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AMERIKOS KATALIKAI UŽ 
KUN. ALFONSĄ SVARINSKĄ

JAV-ėse išsivystė talaiti įkabinto kun. 
Alfonso Svarinsko gelbėjimo akcija. Jis 
buvo 1983 sausio 26 suimtas už tariamą 
antikonstitucinę veiklą.

Kun. Svarinskas, vienas iš Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Katalikų Komiteto steigėjų, 
’ ų trečią kairią eina Gulago kelius už Tė
vynę ir Bažnyčią. Jis yna atkalėjęs 16 me
tų sovietiniuose lageriuose.

LKB Kronikos Nr. 56 skelbia, kad kun. 
Svarinsko areštas akivaizdžiai įrodo, jog 
„sovietinė valdžia jaučiasi laibai silpna, 
o Lietuvos Katalikų Bažnyčioje ir kiekvie
name aktyvesniame dvasiškyje mato mir
tiną savo priešą“.

Tūstančiai Amerikos katalikų šiuo me
tu siunčia užadresuoitus atvirukus sovietų 
ambasadoriui Dobryniniui į Washingtong. 
Juose reikalaujama, kad kun. Svarinskas 
būtų skubiai paleistas.

Atviruke rašoma kad „Kun. Svarins
kas tik praktikavo savo garantuotą teisę 
l sąžinės laisvę. Malonėkit jam leisti su
grįžti į pastoracinį darbą“.

Lietuviai platina šiuos atvirukus savo 
bei kitataučių parapijose, soiidarizuodia- 
su Lietuvos katalikais, kurie taip pat, re
aguodami į kun, Svarinsko neteisėtą areš
tą, renka parašus po protesto raštu Andro 
povui.

Šalia to įtakinga organizacija, veikianti 
JAV-ėse — Katalikų Lyga už Religines 
ir Civilines Teises — pasiuntė 26,-000 atvi
rukų savo nariams, -raginid-amia juos 'atvi
rukus pasirašyti ir pasiųsti. Vienas iš šios 
organizacijos direktorių pasakė: „Mes, 
kaip organizacija, kuri gina katalikų tei
sę nebūti cplšmeižtiems bei išjuokiamiems 
ar diskriminuojamiems už įsitikinimus, 
negalime nuošaliai stovėti kai -broliui ka
talikui už geležinės uždangos gresia įkali
nimas trečią kartą už religinius įsitikini
mus!“

Vyskupais Vincentas Brizgys parašė laiš
ką Visiems Amerikos vyskupams raginda
mas, kari jie savo .ruožtu .padėtų kun. Sva
rinskui.

„Maloningai jus prašau priimti rezoliu
ciją už kun. Svarinską atein-ančioj vysku
pų konferencijoj“, rašo vyskupas Brizgys, 
.kurioj kun. Svarinsko areštas būtų iškel
tas kaip sovietų represijos pavyzdys prieš 
visus Lietuvos katalikus“. (LIC)

SENATORIAI DAMATO IR PERCY 
LIETUVOS {NEPRIKLAUSOMYBĖS

TEMA
Sausio 26 d. JAV-ių Sen-aite pristatyda

mas ,,Lietuve s Nepriklausomybės Dienos“ 
rezoliuciją, senatorius D‘Amato (D/NY) 
pareiškė, jog būtina, kad Amerika pasiųs 
tų „aiškų ir stiprų signalą 3.2 milijonams 
lietuvių, gyvenančių Sovietų tironijoje, ir 
kad mūs vyriausybė ir toliau remtų Lie
tuvos nepriklausomybės reikalą“. D'Ama- 
to ragino savo kolegas prisidėti prie jo ir 
išreikšti paramą „kovoj ant i ams Lietuvos 
gyventojams“ ir ,.-pasipiktinimą tebesitę
siančia Sovietų hegemonija Pabaltijo sri
tyje“. Vasario 3 d. senatorius D‘Amato pa
smerkė kun. Svarinsko suėmimą kaito dar 
vieną „akiplėšišką“ Helsinkio sutarties 
pažeidimą.

Senatorius Percy (R/Ill.) vasario 16 d. 
JAV-dų Senate pasakė kalbą Lietuvos Ne
priklausomybės Dienos proga. Jis prisimi
nė savo apsilankymą Pabaltijo šalyse 
1966 mėtaii’s. Jam -grįžus į Maskvą, jį 
Kremliuje paklausė, ar jis vizitavo „mūsų 
vyriausybes Latvijoje, Lietuvoje ir Esti
joje?“ Percy atsakė: „Ne, dėl labai napras 
tos priežasties. Mes JAV-ėse nepripažįs
tame, kaid tie -asmenys sudaro vyriausybę. 
Jie nėra piliečių išrinkta vyriausybė. Jie 
primetė save ir savo valią -ant laisvų Lat
vijos Lietuvos ir Estijos gyventojų“.

(Elta)

TAIKOS PREMIJOS (PASIŪLYMAS
Britų Barbo partijos atstovas- Europos 

parlamente Alfred Lom-as (Rytų Londono 
rinkiminė apylinkė) pasiūlė rezoliuciją, 
kad Nobelio talkos premija būtų paskirta 
„Greenlham Common moterims“, įkurtos 
protestuoja prieš branduolinių raketų bar
dų steigimą D. Britanijoje. Visi septynio
lika britų darbiečių pasirašė pasiūlymą.

Pažymėtina, kad Alfred Lomas buvo v-ie 
nintėttis oritų Darbo partijos atstovais, ku
ris baisa v j prieš Baltijos kraštų rezoliu
ciją Europos parlamente, o jo riinigiimiinėje 
apylinkėje gyvena daugiausia senosios 
emigracijos lietuvių.

Antanui Repšiui mirus, 
jo žmonai Stasei, dukterinis, sūnui 

ir jų Šeimoms 
reiškia gilią užuojautą 
DBLS Stoke-on-Trent 

Sk. Valdyba ir Mariai

Lenkija
L. WALĘSA VĖL SUIMTAS 

IR (PALEISTAS
Lech Walęsa, uždraustos lenkų Solida

rumo organizacijos lyderis, turėjo pasima
tymą -su kitais tos organizacijos veikėjais, 
esančiais pogrindyje. Apie tai painforma
vo spaudų Danuta-, Walęsos žmona-. Ji pa
sekė, kad jie aptarė dabartinę krašto pa
dėtį -ilr suderino savo pažiūras.

Už pasitarimus su po-grin-džiu, Lech Wa- 
lęse gaišių būti- saugumo organų tardo
mas. Bet karinės valdžios atstovas Jerzy 
Urban, Varšuvoje pasakė, kad ,,nėra to
kio įstatymo, kuris uždraustų kam nors 
susitikti siu kuo nors“. Toks susitikimas 
galėtų būti skaitomas nelegaliu, jeigu bū
tų planuojamais nusikaitimas. Bet jis pa
sakė: „Solidarumas nebeegzistuoja ir -p. 
Walęsa yra privatus -asmuo“. Tašiau balan 
d-žio 13 d. L. Walęsa buvo suimtas ir tar
domas. Po 5 vai. vėl paleistas.

Kaip žinoma, paskelbus Lenkijoje ka
ro stovį 1981 m. gruodžio 13 d., penki bu
vę Solidarumo veikėjai išvengė arešto, ir 
šiuo metu jie vadovauja pogrindžio dar
bininkų koordinaciniam. komitetui TKK. 
To komiteto nariai yra Bogdan Lis, Zbig
niew Buj-ak, Wlaidyslaw Hardek, Josef 
Pinior ir Eutgeniusz Szumyko. Jie vra sau
gumo organų paieškomi.

SOLIDARUMO PROTESTAS
Lenkijos pogrindžio vadovybė, kuri bu

vo susitikusi su Lech Walęsa, balainldžib 
14 d.Varšuvoje išplatino užsienio žurna
listams atsišaukimą, kurtį pasirašė penki 
koordinacinio komiteto TKK nariai.

Jie kviečia į protesto demonstracijas 
gegužės 1 dieną, tikslu parodyti lenkų tau 
-tos vienybę prieš vyriausybę.

L. Walęsa, kurio žmona buvo balandžio 
14 dieną tardoma, bet paleista-, aitsišauki- 
m,- nepasirašė.

L. Walęs-os žmona per tardymą pasakė 
milicijiai, kad ji nieko nežino, ką jofe vy
ras velkė per savaitgalį, kai jo nebuvo na
mie.

Abu grįžo į Londoną.

SOV. RUSIJOJE
SUĖMĖ PAGALBOS FONDO 

ADMINISTRATORIŲ
Sovietų KGB pareigūnai prieš keletą 

dienų suėmė Sergejų Chodorovičių, admii- 
ni-straivulsiį Aleksandro Solženicyno fondą 
Sovietų disidentams ir jų glilminėms šelpti.

i-š disidentų Maskvoje sužinota* balan
džio 10 d., kad S. Shodorovičiaus bute bu
vo padaryta krata ir jislbuivo suimtas. Jis 
yia 42 m. amžiaus ir dirbo kompiuterių 
programuotoju.

SIBIRO (PABĖGĖLIAI APLEIDO 
JAV AMBASADĄ

Sovietų religinės -grupės 6 nariai, kurie 
gyveno JAV Maskvos ambasadoje penke
rius metais, pagaliau apsisprendė grįžti 'į 
savo namus Sibire, turėdami vilties, kad 
iš ten Sovietų valdžia leis jiems išvykti į 
užsienį.

Lydijos Valščenkos išvykusios -tokiu 
būdu lį užsienį, sesuo Lliuba pasakė: ,,Die
vas yra mūsų pusėje. Mes turime Juo pasi 
tikėti“. Jos motina Augustina Valščenka 
pasakė, kad apleisdami ambasadą, jie la.- 
bri rizikuoja. „Gailimas daiktas, kad mus 
suims, pakeliui į namus“.

Su tekiomis abejonėmis pabėgėliai balan 
džio 12 d. išėjo iš JAV ambasados kiemo 
į gatvę.

DRAUGIŠKAS VIZITAS
Balandžio 12 d. į Maskvą atvyko buv. 

Britanijos miin-. pirm. Sir Harold Wilson, 
kuris Sovietų sostinėje buvo draugiškai- 
sutiktais.

Sir H. Wols-on yra britų valdžios remia
mos organizacijos ,D. Britanijos — Sov. 
Sąjungos draugijos“ -pirmininkas. Kaip 
toks, jis vra Sovietų draugijos „draugys
te i su žmonėmis llš svetimų kraštų“ sve
čias. Todėl jis yra apgyvendintas specia
lioje. d'ačoje Lenino kalvose.

Britų delegacija-, kuri Šiuo metu lanko 
Sov. Sąjungą, yra taip pat Sir Fitznoy 
M-aclean ir Mr. John Roberts. Jie susitiks 
su Sovietų pareigūnais, kuriems yra paves 
ta užsienio politikos reikalai, ir aplankys 
Taškentą bei Sam-arkandą vidurinėje Azi
joje.

KLAIPĖDA MASKVOS 
STRATEGINIUOSE PLANUOSE

Savaitraščio Newsweek (1983.11.28) ži
niomis, Sovietų Sąjunga 1986-ais metais 
pradės operuoti keltų liniją tarp Klaipė
dos ir Ruegeno salos. Rytų Vokietijoje. 
Ta-is keltais bus pristatomi kariniai reik
menys. įskaitant traukinių vagonus. Va- 
.earų žinovų nuomone, krizės atveju Mask 
va sugebės greitai sustiprinti savo pajė
gas Rytų Vokietijoje, aplenkdama nepati
kimą Lenkiją. (Elta)

ATENTATAS SOV. INTERNACIONALO 
KONGRESE

Balandžio 10 d. Aūbufelros viešbutyje, 
pietų Portugalijoje, kur vyko Socialistų 
Internacionalo kongresas, tapo nužudytas 
dr. Issam Sairtavi, Palestinos išlaiSvin-ilmo 
organizacijos PLO nuosaikus veikėjas.

Jis buvo atvykęs į kongresą ir ketino pa 
sakyti kalbą Palestinos klausimu. Jam bu
vo leista dalyvauti kaip stebėtojui-, bet Iz
raelio darbo partijos lyderiui Peresui už
protestavus, nebuvo leista kongrese kalbė
ti. Kongresui besibaigiant, viešbučio prie
angyje Palestinos teroristas -keliais šūviai 
nužudė dr. Sartavi ir sužeidė jo pialydiavą.

Žudikas išbėgo iŠ viešbučio ir pasislėpė. 
Vėliau įtariamas asmuo buvo suimtas Li
sabonoje. Atsakomybę už nužudymą pa
siėmė Fath sąjūdžio revoliucinė grupė, ku
ri Damaske, -Sirijos sostinėje paskelbė pa
reiškimą: „Mums malonu pranešti kad 
mums pavyko įvykdyti nusikaltėliui ir iš
davikui mirties sprendimą? „Grupė apkal
tino dr. Šariatų buvus Amerikos, Izraelio 
ir Britanijos žvalgybos pigiu tarnu.

Dr. Sartavi buvo PLO lyderio Arafato 
bendradarbis, ieškojęs būdų susitartiii su 
Izraeliu Palestinos Mausimu. Tas buvo 
nepriimtina PLO ekstremistams.

Soc. Internacionalo kongresas, -kuris tę
sėsi nuo balandžio 7 iki 10 dienos, svarstė 
socialistų atsakymą į pasaulio krizę. Dar
botvarkėje tarp kitų klausimų buvo kon
fliktų treėiia'jąme pasaulyje klausimas, sau 
gumas, taika ir nusiginklavimas.

VID. RYTAI
IRANO — IRAKO KARAS TĘSIASI
Iranas ir Irakas praneša -apie sunkiąs 

kovas tėbevykstančias tarp abiejų valsty
bių kartinių pajėgų Amaros ir Taųeh ra
jonuose. Iranas s>ako, kad- jų kariai užmu
šė ar sužeidė 4500 irakiečių- ir išlaisvino 
aip-ie 60 kiv. mylių iš Irako okupacijos,

Irakas, iš antrols pusės, praneša kad jų 
kariuomenė visiškai sutriuškino priešo 
ofensyvą ir tūkstančiai- -iraniečių buvo už
mušta. Abi pusės sakosi įpiaėmusios per 
300 belaisvių.

NAFTA TERŠIA PERSIJOS ĮLANKĄ
Balandžio 4 d. Iranas atmetė Irako „ri

botų paliaubų“ pasiūlymą, p-aigal kurį neu
traliems specialistams būtų leista sutaisy
ti Persijos įlankoje naftos šulinius, iš ku
rių niaitai veržiasi' į jūrą.

Subombardavus naftos įrengimus jūro
je, per pastaruosius 3 mėnesis nafta užter
šė 7500 kv. mylių jūros paviršiaus, naikin
dama gyvūniją ir sudarydama pavojų pa
jūrio į-rengimaims kaimyninėse valstybėse.

