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TAUTOS FONDO VEIKIA
Tautos Fondas (angliškai Lithiuianuain 

National Foundation, line.) yra vieniinitelis 
pasaulyje lėšų teikėjais Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) veik
lai finansuoti. TF yra inkorporuotas New 
Yoilko valstijoje, kaip ne pelno siekianti 
korporacija. Dėl to, visos aukos Tautos 
Fondui, JAV-se, yra atleidžiamos niuo Fe- 
tietnaliinių mokesčių.

TF veikia per atstovybes ir įgalioUiMuis 
JAV-Se, Kanadoje, Australijoje, Anglijoje 
ir kt. Atstovybės ir įgaliotiniai atlieka di
delį darbą savo apylinkėse pravesdiami va
jus, organizuodami aukų rinkimą, inifoįr- 
muočbaimi apie VLIKą ir TF-a. Lauktame 
Jūsų ir kitų būti Tautos Fondo talkiniim 
kais.

1 TF VALDYBA organizuoja atstovybių 
bei įgaliotinių veiklą, praveda vajus, at
lieta vfeą adlminiistraeiniį ir technišką dar
bą, atsiskaito su IRS palaiko artimus rū
šies su VLIKu; finansuoja ne tik VLIKą, 
bet ir ELTA leidžiamą 6 kalbomis ‘Ir radio 
transliacijas į pavergtą Lietuvą ir t.t. Nie
kas negauna algos.

TF TARYBA artimai dirba su TF Val- 
dyba, prižiūrėdama jos veiklą, nustatyda
ma tai veiklai ir gaires ir taškoma naujų 
idėjų bei būdų jai plėsti ir tobulinti; Pa
laiko artimus ryšius su VLIKu ir šaukia 
TJ metinius suvažiavimus.

TF FINANSŲ KOMISIJA planuoja ge
resnį ir .pelningesnį panarnu Investavimą, 
visada laikydamosi konservatyvios linijos.

TF KONTROLĖS KOMISUA kontro
liuoja vedamas knygas, atskaitomybę. Be 
jų taip pat TF-ą gali kontroliuoti 'ir IRS, 
kuriai TF Valdyba siunčia metinius pra
nešimus.

TEISINIAI PATARĖJAI teikia infonnrua- 
cijų ap'fe -testamentus ir tat. klausliimaos'. 
Yna apskabčiuota, kad Sovietų Sąjunga 
vien iš lietuvių palikimų išveža- apie $10 
mil. dėl nesudarytų ar netiksliai sudarytų 
testamentų.

Jūsų žiniai patiekiame -trumpą TF finian- 
simę apžvalgą: 1982 metais ig viso turėta 
$132,872.00 pajamų ir $120,884.00 išlaidų. 
Taigi, liko $11,988.00. Pridėjus 1982 sau
sio 1-iali kasos likutį iš 1981, TF balansas 
1982 XII, 31 buvo $143,680.00. Tai nėra 
mažai, tačiau turime dairyti kas- įmanoma, 
kad TF iždas būtų kuo didesnis, nes nežino 
ipč kada gali priireikiti ir stambių išlaidų 
pajudėjus poliitiiinei svarstyklei...

LIETUVOS (LAISVĖS IŽDAS (anglistai 
LITHUANIAN LIBERTY CHEST) .įkur
tas 1979 m. veikia Tautos Fondo žinioje. 
L. Laisvės IždJo pajamos sudaro testamen- 
Uniai palikimai-jei telstatoriaus nėra nu
rodyta kitaip — asmeninės ir organizaci
jų aukos.Liet. Laisvės Iždo kapitalas yra 
neliečiamas. Jus telks Lietuvai, tai ji vėl 
atgaus nepriklausomybę; tik tų suimų pa
lūkanos gali būti naudojamos Lietuvos lais 
vės kava® per VLIKą. L. Laisvės lizdais 
1982 m. turėjo $80,469 pajaunių. Iš jų 63% 
buvo testamento palikimai, 24% aukos ir 
13% palūkanos. Liet. Laisvės Iždo balan
sas 1982.XII.31 buvo $119,142.00.

įsiamžinkime save ir savo BiritimuoSius 
Lietuvos Laisvės Ižde dabar ir testamien- 
tuolse...

Tik Jūsų finansinė parama įgalina gilnlfi. 
Lietui vos bylą ir skleisti informacijas!

