo 
į Lietuvą. Mūsų vyriausybė nutarė jį pa
siųsti į Berną ir įrengti ten atskirą dip- 
lomotinę atstovybę, tuo labiau, kad jis ir 
iki tol Šveicarijoje ėjo atstovo pareigas, 
nors savo tarnybinę būstinę turėjo Berly
ne, o paskutiniuoju laiku (iki Lenkijos su
klupimo) Varšuvoje. Taip Šaulys vėl at
sirado Šveicarijoje, šį kartą sostinėje Ber
ne.

Reikia pastebėti, kad Dr. šaulio žmona 
buvo pasiturinti moteris. Ji dar anksčiau 
buvo įsigijusi Lugano mieste vilą Monte 
Brė pašlaitėje, miesto dalyje, vadinamo
je Suvigliana. Namas stovėjo vietoje, 'š 
kurios atsivėrė žavus vaizdas į Lugano 
miestą ir ežerą, šauliai ketino ten nuolat
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apsigyventi, kai ministras pasieks pensi
jos amžių.

Bet likimas lėmė kitaip. Tik abdems 
Šauliams atvažiavus į Berną, prasidėjo
Lietuvos didžiosos nelaimės: Maskvos ul
timatumas, raudonosios armijos tankų 
įdardėj'imias, Lietuvos kastingas suSovieti- 
nimas ir prievartinis įjungimas į Sovietų 
Sąjungą.

Pasiuntinybė Berne buvo įrengta, bet 
ji jau dirbo nenormalinėmis aplinkybė 
mis. Taupumo sumetimais pats šaulys ap
sigyveno Lugano ir tik reikalui esant at
važiuodavo į Berną. Reikia pastebėti, kad 
dar prieš sovietinę okupaciją to meto už
sienių reikalų ministras Juozas Urbšys 
paskyrė pasiuntinį Romoje Stasį Lozorai
tį užsenyje buvusios diplomatijos šefu 
tam atvejui, „jeigu Lietuvą ištiktų katas
trofa“, kaip pasakyta atitinkamoje Urb
šio telegramoje. Nūn toji' katastropa įvy
ko ir Lozoraitis pradėjo eiti jam paves
tąsias paregas. Minėtąja Urbšio telegra
ma pasiuntinys Paryžiuje Petras Klimas 
paskirtas prmuoju diplomatijos šefo pa
vaduotojui pasiuntinys Šveicarijoje Jur
gis Šaulys antruoju pavaduotoju. Kai Lo- 
zoraiitffls ir Klimas gyveno kariaujančiose 
valstybėse, nusistatyta, kad patogiau bus 
šefo pareigias eiti šauliui, gyvenusiam ne- 
utraliniame krašte, su kuriuo buvo leng
viau susisiekti. Taip šaulys nuo 1941 m. 
iki karo pabaigos ėjo Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos šefo pareigas. Nors, kaip 
minėta, Lietuvos pasiuntinybė (kad ir su 
apkarpytomis teisėmis) toliau veikė sos
tinėje Berne, bet pats šefas gyveno Luga
no. Ten būdamas, jis priėmė nevieną 
svarbų sprendimą. Tad kelerius metus iš 
eilės Lugano buvo Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos šefo būstinė, tuo pačiu įeidama 
į mūsų krašto istoriją.

Paskutiniuoju laiku Šaulys pradėjo ne
galuoti širdimi. 1948 m. spalio 18 naktį jį 
ištiko širdies smūgis. Skubiai pašauktas 
gydytojas nebepajėgė pagelbėti ir širdis 
nustojo plakusi, šis tautai ir valstybei di
džiai nusipelnęs lietuvis mirė, nepasiekęs 
nei 70 metų amžiaus.

Šaulio žmona mirė Lugano 1971 metais, 
eidama 83-čiuosius metus. Jos vardu pa
vadintos vilos irgi jau nebėra, iškilo 
naujas pastatas.

Savaime ne taip jau toli nuo Mafaldos 
vardo buvusios vilos abu šaulius pri
globė šveicarų žemė, tikriau pasakius, 
uola. Nusistatau aplankyti kapines, pri
klausančias švento Jurgio Castagnolos 
vietovės parapijai. Nedidelė bažnyčia dėl 
savo meninės vertės įtraukta į saugoti- 
nių architektūros paminklų sąrašą. Šau
lio ir Šaulienės karstai įmūryti į uolą. 
Prie sienos pritvirtintas užrašas lietuvių 
ir italų kalbomis:

Dr. Jurgis Šaulys. 5.V.1879-18.X.1948. 
Lietuvos Ministeris, pasirašęs Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą. Kitoje lentos pu
sėje itališkai: Ministro di Lituania. Fir- 
matorio dell’Atto d’Indipendenza della 
Lituania.

Užrašai Šaulienei:
Mafalda Salvatini — Šaulys. 17.X. 

1888-13.VI.1971.
Šaulienė pasakojo, kad jos vyras pats 

pasirinkęs kapinių vietą. Iš jos matyti 
aukštasis Monte Salvatore kalnas ir Luga
no ežeras. Bažnyčią puošia paveikslas, 
vaizduojantis šventąjį Jurgį, įsmeigiantį 
kardą smakui į gerklę.

Lugano nuo 1946 m. iki mirties 1964 m. 
gegužės 9 d. gyveno kitas Vasario 16 d. 
akto signataras: prelatas Kazimieras šau
lys, aukštas Lietuvos Bažnyčios dignito
rius, arkivyskupo Skvirecko generalinis 
vikaras, popiežiaus rūmų prelatas, apaš
tališkasis protonotaras (t.y. aukščiausias 
bažnytinis titulas, skiriamas nevyskupui), 
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. 
Kilimo iš to paties krašto, kadp ir Jurgis 
Šaulys, prelatas su juo tebuvo tolima gi
minė, bet abu visą amžių artimai drauga
vo. Lietuvą ištikus didžiajai nelaimei — 
maskvinei okupacijai, — prel šaulys kar
tu su arkivyskupu J. Skvirecku pasitrau
kė į vakarus. Ministro šaulio rūpesčiu 
tiek arkivyskupas, tiek jo generalinis vi
karas galėjo atvykti į Šveicariją. Arki
vyskupais apsigyveno Autrijoje. kur mirė 
1959 metais, Gi prel. Šaulys pastoviai ap
sigyveno Lugano, švedų šventosios Brigi
tos ordino seselių poilsio namuose (pen
sionate). Po mirties pradžioje palaidotas 
Lugano kapinėse, bet vėliau velionies pa
laikai perkelti į Romą.