Specialistai, susirinkę Kuwaite, tariasi 
kokiu būdu sustabdyti naftos veržimąsi, 
bet to negalima padaryti- kol tame rajone 
vyksta karo veiksimai.

D. Britanija
LONDONAS NENORI SOVIETŲ 

FESTIVALIO
Britų konservatorių grupė Londono 

miesto taryboje sustabdė tarybos delegato 
lordo Birkeffo vizitą į Maskvą, kur jis tu
rėjo nuvykti deryboms dėl Sovietų festi
valio, kurį Darbo partijos grupė planavo 
1984 metams Londone.

Konservatoriai pareikalavo sušaukti ta
rybos teisinės komisijos posėdį šiam klau
simui svarstyti. Meno ir pramogų komisi
jos narys R, Hughes pasakė: „turint ome
nyje Sovietų režimo brutalumą santykiuo
se su mažomomiis Sov. Sąjungoje Ir aiškų 
ekspansionizmą į k aimyninius kraštus, 
mes neprivalome to režimo atstovams leis
ti šokti -mūsų krašte, kol jie neišmoks ne
trypti kitų tautų teisių“.

BRITANIJA TURĖS NAUJAS MONETAS
Nuo balandžio 21 d. Britanijos bankai 

išleis apyvarton naujas auksinės spalvos 
vieno svaro sterlingo monetas. Jos yra nu 
kaltos iš -vario, nikelio ir ciniko lydinio.

Vien-oje pusėje yna karalienė Elžbietos 
11 portretas, o antroje — valstybės herbais.

Šalia naujų monetų apyvartoje bus ir 
pepierin-iai banknotai.

NEGRAS r— ČIKAGOS (BURMISTRAS
Balandžio 13 d. rinkimuose Čikagos 

miesto buitmdstau buvo išrinktas demok
ratų partijos kandidatas, negras Harold 
Washington. Jis gavo 52 nuošimčius bal
sų. Respublikonų partijos kandidatas bu
vo Bernard Ejpton-, žydų tautybės milijo
nierius. Jis gavo 48 nuošimčius -balsų.

Tokiu būdu Čikaga pirmą kantą istorijo 
je turės juodą burmistrą. Jis- bus pakvies
tas 'į Lietuvių Dienas, kurios šią vasarą 
ruošdamos Čikagoje, liet, išeivijos sosti
nėje.

Mirė Prel. J. Gutauskas
Balandžio ;^0 d. Glasgowe j.eidamas 87 

metus amžinai užmerkė akis nrel. Juozas 
Gutauskas, Škotijos lietuvių dvasios va
das, visuomenės veikėjas, buv. D. Britani
jos Liet. Bendruomenės Tarybos pirminin
kas, žurnalistas ir poetas.

Gimęs 189C metais jotvingių kraSte, Laz 
dljų par., Seine aipskr., Juozas Gutauskas 
mokėsi Seinuose ždtomiire, Friburge ir 
Mu-ensteryje (Vokietijoje). Nuo 1934 m. 
ė-jo Škotijos lietuvių dvasios vado parei
gas ir ilgus metus redagavo savaitraštį

,,Išeivių Draugas“. Prieškariniais- laikais 
laikais bendradarbiavo Ateityje ir Židi
nyje.

Dirbdamas visuomeninį darbą, kun. J. 
Gutauisfcas buvo suorganiaavęs Škotijos 
Lietuvių tarybą, 1940 metais — Škotijos 
li-cituivių Lietuvai -gelbėti fondą. Įsteigus 
D. Britanijoje Lietuvių Bendruomenės or
ganizaciją, buvo išrinktas L.B. Tarybos 
pirmininku.

Kun. J. Gutauskas turėjo poeto sielą ir 
liUosla-ilklu- rašinėjo eilėraščius. 1964 m. jo 
kūryba buivo atspausdinta- rinkinyje „Ži
lam plaukui“.

Prieš kelioliką metų kun. J. Gutauskas 
buvo pakeltas į prelatus, bet pastaruoju 
mietu, dėl įsusilpnėjusios -sveikatos, turėjo 
apsigyventi poilsio namuose, Glasgowe ir 
atsisakyti nuo visuomeninio darbo. Sekma
dienį, balandžio 10 d. rytą -buvo rasta-s už
migęs amžinu miegu.

Amižilnią atilsį suteik jam-, Viešpatie!

SV. KAZIMIERO JUBILIEJAUS 
KOMITETAS PRAPLĖSTAS

Šv. Kazimiero Metų Komiteto Pirminin
kas, inž. Vytautas- Votertas praneša, kad 
kun. Algimantas Bartkus sutiko įeiti į 
Šv. Kazimiero Metų Komitetą, kaip ryši
ninkas su lietuvių Šv. Kazimiero Metų 
Komitetu Romoj.

Šv. Kazimiero 500 metų mirties Jubilie
jus bus atšvęstas Romoje ir visame pa
saulyje -sekmadienį 1984 m. kovo 4 d. 
Kun. Bartkus padės koordinuot pasaulio 
lietuvių viešnagę Romoje.

Šimtai- lietuvių iš viso pasaulio žalda su
sirinkti Š-z. Petro Bazilikoj Romoje tą die
ną. Papiežnus kviečiamas atnašauti Šv. 
Mišias ir įtarti žodį lietuviams.

Kun. Bartkus Jubiliejinių Metų Komi
teto įpareiguotas su Romu Keziu, Vytis 
Kelionių Biuro savininku, pasirūpinti-, kad 
lietuviai; atvykę į Romą galėtų patogiai 
drauge apsigyventi- arba Villa Lit-uana-, 
Lietuvių Kolegijoj, arba kitame patogia
me viešbutyje prieinama kaina.

Technllšlkus kelionės reikalus ekskursi
jai ilš New York‘o tvarkyt komiteto pa
kviestas 'apsiėmė Romas Kezys su savo 
Vytis Travel Bureau, kuri randa-si 2129 
Knapp St., Brooklyn-, New York. Teleftonas 
312 769,-3300.

AUSTRAI UOS VALDŽIA IR SENATAS 
REMIA PABALTIJO BYLĄ

1982 m. gruodžio 14 d-. Australijos Sena
tas vienbalsiai priėmė rezoliuciją, įparei
gojančią Australijos vyriausybę kelti Pa
baltijo laisvo apsisprendimo klausimą 
Jungtinėse Tautose. Gruodžio 17 d. Austrą 
lijos reikalų mUnisteri-s A.A. Street laišku 
padėkojo A. Pociui ir B. šauliui už Austrą 
lijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Val
dybos ir Pabalt'iečių Tarybos išleistą „Žmo 
gaus Teisių Dienos Atsišaukimą“. Jis pa
brėžė, kad- Australija nepripažįsta Pabal
tijo valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą 
Je jure; nors Sovietų Sąjunga šiuo metu 
„efektyviai kontroliuoja Pabaltijo valsty
be“, Australijos vyriausybė .jokiu būdu 
nelaiko Sovietų valdžios tenai teisėta“ ir 
„nemano (keisti savo politikos Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu“. (Elta-)

PASAULYJE
— Gegužės mėn. Vakarų Berlyne įvyks 

V. Europos taikos sąjūdžio organizacijų 
konferencija. Manoma-, kad Kremliaus 
konltrolfuojaunas Soviėtų Taikos Komite
tas ir jo Skyilai satelitų kraštuose toj ton 
ferencijoj nedalyvaus. Maskva yra nepa- 
ter.kiinita V Europos taikos ir branduolinio 
nusiginklavimo šalininkų nusistatymui žmo 
gaus teisių atžvilgiu ik rėmimu talkos ak
tyvintų Rytų Europoje.

■— Britų karo policija V. Vokietijoje su
ėmė kelis sovietų kiairitn-inlkus, kurie auto
mobiliu važinėjo netoli vienos brandu dili
nės jėgainės

— Vatikanas elkskamunikavo dabar Is
panijoje buvusį Pietų Vietnamo Hue ar
kivyskupą, 86 m. Ngo Dinih. Jils neteisėtai 
pakėlė į vyskupus tris kunigus. Tie kuni
gai taip pat buvo ekstomutnllkiuoti

— Kai kurie Argentinos generolai reikia- 
la-uija buvusį prezidentą gen. Galtieri teis
ti karo teisme.

— Nikaragvoj nužudyta- EI Salvadoro 
sukUėliių organizacijos viena steigėjų ir 
lyaerių, 54 m. mokytoja M. A. Mentes. Par 
tizanų eilėse ji buvo vadinama komendan
te Ana Marija. Paskutiniais mėnesii-aiis ji 
gyvento netoli Managuos.

— Jlugoslavijoje prekių kainos kovo 
mėn. pakilo 2.6 proc. Infliacija buvo 31.2 
prote.

— D. Britanijos bankai nori, kad iš apy 
vartos būtų išimta maža vertės turinti pu
sės peno monetai kuri apsunkina sąskai
tybos darbą. Pvz., suskaičiuoti- 20 svarų 
vertės pusponių krūvą, bankui kainuoja 
apie 7 svarus. O tų puspenių apyvartoje 
yra 2.5'36 milijardai.

— Pensirankas buvęs Worthiingo, D. 
Britanijoje, prekybininkas, F. Wenham, 
savo -testemente užrašė 2.000 svarų vieti
nis aludės vedėjui ir patarnautojams, ku
rie per 50 metų kasdien jį aptarnavo -ailiuni, 
o paskutiniaisiais jo gyvenimo metais teli- 
k<- nemokamą transportą troškuliui numal
šinti.

— Br-itų Krašto Apsaugos ministerija 
atmetė 1982 m. Nobelio literatūros premi
jos laureate G.G. Marquez kaltinimus, kad 
Falklaindo salų karo metu britų kariai prie 
v."t tavo ii’ niekino savo priešus. Ypač kal
tinami Gurkhas (Nepalo savanorių) -ba
taliono kariai, kurie, esą pjaustė -gaivas 
argentiniečiams.

— Peru maoiista'i partizanai Andeano 
provincijoj nužudė apie 80 kaimiečių, 
puolė Lucanamarcos miestelį, uždegė pa
status ir žudė žmones.

— Arizonos observatorijos astronomai- 
pastebėjo ik" šiol nematytą naują galakti
ką. Apskaičiuota, kad ji randasi apie 10 
milijardų šviesos metų nuo Žemės.

— Rytų VcCcieitijoje vyksta tarptautinė 
konferencija, kurioje nagrinėjamos Karlo 
Markso teorijos. 140 kairiųjų partijų ir or
ganizacijų atsiuntė savo delegatus.

— Sovietų TASS paneigė Vakarų prane
šimus, jog Gruzijos disidente Naši Shaimia 
ne-uri buvo uždaryta į psichiatrinę ligoni
nę, ten sumulšt-a mirė sausio 22 d.

— Japonų miin. pirm. Y. Nakiasone griež 
tai paneigė sovietų užsm reikalų min. Gro 
mykąs teigimą kad JAV laiko brandudl'i- 
n-ius ginklus Japonijos teritorijoje, todėl 
ir Sov. Sąjunga turi teisę turėti vidutinio 
nuotolio raketas Sibire. Tokijo pasitari- 
muese jaoon-al reikalavo, jog sovietai ati
trauktų savo SS-20 raketas iš Sibiro.

— Anglas M. Ryder pastatė oasauliio re
kordą, suvalgydamas svarą jauniklių un
gurių per 29.7 sekundes.

— Kinija -griežta-i protestavo prieš JAV 
nutarimą suteikti politinio prieglobsčio 
teisę kilnų teniso žvagždei Hu Na. Dabar 
laikinai m traukti visi sportiniai ir kultū
riniai ryšiai.

— 6.000 šveicarų, pradėję protesto prieš 
branduolines raketas žygį Bazelyje, niužy 
gisvo į V. Vokietiją.

— Argentinoje .Malvinų dienos“ ilškiU- 
rrčs ir kariuomenės paradas sukėlė mažės 
nlį žmonių dėmesį, negu -kitą dieną Buenos 
Aires įvykusios prieš vyriausybę demons- 
tracijos, -kunioms .vadovavo praėjusio Ikaro 
veteranai.

— Nukertėjusiems nuo karo F-aUklando 
salų -gyventojams britų val-dža išmokėjo 
2 mil. svarą. Eš viso buvo paduota 561 pa
reiškimas kompensacijoms gaiuiti.

— JAV Harvardo universtitetas suteikė ’ 
garbės doktoratą L. Valensai. Jis nevyks
; suteikimo iškilmes, nes lenkų valdžia su 
Ii neteisti sugrįžti į Lenkiją.

— Londono Christie varžytynėse parduo 
tas per karą pasižymėjusio karvelio meda
lis. Tas karvelis 1942 m. iš Danjos atnešė 
svarbią žinią, atlikęs 480 mylių skridimą. 
K Pas. kare britų kariuomenės speciali 
karvelių tarnyba vykdė 16.554 misijas. Tik 
1.842 karveliai grįžo. Pastebėtus karvelius 
vokiečiai šaudė.

— Kremlius išspausdino 100 psl. propa„ 
gandinę brošiūrą „Kaip išvengti grėsmės 
Europai“. Tūkstančiai egzempliorių anglų, 
vokiečių, prancūzų, Italų, ispanų ir olan- 
.ų kalbom bus platinami- V. Europoje.
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NAUJOS KNYGOS
BALTUOS KRAŠTŲ POKARIO METŲ 

ISTORIJA
Neseniai (pasirodė Romualdo Misiūno Ir 

Reino Taaigeperos istoriografinė knyga 
kalba apie Baltijos kraštus: ,,The Baltic 
States: Years of Dependence, 1940—1980“. 
Autoriai — lietuvis R. Misiūnas dirba is
torijos proJesoriumi JAV Yale universite
te, o estas, R. Taagepera, užima telkias 
pat pareigas Kalifornijos universitete.

Knyga buvo parašyta anglų leidėjui 
Christopher Hurst užsakius ir yra-, lyg, 
Georg von Rouch (knygos „The Baltic 
States: The Years of IrudeDence, 1917— 
1940“ tęsinys. Tai pirmas toks stambus ir 
išsamius mokslinis veikalas anglų kalba 
apie Baltijos Salių politinį, ekonomini, kul 
tūrinį Ir socialinį pokario mato gyvenimą.

Aptariamosios knygos įvade autoriai pa 
žymi, kad) jie, kaip ir istorikas G. von 
Rauch, Baltijos šalis, dėl jų panagaus is
torinio likimo, traktuoja kaip bendrą ge.- 
oekonomSių vienetą. Savo nuomonę pagrin 
džia tuo faktu, kaid dabar pačios Baltijos 
šalys, labiau negu kad tarpkariniu metu, 
jaučia juos vieniĮjanitiį bendrumą, kuris, 
savo ruožtu' jas išskiria iš 'Sovietų visu
mos. Jų bendrumą apibūdina, iš Istorinės 
perspektyvos žiūrint, dar visai neseni 
įvykiai, skaudžiai palietę visas tris 'Balti
jos šalis: sovietų okupacija, kolektyviza
cija, masiniai išvežimai į Sibirą, naciona- 
linės kultūros suso vie tin imas rusifikaci
ja ir 1.1.