Ačiū Jums!
Tautos Fondas

HITLERIO DIENORAŠČIO PASLAPTIS
Wolf-Rudiger Hess aplankė salvo tėvą 

Rudolfą Hessą, buiv. Hitlerio padėjėją, 
kuris niuo karo pabaigos yra laikomas 
Spandau kalėjime, Berlyne. Balandžio 27 
d. buvo Rudolfo Hesso -89 matų gimtadie- 
liis.

Kalėjime jie negalėjo kalbėti apie „Hit
lerio dienoraštį", apie kurį paitairuoju 1 ai
tru rašo Vakarų spauda. (Bet sūnus pasakė, 
tad tik Ruidof Hess įgalėtų pasakyti, ar 
dii&noiraBtiis yra tikras.

BRITANIJOS MOTERŲ PETICIJA
Nauja Britanijos moterų organizacija, 

: 'kuri pasisako už tvirtą gynybos politiką 
ir iv'Ssapusalšką nusiginklavimą, gegužės 1 
-d. suiruiošė demonstraciją. Londone ir mio.- 
terų delegacija nunešė peticiją su 13000 
parašų ’į -Sovietų ambasadą.

Ambasadai peticijos nepriėmus, moterų 
atstovė Olga Maitland pareilšlkė, kad dėžė 
su peticijos parašais 'bus pasiųsta. Ant-ro- 
povui į Kremlių paštu.

Peticijoje Sovietų vyuSausybė yra ragi
nama atkreipti dėmesį į Vakarų valstybių 
pasiūlymą dėl balansuoto ir Ikcntroliuoja- 
mo nusiginklavimo.

IRANAS PAŠALINO SOVIETŲ ŠNIPUS
Irano valdžia įsakė aštuoniolikai Sovie

tų diplomatų laike 48 valandų išsikrausty
ti iš Teherano už šnipinėjimą ir palaiky
mą ryšio su „žudikais ir išdavikais“.

Kiek anksčiau Irano komunistų Tudeh 
į. partija buvo uždrausta ir jos vadovai ap- 
(į kaltinti šnipinėjimu.

SUSIRŪPINIMAS DĖL 
NUSIGINKLAVIMO PROPAGANDOS 
„Daily Telegraph“ (V.4) pranešė, kad 

Vatikano paSiuntilnys Britanijoje arkivys
kupas Bruno Heim yra susirūpinęs dėl 
katalikų kunigo Mgr. Bruce Kento užsi
angažavimo Branduolinio nusiginklavimo 
organizacijoje, kuri (kaip jis sako) yra 
finansuojama Kremliaus.

Atrodo, kad arkivyskupas Heim yra pa
rašęs tuo klausimu laišką kardinolui Hu
me, Britanijos katalikų Bažnyčios galvai.

ANDROPOVO NAUJAS PASIŪLYMAS
'Sovietų komunistų partijos gen. sekre

torius J. Andropovas, kalbėdamas Krem
liaus bankete gegužės 3 d., pasakė, kad 
Sov. Sąjunga sutinka susitarti su Vaka
rų valstybėmis dėl branduolinių ginklų 
Europoje lygybės. Jis pasakė:

,Fov. Sąjunga yra pasiruošusi neturėti 
Europoje nei vienos raketos ir nei vieno 
lėktuvo daugiau negu šiandien turi NATO 
valstybės“.

Amerikos komentatorius pasakė, kad 
tokiu pagrindu bus sunkiau susitarti Že
nevoje, nes Sov. Sąjunga siekia įtraukti 
į ginkluotės lygybę netik JAV, bet ir Bri
tanijos bei Prancūzijos arsenalą.

LIETUVOJE
KUN. A. SVARINSKO TEISMAS

Londono DAILY TELEGRAPH (V.5) 
pranešė, kad gegužės 4 d. sovietų teismas 
pradėjo svarstyti kun. Alfonso Svarinsko 
bylą. Jis yra kaltinamas priešvalstybine 
ir antikonstitucine veikla.

57 m. amžiaus Viduklės klebonas kun. 
Svarinskas buvo suimtas daugiau kaip 
prieš 3 mėnesius. Pagal Sovietų telegra
mų agentūros TASS pranešimą, jis per 
keletą metų „paruošdavo šmeižiančią me
džiagą ir siuntė ją į Vakarus, kad būtų 
panaudota antisovietiniams tikslams“.