Dar 1948 m. rudenį aplankiau Dr. Jur
gį šaulį. Jis atsisveikino šiais žodžiais: 
„Dar kokius 10 metų norėčiau padirbėti 
savo tautai“ o gyventi jis tikėjosi dar il
giau. Už kokių dviejų savaičių paskambi
no Mafalda Salvatini — Šaulienė, praneš
dama liūdną žinią, kad jos vyras naktį i 
spalio 18 miręs.

Turbūt, buvau ir paskutinis lietuvis, 
aplankęs prelatą Kazimierą Šaulį. Papras 
tai jis lankytojus sutikdavo svečių galione. 
Bet šį kartą jis mane priėmė savo kam
baryje ir pasiliko lovoje. Jo paskutiniai 
žodžiai įsirėžė atmintin: „Užgesiu kaip 
žvakelė!“.

Taip netrukus ir atsitiko.

Tesino kantono žemė priglobė dar vie
ną iškilų mūsų tautietį. Roveredo vieto
vėje 1954 m. liepos 23 d. mirė didelių ga
bumų dailininkas Jonas Mackevičius. Jis 
nuo 1914 iki 1929 m. gyveno Capri saloje, 
Italijoje. Įsikūręs Lietuvoje, Mackevičius 
profesoriavo Kauno meno mokykloje. Dai
lininkas yra nutapęs, be kitų, daug pa-

Lietuvos miestai
TURISTO ĮSPŪDŽIAI

Daugumas lietuvių turistų, vykstančių 
į Lietuvą, aplanko tik Vilnių. Nevisi iš jų 
plačiau apsidairo Po sostinę. Kali kuriems 
pavyksta bent per automobilio langą mes
ti žvilgsnį ir į kitus Lietuvos miestus.

Ties Pažaislio vienuolynu ant Kauno 
marių vra pastatytas labai ištaigingas 
Kauno jachtų klubas. Nors buvo pasiūly
ta paplauklcti su jachta po Kauno marias, 
bet mes nuo pakvietimo atsisakę, išskubė
jome į Kauną. Nesigailėjome, nes Kaunas 
yra labai lietuviškas. Labai švarus mies
tas. Po Lafevės Alėją šiandien vaikšto tik 
pėstieji. Automobiliams įvažiuoti yra 
draudžiama. Senu, dar nepriklausomybės 
laikų,, funikulieriumi pasikėlę į kalną, 
mes ir aukšto fotografavome, filmavome 
apačioje tekantį Nemuną ir miestą.

Nemunas yra smarkiai gilinamas ir ten 
matėme gama didelius baidokus iškraunan
čius savo kargo (anglis ir karines lengvas 
nualsinąs). Vėliau mes vaikščiojome sena
miestyje: Kauno pilis, Vytauto bažnyčia 
(restauruojama,), Perkūno narnai, rotušė. 
Rotušės apatiniame aukšte randasi kera
mikos muziejus, o viršutiniuose — vedybų 
biuras. Prie rotušės aikštės yra daug res
toranų ir aludžių. ,/Gildijos“ restorane 
mes pavalgėme gardžius pietus. VaikSčio- 
jcmle karo muziejuje ir ,.Čiurlionio“ gale
rijoje.

iljileituvoje kiekiai1 dabar geri, asfaltuoti. 
Todėl, apsidairę po laikinąją Lietuvos' sos 
tinę, pasukome į Žemaitiją. Pasiekėm net 
Mažeikius. Pekeliui pernakvoję, rytą nu
ėjome į bažnyčią kurioje, radome anie 30 
žmonių, daugumoje moterų, kurios švarino 
šventorių. Ravėjo ir sodino gėles... Iš vi
daus pati bažnyčia buvo remontuojamai — 
dažoma' ir prie sienų įvedami apšildymo 
vamzdžiai. Ant didžiojo altoriaus stovė
jęs didelis kryžius1 dabar yra nukeltas į 
šoninį altorių, o atat didž. altoriaus dabar 
stovi Jėzaus širdies didžiulė statula (Jė
zus rodo savo Širdį). Statula yra labai di
delė ir imponuojanti. Tačiau tuo laiku, 
apie mus pradėjo rinktis žmonės ir atvi
romis burnomis į mus žiopsoti. Reikėjo 
neštis. Vytauto gatvę mes radome asfal
tuotą, bet namų daugumą tie patys. Tik 
daugiau sulinkę, susmukę. Gatvėje, šaligat 
veje augo labai vešlūs medžiai. Yra vie
nas, kitas naujas naimlas, mūrinukas. Ma
no tėvų namas yra beveik nepasikeitęs. 
Nusafiatoigrafavome. Stoties ir Laisvės gat
vėse yra dar daug senų pastatų! Lietu
vos bankas, Lietūkio sandėliai, dr. Daki- 
■nevl'čiaus namai ir kit. Vietoje buv. gim
nazijos ir turgavietės, dabar yna mokyk
la ir mokiniams bendrabučiai. Kažin ko
dėl tie pastatai atrodo seni — dažnai ir 
tinkas lupasi. Buvusioje miesto gaisrinėje 
oabar veikia vedybų biurais,.. Senoji baž
nyčia dabar yra griaunamai ir jos švento
riuje mačiau daug plytų. Tur būt ką tai 
jie statys? Didžiausias naujas pastatas 
yra veik baigiamas statyti Laižuvos gat
vėje. Tai parduotuvių komplektas — shop
ping centre. Ant buv. naujos mokyklos 
labai nevykusiai, yra pristatytas dar vie
nas aukštas. Prie naujos bažnyčios, buvu
siame parke (ten vis dar auga senos eg
lės) .yra įrengtos1 kelios sporto aikštės. Se
nosios mokyklos pastatas dar tebestovi, 
bet mokyklos ten, nebėra. Aplink: parką 
yra . pristatyta nemažai prilvačių mūrinių 
namelių.