Be mihėtų bendrumų, autoriai pažymi 
:r ryškius skirtumus tarp Baltijos kraštų 
jų pokario meto vystymesi. Pvz., jei Lie
tuva išvengė politinio komunistų partijos 
eilių „švarinamo“, tai Estijoje tas įvyko 
1950 m., o Latvijoje — 1959 m. Be to. Lie 
tuvoje sovietinimas turėjo esminių skir
tumų nuo Estijos ir Latvijos jos sovieti- 
nimo: vėlesnis Lietuvos industriializavi.- 
mas, vietinės komunistų partijos naciona
linė kadrų sudėtis, (palyginus su 'Estijos ir 
Latvijos komunistų partijomis, kurių ei
lėse buvo daugiau rusų ar surusėjusių es
tu ir latvių, gyvenusių emigracijoje — Ru
sijoje, ir po sovietinės okupacijos sugrįžu
sių, ar tai Maskvos paskirtų užimti pos
tus valdymo 'aparate) ir reikia paminėti 
didelį Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaid
menį nacionaliniame pasipriešinime, ko 
negalima pasakyti apie Liuteronų Bažny
čią Estijoje ir Latvijoje, kur, kaip kad 
teigia autoriai „ryšium su ilgalaike vokie„ 
čių priespauda, niekada nebuvo populiari 
vietinių gyventojų tarpe.“

Knygą sudaro 6 skyriai, atspindintys 
tam tikrą pokarinį laikotanpį Baltijos ša
lių gyvenime. Pats periodų suskirstymas 
yra originalus ir gerai motyvuotas1.

Pirmame, įžanginiame skyriuje, autoriai 
pateikia trumpą Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos istorijos apžvalgą — nuo istorinių iš
takų iki 1940 m.
Antraštė skyrius, pavadintas „Karo me

tai“, apima 1940—194r metų laikotarpį, 
.lame aprašoma Sovietų Baltijos šalių 
Okupacija-, po jos sekusi pirmoji deporta
cijų banga, karo pradžia, vokiečių okupa
cija ir sovietų sugrįžimas. Autoriai patel- 
Jriia daug statistinės medžiagos apie ištrė
mimus, mobilizuotą karių skaičių į vokie
čių darbo stovyklas, o taip pat apie demo
grafinius pakitimus 'aprašomose1 šalyse. 
Palyginimui, įdomu pažymėti, kati pagal 
autorių apskaičiavimus, Baltijos tautos 
po II-ojo Pasaulinio karo neteko apie 20% 

F. Neveravičius

Romano fragmentas

Kapitons atsikėlė, priėjo prie lango, pažvelgė 
pro jį ir staiga atsigręžęs, tarė, primygtinai pabrėž
damas žodžius:

— Jūs turite viską apie jūsų įstaigos tarnauto
jus žinoti.

— Bet... iš kurgi...? Kaip... — bandė sakyti 
Raibys.

— Ir man apie viską pranešinėti! — pridūrė 
kapitonas, čia pat vėl klausdamas: — Jūs vedęs, tu
rit dvylikos metų sūnų?

— Taip.
— Jūsų žmona ir vaikas gyvena Kaune?
— Taip.
— Kodėl nekartu su jumis čia?
— Žadėjau juodu atkelti... bet... užėjus nera

miems laikams... — aiškinosi Raibys, jausdamas, 
kad sako ne tai, kas reikėtų sakyti.

— Kas per neramūs laikai? Dabar čia bus ra
miausi laikai. Kur tarybinė valdžia, ten visuomet 
taika ir ramybė. Laimingi jūs esat patekę į didžiu
lę Tarybų Sąjungos šeimą. Pasaulyje siautėja impe
rialistinis karas. Jūs, maža tauta, patektumėt į ka
ro sūkurį ir būtumėt nušluoti nuo žemės paviršiaus, 
jeigu ne Tarybų Sąjungos jums ištiesta pagalbos 
ranka. Dabar, Didžiojo Stalino globojami, galėsit 
ramiai gyventi bei kelti savo ekonominį ir kultūri
nį lygį. Tačiau Tarybų Sąjunga turi daug priešų. 
Jų yra ir jūsų, lietuvių, tarpe. Visi sąmoningi pilie
čiai, visi dori žmonės tur padėti mums liaudies ir 
Tarybų Sąjungos priešus dešifruoti, izoliuoti, kad 
jie netrukdytų tarybinei valdžiai dirbti liaudies ge
rovei. Tokios pagalbos mes laukiame ir iš jūsų, 
drauge Raibį, — staiga atsigręžęs nuo lango, pasa

kė ten stovįs vyras ir įsmeigė į Raibio veidą švie
sių blankių akių žvilgsnį.

Raibį nupurtė viduje šiurpas. Kiekvienas ano 
sakomas žodis smigo į galvą ir pančiojo jo valią.

— Iš jūsų, drauge Raibį laukiame uolaus bend
radarbiavimo, dešifruojant liaudies priešus, — pa
kartojo vėl anas, nenuleisdamas žvilgsnio nuo Rai
bio veido.

— Bet... bet, drauge... aš nežinau, nežinau, 
kas tie liaudies priešai... kaip juos atskirti... — 
mykčiojo nesusigaudydamas.

— Kiekvienas, kurs kenkia arba dėl savo kil
mės, turėtų turtų, turėtos buržuaziniais laikais aukš
tos tarnybos ar stačiai dėl savo galvosenos galėų 
kada nors kenkti tarybinei valdžiai, tas yra liaudies 
priešas ir turi būti izoliuotas arba sunaikintas. Aiš-

— Nevisai, atsakė Raibys.
ku? — dėstė vyras.

— Klausykit, drauge Raiby, nevaidinkit neiš
manėlio. Jūs esat apsišvietęs žmogus. Kokį mokslą 
esat išėjęs?

— Tris klases viduriniosios mokyklos.
— Na, matot. Esat pamokytas, raštingas. Ta

rybų Sąjungoje tokiems kelias atviras, kad ir į 
aukščiausias vietas. Tik reikia sugebėjimo, energi
jos ir geros valios. Ką gi jūs turėjot buržuaziniais 
laikais? Ką pasiekėt? Esat sargas, pasiuntinys, įs
taigos pastumdėlis. Dabar kas kita. Jei sugebėsit 
nusipelnyti, kažin... gal netrukus būsit tos pačios 
įstaigos sekretorius. O su laiku ir dar aukščiau... 
Ir pilietinę pareigą atliksit, — dėstė vyras dabar 
apžergęs kėdę, pasidėjęs rankas ant atkaltės ir ne
nutraukiamai sužiuręs į Raibį.

Tas tylėjo.
— Nemanau, kad esu tinkamas tokiam dar

bui, — pagaliau įstengė pasakyti.
— O kodėl ne? čia kaži ko nereikia. Smul- 

kesnėm instrukcijom jus aprūpins draugas Jožiko-

vas, — šyptelėjo vyras, rodydamas į kapitoną
— Nemanau, kad tiksiu tokiam darbui, — pa

kartojo Raibys.
Kapitonas pasirausė raštuose ir, išsitraukęs vie

ną pasakė:
— Patarčiau draugui Raibiui prisiminti šiuos 

gyvenimo momentus: 1919 metais Raudonosios Ar
mijos kovotojas, tais pačiais metais dezertyravęs ir 
įstojęs į buržuazinės Lietuvos kariuomenės Panevė
žio batalioną, vėliau 4p. pulką. 1920-21 m. vyres
nysis puskarininkas 9p. pulke. Išėjęs 1922 m. iš ka
riuomenės, įstojo į šaulių Sąjungą, kur išbuvo ak
tyviu Kauno Būrio nariu ligi tos Sąjungos panai
kinimo. Apdovanotas Nepriklausomybės Dešimt
mečio ir šaulių Sąjungos medaliais.

Civiliais drabužiais vyras gergždžiamai nusi
juokė ir pridūrė:

— Visko to per akis pakanka draugui Raibiui 
kvalifikuoti liaudies priešu. Tada... vargu ar jo by
la pasibaigtų izoliavimu.

— Nepamirškit, Raiby, taipgi ir to, kad Kau
ne, Lelijų gatvėj, 14 Nr. gyvena jūsų žmona ir sū
nus, — pasakė dar kapitonas.

— Raibys, panarinęs galvą tylėjo. Tvinkstan
čiom ir atslūgstančiom bangom kraujas plakė jo 
smegenis.

— Bet galėtų būti ir kitaip. Nemanau, kad 
truktų ilgai, kol draugas Raibys pasiektų sekreto
riaus vietą įstaigoj, kurioj dabar jis tarnauja, — po 
valandėlės vėl atsiliepė vyras.

Jis atsikėlė, susikišo rankas į kišenius ir priė
jęs prie lango, sužiuro vėl pro jį, tyliai švilpauda
mas.

Kapitonas vėl pasirausė raštuose, išsitraukė 
vieną, pakišo jį Raibiui ir tarė

— Pasirašykit...

(pabaiga)

savo gyventojų, kai tuo tarpu Vokietija tik 
5V, Sovietų Sąjunga — 9% 'ir tik Lenki
ja priartėjo prie panašaus skaičiaus.

Trečiasis skyrius apima 1945—1953 me 
tų laikotarpį, arba pokarinį Stalinizmo pe
riodą. Jame ypač plačiai aprašomais nacio 
n alinis pasiprielšinilmas Lietuvoje, o taip 
pat partizaninė kova Estijoje ir Latvijoje. 
Atvaizduota sovietų priverstinė kolekty
vizacija ir jos pasekmės ūkiui, aprašyti 
suvaržymai kultūrinėje srityje.

Ketvirtasis skyrius pavadintos „Nacio
nalinių kultūrų atgimimas: 1954—1968 m. 
„Jame atsispindi po-stalin'isVilnis periodas 
ir po sekęs vidaus politinis atšalimas, ne
sėkmingos .Baltijos šalių pastangos kovo
je už politinę autonomiją it pergalės, sie
kiant kultūrinės autonomijos, autoriai pa
teikia daug konkrečios medžiagos iš to me 
to kultūrinio gyvenimo apie rašytojus, 
dramaturgus -ir kiltus meno žmones bei jų 
darbus. Padaryta Baltijos kraštų gili so- 
cioekonominė analizė.

Penktasis skyrius apima 1968—1980 me 
tų laikotarpį ir pavadintas .,Centralizaci
ja ir Baltijos šalių „Suvakarėjim'as“. Jame 
pateikiama daug įdloimių faktų iš politinio 
Baltijos šalių gyvenamo, aprašomos admi
nistracijos ir jų vadovai. Analizuojama 
demografinės ir socialinės tendencijos, 
(gyventojų natūralaus prieauglio mažėji
mas, vartojiškos moralės įsigalėjimas, Va 
karų įtaka ir t.t.). Apraišoma Baltijos kraš 
tų ekonomikos pirmaujantis vaidmuo So
vietų Sąjungoje ir su ja susijęs naujas 
reiškinys — aplinkos užteršimas. Išsamiai 
aprašyta pogrindžio veiklai, spaudiniai, 
tautinis — religinis judėjimą® Lietuvoje 
ir neramumai Latvijoje bei Estijoje.

Baigiamajame, šeštame skyriuje, auto
riai pateikia įdomins hipotezes apie gali
mą tolimesnį Baltijos kraštų vytymąsi.

Knygos pabaigoje patalpinta 16 lente
lių su statistiniais- duomenimis, bibliogra
finis sąrašas ir abėcėlini® 'ieškomų žodžių 
sąrašas.

Nors knygoje gvildenamos įvairios Bal
tijos kraštų gyvenimo problemos Iš poli
tinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių 
pozicijų1, reikia pripažinti autorių nuopel
ną, kad jiems pavyko dlitaalmilškai sujungti 
šiuos aspektus ir parašyti vientisą moks
linį veikalą. Knygoje gali' pasitaikyti kai 
kurių netikslumų -apie poterio meto Bal
tijos šalių aktualijas ir tai visiškai' supran 
tama, nes dėl didelės spaudos cenzūros 
Baltijos kraštuose ir negalėjimo pasinaudo 
Ii pirminiais šaltiniais, saugomais (spec- 
fonduose, autoriams iškilo sunkus uždavi
nys, naudojantis antriniais šaltiniais Va
karuose, atkurti kuo galima tikslesnį Pa
baltijo gyvenimo paveikslą.

Ginčytinas yra Baltijos kraštų kovos 
už politinę nepriklausomybę palyginimas 
su seiperatistų -judėjimu Baskijoje, Weise 
ir Bretanėje. Nei viena iš minėtų tauty
bių nebuvo sukūrusi tokios galingos vals
tybės ir neturėjo tokios valstybingumo is
torijos kaip Lietuva.

Baskai, -apie 580 m., po pralaimėjimo 
savo žemių ir vėliau, valdant N a varos, Le
vi karų gotams, dalinai buvo išstumti 'is 
ano ir Kastilijos valdovams, Baskija tapo 
autonomine provincija su ypatingomis tei
sėmis (fueromis), kurias ji 18—19 a.a. 
dailinai prarado. 1936 m. ispanų Respubli
kos žlugimu, baskai neteko autonomijos. 
Baskai dar ir šiandien neturi vieningos 
rašyMnės kalbos, (kiekvienas dialektas 
turi savo literatūrą).

Kalbant apie bretonus, reikia pažymėti,

Atsiųsta paminėti
Šaltinis Nr. 2. 1983 m. pavasaris. Tiky

binės ir tautinės minties žurnalas. Leidžia 
Marijonai ir šv. (Kazimiero S-ga Redaguo
ja kun. dr. S. Matulis, MIC, Nottingham, 
Anglija.

Baltic News Nr. 4, 1983 m. gruodis. Es
tų, latvių ir lietuvių draugijos Tasmainiijo- 
je leidžiamas biuletenis anglų kalba. Gra
žiai leidžiamą biuletenį galima užsisakyti 
parašius šiuo adresu: Baltic News; P.O. 
Bex 272, Sandy Bay, Tasmania, 7005 — 
Australia.

Die RAUTE Nr. 2, 1983 m. balandis - 
birželis. L. etų vos vokiečių leidžiamas biu
letenis Vokiečių kalba. Leidėjų adresas: 
Bumgsltr. 17. 5760 Arnsberg 1, W. Germany.