TASS nedavė kitų smulkmenų, bet at
rodo, kad teismas turi ryšio su kunigų 
disidentų grupe, kuri rinko medžiagą apie 
tikybinę diskriminaciją Baltijos respubli
koje, — sako „Daily Telegraph Maskvos 
korespondentas John Miller.

ROMOS DIENRAŠTIS APIE KUNIGĄ 
SVARINSKĄ

Plačiai skaitomas Romos dienraštis „II 
Giornale d'Italia“ paskelbė dr-o Juozo 
Gailiaus atvirą laišką apie Viduklės kle
bono kunigo Alfonso Svarinsko suėmimą. 
Kunigui Svarinskui keliami kaltinimai 
šiuo tarpu nėra žinomi, rašo laiško auto
rius, bet galima numatyti, kad jis bus 
teisiamas už vienintelį, bet viską apiman
tį nusikaltimą, būtent, už vadinamą anti- 
sovietinę veiklą. Iš tikrųjų, kuo gi yra 
nusikaltęs suimtasis kunigas Alfonsas Sva
rinskas?, — stato klausimą laiško auto
rius dr. Juozas Gailius. Didžiausioji jo 
kaltė, be abejonės, yra ta, kad jis uolus 
kunigas, kuris nevarė vaikų iš bažnyčios, 
kaip to reikalauja sovietų ateistinė val
džia, kunigas, kuris išdrįso atvirai reika
lauti, kad vienintelei Lietuvos kunigų se
minarijai būtų leidžiama priimti pakan
kamai auklėtinių, kad Lietuva netolimo
je ateityje neliktų be kunigų. Kita nema
žesnė kunigo Alfonso Svarinsko „kaltė“ 
yra ta, toliau rašo laiške dr. Juozas Gai
lius, ka-d jis dalyvauja Tikinčiųjų Tei
sėm Ginti Katalikų Komitete. Laiško au
torius primena, kad šis komitetas kovoja 
už tikėjimo laisvę, gina visus tikinčiuosius 
į Dievą, viešai reikalauja, kad sovietinė 
valdžia bent kiek vykdytų tuos iškilmin
gus įsipareigojimus, kuriuos laisvu noru 
tarptautinėmis sutartimis prisiėmė visų 
religijų tikinčijų atžvilgiu. —(K.L.)

AR VAŽIUOS POPIEŽIUS I LIETUVĄ
Lietuvos vyskupai, kurie nesenai lankė

si Vatikane, per privačią audijenciją pa
kvietė popiežių aplankyti Lietuvą. Tai 
pranėšė katalikų savaitraštis „The Uni
verse“.

Manoma, kad geriausias laikas tokiam 
vizitui būtų 1984 metais, kada sueis 500 
metų nuo šv. Kazimiero mirties. „The 
Universe“ stebisi, kad ne tik kad vysku
pams buvo leista atvažiuoti į Vatikaną, 
bet net buvo leista jiems pakviesti popie
žių apsilankyti Lietuvoje.

Savo kalboje, lotynų kalba, popiežius 
užgyrė Lietuvos Katalikų Bažnyčios gy
vybingumą, pridėdamas, kad katalikai tu
rėtų turėti pilną sąžinės ir tikėjimo laisvę 
pagal Helsinkio susitarimą, pasirašytą šv. 
Sosto ir Sovietų Sąjungos.

VOKIEČIAI APIE PADĖTĮ LIETUVOJE
Vak. Vokietijoje leidžiamas žurnalas 

Der SPIEGEL ■ (1983 m. Nr. 16) išspaus
dino ilgesnį straipsnį apie „Partijos daro
mas nuolaidas katalikų Bažnyčiai, bijo
dama įvykių, panašių į Lenkijos“. Straip
snis yra paremtas Kauno seminarijos rek
toriaus Viktoro Butkaus duotu „pasikal
bėjimu“, todėl yra abejotino patikimumo.

AUDRA BALTIJOJE
SVETIMI POVANDENINIAI LAIVAI
Švedijos laivyno kap. Bertil Dagsfalt 

pasakė, kad gegužės 4 d. vakare prie Šve
dijos salos Alno sprogo povandeninės mi
nos. Spėjama, kad sprogimas įvyko dėl 
ten atsiradusių pov. laivų. Tikriausiai po
vandeninis mini-laivas buvo sužalotas.

BOMBARDUOJA POV. LAIVĄ
Norvegijos laivyno vadovybės žiniomis, 

balandžio 28 d. prieš nežinoma povande
nini laivą, pasirodžiusį prie Norvegijos 
krantų, buvo paleista „Tern“ raketą.