Mažeikių naujamiestis nandiasi ‘aini bu
vusios lininės ir Galmino ūkių. Gatvių 
ten dar nėra, bet žmonės jau ten gyvena. 
Naujosios naftos rafinerijos iš Mažeikių 
nesimato.. Ji stovi ant Latvijois sienos, Var 
dės upės pakrantėje. Mažeikių kiapai vr; 
užlaikomi labai tvarkingai1. Susiradau sa
vo šeimos kapus Ir pasimeldžiau. Ant ka
pų kryžių aiš išskaičiau daug žinomų Pa
vardžių. Lačo malūno vietoje dabar stato 
restoraną. Ant pylos akmenų mes Sokinė- 
jiOimle ir prausėmės. Toje vietoje Venta 
veik nepasikeitusi. Ten maudėsi daug žmo 
nių. Kiek alš girdėjau, jie kalbėjo lietuviš
kai. Bet ir vėl apie mus pradėjo rinktis 
žioplių būrys ir mums buvo laikas važiuo
ti ilš kur 'atvažiavę... Šiauliuose apsistoję 
mes įėjom į Šiaulių bažnyčią. Atrodo, kad 
dar veiklia. Priešais bažnyčią yra gražus 
parkas ir aikštė kurioje pastatytas didžiu
lis paminklas rusų kareiviui — “išvaduo
tojui“. Klek parke ‘ant suoliuko pasėdėję 
ir suvalgę pyragaitį ir išgėrę šilto lemo- 
niado, mes vėl keliavome toliau. Sustoja
me Kėdainiuose kur matėme daug priva
čių „šiltadaržių“. Tai į žemę aubesti me
diniai lankiai Ir apdengti' ipoliiitiieno plėve
le. Čia kėdaindlšlikai augina pamidorus, 
agurkus bulves, braškes ir veža į netoli
mai esantį Kauną. Turistas 

veikslų Lietuvos istorijos temomis. Po 
antrojo pasaulinio karo jis surado prie
globstį Šveicarijoje.

(Ministras Dr. Jurgis šauly®, gyvenda
mas kaip diplomatas Romoje, buvo įsigi
jęs kelis dailininko Mackevičiaus paveiks
lus, nužertus pietų saulės.

Lugano jau daug metų gyvena kun. Al
binas Arminas, einąs pareigas Lugano 
vyskupijos kurijoje. Bet jis. deja, lietu
vių bendruomenės gyvenime nedalyvauja. 
Tuo tarpu jo brolis Aleksandras, irgi ku
nigas, pasireiškė Brazilijoje kaip stambus 
Lietuvių veikėjas ir poetas Venancijaus Ali 
So slapivardžu.

Kaip matome, su Tesino kantonu susie
ta nemaža reikšmingų epizodų iš Lietu

vos netolimos praeites. Petras Volungė
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LIETUVOJE
ŠIAULIŲ ,,AUŠROS“ MUZIEJUS

Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius 
Edv. Cicėnais pasakė, kad šiuo metu Šiau
lių muziejuje saugoma per 93 tūkst. eks
ponatų. Muziejų kasmet 'aplanko ketvirtis 
milijono žmonių.

„Aušra“ saugo nemaža vertingų XVIII 
-XIX amžių dailės kūrinių, bet dauguma 
eksponatų naudojama „komunistiniam 
žmonių auklėjimui“.

TRAUKINIU TARP KLAIPĖDOS IR 
VILNIAUS

Žurnale ŠVYTURYS (Nr. 6. 1988.) A. 
Miitakis rašo:

— Pačia toliausia mūsų geežinke'lio ii- 
niija, jungiančia uostamiestį su respubli
kos sostine, kursuoja du keleiviniai trau
kintai — rytinis ir vakarinis. Vakarinis 
traukinys: yra pladkartinilai vagonai, ga
lima gauti karštos arbatos, užsisakytai pa
talynę pamiegoti. Kelionė nepabosta.

Nieko panašaus nlėra rytiniame trauki
nyje, kuris išeina į Klaipėdą laibai anksti 
— šeštą valandą. šib traukinio sąstatas 
sudarytas iš priemiestinio tilpo vagonų, 
skirtų artimiems susliblekllmo maršru
tams. Menkas mlalonumas keieiviams aš
tuonetą valandų trunkančioje kelionėje iš
sėdėti ant kietų ir nepatogių medinių suo
lų. vagonuose, neturinčiuose jokių pertva
rų, triukšmingai šaudo išgverusios suve
riamos' durys, siūruoja1 skersvėjiai, dažnai 
būna šaltai, gerklę smaugia krosnelėse 
smilgančiilų anglių tvaikas.

Kam telco tokiu traukiniu keliauti, var
gu ar kitą karią į jį besės. Todėl ir dunda 
šis traukinys iš sostinės' į pajūrį ir atgal 
apyštutis.

Žinoma, galima pasakyti, kad čia daug 
lemia autobusų konkurenciijia. Taip, grei
tieji autobusai minkštose kėdėse vilniš
kius į Klaipėdą, o klaipėdiškius į Vilnių 
nulakina per ketvertą — penketą valan
dų. Tačiau kodėl dabar, technikos amžiu
je. taip apskundo geležinkeio transportas? 
Pamename, pirmaisiais pokario metais., 
kai buvome mažiau- turtingi!, turėjome vi
siškai normiaų diizelinį traukini. Būdavo, 
oesisuipdiaimais patogiuose minkštuose vaigo 
nuošė nė nepajiusdavai atsidūręs uoiste- 
miestyje.