Ateitis Nr. 10, 1982 m. Atei-tini-nikų Fe- 
doriateijos leiidžlaimas katalikiškos — lietu
viškos orientacijos mėnesinis žurnalas. Re
dagavo Rima r Linas Sidria.i, vyr. red. 
kun. dr. Kęstutis Trimates, Chicago, IL., 
USA.

Akiračiai Nr. 2, 1983 m. vasaris. Atviro 
žodžio mėnraštis. Chicago, IL. USA.

Laiškai lietuviams Nr. 1983 m. kovas. 
Religinės ir tautinės kultūros žurnalais. 
Leidžia Tėvai Jėzuitai, red. Juozas Vaiš- 
nys, S.J. ChitealgO, IL, USA.

kad jilę 'anksčiau buvo įsikūrę Comwalle 
(D. Britanijoje), bet apie 5a. AD iš ten 
juos išstūmė germaniu gentys. Angelo ir 
Saksai, ir jie aipsigyveno dabartinėje Bre
tanėje (Bretagne). Jų herzogystė, po Klaiu 
dljos vestuvių (’1514 m.) su būsimu Pran
cūzijos karaliumi, Francu I, 1532 m. in
korporuota į Prancūzijos karalystę. 20 a. 
prasidėjo bretonų judėjimas už autonomi
ją-

Kailp maitome iš šių poros pavyzdžių, jų 
valstybingumo istorija vargu- ar prilygsta 
Lietuvos istorijai ir palyginti Baltijos 
kraštų dar visai neseniai suverenių vals
tybių kurios jėga, smurtu ir tairptautilnies 
teises nepaisymu buvo Sovietų Sąjungos 
aneksuotos, nepriklausomybės troškimą su 
minėtų tautinių mažumų seperatistiniais— 
autonominiais judėjimais, vangu ar derė
tų. Yra 'r dar keletas esminių skirtumų 
tarp Šilų judėjimų. Jei minėtos tautinės 
mažumos -siekia tik didesnės autonomijos, 
Baltijos tautos, suteikus joms referendu
mo teisę, kažin ar pasitenkintų vien šiuo 
ribotu siekilmu; be to šie judėjimai vyksta 
skirtingoje plotmėje, skirtingose politinė
se sąlygose.

Skaitytojas atrastų ir daugiau svarstyti 
nu klausimų, bet kiekvienos knygos užda
vinys ir yra priversti -skaitytoją susimąs
tyti, daryti savo išvadas ir tai. joMu bū
du nesumenkina veikalo svarbos. Galima 
dirąsiiai teigti, -kad savo kruopštaus ir są
žiningo darbo dėka, autoriams pavyko su
kurti tikrai vertingą mokslinį-darbą, tkuris 
susilauks atitinkamo skaitytojų dėmesio.

-Nereikia būti didėliu pranašu, norint 
pareikšti, kad, jeigu šiai knygai būtų leis
ta pasirodyti Baltijos kraštų knygų lenty
nose — ji taptų bestseleriu. Manau, kad 
ji sukels nemažesni susidomėjimą ir ang
liškai skaitančių b-altiečių išeivijos skaity
tojų tarįpe.

Knygai -gražiai išleista ir iliustruota foto 
gira-fijo-mis bei žemėlapiu.

V. Mackevičius

Įtasctnlįįįe
MIRĖ iKUN. PROF. STASYS YLA
Kovo 24 d. Amerikoje staiga mirė kun. 

prof. Stasys Yla, Taisytojas spaudos, iir 
visuomenės veikėjas buv. Stu'tithofo kon
centracijos stovyklos kalinys.

Gimęs 1998 m. sausio 5 d. Lučiūnų km., 
Kurklių vis., Ukmergės aps., Stasys Yla 
mokėsi Ukmergės gimniaizadoje. Kauno ku
nigų seminarijoje ir 1925—1932 m. teolo
gijos — filosofijas fakultete, Kunigu įšven 
tintas 1922 m. Mokytojavo gimnazijose 
Ir 1935 — 43 m. dirbo universitete.

1943 m. kovo mėto, buvo Gestapo suim
tas ir kalintas Stutthofo koncentracijos sto 
vykiose iki 1945 m. Pergyvenimus ikacete 
apraišė knygoje „Žmonės ir švėryS“. 1950 
m. atvyko į JAV ir dirbo kapelionu Bufe
ri ame, Conn. Gyvendamas Amerikoje pa
rašė visą eilę knygų, daugiausia religinė
mis temomis. Nemažai buvo parašęs- ir 
Lietuvoje nuo 1932 m. Neveltui jis buvo 
laikomas vienu iš prcdukttagiausių rašy
toju.

Kun. prof. St. Yla be to plačiai dalyva
vo spaudos darbe. 1933—34 m. buvo Mūšų 
Laikraščio redakcijos narys, 1936—40 m. 
— XX Amžiaus 'kolektyvo narys, 1951 — 
53 m. Lux Christi redaktorius. Veikė krite 
čionių organizacijoje Lietuvoje ir Išeivi
joje.

PREMIJA UŽ MOKSLINI BARBĄ
PIJB Kultūros taryba paskyrė 3000 do

lerių premiją už mokslinį veikalą Ktuanfe- 
tine tema d-r. Genovaitei Elenai Kazokie- 
ne., gyv. Sydnėjuje, Australijoje.

Ji paraše mokslinį darbą anglų kalba: 
„M-K. Čiurlionis — jo gyvenimas iir kū
ryba“.

Konkursui buvo prisiųsta 15 mokslo 
darbui iš kurių geriausiu vertinimo komi
sija. (pripažino dr. G. E. Kazokienė darbą. 
Vertinimo komisiją sudarė: dr. Kęstutis 
Keblys, rarof. Julius Šmulkštys, prof dr. 
Levinas Sabaliūnas, prof. dr. Justinas Pi- 
kūnals ir dr. Romualdas Kriaučiūnas.

PROF. fDK. VYT. VARDYS 
OKLAHOMOJE

Prof. dr. Vytautas S. Vardys, kuris šią 
vasarą skaitys paskaitą Europos Lietuviš
kųjų Studijų Savaitėje, nuo šių metų pra
džios grįžo iš Vašingtono į savo universi
tetą Oklahomoje, kur jis vadovauja ipoliti- 
riaim departamentui, šalia adimin-istraei- 
nio idiaiiibo jis dėsto ten ir politinių moks
lų kursą.

Jo pasikartos tema Augsburge bus: ,,Ne.- 
p-nilkhausoma> Lietuva — žvilgsnis iš 
dviejų generacijų perspektyvos“.

Br. Kuzminskaitė
KAI NUAIDI

Kur aš bebūčiau,.
Ar už marių, ar aukštų kalnų,
Aš prisimenu Tave
Šilko skraiste, sapnu.

Kai nuaidi kančios garsai 
Tveriu širdį iš skausmo.
O, žemė gimtoji, 
Girdžiu tavo šauksmą.

Kad turėčiau sparnus,
Kaip tas erelis kalnuos, 
Atkakliai ginčiau tave 
Iš didžio vargo, kančios.

KĘSTUTIS IVINSKIS ČIKAGOJE
Vali. Vclctetijos liet, jaunimo veikėjas 

Kęstotis Ivinlslkis 'šiais mokslo metais stu- 
diju'O'jia čiteigcis universitete. Atvyfcęs Pa“ 
gilinti maltemaitiikos stočS'jaS', laisvalankiiu 
jis du’Oia vcikiėčių kalbės ir ma-tamatffa* 
pamolta®, o itačip pat moko muzikos (gita
ra, džia’sas).

PASKIRTA DAILĖS PREMIJA
PLB Kultūros tarybos 1982 m. dailės 

premija paskirta dailininkui Vytautai Ig
nui. Premijos mecenatas yra Lietuvių fon
das.

Dail. Vyt. Ignas yra gimęs 1924 m. Lie
tuvoje. Dailės mokslus baigė 1948 m. Vo~ 
fciotiijotje. Dabar gyvena ir dirba Naujosios 
Anglijęs įprovind'joje, JAV.

LIETUVIS [PROFESORIUS
Čilės luniversiteto istorijos fakulteto de

kanu šiuo metu yra lietuvis prof. dr. Ju
lius Kakarieka. Jis yra vienas i!š nedau
gelio lietuvių po karo emigravusių į Čilę.

Jo žmona yra ten pat aukštesniosios 
mokylkies mokytoja, o visi vaikai taip pat 
išėję aukštuosius mokslus.

SAVAITGALIO PABIROS
UGNIES GAVIMAS

Niekas tikrai nežino, ar žmogus pirmą
ją ugjnį gavo trindamas sausas balanas, 
skeldamas akmenis, ar geležies piritus. 
Prieš tūkstančius metų ugnies gavimas bu 
vo nelengvais dalykas. Kiniečiai i'aiu 1000 
metų prieš Kristų turėjo „ugnies pagaliu
kus", beit Europoje degtukai nebuvo žino
mi iki 17 šimtmečio. Tada Vokietli|jo(ie at
rado fosforą, ir prasidėjo primityviu deg
tukų gamyba.
i 827 m. Anglijoje pasirodė pirmieji moder 
nūs trinties degtukai, o 1833 m. pagerin
tieji .Liuciferio“ degtukai jau visiškai iŠ 
apyvartos išsltūmė titnago — pinties dėžu
tes.

Pagaminti tinkamus degtukus bandyta 
įvairiausiais būdais. Įdomus buvo 1828 
m. Londone išrastas ,,Prometėjams“ deg
tukas. Jis susidėjo iš sieros rūgšties 
lašo atUkliniame Ibuteliuke, įvynioto į 
rudą, išminkytą gumiarabilko. kalio chlo
rato ir cukraus skiedinyje, popierių. Galin
ti ugnies. Teikėjo retplėimis nugnybti bu
teliuko kaklą: tame popieriuje iišsilįėju
sios rūgšties cheminė reakcija duodavo 
didelę liepsną.

Dar prieš degtukų išradimą, buvo ’ga
minami įvairūs žiebtuvėliai', 1807 m. vo
kiečiai piagsmino vieną įd'dmtauisl'ų stali
nių žiebtuvėlių pasaulyje, pavadindami jlį 
senovės romėnų „Vestos vaidilučių" am
žinosios ugnies šventovės vardu. „Vestos 
šventovės 1 moidelis buvo sudarytas iš van
denilio purkštavo, elektrifikuoto saikų dis 
ko ir baterijos'.- paspaudus mygtuką, elek
trostatinė kibirteštis uždegdavo purtkčiia 
mą vandenilį, ir mėlyna liepsnelė pasiro
dydavo šventovės liūto nasruose.

SKUTIMOSI MAŠINĖLĖ
Kai 1903 ,m. rinkoje pasirodė skutimosi 

mašinėlės susidomėjtimias buvo maišas: 
parsidavė tik 51 marinėlė ir 168 peiliukai: 
Tačiau kitais mietais pardavimas pakilo 
iki 9’0.000 malšinėlių Ir 12.400.000 peiliukų.

Piirmuosius bandymus išrasti saugesnį 
skustuvą pradėjo vienas prancūzas 1771 
m., o 1828 m. anglų Sheffield o kompanija 
pagamino skustuvą su apsaugotum ašme
nim.

1895 m. Bostone, prekių pardavėjiui 
King C. Gillette, įkilo mintis pagaminti 
pigią skutimosi mašinėlę. Jo idėja: išgą- 
ląsti planas plieno plokšteles ir įtvirtinti 
jas koteliuose. Tik po 8 metų buvo Išspręs
tos visos masinės gamybos problemos, ir 
nuo tada prasidėjo skutimosi priemonių 
revoliucija.

Du suimitfeji teisiami už valkatavimą.
— Kur tamslta gyveni'? — teisėjas klau

sia pirmojo.
— Maino namai visur, — aiškina valka

ta, — gyvbnu kalnuose, miškuose, upių 
pakrantėse...

— O, kur tamsta? — kreipėsi į arirąjį.
— Aš gyvenu, jo kaimynystėje, — atsako 

kitas įdraugelis.
*««

Keliaujantis prekių pardavėjas įmonės 
savininkui pristato kelionių išlaidų sąs
kaitas.

— O, čia kas? — žiūri į vieną nemažą 
sąskaitėlę darbdavys.

— Tai viešbučio išlaidos, — paaiškina 
vyrukas.

— Žiūrėk man, kad daugiau viešibučių 
nepirktom, — įspėjo jį savininkas.

Mokesčių inspektorius pranelša poUcijiai, 
kaid į jo namus 'įsibrovė valgis ir, po trum
pos (kovos, pabėgo su pinigais.

Kitą dieną peticija skambina:
— Vagį sugavome, kišenėje radome 30 

svarų.
— Tai aš žilniau, — atsako inspektorius, 

— kai jiis įėjo į mano namus, turėjo 45 
svarus.

Dviratininkas nugriuvo ir susižeidė, nes 
važiavo be rankų. (,lš raporto)

Šunis be nuosavų namų reikia naikinti- 
(Iš instruktažo)

Prašau' išskirti man tris lovas prie jūros- 
(Iš pareiškitnri 

Parduodamas motociklas ir metaiW 
gatažas, prabėgęs 10 tūkstančių kilometru.

(Skelbimas .ant medžto
„šluotos“ auksinės minty’
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Iš Aušros Nr. 33 Kaip poetas Rainis tapo susovietintas
Iš pedagogo užrašų

BAUDŽIAUNINKAI
Kokia sunki nuotaika 'grižus iš šitų, 

taip vadinamų, mokytojų pasitarimų. Jau 
tiesi tarsi suniurkytas, sulamdytas, lyg 
purvais aptaškytas. I tave, i tavo sąžinę 
metė, vertė, pylė visokius nešvarumus, 
auklėjo, grasino, mokė... Tu sėdėjai salėje, 
o iš scenos, iš tribūnos į tave vis liejosi 
ir liejosi visokį „išmintingi“ ž-Pdižibavi, pa- 
tarimai!, pamokymai nurodymai, įspėjimai; 
,,pasipiktinimai“, gąsdinimai... Sėdi čia, 
apačioje, toks menkas, (bejėgis, silpnas, 
kvailas... Ir ką tu darytum, kaip gyven
tum, kiaiiįp nepražūtum be šitų vist; pamo
kymų, nurodymų ir perspėjimų!? Todėl 
kiekvienais metais, kiekviena proga, kiek
viename pasitarime ir susirinkime ant ta
vo galvos vis pilasi ir pilasi neišsenkantis 
žodžių srautas... Kiekvieną tavo darbelį, 
kiekvieną tavo žingsnį, kiekvieną tavo žo
di turi teisę tyrinėti, nagrinėti, vertiriS, 
gimti ar peikti. Tave, tavo mintis, tavo 
veiksmus turi teisę mėsinėti, visiems' ro
dyti. Ir kuo kvailesni, kuo absurdiškesni, 
kuo mažiau pagrįsti tie kaltinimai ir rei- 
kalaivilmiai, tuo kategoriškiau jie pateikia
mi.