Norvegijos gynybos ministres pasakė, 
kad jeigu laivas neiškils į paviršių, bus 
.panaudotos kiltos priemonės. „Mes esame' 
pasilruclšę sunaikinti povandeninį laivą, 
jeigu atsisakys iškilti“. Ministras pasakė, 
kad nebus jokio pasigailėjimo.

Karo laivai, kurie ieško pov. laivo. yna 
aprūlpinti raketomis1 ir giluminėmis bom
bomis.

Gegužės 1 d. Norvegijos laivynas toliau 
persekiojo nežinomą povandeninį 1 aivą 
Hfirdageirilo floride: Į vandenį buvo paleis
ta 12 raketų ir numesta tam tikras skai
čius gilumos bcmlbų.

ANGLAI APIE ESTIJOS DISIDENTĄ
Londono dienraštis The TIMES (V.3) 

„sąžinės kalinių“ skiltyje aprašė Estijos 
disidento Mart Nikius likimą.

Estijos biologas Mart Nikius, Karlo 
Darvino veikalų vertėjas į estų kalbą, yra 
sovietų valdžios skaitomas „ypatingai pa
vojingu recidivistu“ ir todėl laikomas 
Permos pataisos darbo kolonijoje Nr 36, 
ypatingo režimo sekcijoje. Jis yra nuties
tas 1981 m. sausio mėn. ir dar turi 8 me
tus išbūti stovykloje ir 5 metus tremtyje.

Jis yra vienas iš tų 45 estų, lietuvių ir 
latvių, kurie Vokietijos — Sov. Sąjungos 
nepuolimo pakto pasirašymo 40 metų su
kakties proga pasirašė pareiškimą, kuriuo 
Sovietų vyriausybė buvo prašoma pripa
žinti tą paktą negaliojančiu. (Tarp kitko 
tas paktas privedė prie Estijos įjungimo 
į Sov. Sąjungą).

Septyniems mėnesiams praėjus po pa
reiškimo pasirašymo M. Nikius buvo su
imtas. Tai nebuvo jo pirmas ' suėmimas: 
1959 m. jis buvo nuteistas dešimčiai metų 
už „pasidarbavimą tarptautinei buržuazi
jai“, t.y. už perdavimą Suomijos studen
tams kelių foto nuotraukų. Šį kartą jis 
nuteistas už „antisovietinę agitaciją ir 
propagandą“ ir už kalbėjimą telefonu su 
draugu Švedijoje.

Britanijos spaudoje
ŠVEDIJOS (NEUTRALUMAS

Britų The TIMES dilenraištis, balandžio 
29 d., savo vedamajame „Įgėlė po vande
niu“, rašė:

— Auldra. Jautrią sukėlė sovietų pa van
deniniai laivai Švedijos vandenyse, abiejų 
kraštų sanltykiiiuds® gali būti naujo posū
kio priežastim ir turėti europinės reikš
mės. Švedija per ilgus metus, i'š visų ne
utraliųjų IkraBtų Europoje, labiausiai pa
sižymėjo. Praeityje teis jos neutralumas 
dažniai nervlilno NATO kraštus ir ypač 
JAV-bes. Ponais Olof Palme, švedų irliin. 
pirmininkas, nebuvo Amerikos mėgiamas 
politikas. Sovietų Sąjungai Švedija suldla- 
rė patikimą įspūdį. Tačiau, jeigu taip bu
vo anksčiau, tai dabar jau taip nėra.

Parlamento kcimlisijcs r.ranelšlmais apie 
stalčių ir apilnr.l'.iį švedų teritoriniu van
denų grubių pažeidimų, sukrėtė krašto po 
liukus ir visuomenę. Maskva tuos kaltini
mus paneigė, bet tai nesumažino tos komi
sijos pirmininko, žymaus politiko, buvu
sio Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų 
min&itro, pono Sven Andersson autanilta- 
to. Ateityje jau nebuls tos įprilelaliidos, ku
ri kairtatjš būdavo šveduose, įtarti, kad jų 
karo laivynais pastebi sovietų pavandeni- 
niius tais palankiais momeiritiais, 'kai yra 
svarstomos krašto gynybos išlaidos. Da
bar tlkra'i 'įrodyta, jog sovietų pcivanidieind- 
niai daugelį kartų nelegaliai įplaukė į 
švedų teritorinius vandenis neit buvo Stock 
hoJmo uoste.