Kaiiįp čia dabar išeina: užuot padarę 
pažangą, trypčiOjame atatupstomis?!

NUTEISĖ IR SUŠAUDĖ
TIESA, (111.23) pranešė, kad pereitų 

metų pabaigoje Šiauliuose buvo užpultas 
ir nužudytas milicijos kapitonas Z. Meš
kauskas.

Z. Meškauskas, tikrindamas vieną bu
tą, radęs ten grupę girtuokliauijiančių žmo
nių. Tarp jų buvo I. Minikavičienė, kuri 
atpažino Z. Meškauską, kuris ją ankščiau 
tardęs. Ji -paprašė A. Vitkų už tad jam at
keršyti.

Inspektoriui Z. Meškauskui išėjusį A. 
Vitkus išsekė iš paskos ir, pasivijęs gat
vėje, jam smogė. Z. Meškauskais parkrito, 
tada A. Vitkus ėmė jį spardyti. Milicijos 
kapitonas Z. Meškauskas, nuvežtas į ligo
ninę, sąmonės nebeatgavo ir mirė.

Sovietų auiklščiauslias teismas, 'išnagrinė
jęs bylą, nutarė A. Vaitkui paskirti mirties 
bausmę.

I. Minilkavičienę už bendradarbiavimą, 
nužudianit milicijos darbuotoją, nubausti 
laisvės atėmimu septynerlems metams 
ben/direjo rėžimo darbo stovykloje.

Nuosprendis kasacine tvarka negalėjo 
būti nei apskundžiamas, nei užprotestuo
jamas. A. Vitkus sušaudytas.

MIRĖ VINCAS UŽDAVINYS
šių me‘ų kovo mėn. Lietuvoje mirė žur

nalistas Vincas Uždavinys, daugiausiai 
pasižymėjęs nepriklausomybės laikais 
veikdamas Vilniui Vaduoti sąjungoje.

Gimęs 1902 m. gegužės 3 d. Paručių tam, 
Varėnos vis., Vincas Uždavinys nuo 1919 
m. mokėsi Vilniaus liet, gimnazijoje, ku
rią baigė 1925 m. Dėl lenkų valdžios per
sekiojimo, 1925 m. pasitraukė į nepriklau
somą Lietuvą. Įstojo į Lietuvos universite 
tą ir tuo pat laiku pradėjo dirbti Vilniui 
Vaduoti sąjungoje centro komitete. Reda
gavo „Mūsų Vilnių“ ir važinėjo po visą 
Lietuvą, skaitydamas paskaitas.

Karo metu likęs Lietuvoje, V. Uždavi
nys 1945 m. spalio mėn. buvo išvežtas į 
Sibirą, ‘bet vėliau jam buvo leista grįžti ir 
dirbti žurnalistinį darbą.

Nepriklausomybės laikais jis parašė ke
lias knygas, daugiausia Vilniaus klausimu. 
Po karo parašė ,,Po Vilniaus apylinkes'“ 
ir „Pirčiupio kairio tragediją“, abi kny
gos buvo iSleistos Vilniuje 1958 m., ir 
„Pirčiupis“, 1969 m. Tos knygos buivo taip 
pat išverstos į rusų kalbą.

SPORTINĖS AVIACIJOS MUZIEJUS
Jaunųjų technikų stotyje, Kaune, atida

rytas Lietuvos sportinės aviacijos muzie
jus.

Muziejuje yra surinkta nuotraukos, dip
lomai, medaliai, ženkliukai, aviacinė li
teratūra, kuri pasakoja apie šio sporto 
vystymąsi ir sklandytojų pasiekimus.

Muziejuje taip pat galima matyti lėk
tuvų ir sklandytuvų maketus, lėktuvų va
riklius ir dailininkų paveikslus aviacine 
tematika.
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EUROPOS LIETUVIŲ 
KALENDORIUS 1MJ M.

IY.29-V.2. — DBLJS Lituantetinla Savait- 
galls, Lietuvių Sodyboje, Headley Park, 
Hampshire, DB.

V.8 — Solistės R. Mastienės fcancertas 
Londone, Lietvių Namuose. Pradžia 
17.00 vai.

V.14 — Muzikos ir Pantomimos Vakaras, 
Time Place, Dukes Road, London WC1. 
R engia DBLJS. Įėjimas 4 sv. Pradžia 
19.00 vai.

V. 21 — DBLKB Pavasario sąskrydis. Mo
tinos Dienos minėjimas ir solistės Ro
mos Mastienės koncertas Nottinghame 

VII.17 — Dariaus ir Girėno AUanitiinio 
skridimo minėjimas Soldino miškelyje 

Lenkijoje.
VIL23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla 

Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

VDL24-31 d. — Europoe LietuvUkųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje, 

ELI*. — D. Britanijos Lietuvių Diena. Ci
vic Hall. North Street. Wolverhampton.

PAEĮIANGO PAŠTAS
Niuo balandžio 5 d. D. Britanijoje pakel

tas pašto tarifas. Laiškų pasiuntimas da
bar kamuoja-.

I klasės laiškas kna'što viduje—16 penų.
II klasės1 laiškas .(lieka kaip ligšiol)

— 12į penų. 
Laiškai 'Į Lietuvą ilr kitus Europos kraš

tus — 20į p. 
Oro palšiu į Ameriką ir Kanadą — 28 p. 
Oro paštu j Australiją — 31 p.
Laikraščio persiuntimas i užsienį taip 

palt žymiai pabrango.

PAIEŠKOJIMAS
Genovaitė Paulauskaitė-KerŠienė, gyv. 

Klaipėdoje, S. Neries g-vė 30-2, paieško 
brolio Augusto Kniukštos, gyvenusio Ang
lijoje.