Koks tu kvailas, mokytojau.!..
Ir kokie išmintingi, kokie teisūs tie, ku

rie tave moko!..
Net ir tie tariami „įvertinimai'“, pagyri

mai, visi tie tuščiaviduriai liaupsinimai 
skirti tik tavo beteisiškumui ir bejėgiš
kumui išryškinti.

Tilk charakteris gali uigdvti charakterį. 
Bet kokį charakterį ugdys tie, kurie patys 
patys neturi charakterio? Kurie pataikū
niškai kiekviena proga linkčioja priteš 
viršininkių s ir viršininkėlius. išplakti ir 
aipsjauldyti veidmainiškai mušasi i krūti
nę, prisipažįsta būtas ir nebūtas kaltes, 
nuolankiausiai teisinasi ir žada žada žada 
pasitaisyti, padaryti išvadas, pasistengti...

Bailios, šiaudinės sieliūkštės, drebėda
mos dėl rublio, linkčioja į visas puses, taš 
kori seilėmis besiteisindamas ir bekaltinida 
mas kitus, arba puola, kaltinai, kritikuoja 
savo bendradarbius, pažįstamus, pašali
nius.

Ar galės tokie besturfouriai šliužai ugdy
ti tvirtus tiesius, save .gerbiančius žmo
nes?!

Vis dėlto, kiek daug dvasinių baudžiiau- 
rūnkų mūsų, mokytojų, eilėse. Štai N mo
kykla buvo pakaitinta už nepakankamą 
ateistinį darbą. Na ir puola teisintis, ir 
žadėti, ir kaltinti kitus!.. Ir tėvai kairi, ir 
pradinių mokyklų mokytojai kalti; ir mo
terėlės kaltos, ir vietos klebonas, gyventi 
neduoda. Paskum pasipylė pažadai apsvar 
styti, pasitaisyti; pasistengti, nenusileisti', 
neapsileisti... Keiktu klausytis.

. Šuniuodegiavimais iki šleikštumo...

Sėdi ir mąstai: kas tu esi — mokytojas, 
pedagogas, jaunosios kartos 'auklėtojas, 
jauno žmogaus formuotojas; kuriam tėvai 
paveda savo vaikus, tauta patiki savo ateį 
tį, ar menkas, silpnas, apykvailis, (šitaip 
visą laiką tau stengiasi įteigti -aukščiau 
stovinčios ii toliau matančios organizaci
jos) bejėgis žmogelis, amatininkėlis, įran
kis kitų rankose, su kuriuo ką nori, tą da
ro?! Kas esi: savarankiška; atsakingą dar
bą apsiėmusi asmenybė, ar 'bejėgis ir bai
lys baudžiauninkas, klusniai vykdąs sve
timą valią ir svetimus nurodymus, be sa
vo įsitikinimų, be savo principų, be žmo
giškos savigarbos?..

**•
Ar mes tikime tuo ką skelbiame? Kuo 

įtikinėjiame vaikus, savo mokinius? Ar 
tikime taip vaidinama komunistine mora
le. kuri visur, kur tik įsigali, gyvenimą 
paverčia moraliniais griuvėsiais? Ar tiki
me socialine lygybe ir teisingumu, kai mi
lijonai žmonių įbaudži'avioti kolchozuose, 
uždaryti vergų stovyklose, ištremti už įsi
tikinimus; kai valstybiniai darbdaviai į 
nieką neatsižvelgdami gali tvarkyti visų 
dirbančiųjų darbą Ir atlyginimą, kad liau
dies uždirbtus pinigus .gali švaistyti kur 
nori ir karo nori o pačius žmones palikti 
skursti; kai tuo pačiu metu valdančioji 
klasė, komunistiniai feodolai, ypač jos vir 
šūnė skęsta pertekliuje ir prabangoje? 
Ar tikime tarybine demokratijai, žoidžio, 
sąžinės ir kitomis „laisvėmis“, kai patys 
net nekaltą kritinę pastabėlę bijomės gar
siai pasakyti?

Jei netikime, tai kodėl meluojame sau
ir, svarbiausia, taip vergiškai paklusniai 
stengiamės .tuo įtikinti tuos jaunus, patik
lius žmones, melu užteršti jų protus?

O jei tikime? Tada dar blogiau1: esame 
jau dvasiniai ligonys, luošiai, su perfilt
ruotais smegenimis, kurtėmis net du kart 
du jau ne keturi!

Ar mes, mokytojai, pagalvojame, ar su- 
sdim'ąsltome koltai vaidmenį šiandien vaidi
name likiminėje tautos kovoje, keikią at
sakomybę nešame prieš istoriją? Visa tad; 
kas dabar pas mus vyksta, gali turėti le
miamos reikšmės visai mūsų tautos atei
čiai. Lietuvių tauta Šiandien yra pastaty
ta prieš dilemą būti ar išlikti. Esaime 
įmuriodyti į baisų tautų lydymo katilą, 
kariame plūduriuoja j'aiu ne vienos tautos 
tik likučiai. lEsiame nluodij'ami baisiais mo
raliniais nuodais. Prievarta brukama sve
tima ideologija. Ir visiškai neturime tei
sės pasirinkti ne tik politinį savarankiš
kumą, bet net pasipriešinti moralinlui blo-

Tautoje yra jėgų, kurios priešinasi šiai 
slinkčiai į pražūtį. Tauta instiktyviai jau
čia kas nelša jai1 pražūtį ir ginasi visais 
įmanomais būdais. Tačiau šis pasiprieši
nimas yra daugiau gaivališkas, tuo tarpu 
kai priešingos jėgos veikia planingai Ir 
oiganizuotal. Jų įrankiais yra visos ofi
cialios institucijos, jų tarpe ir mokykla. 
Salia neutralaus tikslo — dėstymo, jai 
yra pavesta įskiepyti mums svetimą ideo
logiją. Pats didžiausias krašto pavergi
mas 'įvyksta ne tada kai svetima valsty
bė įveda savo kariuomenę ir palieka gar
nizonus, bet tuomet, kai iš tautos sąmo
nės išdildamas laisvės ir savarankiškumo 
troškimas. Tikroji okupacija yra tada, 
kai okupuojama ne tik teritorija, bet žmo
nių širdys ir protai.

Militariinei krašto okupacijai įvykdyti 
rusai pasitelkė stribus. Dvasinei okupaci
jai vykdyti nusisamdę mus, mokytojus. 
"‘Jums, mokytojams, šiandien pavesta 
jaunosios kartos, Iš vaikučių širdžių rau
ti tai; ką jiems. įdiegė tėvai, ką nuo am
žių vertino ir brangino visa tauta.. Mes 
klusniai trypiame visas vertingiausias sa
vo krašto tradicijas, tyčlojiamės iš šven
čiausių savo mokinių įsitikinimų, spjau
dome į tautos praeitį, iki koktumo lanksto- 
mės prieš visokius mums pakištus „did
vyrius“, „išvaduotojus“, naujai sukurtus 
dievukus. Bijomės atviriau pasakyti sava
rankiškesnę mintį, o gyvenimo patirties 
neturinčius vaikus prisispyrę įtikinėjame, 
kad gyvename pačioje laisviausioje ir de- 
mokrati&kiaiusioje šalyje. Į mūsų rankas 
atiduotus vaikus mes ruošiame ne savo 
tautai, bet svetimos imperijos valdovams1. 
Ruošiame jiems patikimus pavaldinius, 
net būsimus janyčarus, kuriuos vėliau ga
lės siųsti pavergti kitų tautų (kaip šian
dien jau vyksta Afganistane).

Taip, norėdami ar nenorėdami, bet ši'an 
dien mes esame valdžios įrankiai, sveti
mos, mūsų tautą pavergusios valstybės, 
samdiniai, jos užmačių ir tikslų vykdyto
jai.
Bet nuo mūsų daug priklauso, kokiais 

įrankiais būsime: gerais .ar blogais.
P. Savėnas

(Iš Amsterdamo „Vrij ĮNederland“ — 
plačiai įkaitomo |r labai autoritetingo 

Olandijos fcavaitraščio)
(Lietuvių literatas V. Bubnys, rašytojų 

delegacijos i draugiškąją Čekoslovakiją 
vadovas sugrįžo iš kelionės begalo pakel
ta nuotaika. Čekoslovakų kolegos priėmė 
svečius su nepaprastu širdingumui, o Bra
tislavoje delegacija gavo net neįtikėtinai 
gražią dovaną. Tai buvo „XX amžiaus so
vietinės poezijos antologija“, •aitsiminki- 
rnė — tik dviem kalbom: slovakiškai ir 
rusiškiai. Savaime aišku kad Bubnys pir
mi austo susidomėjo, ką būtent parinko 
svetingi šeimininkai iš lietuviškųjų sovie
tinių autorių. Tų išrinktųjų buvo ketver
tas, tarp jų „sovietinis rašytojas Mairo
nis“.

Maironis? Sovietinis rašytojas? Bet 
Maironis, visą savo gyvenimą kovojęs už 
Jaunąją Lietuvą., mirė prieš pusšimtį me
tų, tad daugelį metų prieš Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos sovietizaciją!

Plačiiai žinomais Sovietų Sąjungos ir 
jos satelitų paprotys: kai tik pasitaiko 
koks poetas, mąstytojas, filosofas ir net 
teologas, ideologiškai bent kiek tinkamais 
panaudoti —- nuo Les ingo iki Liuterio, 
nuo Gėtės it Bethoveno — jis yra „anek
suojamas“. kaiiįp marksizmo — leninizmo 
gilumo įrodymias. Tai|p atsitiko ir su po
etu Maironiu (veltui ieškome mokykliniuo 
se vadovėliuose užuominos, kad jo būta 
katalikų praloto). Lygiai taip įvyko ir su 
jo latvišku kolega ir likimo draugu Rei
niu, — kuris savo slapyvardę pasiskolino 
iš vienos Maitonio poemos. Nes tasai Rai
nis (1865-1929,) slovakiškoje antologijoje 
savo ruošta prezentaojamals kaip sovietų 
poetas, liepsnojąs proletarine aistra.

Ratais — tikras vardas Janis Plidš- 
kans — laikomas vienu iš latvių literatū
ros korifėjų. Lygiagrečiai su didžia, jo 
originaliosios kūrybos verte, jis buvo ži
nomas kaip įžymus vertėjas. Jis -išvertė 
Gėtės ,,Faustą“ būdamas tarp Uralu kal
nų, kur jį bulvė ištrėmus! caro valdžia. 
Rainis tikrai buvo aštrus anuometinės so
cialinės santvarkos priešas — čia jau so
vietams nebuvo reikalo to išgalvoti. Pa-
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Kiti rašo
Lietuvos likimo kelias

Tokiu pavadinimu Amerikoje išėjo iš 
spaudos gen. Stasio Raštikio raštų IV to
mas. Apie knygą rašo Čikagos DRAUGAS 
(111.8):

— Lietuvos nepriklausomybės 22 metų 
laikotarpyje per jos kariuometnėls eiles pe
rėjo 54 generolai. 1935 m. paskelbtu įsta
tymu aktyvioje karo tarnyboje tūrėjo bū
ti 17 įvairių laipsnių generolų, 1800 kari
ninkų ir 28.000 kareivių bei puskarininkių. 
Maršalo Lietuva neturėjo (ir nereikėjo); 
už tat generolai buvo 3 laipsnių. Keli ge
nerolai buvo 'bolševikų išvežti į koncent
racijos stovyklas, keli laisvu noru ar prie
varta nuėjo jiems tarnauti; 14 generolų 
atsidūrė pokario metais Vakarų kraštuo
se; iiš jų 12 gyveno JAV-bėse. Laiko tėkmė 
retino jų eiles ir šiandieną teturime išei
vijoje du gyvus generolus: Stasį Raštikį 
ir Vladą Mieželį.

Generolas yna aukštas karinis laipsnis, 
nelengvai pasiekiamas. Dalis mūsų geneiro 
lų kartu buvo ir svarbūs valstybininkai 
— kūrę Lietuvos nepriklausomybę, dėl 
jos kariavę, vadovavę svarbioms žiny
boms.. Taigi jie daug ko mokėjo ir daug 
žinojo. Didelis Lietuvos1 Istorijai nuosto
lis, kad iš 54 generolų turėjome tik du 
„raštingu“: Kazį M.ustedkį ir Stasį Rašti- 
kį. Pirmasis prilelš mirdamas parašė kuk
lius saVo „Atsiminimų fragmentais“, tik 
apie 150 psl. apimties, išleistas ,,Nidos“ 
1'170 m. Vis dėlto šie kuklūs „fragmentai“ 
turi ir ateityje turės svarbią reikšmę mū
sų valstybes istorijai. Kiti generolai nepa
liko didesnių pėdsakų mūsų raštijoje Ir 
daug svarbių istorinių faktų nusinešė j 
anapus, iš kur į ateities Lietuvos kartas 
jau neprabils.

Išskirtinai tad minėtinas Stasys Rašti
kis. 1956 ir 1957 m. „Lietuvių dienos“ Ka
lifornijoje išleido jo atsiminimų pirmuo
sius du tomus — „Kovose dėl Lietuvos“ 
(Kairio atsiminimai), po 704 ir 688 psl. 
1972 m. Akademinės skautijos leidykla 
Chicagojė išleido jo naują atsiminimų to
li, ą (616 psl.) — .,Įvykiai ir žmonės“. Pa
galiau, dešimtmečiui praslinkus, ta pati 
Akad, skautijos leidykla išleido IV-jį St. 
R.-Jštikio raštų tomą (Iš mano užrašų) — 
„Lietuvos likimo keliais“. Šią 792 pusla
pių knygą redagavo Jonas Damauskas. 
Taigi ils viso gen. Raštikio atsiminimų kny
gos sudaro 2800 puslapių. Tai jau tikrai 
mūsų „raštingasis generolas“, lyg ir atper 
kas kiitų generolų ,neraštingumą“.

St. Ralštikio atsiminimų pirmosios 3 
knygos įnešė daug ką naujo i Lietuvos is
toriją, atskleidė daugelį ligi šiol buvusių 
miglotų momentų.. Vien tiktai faktas, kad 
knygas buvo išpirktos, susilaukė daugiau 
kmp 100 recenzijų, autoriaus iškelti fak
tai buvo spaudoje labai plačiai komentuo
jami, iššaukė įvairiopą reakciją, rodo, kad 
knygos tikrai vertingos. Beje, su gen. Raš
tikiu polemizavo ir cfcun. Lietuvos rašei
vos — jiems autoriaus knygos labai nema
lonios; iš kitos pusės, jų „nematyti“ jie ne
galėjo.