Į tą pranešimą ponas Palme reagavo 
griežtu Sov. Sąjungai protestu ir įspėjimu 
ateityje apšaudyti visus povamdeniiniius 
laivus, paižeiidžianč'jus Švedų teritorintas 
vandenis.

Tai dar nereiškia, jog švedai yra nuta
rę atsisakyti savo taip branginamo neut
ralumo: neutralumas yra giliai įleidęs 
tolinės švedų sąmonėj. Be to, ir batjmė sie
jasi kartu su. pasipiktinimu sovietams, nė
ra ir noro imltlis bereikalingų rizikų, ne 
vien tėk dėl pačių švedų saugumo, bet ir 
suomfJų, tarife fflitsaldurtų pavojuje, jeigu 
Švedija atsisakytų neutralumo.

Tačiau, kai dabar švedai ir toliau liks 
neutralūs, to neutralumo pobūvis gali 
ieiistis, tapti labiau kritišku Sov. Sąjun
gos atžvilgiu. Pokariniais metais Švedija

Lenkija
SOLIDARUMO DEMONSTRACIJOS 

LENKIJOJE
Gegužės 1 d. Lenkijos miestuose įvyko 
Solidanumo prtof. sąjungų šalinainlkų de- 
mcnstraicijois, kuriose dalyvavo deSiLm.ltys 
tūkstantių daiflbiminkų. Bent dvidešimty
je miestų buvo smarkūs susiirėmiitmai su 
.mlUiciija.

Lenkijos valdžia 'buvo uždrautuisi demon, 
sti'aicijais. Riaušėms malšinti milicija pa
naudojo vandens švirkštus, alšariines du
jas ‘ir lazdas miniai sklaidyti.

Sdildanumo pogrindžio organizacija bu
vo paraginusi savo šalininkus bcflkcituioti 
valdines demonstracijas ir dalyvauti |pai- 
maldose, o po mūšių išeiti į gatvę taikin
gai demonstracijai.

Lech Walęs:a nedalyvavo Gdansko de- 
inior.sltiraicijose, kur per 40 000 Solidarumo 
šalininkų išėjo į gatvę ir šūkavo „Waięsai, 
IVa'lęsa“. Vairlšuivojle milicija išsklaidė apie 
10 000 d.eimonisitrantų,, kurie buvo išėję po 
miSi'ų ilš Katedras į gatvę. Panašios de
monstracijos vyko Krokuvoje, Wroclave 
ir Poznanėje.

Daugelyje vietų mil'ildįja žiauriaii suma
išė taikingai dėmionlstruiojančliius darbiir.liin- 
■kus. Nowa HUtoje rastas mirtinai sužeis
tas 29 m. amžiaus vyras Ryszand Simagur.

PREZ. REAGANO SVEIKINIMAS 
SOLIDARUMUI

Gegužės 1 d. JAV įprez. Reagainiais ats'iun 
tė sveikinimą Solidarumo demonstracijai 
Vašingtone. JEIs pareiškė, tad Amerika 
svoiktaa „Lenkų dirąsąs, neaitsižvelgiant 
į kasdieninius gąsdinimus“. Prez. Reaga
vo sveikinamą perskaito Valstybės depar
tamento j^oreigūnias.

Prez. Reaganas sakė,, tad Solidaruimio 
dvasia ir jos valdais Lech Waięsa duoda 
pasauliui įkvėpimą.

RIAUŠĖS PER KONSTITUCIJOS 
ŠVENTĘ

■Lenkijos konstitucijos dieną, gegužės 3 
d., Varšuvoje pasikartojo riaušės, kurios 
įprasidėjo 8000 žmonių miniai išėjus po 
pamaldų iš katedros. Panašios riaušėj bu
vo Gdanske, kur milicija taip pat panau
dojo vandens švirkštus demonstratoriams 
sklaidyti. Tą dieną valdžios žmonės taip 
pat minėjo 1791 m. Lenkijos konstituciją.

— Laike dlvejų pas8nutin&ųSų savaičių 
Rytų Vckieltiilj'O j e mirė trys Vakarų vckfile.- 
čiai, kurie buvo atvykę vUziitui. Visi mirė 
nuo širdies smūgio.

visada žinojo, tad pavojus jos 'saugumui 
grėslia ne iš NATO kraštų, bet ilš sovietų 
pusės. Povandeninių laivų epizodai tą 
pavojų dar daugiau išryškina. Tai nereiš
kia, jog Švedija bus tuoj pat užpulta, bet 
tai parodo, kiek maža pagairlbw Sovietų 
Sąjunga turi kitų kraštų teisei ir terito
rinei neliečiamybei1.