DBILS TARYBOS PREZIDIUMAS
DBiLS Tarybos Prezidiumo nariai savo 

pirmame šių metų kadencijos posėdyje, 
kuris įvvko kovo 20 d. Lietuvių Namuose, 
Londone, pasiskirstė pareigomis sekan
čiai:

Rimantas Šova — Pirmininkas, 
Anicetas Bučys — Vicepirmininkas, 
Juozas Levinskas — Sekretorius, 
Nijolė Vailnoriutė ir Kazimieras Bivat- 

nis — Prezidiumo nariai.

SOLISTĖS ROMOS MASTIENĖS 
KONCERTAI D. BRITANIJOJE 

Koncertas Londone (įvyks sekmadienį, 
gegužės 8 d.. Lietuvių Namų salėje. Pra
džia 5 vai. p.p.

Koncertą ruožte DBLS Valdyba ir (kvie
čia lį jiį visus lietuvius.

Koncertas Škotijoje, Lietuvių klube, 
įvyks šeštadienį, gegužės 14 d.

Koncertas ir Motinos Dienos minėjimas 
Nottilnighaime Ibus gegužės 21 d.

Lraioiai
ONOS BULAITIENĖS SUKAKTIS

Kovo 25 d. Ona Bulaitienė minėjo savo 
80 metų sukaktį. Telegrama ją pasveikino 
sūnus — arkivyskupas Jonais Vytautas Bu 
laitas ilš Centrinės Afrikos.

Kovo 27 d. duktė Danutė Jankūnienė 
suruošė priėmimą savo namuose. Gausiai 
susirinko plati giminė. O. Bulaitienė, kaip 
ji pareiškė, norėjo šia proga suburti savo 
gimtines, kad jie vienas kitą geriau pažin
tų. Lietuvių parapinę bendriją Londone 
atstovavo St. Kasparas.

Sukaktuvininkė, norėdama savo vardą
įam&initi', paaukojo Garbingojo Dievo tar
no arkivyskupo Jurgio Matulaičio fondui, 
jo į altoriaus garbę, tiek svarų, kiek am
žiaus, būtent 80.00 sv.

Jubiliatė jaučiasi palyginamai sveika. 
Linkima1 ilgiausių ir sveikiausių metų!

VILNIUS (traukiniu) rugpjūčio 13—23 d. £180 
Penkios dienos Vilniuje <su nakvyne ir maistu ir žymių vietų 

apžiūrėjimu.
YORKSHIRE TOURS, 49 Thornton Lodge Rd.
HUDDERSFIELD, HD1 3JQ Telef. 0484-24269

Vienoj skilty Įdėto skelbimo kaina 5.00 
si. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai Redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

SV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KLUBAS
Kovo 26 d. įvykęs Šv. Kazimiero k'lufoo 

metinis susirinkimas patyrė, kad praeitais 
metais klubas vietoje pelno turėjo gana 
daug nuostolio. Tai pirmą kartą toks įvy
kis šio klubo veikloje.

Naują valdybą sudaro: pirmininkas — 
St. Kasparas, sekretorė — Viktorija Pui
dokienė, iždininkas — Napoleonas Žvirb
lis, nariai — Pr. Senkuvienė ir Alt. Kna
bikas. Valdyba pasiruošusi dėmesingai 
veikti, kad Mulbo reiklai1 eitų tinkama 
linkime.

Kaip iki šiol, klubo baras bus atdaręs 
sekmadieni sis iki 14 vai. patarnauti baž
nyčią lankantiems.

PARAPINIS SUSIRINKIMAS
Bal. 10 d., 5 vai. Įvyks metinis parapinis 

susirinkimas Soc. ir Sporto klubo patalpo
se, Victoria Park, Road, E.9.

LONDONO DBLS PIRMO SKYRIAUS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Balandžio 17 d., sekmadienį 2 vai. n.p. 
įvyks mietinis Londono Pirmo skyriaus su
sirinkimas Socialiniam klube, Victoria 
Park Rd.

Buis naujos valdybos rinkimai ir dis
kusijos DBLS if Lietuvių Narnų bendro
vės suvažiavimų ir aktualiais reikalais.

Vis nariai Ir prljiaučiantieji kviečiami 
dalyvauti. Alkaniems bus užkandžių.

Skyriaus valdyba

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Pasinaudodamos Velykų atostogomis, 

Vasario 16-tosdos Gimnazijos mokinės Ma
rytė Batailšyttė ir Silvija Sidloravičiūtė ap
lankė Olandija ir Angliją.

Londone abi buvo apsistojusios Lietuvių 
Namuose. Pirmoji yrą kilusi iš Toronto 
(Kanada), antroji — iš Bar ųulisimet o 
(Venecuela).

Derby
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Derby Skyriaus Valdyba kviečia 
visus narius ir nemarius Į susirinkimą, ku 
ritame dalyvaus Centro Valdybos nariai 
V. Dangis ir E. Šova. Bus pranešimas iš 
DBLS metinio suvažiavimo, ir diskusijas 
apie kitus aktualius klausimus. Susirinki
mas įvyks balandžio 9 d.. Ukrainiečių 
Klube, 27 Charwood St. Pradžia punktua
liai 18.30 vai.

Manchetterii
ĮVYKIS PER VELYKAS (KLUBE

Velykų pirmą dieną klubais visą dieną 
buvo pilnas žmonių, kurie pakiltoje šven
čių nuotaikoje linksminosi ir leido laliką. 
Atėjus 8,20 vai. vakare, suskambo bare 
telefonas ir kažkoks pokštų mėgėjas prar 
nešė, kad1 už 20 minučių klube sprogs pa
dėta bomba. Buvo pranešta policijai, kuri 
atvykusi apsupo klubą. Sekretorius' bar
ni anas ir kiti šoko ieškoti padėtos bom
bos, beit nieko nerado. Atėjusi poMcija lie
pė visiems išeiti lauk. Atėjus nustatytam 
laikui sprogti bolmlbai!, ji nesprogo. Pasi
rodo, kad tai buvo paprastas pokStas.