Atrodo, kad per tris storus tomus St. 
Raštikis galėjo pilnai „išsišnekėti“. Taip, 

rodosi, ir jis pats manė. Tačiau per pa- 
skutimį dešimtmetį, autoriaus žodžiais, 
„buvo daug įvairiausių balsų lietuvių spau 
doje. Tai' iššaukė ir mane pasisakyti vie
nu kiltu klausimui. 'Norėčiau atitaisyti kai 
kuriuos neteisingus tvirtinimus ir nurody
ti kaip iš tikrųjų yra buvę. Norėčiau1 pa
reikšti savo pastabas bei papildymlus ir ki
tais klausimatis“, (1'3 psl.). Taigi „vėl ra
šau“... Pirmoje IV ‘tomo dalyje autorius 
pateikia daug medžiagos, kuri dar nebuvo 
skelbta jo ankstesniuose artsiminilmiuose, 
Išskirtiniai minėtini skyriai: „Iš pirmųjų 
kovų už Lietuvos nepriklausomybę“. Vy
čio kryžiaus ordinas ir jo kavalierių labai 
ilgas sąrašas, ordino kavalierių karimai 
žygiai. 125 - 218 psl. paskirti skyriui, ^Ko
vose it karo nelaisvėje“. Pažymėtina; kad 
bolševikų nelaisvėje St. Raštikis išbuvo 
20 mėnesių. Jo iškentėtas kančias bet var
gus supras tik tas, kas perskaitys IV to
me pateiktus atsiminimus.

Išskirtinai įdomu skaityti daugelio ka
rių — Vyčio kryžiaus ordino kavalierių 
asmeninius karinius žygius, pastabas apie 
jų narsą ir atliktus drąsius veiksmus, daž 
nais atvejais pasibaigusius sužeidimais ar 
net 'mirtimi. Daugelis šių „pilkųjų didvy
rių“ į dienios šviesą iškeliami pirmą kar
ta Ir tai amžiams. 221 - 445 psl. autorius 
rašo „Kitomis karinėmis temomis“ — apie 
kuriuos savo karinius bendradarbius, Lie
tuvos kariuomenės likvidavimą, pasikal
bėjimą su J Paleckiu. Daug vietos paskir
ta 1941 m. 'sukiliminei vyriausybei, savi
saugos batalijom aims, Vietinei rinktinei, Tė 
vynės apsaugos rinktinei ir kt.

479 „ 527 puslapiuose ipateikia ištraukas 
iš M. Krupavičiaus, J. Brazaičio. VI. Na
gevičiaus, Pr. Saila'džiaus ir savo ištremtų
jų dukrelių laiškų.

Gyvendamas Kalifornijoje, autorius ati 
džiai vedė savo dienoraištį, kuriame komen 
tavo dienos įvykus. Štai taikli ir teisinga 
ištraukėlė iš 1975.VTI.30: Gėda laisvam pa
sauliui! šiandien Helsinkyje pasirašomas 
net 35 valštyvių vadų pareiškimas, pripa
žįstantis dabartinių stėnų Rytų Europoje 
neliečiamumą ir tuo būdu rusų dominavi
mą toje Europos 'dalyje. Tai yra dien®, ku 
rios rusai' laukė 30 metų ir pagaliau susi
laukė. Rusai laimėjo. Vakariečiai pralaimė 
jo ir nusileido rusams, nedrįsdami pasaky
ti jiems nė' teisybės, kaip rusai pavergė 
P.ytų Europą ir kaip jie spaudžia paverg
tas tautas. Vakariečiai1 nieko negavo. Ru
sai parodė savo galybę, o veik ar iečiai savo 
silpnumą r baimę ir dar kartą nusigrįžo 
nuo rusų pavergtų tautų. Vargšė Lietuvėlė 
— ji jau nebe pirmą kartą stipriųjų pa
vergta. Dar skaudžiau, kad ir JAV prezi
dentas Fordas, vykdamas į tą konferenci
ją, iškilmingai tvirtino pavergtų tautų at
stovams, kad JAV nepripažįstančios Bal
tijos kraštų Okupacijos ir dėl šio principo 
nepanodysiančlcs jokio kcmprcmiso, o tuo 
tarpu nuvykęs į Helsinkį, Fordas išbraukė 
i'š salvo paruostos kalbos Baltijos reikalą 
ir, apie tai nepasakęs nė vieno žodžio, sa
vo parašu pripažino sienų nieliečiamybę 
> faktišką rusų okupaciją“.

Stasys Raštikis LIETUVOS LIKIMO KE 
LIAIS. Knygas kaina 20 dol su persiunti
mu. Gaunama pa® nlatintojus Amerikoje. 

skelbus jaunąją nepriklausomąją Latviją 
1920 m. jis ėjo aukštas pareigas vyriausy
bėje socialdemokratų partijoje. Jo mirtis 
1929 m; sukėlė visuotiną gedulą. Po vie
nuolikos metų, kali rusai tik spėjo prisi
jungti tris Pabaltijo valstybes; Latvijos 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumais jau pa 
siskufoiino pomiirtiįiiaii suteikti Balintai 
Liaudies poeto garbės titulą ir paskelbė 
jo kūrinius „visi! socialistinės tėvynės so
vietinių tautų nuosavybe“. Buivo išleisti 
rūpestingai atrėdaguoti ir atrinkti jo raiš
iai, paBaltaant kiekvieną eilėraSUį, kuris 
galėtų sukelti bet kokių ideologinių ne
susipratimų.

Pokarinėje Latvijoje toliau manipuliuo
ta su dainiaus paveikslui, stengiantis jį 
pritaikyti laikotarpio reikalavimams, šį 
uždavinį daugiausia atliko du tikrai visu 
100 nuošimčių patikimi draugai! — Prieis 
Rcikpelnis ‘ir Andirejs Upits;

Rokpelniš jau1 1949 metais laimėjo Lat
vijos literatūrinę premiją už savo pjesę 
.Rainio jaunystės metai“; iš tos pjesės 
Rygos Kinostaldija tuojau padarė filmą, 
kuris savo ruoštu tapo apdovanotas Stali
nine premija. Rezultatas buvo tačiau skur 
dus. Rainio biografijos klastojimų viršū
nę sudiarė scena; kur rusų revoliucionie
rius Sergėjus — žinoma, ilš niršto išlaužta 
figūra — perteikia didingas rusiško bol
ševizmo idėjas uoliai besiklausiančiam po
etui.

Andrėj s Uipiits savo ruožtu paskelbė is
torinį romaną apie Rainį. Romanas pava
dintas „Prošvaistė tarp debesų“. čia jau
najam Raiteliui dėsto marksizmą — leni
nizmą jaunas, taip pat 'apokrifinis studen
tas Viktoras Ostrovskis. Tačiau tas Ost
rovskis buvo taip drambliškai atvaizduo
tas, kad net „Pravda“, tarp visų jos pa
negirikų ,/didžiajam meistrui“ (Upičiui) 
ir jo „milžiniškajam, atsiekimui“ (tam 
„Debesų“ romanui), išpeikė profesoriau
jančiojo studento paveikslą. Visgi, rašė 
laiknaStis, vertėtų sekančioje romano lai
doje „padaryti jį lygiai tokiu įdomiu, kaip 
kad latviški personažai“, o tai sovietiniais 
'Mastais vra labai triuškinanti kritika. 
Tuo tarpu Upits (profesorius ir Stalini
nės premijos laureatas) pavaizdavo Rai
nio žmoną įžymiąją poetę Aspaziją, kaip 
„velnio apsėstą kekšę“, čia „Pravda ne
turėjo jclkių pastabų, nes Rainienė visą sa 
co amžių 'vengė prisijungti' prie marksis
tinio sąjūdžio, kas pastato ją už teisinės 
apsaugos ribų.

Specialią vietą legendoje, kurtamoje 
apie Rainį, užima versija apie tariamą 
'karštą draugystę tarp latvių literato ir jo 
rusiškojo kolegas Maksimo Gorkio. Ta te
ma paskelbta daugybė straipsnių, o Kerne 
riuose, kurorte prie Rygos įlankos, pasta
tytais net dvigubas monumentas abiem ra
šytojams. Tačiau be galo abejotina, kad 
tie poniai i > viso bet kada viens kitą buvo 
sutikę. Arba, kaip tai konstatavo Rygos 
lai'knaStis „Literatūra un Mokslą“ („Li
teratūra ir menas“): „Absoliučiai nėra 
faktų įrodančių širdingus santykius arba 
net asmeniškus kontaktus tarp Rainio ir 
Gorkio“.

Taip rašė tas latvių savaitraštis 1957 
m. sausio 7 d., per trumputį chrulščioviš- 
kojo ideologinio atodrėkio laikotarpį. Tas 
atodrėkis seniai pasibaigė. Dabar tas fak
tas kad Rainis niekad nebuvo proletari
nės revoliucijos protagonistu, jau dau
giau kaip ketvirtį šimtmečio yra rūpestin
gai saugoma valstybine paslįotimi. I.K.

POPULIARIAUSI VARDAI
Šakių rajono lakraštyje DRAUGAS 

(1982.XII.14) Civilinės metrikacijos sky
riaus vedėja J. Žemaitienė rašė, kad 1981 
m. populiariausias mergaitės vardas ten 
buvo Laura, berniuko — Gediminas, 1982 
m. mergaitės — Jurgita, berniuko — Min
daugas. 1981 m. užregistruotos 28 Lauros, 
23 Jurgitos, 18 Neringų, po tiek pat Kris
tinų bei Renatų, 14 Giedrių, po keletą — 
Agnių, Aušrų, Erikų, Ernestų, Inetų, Vi
dų, Gitanų, Ingridų, Viktorijų, Jolitų, 
Ilonų, po dvi— Dūlių, Laimų, Nijolių, Ra- 
sitų, Virginijų. Berniukų vardai daugiau
sia Gediminai ir Mindaugai, o po jų bu
vo 22 Tomai, 20 Kęstučių, 18 Darių. 13 Ra 
munų, Marių, 10 Andrių, 8 Sauliai ir Re
migijai. Paskutiniais metais labai suma
žėję „taip vadinamų tradicinių“ vardų, 
ypač mergaičių: Julijų, Marijų, Jadvygų, 
Onų. Berniukams Juozo, Jono, Antano, 
Petro, Prano vardai suteikiami, dažniau.

SAUGOKIME jSAVO į!R KITŲ (NERVUS
Paplitusi nuomonė, kad išlieti pyktį ap

linkiniams — geriausias būdais iškrauti 
nervinę įtampą, vis dėlto turbūt yra klai
dinga. Kur kias naudinglaiu lukterėti mi
nutę kitą, kad atlėgtų susinervinimas, — 
takią išvadą po daugybės tyrinėjimų pada
rė naujos sociatoginių tyrinėjimų mokyk
los Niujorke psichologas K. Tauris. Kas 
mano, kad nervinei įtampai iškrauti būti
na prakeiksmais užpulti kaimyną ar tšdau 
žyh indus, labai kysta ir rizikuoja pasiro
dyti juokingais. Kad ir kokia stipri emo
cine įtampa, neskubėkite jos iškrauti sa
vo kolegoms ir pamatysite, jog po kurio 
laiiko šis poreikis išnyks savaime, — ačiš- 
kma tyrinėtojas amerikiečių žurnale 
„Psichciogy Today“.

Taigi laikykimės klasikinio senelių pa
tarimo — itin smalkiai susinervinę... su- 
skaičiuokime iki dešimties.
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LIETUVOJ!
MIRĖ J. KELIUOTIS

Kovo 25 d Lietuvoje mirė Juozas Ke- 
liuotis, žurnalistas, raižytojas, vertėjas ir 
Nepriklausomybės laikų visuomenės vei
kėjas.

Gimęs 1902 m, rugpjūčio 22 d. Joniškio 
km., Rokiškio aps., Juozas Keliuoitiis 1923 
baigė Panevėžio gimnaziją, Ir 1923—26 
m. studijavo LU teologijos — filosofijos 
fakultete kurį baigė licenciato laipsniu. 
1926—29 m. studijavo žurnalistiką Soribo- 
nos universitete, Paryžiuje. 19'35 m. pa
kviestas VDU filosofijos f ak. dėstyti žur
nalistiką. 1942—44 m. buvo žurnalistikos 
katedros vedėju.

Žurnalistikos srityje pradėjo dirbti nuo 
jaunystės. Studentu1 būdamas 1924—26 m. 
redagavo Pavasarį. Po stadijų Paryžiuje 
buvo pakviestas Ryto vyr. redaktorium; 
Nuo 1931 iki 1940 m. leido ir redagavo 
savaitinį kultūros žurnalą Naujoji Romu
va; Apie tą žurnalą buvo suteikęs daugu
mą liet, mokslo, meno ir literatūros žmo
nių. Pats taip pat jame rašė įvairiomis 
Kultūrinėmis meno, literatūrinėmis ir vi
suomeninėmis temomis.

Vokiečių okupacijos metui, 1943—44 m., 
redagavo kultūros žurnalą Kūrybą ir da
lyvavo pogrindžio veikloje, už ką 1944 m. 
balandžio mėn. buvo Gestapo paieškomas.

Antrosios1 bolševikų okupacijos metu 
buvo ištremtas keleriems metams į Sibi- 
ią. Vėliau jam leista grįžti ir dirbti ver
tėju. Tame laikotarpyje J. Keliuotis išver
tė H. Bazeno, A. Dode, E. Jonesko, Ž. P. 
Šatro, Volterio ir kitų rašytojų kūrinių. 
Kaupė medžiagą ir rašė atsiminimus apie 
J. Tumą-Vaižgantą, V. Krėvę-Mickevičių, 
J. A. Herbačiaiuską, S. Nėrį, F. Kiršų, V. 
Mykolaiteį,-Putiną, B. Sruogą,, S. Čiurlio
nienę, I. Simonaitytę ir dlaii. V. Eidukevi
čių.

E. MatiuzeviičiU'S, rašydamas apie mirusį 
J. Keliūotį LITERATŪROS IR MENO sa
vaitraštyje, saiko, kad atokvėpio valandė
lėmis velionis mėgo rašyti eilėraščius; 
„Nors ir sirgdamas, negaluodamas, jis ligi 
pat paskutinių savo gyvenimo dienų domė 
josi ‘daile, filosofija, poezija, menotyra, 
naujomis knygomis, naujais leidiniais. Jis 
visą laiką norėjo jausti savo gimtojo kraš 
to kultūrinio gyvenimo pulsą, visada tikė
jo grožio, (gėrio gaivinančia šviesa“.

MIRĖ L STANEVIČIUS
Kovo 27 d po sunkios ligos Kaune mirė 

ilgametis Kauno muzikinio teatro solistas 
(■baritonas) Leonas Stanevičius.

Velionis bu vo .gimęs 1908 m. Liepojoje. 
1931—32 m. mokėsi J. Vaičkaus teatro 
studijoje. Nuo 1946 m. vaidino muzikinia
me teatre, daugiausiai komiškose rolėse.