Dalis atsilankiusių išvyko namo, bet 
didesnė jų dalis sugrįžo ir linksminosi to
liau. Niekas neišsigando ir nepanikavo, 
nes netikėjo, kald kas nors būtų padėjęs 
bombą, be to, tam nebuvo reikalo nei rim
tos priežasties.

Skelbtos margučių ir kepuraičių varžy
bos ne|įvyko„ nes per klaidą buvo paskelb
ta, kad įvyks ne pirmą Velykų dieną, bet 
antrą, kuri yra nepatogi1 švęsti nes dau
guma turėjo kitą dieną anksti keltis.

A. P-kis

ATSTOVO PRANEŠIMAS
Grįžęs iš DBLS-gos metinio Suvažiavi- 

Ant Jaloveckas balandžio 9 diena, šešta
dienį, 7 vai. vakaro Manchesterio lietuvių 
klube padarys pranešimą iš Suvažiavimo. 
Sąjungos narius ir L.N.B. Akcininkus pra
šome dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Liet. Sodyba
Lituanistinis Savaitgalis.

Lietuviško jaunimo savaitgalis vyks“ 
tarp balandžio 29 d. ir , 2 d. gegužės Visi 
Sodybos kambariai iir salės rezervuojama 
jaunimui.

SODYBOS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 23 d. 17 vai., šeštadienį So
dyboje įvyks metinis Sodybos klubo ma
rių susirinkimais.

Prašome visus narius dalyvauti.
Klubo Valdyba

Vokietija
MIRŲ ŠIEJI

Stasys Garšva, gimęs 1914, VI. 14 Šau
kėnuose, mirė 1983. IV. 1 Hamburge, pa
laidotas Elmshorn miesto kapinėse.

Gesinė Garšvienė - Drechselytė, gimusi 
1905. IT. 8, mirė 1982. XII. 8 Hamburge, 
palaidota įkartu su vyru.

Antanas Jasaitis, gimęs 19"04. IX. 5d. Že
maitijoje, mirė 1982. VII. 17 Manheime, 
palaidotas Monheimo miesto kapinėse.

Antanas Uleckas, gimęs 1907. XII. 8 d. 
Pabališkiuose, mirė 1983. I. 27 Haivighors- 
tė, palaidotas Kirchbarkau miest. kapinė
se.

Skautiškuoju keliu
KAZIMIERINĖS IR SKAUTŲ VADUOS 

POSĖDIS MANCHESTERYJE
Kovo 5 d. Manchesteilo klubo patalpas 

užpildė skautų vadovai, vadovės ir sve
čiai, atžymėti šv. Kazimierą ir pasitarti 
dėl tolimesnės skautų veiklios.

Posėdyje dalyvavo LSS Europos rajono 
Vadais St. B r. Vaitkevičius, Seserijos Va- 
deiivė J. Tralškienė, Vietininkas A. Ger- 
džiūnas, Budėkime redaktorius E. Šova,
I. Gerdlžiūnienė, M. Gerdžiūnas, šv. Ka
zimiero organizatorius A. Jakimavičius, 
Br. Zinkus, .skautų tėvų komiteto ir klubo 
pirmininkas H. Sėlius, stebėtojas V. Sil- 
nickais ir Brolijos Vadeiva J. Maslauskas.

LSS Europos rajono Vadias St. Br. Vait
kevičius, posėdį 'atidaręs ir dalyvius pa
sveikinęs, sukalbėjo šv. Kazimiero maldą.

Sveikinamus ir atsiprašymus atsiuntė: 
kum Matulis, MIC, G. Zinikuvienė, R. šo- 
vienė ir V. Gaspenienė.

Posėdžiui pirmininkauja St. Br. Vait
kevičius, 'sekretoriauja J. Tralšktenė. Pa
tiekiama posėdžio darbotvarkė, 'kuri bu
vo priimta ir plačiai nagrinėta, diskutuo
to. Brolijos pranešime buvo pasakyta, kad 
DBLS-gos steigėjas ir garbės narys P.B. 
Varkala yra paskyręs 100 sv. skautų sto
vy klai, Betuiviškai kalbančiam jaunimuii- 
skautams. LSS Tarybos Piranija P.B. Var- 
kalą atžymėjo „PODĖKOS“ su Rėmėjo 
kaspinu’ ordinu. P. Mašalaitis yra atžymė
tas „UŽ NUOPELNUS“ su Rėmėjo kaspinu 
ordinu1. Ilgametis skautų ,,kukąs“ „TėVY 
NĖS SŪNAUS“ žymeniu. Medaliai laukia
mi iš Skautų Vyriausios Vadovybės — 
JAV.

Ilgiau sustota Ir diskutuota kolonijose 
ir Škotijoje esančio jaunimo verbavimo į 
skautiškas gretas klausimas. Pavesta Ei
mučiui' Šovai aplankyti kolonijas, susitik
ti su skyrių valdybomis, tėvais ir jaunimu. 
Plačiai nagrinėta ir tartasi dėl įvyksian
čios skautų vasaros stovyklos programos, 
stovyklos pravedimo ir .instruktorių. Ra
jono Vado pranešime pasakyta, kad deda
mos pastangos, kaip ir praėjusiais metais, 
kviesta instruktores, pasišventusias skau
tiškos Idėjos labui ir jaunimo !auklėjlimui.

Ilgų metų nusistovėjusia tvarka, vėl 
nutarta kreiptis lį klubus, skyrius, orga
nizacijas ir rėmėjus, prašant paremti skalu 
tų vasaros stovyklą, ypač šiai metais šven 
ėiiant Jubiliejų. Posėdžio dalyviai pavedė
J. Maslauskui provesti lėšų rinkliavą.

Tiklmąsi, kaip .praeityje, kad ištver
mingoji visuomenė (atkreips dėmesį ir 
nuoširdžiai parems organizuojamą skautų 
stovyklą.

Tš anksto nuoširdžiai .ir skautiškai dė
kojame.