MIRĖ INŽ. V. MARTINAITIS
Kovo 27 d. Vilniuje mirė inž. Vladisla

vas Martinaitis, iki 1976 m. Lietuvos TSR 
automobilių transporto ir plentų minist
ras.

Gimęs 1910 m. Rostove prie Danio, V. 
Martinaitis 1938 m. baigė Charkovo kelių 
institutą ir dirbo Sov. Sąjungoje. Nuo 
1944 m. buvo paskirtas dirbti plentų val
dyboje Vilniuje, o nuo 1955 m. paskirtas 
ministru. 1976 m. išėjo į pensiją.

MUZIEJUJE (NAUJI EKSPONATAI
Lietuvos istorijos ir etnografijos muzie

juje galima pamatyti; naujų eksponatų, 
pastaruoju laiku surastų įvairiose Lietu
vos vietose. Kretingoje surasta 1584 me
tais išleista ,,Postilė“, Vilniuje surasta 
A. Vijiūlko-Kojelavičiaus „Lietuvos istori
ja“. išspausdinta 1769 metais, pirmoji 
Kaune 1843 Užleista knyga lietuvių kalba 
.Regulas..." Biržuose muziejininkai radio 
unikalią 1686 metų senovės meistrą skry
nia. Muziejuje taip pat atsirado Vilniaus 
Didžiojoje gatvėje veikusos cukrainės in
ventorius — senas malūnėlis kavai malti, 
malšinėlė sausainiams gaminti, kepinių 
formos ir kt. Palangoje surasti dr. Jono 
Šliūpo laiškai bei dindomas. Muziejus kais- 
net surenka apie 1200 naujų eksponatų.

KAUNO ZOOLOGIJOS SODE
Kauno zoologijos sode šiuo metu yra 

apie 400 rūšių 'įvairių gyvūnų. Pastaruoju 
laiku iš Ohabarovsko srities atgabenti du 
laisvėje pagauti jauni1 Usūrijos tigriukai.

KAS IŠGERIA VERŠELIŲ PIENĄ
Valstiečių laikraščio korespondentas A.

Ortaias raišo:
— Radvlliikio rajono Mičiurino kolū- 

:<yj nesilaikoma pieno sugirdymo verše
liams normų.

Praėjusiais metais kiekvienam veršeliui 
sugirdyta net po 615 kg šviežio pieno, o 
iš viso veršeliams — 209 tonos pieno. Tuo 
pat metu ūkiui pritrūko 139 tonų pieno 
pardavimo planui įvykdyti.

Tiek pieno sugirdžius, veršeliai turėtų 
augti kaip ant mielių. Deja, Sklioriškių fer 
moję 108 veršeliai išliesėję, suvargę, nors 
juodu ant balto parašyta, jog per 1982 me 
tų antrąjį pusmetį jiems sugirdyta 30 to
nų pieno.

Panašiai ir šiemet. Popieriai rodo, kad 
per šių metų sausi minėtiems veršeliams 
sugirdyta 3653 Jog Šviežio pieno, viršijant 
rormas 533 kg, o gyvuliai išliesėję ir blo
gai auga.
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KALENDORIUS 1481 M.
IV. 29<.2. — DBLJS Lituanistini* Savait- 

g*U», Lietuvių Sodyboje, Headley Park, 
Hampshire, DB.

V. 8 — Solistės R. Maatienės koncertas 
Londone, Lietvių N amuose. 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 vaL

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.

VH.24-31 d. — Europoa Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.

IX.lt. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hall, North Street. Wolverhampton.

tolimi
LONDONO DBLS PIRMO SKYRIAUS 

METINIS SUSIRINKIMAS
Balandžio 17 d., sekmadienį, 2 vali. np. 

įvyks metinis Londono Pirmo skyriaus su- 
siilnfciimas Socialiniam klube, Victoria 
Park Rd.

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

Vis nariai Ir prijaučiantieji kviečiami 
dalyvauti. Alkaniems bus užkandžių.

Skyriaus valdyba

Bekonas
SKYRIAUS VEIKLA

Kovo mėn. 18 d. boltoniiišikiai buvo susi
rinkę aiptarti savo einamųjų reikalų. Ve
lykų pobūvis, DBLS metinis suvažiavimas, 
elkškuslja į Notttoghamą gegužės mėnesį, 
buvo tiktai keli dalykai, kurie buvo ap
svarstyti ilgoje ir įdomioje dienotvarkėje.

VELYKŲ POBŪVIS
Boiitamji&ių tradicinis velykinis pobūvis 

įvyko bdlandžio mėn. 4 d.
Velykines mišias šiais metais atlaikė 

pirmą kartą į Boltcną atsilankęs kun. A. 
Geryba. Po religinių .apeigų boltoniiškiai 
susirinko ukrainiečių klulbe. Geryba oa- 
laimiilno skaniu maistu apkrautus ir gr a
žius, pavasario gėlėmis ir tautiškais mo
tyvais papuoštus status, ir vaišės prasidė
jo. Pirmąjį alkį numalšinus Bot tono lietu
vių bičiulis kanauninkas V. Katoaiitis ir 
kun. A. Geryba pasakė trumpas, bet tu
riningas kalbas pagirdami vietinius lietu
vius už gražų sulstorganizavimą, priminda 
mi Velykų prasmę ir draugišką sugyveni
mą. Skyriaus pirmininkas trumpai angliš
kai padėkojo abiem® dvasios vadovams už 
malonius žodžius ir atsilankymą Boltone. 
Jis pagyrė šeimininkes — O. Eidiukienę, 
S. Keturalkienę, M. Paullukonienę ir M. 
Vaines Už gražius stalus ir skanaus mais
to paruošimą ir pasakė ačiū visiems pobū
vio dalyviams.

Daug buvo pakalbėta, pasijuokta, daug 
buvo išgerta, net ir lietuviškos dainos bu
vo suskambėjusios. Gaila kad ir gražiau
si pobūviai turi pasibaigti, bet Boltono lie 
tuviai dar ilgai atsimins savo tradicini 
veJylkinįbafliių, kurtis, kaip ir praeityje, ilš- 
ėjo labai šauniai.

Wolverhamptonas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn. 30 d., šeštadienlį, 6.30 
vai. vaite. The „NEW HAMPTON“ svetai
nėje Richas Street, Whitmore Reans W- 
ton, šaukiamas DBLS-gos 'skyriaus metinis 
susirinksimas. Antanas Petkevičius darys 
pranešimą Iš DBLS ir Akcininkų suvažia
vimo Londone. Taip pat aptarsime kitus 
einamus reikalus. į susirinkimą žada at
vykti DBLS Tarybos Pirmininkas Riman
tus šova.

Visi nariai Ir suinteresuoti yra kviečia
mi dalyvauti. Sk. Valdyba

Liet. Sodyba
Lituanistinis Savaitgalis.

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

jaunimui.

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.

SODYBOS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 23 d'. 17 vai., šeštadienį So
dyboje įvyks metinis Sodybos klubo na
rtų susirinkimas.

Prašome visus narius dalyvauti.
Klubo Valdyba

Škotija
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

Baland’.io 5 d. 3 vai. p.p. Mossenid 8v. 
Šeimos katalikų bažnyčioje Johania Jova- 
reitė ir Matas Palškauskas (Mitchell) su
kūrė lidtuivtEką (šeimą.

Bažnytines vestuvių apeigas atliko vie
tinės bažnyčios klebonas kun. Maher, šv. 
Mišių metu bažnyčioje giedojo šv. Cecili
jos choras lietuviškas ir angliškas giesmes.

Po bažnytinių apeigų buvo daromos 
vestuvinės nuotraukos. Buvo laibai graži 
('.‘iena, tad .tikimės, kad ir bus gražios nuo
traukos ilgam prisiminimui.

Lietuvių klubo patalpose buvo suruoš
tos šaunios lietuivilšlkos vestuvės, kurios bu 
vo pirmos šiame klube. Abudu jaunieji 
yra lietuvių klubo nariai'.

Vestuvių baliuje dalyvavo virS 100 as
menų. Vestuvės tikrai buvo šaunios ir jau
kios. Už tai tenka didelė padėka ir pagar
bą jaunųjų motinoms, E. Jovarienei ir E. 
Paiškiauskienei, kurios abi yra našlės. Jau
nosios tėvelis didelis veikėjas Škotijoje, 
mirė prieš 3 metus. Taip part ir jaunojo, 
tėvelis, miręs prieš pora metų, buvo ge
ras choristas, klubo narys ir valdybos sek
retorius.

Visi vestuvių svečiai linksminosi iki vė
lyvo vakaro jaukiose klubo patalpose prie 
skanių lietuivffikų vaišių, o jaunieji išvyko 
povestuvinėms atostogoms.

Mes visi linkime jaunajai porelei viso
kios laimės ateityje.

Dalyvis

Italija
MAIRONIO MINĖJIMAS

Kun. T. Eremino iniciatyva, balandžio 
14 d. Milano Katalikų universitetas su
ruošė Lietuvos atgimimo poeto Maironio 
minėjimą.

Paskaitą „Maironis ir lietuviu kultūra“ 
skaitė dr. Guido Michelini. gavęs filosofi
jos doktoratą Vilniaus universitete. Po pa 
skaito® solistė Jolanta Vaičaitytė dainavo 
lietuvių tautines dainas, kurios buvo su
kurtos pagal Maironio poezijos žodžius.

Vokietija
VELYKŲ ŠVENTĖ LUEBECKE

Velykos tai Kristaus Pris'ilkėlilmo šven
tė, pirmoji graži pavasario šventė ir kar
tu gamtos 'atbudimo šventė. Lietuviams vi
sais laikais Velykos buvo atgimimo, tau
tinio susipratimo ir dvasinio apsivalymo 
didžioji šventė.

Balandžio 3 d. — Velykų pirmąją die- 
ną, Luebecke abiejų konfesijų .gyvenan
tys lietuviai 10,00 vai. ryto gaustai susi
rinko į 'lietuviškas pamaldas Švč. Jėzaus 
Širdies — dekanato bažnyčios kriptom 
Šv. Mišias atnašavo ir dienai pritaikintą 
pamokstą pasakė įkun. Vaclovas šarka, at
vykęs iš Hamburgo su viešniai, p-le Irena 
Kadekaiite. Evangeliją perskaitė lietuviš
kai ir voikiškail Laike pamaldų buvo gie
damos velykinės giesmės ilš kun. V. šar
kos atspausdintų lapelių ir dalinai ilš kun. 
Kazimiero Senkaus išleisto 'giesmyno. Pa
maldų pabaigai kunigas visus dalyvius 
nuoširdžiai .pasveikino su Velykų šventė
mis. ir buvo sugiedota ,;Marija, Marij a^ 
Skaisčiausia lelija“.

Po pamaldų per 40 žmonių su vaikais 
susirinko i užsieniečiams katalikams skir
ty salę, prie ,,Haus Silmeon“ namų prie
glaudos - Hartengrube 3. .Lietuvės šėi- 
miirjinlkės, kaip to® darbščiosios bitelės:— 
Wanda Simon1, Elena Tenaui, Stefanija 
Stunigurtonė, Petronėlė Kfaklekienė, Kons 
t'mciljia Poviliiauskaitė bei' kitos, šventiš
kai padengė stalus su gausiais ilr turtin
gai suneštiniais maisto patiekalais; gra
žiais margučiai® ir kepsniais, o vyrai pa
rūpino rinktinių gėrimų visiems pagal sko 
niį ir pasirinkimą. Ant stalų .buvo uždeg
tos žvakelės.

VLB Luebedko apyl. valdybos pirminin- 
“c"s Pranas Kotkis pasveikino visus susi
rinkusiuosius Bendruomenės vardu ir pa
linkėjo nuotaikingos, gražios šventinės 
nuotaikos, jaukių Velykų švenčių. Kun. 

’ V. šarka sukalbėjo maldą ir palaimino sta
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io vaišės, ir buvo sugiedotas Lietuvos 
Himnas.

Visiems gerai pasistiprinus, atsirado ge 
rų ir balsingų dainininkų, kurie padainavo 
eilę lietuviškų liaudies dainų: — „Kaip 
gi gražus, gražus rūtelių darželis“; „Atlėk 
sakalėlis“; ,.Lietuva brangi“; „Dega lau
žai ant Ram.byno“, ir daug kitų, bet vis 
mielų ir primenančių brangią Tėvynę, na
mus ir savuosius.

Vėliau kun. V. Šarka pasidalino savo 
patirtais įspūdžiais iš VLB Krašto Tary
bos ką tik .įvykusio suvažiavimo, painfor
muodamas ir Luebecko lietuvius apie Ta
rybos nutarimus, ir kartu nusiskundė, 
kad grįžtant j aim į namus iš Hiuetitenfeldo, 
pakelyje sugedo automobilis, kurio remon
tas kainavo arti pusketvirto tūkstančio 
marikių. Tai jau nemažas pinigas: VLB 
Luebecko apyl. valdybos pirmininkas Pr. 
Kotikis nusiskundė, kad Krašto Valdyba 
yra užmigus letargo miegu ir su apylin
kėmis mažai palaiko ryšius. Į tai Krašto 
Tarybos atstovas kun. V. Šarka atsakė, 
kad tai ne išblogos valios, bet grynai du 
laiko stokos. Manoma., kad ateityje šie 
reikalai pagerės. Valdyba bus lankstesnė 
it judresnė.

Toliau pirmininkas iškėlė gerą pasiūly
mą, kad Luebecko lietuviai per Sekmines 
ruoštų iškylą po Schleswig-Holstein Icralš- 
tą, susipažinti su įdomesnėmis vietomis, 
tam reikalui išsinuomavę autobusą, šiam 
pirminfinko pasiūlymui, daug kas pritarė 
ir dalis svečių, net užsiregistravo.

Taip bedfcfcutuojent priartėjo laikas 
kun. V. Šaukai išvykti atgal į Hamburgą, 
ten 15,00 vai. po pietų pravesti velykines 
pamsDias hamturgiečiams lietuviams o 
taipgi su jais pabendrauti prie vaišių sta
lo.

Vaišės labai šiltoje ilr gražioje nuolai
koje Užtruko iki 17,00 vai. Velykų šven
čių orai Šiaurės Vokietijoje .buvo šaltoki, 
pirma diena — lietinga. Pasibaigus vai
šėms salėje, dar pp. Simon šeima pakvie
tė dalį svečių pas save į namus tolimes
ni am pasižmomėjimui, kur dalyvavo Vy
tas Mackevičius, „Europos Lietuvio“ bend 
radcirbiš, šio rašinėlio autorius Ir kiti.

Tekiu būdu Velykų šventės Luebecke 
buvoatšvęstos labai gražiai, draugiškai, 
solidariai ir abiejų konfesijų kauta.