„Budėkime“ skautiškas leidinėlis išlei
džiamas tik du kartu į metus, ir kreiptasi 
į jaunimą, vadovus ir plunksną valdan
čius. kad kuo daugiau rašytų ir įvairio
mis temomis. „Budėkime“ tuo atveju bū
tų mūsų visų. „Budėkime“ pramatytas iš
leisti dar prie® skautų stovyklą.

Buvo pasisakyta dėl atstovų pasiuntimo 
į Jubiliejinę skautų stovyklą — Kanado
je, kuri1 vyksta liepos 31 d. iki rugpjūčio 
13 d. Buvo pasiūlyti' 6 kandidatai; iš jų 
keturi atsisakė.. Nutarta ilš Seserijos siųs
ti vieną atstovę ir iš Brolijos vienas atsto
vas.

Nutarta atstovams iš bendros rajono ka 
sos apmokėti lėktuvo bilietą. Visas .kotais 
kelionės ir pragyvenimo išlaidas atstovai 
padengs iš savo kišenės. Rajono vadas pa
dėkojo posėdžio dalyviams. Po užkandos, 
rinkomės į 'iškilmių salę.

Salę užpildė svečiai, tėveliai ir skautai. 
Tarp jų dalyvavo kanauninkas V. Namai
tis.

LSS Europos rajono Vadas St. Br. Vait
kevičius, pasveikinęs svečius ir skautus, 
primanė, kad pasigenda daug mielų bend
ros idėjos veidų. Tylos minute atiduota .pa
garba. Pasveikino Kązimlierus, padėkojo 
klubui, organizacijoms, dvasišfaijai, 'tėve
liams. globėjams ilr visiems.

St. Br. Vaitkevičiaus puikiai .paruošta 
paskaita apie šv. Kazimiero vaidmenį pra 
eityje ir dabartyje, 'buvo pasakyta Meitu- 

vių ir .anglų kalba. Prelegentas priminė 
šv. Kazimiero asmenybę, laibai brangią 
lietuvių tautai dviem savo ryškiom ypa
tybėm: pasiryžimu siekti' Idealo ir tėvy
nės meile. 1518 m. pagarsėjo, kati pasiro
dęs 'ant balto žirgo jaunas riteris padė
jo lietuves kariuomenei persikelti per pa
tvinusią Dauguvos upę ir nugalėti Maskvą.

Debesys Lietuvos danguje tamsūs, nėra 
laisvės. Bet tikėkimės, kad viena dieną 
šv. Kazimieras, kaip kadaise, padės lietu
viams ilšlblaškyt'il visus tamsumus... Taip, 
šv. Kazimieras, Lietuvos Globėjas. Jis pa
liko gilius pėdsakus žmonių širdyse.

Iškilmės baigtos Tautos himnu.
Po pertraukos E. Šova su skautiška fil

me dalyvius nuvedė į Sodybą žaliąjį ber
žynėlį ir skautų stovyklą. Dalyviai matė 
savo veidius užsiėmimuose, maldose, žaidi
muose ir laužuose. E. šovai visi, dalyviai 
nuoširdžiai padėkojo, pasižadėdami ar vėl 
susitikti skautų stovykloje. v.s.J.M.

PADĖKA
Šventės parengmiud išlaidoms padengti, 

parėmė: DBLS Boltono skyr. Valdyba — 
5 sv., Manche storio liet. Soc. klubo Valdy
ba 20 sv. ir Vaclovas Silniokas 1 sv.
Skautiškos idėjos rėmėjams nuoširdžiai. ir 

skautiškas AČIŪ. Skautiška padėka- pri
klauso talkininkėms: E. Zebeiienei, Ma- 
liauski'enei, sesėms ir broliui.

Organizatorius

APDOVANOJIMAS
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pir- 

mija, L.S.S-gos 65-jų metų šventės — Va
škinio 16-osios proga, didžiai įvertindama 
DBLS-gos Garbės nario, skautiškos idėjos 
rėmėjo Petro Mašalaičio nuopelnus ir il
gametį pasiaukojimą, remiant ir garsinant 
lietuvius skautus, jį atžymėjo — pagerbė 
LSS Garbės Ženklu — „UŽ NUOPELNUS“ 
su rėmėjo kaspinu ordinu.

DBLS-gos Garbės narį ir skautiškos idė
jos rėmėją Petrą Mašalaitį sveikiname už 
reikšmngą lietuvybei darbą ir skautybei 
paramą. Labai ačiū.

Linkime sveikatos, toliau nepamiršti 
mūsų Skautų ir ilgus metus likti mūsų 
didelėje skautiškoje ir lietuviškoje šei
moje.

Su aukšta pagarba:
LSS Tarybos Pirmija ir 

Anglijos Skautų Vadi ja

PATIKSLINIMAS
DBLS Suvažiavimo aprašyme (E. L. 

Nr. 12, 1983 m.) buvo pasakyta, kad DBL 
S-gos Garbės Narys P. B. Varkala yra at
žymėtas — pagerbtas „UŽ NUOPELNUS“ 
ordinu.

Turėjo būti: LSS „PADĖKOS“ su rė
mėjo kaspinu ordinu.

AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI
Pensininkas Ignas Juška (Nottingha- 

imaė) parėmė slkaiutų stovyklos1 organizavi
mą, paaukodamas 40 sv.; pensininkas Pet
ras Mašalaitis (Londonas) 5 sv., ir pen
sininkas VI. Velička (Londonas) 2 sv..

Skautiškos idėjos rėmėjams išreiškia
mas nuoširdus ir skautiškas ačiū.

Stovyklos Organizatoriai.

PASAVLYJK
— V. Europos Bendruomenės pareigū

nai tiria gandus kad 42.000 tonų grūdų 
dovaną badaujantiems žmonėms :Abisini- 
jos valdžia perdavė sovietams už gink
lus.

— Britų Energijos ministeris parlamen
te iškėlė reikalą uždrausti elektros ir du
jų pramonėms, kurios yra valstybinės, 
eikvoti tiek daug lėšų reklamai, kuri iš- 
tiikrųjų nėra reikalinga. Praėjusiais me
tais reklamai išleista 45 mil. svarų. Tie 
pinigai galėtų būti panaudoti tarifų atpi
ginimui.

— Branduolinio karo atveju, trims ket
virtadaliams Šveicarijos gyventojų jau 
įrengtos slėptuvės. Apsaugos planas prieš 
atominius kritulius bus pilnai įvykdytas 
apie 2.000 metus.

— Levico, Italijoj, jaunuolių grupė pa
gamino 14 pėdų aukščio velykinį kiaušinį. 
Gamybai panaudojo apie pusę tonos šoko
lado.

— Irano moterims bus leista pačioms 
kelti Skyrybas. Skyrybas dėl moralinių ar 
ideologinių priežasčių, jos galės gauti be 
vyro sutikimo.

SIŪLOMA NEPUOLIMO SUTARTIS
Varšuvos pakito užs. reikalų ministrų 

konferencija, įvykiUsi Prahoje balandžio 
7 d., 'kreipėsi į NATO kraštus su pasiūly
mu sudaryti tarp abiejų blolkų nepuolimo 
sutartį. ’ •'

. . 4 ' ',-r . i: - i
SUSIRINKO VOKIETIJOS

PARLAMENTAS
Naujai išrinktas Vak. Vokietijos peria

me nitas (kovo 29 d. susirinko pirmam posė
džiui. Tuoj pat kilo ginčas su nauja „ža
liųjų“ partija, kiuri turės 27 atstovus. 
Jiems buvo‘paskirta salėje vieta iį kairę 
nuo socialdemokratų. Tačiau „žaliesiems“ 
užprotestavus, juos susodino salės centre 
— tarp krikščionių demokratų ir social
demokratų.

Dr. Kohl formaliai perrinktas respub
likos kancleriu.

MUZIKOS IR PANTOMIMOS VAKARAS 
Raminta Lampsatytė dalyvaus (DBLS 

rengiamame Muzikos irPantominios 
Vakare, Londone.

Londono ir apylinkių lietuviai kviečia
mi pamatyti Muzikos ir Pantomimos prog
ramą, kurią atliks Raminta Lampsatytė 
Iš Vokietijos ir Žigimantas Banevičius iš 
Prancūzijos. Pasirodymas įvykis The Place 
teatre, Dukes Road, London WC1 (netoli 
Euston, St Pancras ir Kings Cross stočių), 
gegužės 14 d., 19 vai.

Raminta Lampsatytė baigė germanisti
ką ir muziką Valparaiso umiverSiitete, 
JAV studijavo muzikologiją Bertino uni
versitete, kur įsigijo doktoratą. Nuo 1978 
m. dėsto muziką Hamburgo Aukštojo Me
no ir Muzikos Mokykloje. Nuo 1966 m, 
koncertavo kaip pianistė ir akompaniato- 
rė Vak. Vokietijoje, Belgijoje, D. Britani
joje, Prancūzijoje, š ved i joe, JAVrlbėse, 
Kanadoje, ir Pietų Amerikoje.

R. Lampsatytė yra koncertavusi Euro
pos LieturlSkųjų Studijų Savaitėse ir ki
tur su Petru Odiniu’, Lilija šukyte, Vy
tautu Naku, Ričardu Daunoru1, Nerija Lin
kevičiūte, Žigilmiantu Banevičium ir kt. 
Dalyvavo IV PLJK-eso koncerte. Queen 
Elizabeth Hail, Londone, šiuo metu gast
roliuoja Amerikoje,

Apie Žlgimantą Banevičių parašysime 
kitam EL numeryje.

Muzikos ir- Pantomimas Vafkiara rengia 
DBLJS Vaidyba, ir visas pelnas skiria
mas Jaunimo Kongreso Fondui. Įėjimas — 
1 sv. Bilietus galima užsisakyti iš anksto 
pas Vidą Puodžiūną, rašant Lietuvių Na
mų adresu. Čekius ir pašto perlaidas pra
šoma rašyti „Lithuanian Youth Congress“ 
vardu.

PLD ŽINOTINI ADRESAI
Nakvynių komitetas 
pirm. Rima Rėklaitienė 
'54I0.1 Mapiewoods Place
Downers Grove, Illinois 60515 
(312) 963-1596’

Bilietų komitetas
pirm. Jadvyga Šliažienė 
c/o Gifts Initeimationial 
2501 West 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 
(312) 471-1424

II Pasaulio Lietuvių Dienų būstinė
5620 South Claremont Avenue 
Chicago, Illinois 60636 
312.) 778-2200

Transpnrtacijos komitetas
pirm. Joną Baris 
2i2W. 164 Arbor Lane 
Glen Ellyn, Illinois 60137 
(312) 790-1399

SPORTO (ŽAIDYNĖS
Il-se Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynė

se, kurios1 bus birželio 26 —- liepos 2 die- į 
ruomiis Čikagoje, II PL Dienių metu bus 
vykdomos šios, sporto šakos: futbolas, gol
fas, krepšinis, lauko tepisas, lengvoji at
letika, plaukimas, raketbolas (racquet
ball ),,stalo tenisas, 'šachmatai, 'šaudymas, 
.tinklinis. Slidinėjimo varžybos bus vasa
rio 5-6 d.d. Holiday Valley Skili Resort, 
Ellicottville, N.Y:, Įedo rutulio — gegužės 
mėnesį Toronte, Kanadoje.

Ritonė Rudaitlenė, 
IĮ PLD informacijos valdovė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Noltinghame — bal. 10 d.. 11.15 vdl.. Liet.

'Židinyje.
Eccles — balandžio 10 d., 12.15 vai. j 
Halifaxe — 'balandžio 17 d., 4 vai., St. Co

lumbae bažn., Highroad Wil Lane. " 
Manchesteryje — balandžio 24 d., 12.30

vai- ’■ . -.i ■
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