J. Pyragas

A S A UI r I JS
— Po didelių dėl 'bedarbės demonstra

cijų Sao Paulo, Brazilijoje, miesto val
džia pažadėjo tuoj pat duoti darbo 30.000 
žmonių. Gatvių šlavėjams ir kanalizacijos 
darbininkams bus mokama po 30 svarų 
mėnesiui.

— Tailandas prašo tarptautinės pagal
bos naujai atvykusioms 50.000 pabėgėlių 
iš Kampu®jos. 170.000 indokiniečiių Tai
lande pabėgėlių stovyklose vis dar laukia 
įsikūrimo galimybių kituose kraštuose.

JAV mokslininkai tiria žmogaus ske
letą, kuris 1982 m. netikėtai buvo rastas 
Egipte prie Nilo upės. Skeletas vra apie 
70.000 metų senumo, smėlyje labai gerai 
išsilaikęs:

— Prancūzijos prez. Milttenraindo Šveica 
rijoje vizito proga, vienas kalnų kaimelis 
ketina įteikti jam Napoleono skdtos 45.334 
frankų sąskaitą. 18'00 m. jo kariai, žygiuo
dami |į Italiją, tarne kaimelyje pridarė 
nuostolių, kuriuos Napoleonas pažadėjo 
atlyginti, bet pažadas liko neišpildytas.

— Britų Gamtos Apsaugos Taryba įstei
gė 2.000 akrų draustinį Kento grafystėje.

LIETUVA JAV-ių (LEIDINYJE (APIE 
HELSINKIO AKTO ĮGYVENDINIMĄ 
Lietuva dažnai minima tryklilktame pus

metiniame JAV-ių Valstybės Departamen
te leidinyje apie H elsdnfcilo Baigminio Ak
to įgyvendinimą (1982.VI.1 — IX.30). Sky 
riuje apie tautų laisvę aipsisrendlimą ra
šoma, jog Sovietų vyriausybė griežtai mal
šina tautinius pasireiškimus Pabaltijo res 
publikose. JAV-ės in- toliau nepripažįsta 
„jėga įvykdyto ir neteisėto“ Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą. Informucjama apie „sistemingą“ 
Lietuvos Helsinkio Gruioė užgniaužimą. 
..Nepaisant priespaudos, tebeveikia Tikin
čiųjų Gynimo Komitetas ir liudija tvirtus 
religinio tikėjimo pagrindus Lietuvoje“. 
Reguliariai pasirodo LKB Kronika.

('Elta.)

MADRIDO (KONFERENCIJA TĘSIAMA
Š.m. vasario 8 d. Madrido Konferenci

jos delegatai vėl susirenka darbui tęsti. 
Ta proga JAV Kongreso Helsinkio Komisi 
ji , vadovaujama kongr. Dante B. Fascell, 
šun. vafea.rio 2 d. sukvietė įvairių organi
zacijų atstovus išklausyti JAV delegaci- 
jes pirmininko, ambasadoriaus Max M. 
Kampelman“ pranešimą.

Ambasadorius paminėjo, kad paskuti
nėje konferencijos sesijoje buvo pateikta 
14 naujų pasiūlymų. Jie lietė darbo uni
jas, teisę streikuoti, religinę laiisvę, paša
linimą radijo pranešimą trukdymą, žur
nalistų darbo sąlygų palengvinimą, susi
žinojimą su diplotinėmis mfeidomis ir kt. 
Ambasadorius pastebėjo, kad Madrido 
konferencijoje daug plačiau buvo svarsto
mas žmogaus teisių pažeidimas Sovietų 
Sąjungoje, Centro ir Rytų Europoje, ir kad 
JAV ir jos sąjungininkai ir toliau siielks, 
kad būtų išlaikytas balansas tarp Europos 
saugumo ir žmogaus teisių vykdymo.

Į posėdį buvo pakviesti Ir jame dalyva
vo Dr. D. Krivickais, M. Samatnenė, J. 
Laučka ir M. Vaivadienė. (Elta)

M&elus Klubo narius
JOHANĄ JOVARAITĘ 

ir
MATĄ PAŠKAUSKĄ (Mitchell), 

sukūrusius lietuvišką šeimą 
SVlūHvINA

ir linki sveikatos’ ir džiaugsmo 
ateityje

Škotijos Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba ir Nariai

Venezuela
VASARJO 16 MINĖJIMAS

Šiais metais Vasario 16 buvo paminėta 
plačiau, kaip kitais kartais. Kun. Antano 
Peiikumo ir dr. Vytauto Dambravos ini- 
ciaytva, vasario 20 d. buvo suruoštos pa
maldos televizijoje. Venezueliečiai žavėjo
si mūsų giesmėmis ir tautiniais rūbais. 
Spaudoje pasirodė išsamūs 1'r turiningi 
strailpsMai apie Lietuvą.

Vasario 16 d. minėjimas Maracay (nuo 
Caraco 110 km.) pradėtas pamaldomis po
piežiaus Jono XXIII vardo šventovėje ir 
galiausiai Maracay mieste, Vokiečių klu
be, į kurį paskaitai atvyko Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmininko pavaduo
tojas, Vacys Kleiza. Dalyvavo virš šimto 
tautiečių suvažiavusių iš įvairių Vene- 
zuelos vietovių. Minėjimas buvo pradėtas 
įspūdinga garsiniai iliustruota Nepriklau
somybės paskelbimo ištrauka.

Dr. Vytautas Dambrava, VLB Krašto 
Valdybos pirmininkas, dėkojo visiems 
tautiečiams, įsijungusiems ‘į minėjimą. Jis 
prašė tautiečių visuomet statyi klausimą, 
kurį jisai pas sau statęs gyvenime: ar alš 
atlieku pareigą Lietuvai ne vien žodžiais, 
bei ir darbais.

Garbės svečias Vacys Keiza pasakė, — 
kad okupacijoje kovojanti Lietuva veda 
al-kakllą kovą su pavergėju. Kova nelygi, 
tačiau ji garbinga ir tautos dvasia dar te
bėra nepalaužta, ši kova įrašanti' naujus 
vardus į mūsų tautos istoriją: Kalantą, 
Petkų, Skuodą ir kitus, ši laisvės kova 
yra įrašoma 'kraujo raidėmis mūsų polgriln 
džio spaudoje. Jos yra daug: Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika, atšventusi savo 
dešimtmetį, Aušra, Alma Mater. Rūpin
tojėlis, Varpas ir kiti leidiniai.

Prelegentas sakė: „išeivijos lietuviai ne
same tik stebėtojai. Išeivija duoda vaisių, 
kai žvelgiama į savąją išeiviją, apsijungu
sią į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę sep- 
tyn ioiilkoje kraštų“. Jis pasakė, kad ir ma
žoji Lietuva Venezueloje yra gyva., dina
miška, kūrybinga. „Nors jūsų skaičiai ne
dideli, tačiau savo darbais ir atsiekimais 
tikrai galite didžiuotis“. Apgailestavo, 
,;kad mes netekome darbščios asmenybės 
a.a. Aleksandros Vaisiūnienės. kurt sayo 
rašinėliais plačiai išgarsino lietuvių pa
saulyje Veneziuelos lietuvius“.

PDB pirmininko pavaduotojais Vacys 
Kleiza, dėkodamas dr. Vytautui Dambna- 
vai už jo energingą veiklą bendruomenėje, 
kultūroje, pcllitikoje, parapijoje bei spau
doje, jį apdovanojo Vilniaus Universiteto 
medaliu. Ta proga jis pasakė, teaidi nei vie
na Bendruomenė išeivijoje, iškaitant ir 
Jungtinės Amerikos Valstybes, nėra spau
doje atifilknisi to, ką pastaruoju metu yra 
atilikusi Bendruomenė, kuriai vadovauja 
dr. V. Dambrava.

Minėjime buvo priimta rezoliucija, ku
rios tekstas buvo atspausdintas viet. laik- 
raiščiuose. Rašte J. Andropovui reikalau
jama: atidaryti Pabaityje (ne vien tų 
kraštų sostines) tarptautiniam turizmui, 
panaikinti muitus šalpos siuntiniams, grą
žinti tikintiesiems šv. Kazimiero švento
vę Vilniuje, o taip pat ir kitas uždarytas 
bažnyčias kurių esama arti išimto. Pasisa- 
kvta prieš lietuvių disidentų kalinimą ir 
psichiatrijos piktnaudojimą. Be to. neifca- 
laujiamia, kad Pabaltijui būtų grąžinta 
laisvė ir sovietai' atitrauktų savo raudo
nąją kariuomenę.
Po minėjimo sekė Canakas lietuvių jau

namo žavūs tautiniai 'šokiai. Minėjimas 'bu
vo baigtas šeimininkių suneštomis vaišė
mis.

F. Vacys Kleiza buvo gražiai priimtais 
ir pavaišintas mūsų tautiečių.

Dr. Vytautas Damlbraiva ir ponia svečio 
garbei buvo suruošę iškilmingą priėmimą, 
kuriame dalyvavo 40 lietuvių ir- kviestų 
kitataučių.
Caracas, 1983 kovais. Julius Vaisiūnas

TIKIMASI IŠSPRĘSTI LIETUVIŠKŲ 
PAMALDŲ SEINŲ (KATEDROJE

PROBLEMĄ
Lenkų mėnraščio Kultūra (Paryžius, 

1982.X.) nuomone, lietuviškų palmaldų Set 
nų katedroje problema, „labai jaudinanti 
lietaivilšiką išeiviją“, gali būti palankiai iš
spręsta, kadangi mirė Lomžos vyskupas 
Sasinowski, .,kuriam lietuviai prikišdavo 
neigiamą nusistatymą jų atžvilgiu“. E. 
Žagiell savo „Lietuvių Kronikoje“ rašo, 
kad „neskaitlingia lietuvių mažuma Lenki
joje yra gerai organizuota ir turi emigraci 
jos pasitikėjimą“. Lietuvių Sąjunga turi 
17-ą skyrių; leidžiamas trilmėnesinlis 3,000 
egz. žurnalas. ,,Jų veikla kontroliuojama 
valdžios!, kuri yra nusistačiusi palyginti 
tolerantiškai, tačiau vietiniai organai da
ro kliūčių“. (Elta)

KREMLIAUS (KERŠTAS
Sov. Sąjunga ištrėmė Britanijos karo 

attache D. Williams ir Financial Times 
korespondentą A. Robinsoną už ,,neleisti
ną veiklą“.
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MUZIKOS IR PANTOMINOS VAKARAS 
Ziginiantas Banevičius dalyvaus DBLJ 

rengiamoje programoje, Londone.
Visi kviečiami pamatyti Muzikos ir Pan 

tomlimos programą, kurią atliks Žigimaln»- 
tas Baneivjčtus ilš Prancūzijos ir Raminta 
Lempsatytė iš Vokietijos’. Pasirodymas 
įvyks The Place teatre, Dukes Road. Lon
don WC1, gegužės- 14 d., 19 vai. Teatrai 
yra prie pat Eušton geležinkelio stoties, 
labai arti St IPancras ir Kings Cross, tad 
lengvai1 pašiekialmas netik londondlšlkilams, 
bet ar provincijos lietuviams.

Muzikos Ir Pantomimos Vakarą rengia 
DBL Jaunimo Sąjunga, ir visas pelnas ski 
riamas Jaunimo (Kongreso Fondui. Įėji

mas — 4 sv. Bilietus galima užsisakyti 'iš 
ar,testo pas Vidą Puodžiūną!, rašant Lietu
vių Namų adresu, čekius ir palšio perlai
das prašoma rašyti „Lithuanian Youth 
Congress“ vardu:

Žigimantas Banevičius, gimęs ir augęs 
Vilniuje, 1'966-1970 m. studijavo pantomi
mą Kauno Pantomimos ilr Dramos Mokyk 
loję. (Profesinę kiarjierą pradėjo 1968 m. 
Kauno Valstybiuilame Paritomimos Teatre. 
Vėliau dirbo Kauno Valstybiniame Muzi
kos ir Vilniaus Valstybiniame Dramos te
atruose. 1968 m. aflilko „šešėlio“ rolę pa
garsėjusiame ,)M'amiulto medžioklės“ spek
taklyje (aut. K. Sad’a, rež. J. Jurašas). 
Taip pat pasirodė Vilniaus televizijoje ir 
keliose filmuose, tairp kurių buvo „Velnio“ 
rolė „Baltrraglo malūne“. 1973-1974 m. 
dirbo Maskvoje, o 1976,-80 m., Varšuvoje 
Nuo 1981 m. gyvena Paryžiuje, kur Vie
nerius metus studijavo pasaulinio mesto 
pantomimos menininko Marcel Marceau 
mokykloje. Po atvykimo i Vakarus, paei- 
rc-dė prancūzų televizijoje ir Paryžiaus te
atre, ir kartu su Rislminltia Lampsatyte Han 
noveryje, Vokietijoj e. Britanijoje jį maty
sime pirmą kartą Muzikos ilr Pantomimos 
program oje.

V PLJ kongreso informacijos
Guoida Antanaitytė registruoja Čikago

je ir apylinkėse gyvenančiais šeimas, ku
rios sutikti; priimti. į V PLJ .kongresą at
vykstantį iš užsienio lietuviškąjį jaunimą 
ir ji pagloboti maždaug nuo birželio 25 
iki liepos 4 d.

V PLJ Kongreso registracijos — busti- 
nės aldresas. 5620 So. Oloremont Avė., 
Chicago, Illinois 60636, USA.

Tel: 312 778-2200.
Būstinėje budima kasdien nuo 6:00 v.v. 

iki 8:00 v.v. ir savaitgaliais nuo 10.00 v.r. 
ik 2:00 v. p.p.

V PLJ Kongreso registracijos komitetą 
sudaro: Ramutė Kemėžaitė, koordinatorė; 
Viktoras J vilką, registracijos iždininkas; . 
Gilė Liubinskaitė, Ramona Kaveckattė, 
Rasa Litalalkafitė, Rūta Musonytė.

II Pasaulio lietuvių dienų uždarymo 
banketas bus liepos 3 d. Conrad Hilton 
viešbutyje, Čikagos miesto centre. Viena 
sale su atskiru orkestru yra skilta jauinii- 
miut.

Kum. dr. Pranas Gaida, Tėviškės Žibu
rių redaktorius, II Pasaulio lietuvių die
nų metu1, birželio 30 d., „Aušrai“ skirtame 
vakare skaitys paskaitą.

Ritonė Rudaitienė,
II PLD informacijos iptam-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Halifaxe — balandžio 17 d., 4 vai.. St. C<> 

tamlbas bažn., Highroad Wil Lane.
Manchestcryjc — balandžio 24 d.. 12.30 

vai.
Nottinghame — baandžio 17 d., 11.15 vai, 

Židinyje.
Derbyje — balandžio 17 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Nottinghame — balandžio 24 d., 11.15 vai, 

Židinyje.
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