ŠVEDAI PROTESTUOJA DĖL 
PERSEKIOJIMŲ PABALTIJO 

KRAŠTUOSE
Tą pačią dieną „The Times“ išspausdino 

ir savo korespondento Stockholme Christo 
pher Mosey Šitokį pranešimą:

— (Balandžio 28 d. Švedija Sciv. Sąjun
gai pareiškė naują pretostą. šį kautą opia 
persclkioj’lmius Pabaltijo respublikose: Es
tijoj, Lfcltuvoj it Latvijoj. Švedijos Užsn. 
reik. min. Lennart Bodstrom visiems 'Už
sienio žurnalistams Stockholme išsiunti
nėjo griežtą pareiškimą dėl paskutiniosios 
suėmimų bangos Pabaltijo valstybėse, pa
reikšdamas, jog Švedija yra pasiruošusi 
iškelti tą reikalą Jungtinių Tautų Žmo
gaus Teisių Komisijoj.

PareičklimaS, kuris buvo padarytas tuoj 
pc švedų ambasadoriaus iš Maskvos at
šaukimo ir sovietų povanidein'iin'ių laivų įsi
veržimo į švedų teritorinius vandenis vie
šo pasmerkimo, neprisidėjo pilte pablogė
jusių sovietų - Švedų santykių pagerini
mo.

Švedija taip pat paskelbė, kad jes at
stovai nedalyvaus Gegužės Pirmosios iš-, 
kilmėse Maskvos Riaiuidonojoj aikštėj, o 
jos parlamento nariai pareiškė pasitenki
nimą, jog ir Danijos socialdemokratai at
šaukė savo Maskvos vizitą, protestuodami 
irrrieš sovietų povandeninių laivų prasižen
gimus.

Iš dalies atrodė, kad tais visais pareiš
kimais pono Palme socialdemokratų vy
riausybė nori paneigti Vakarų diplomati
niuose sluoksniuose sUsffidariuisią nuomonę, 
jog Švedija yra per .jmikišta“ kjcmiumlisitų 
jėgos piktnaudŽtiaivilmiuĄ, o krafito tradici
nė neutralumo politika krypsta perteli į 
rytus.

Ponas Bodstircm pasakė, kad neseniai 
yra gauti net keli pranešimai apie stipres
nes represijas Pabaltijo valstybėse.

PASAULYJE
— Prez. Reiaganas paskirs EI Salvadoru! 

specialų paeiiuntinlį, tatte prižiūrės krašto 
ranlMlmus gruodžio mėn.

— JAV Kongreso kcimiilsija nubalsavo 
per pusę sumežilnti prezidento siūlomąją 
paramą EI Salvadoro gynybai,

— Vakarų Vokietijos kancleris Kohl 
lankysis Kinijoje.

•— Nikaragva laukia naujų partizanų 
įsiveržimų iš kaimyninių kralštų. Karinės 
vyriausybės gaiva D. Ortega tvirtina, kad 
Hondūre perBiiioirgainiauioja puolimui apie 
4 tūkstančiai delšilniiųjų, o Costa Ricoj niau 
jus dalinius steigia sr. Pastara, kuris tprar 
ėjusiais rretaiits pasitraukė iš Sandinistas 
valdžios ir pabėgo į CoStą Ricą. JAV žval
gybos lėktovati dažnai skraido Nikaragvos 
erdvėje ir teikia žinias sukilėliams.

— Londono varžytynėse už 110.000 sva
rų parduotas aukščiausiais britų karių pa
sižymėjimo medalis — Viktorijos kryžius. 
Nupirko Britų karo aviacijos muziejus. 
Tą kryžių 1940 metais pelnė lakūnas J. 
NieolS'Cim Kryžių pardavė jo sūnus,

— Paryžiuje policija naudojo vandenį, 
dujas ir gumines lazdas, kovodama su de
monstruojančiais teisės studentais.

— Britų konservatorių partijos atstovai 
Europos parlamente įspėjo, tad paslitnaui- 
kimias ilš Europos Bendruomenės D. Bri- 
tančjiali duotų dar kelis milijonius bedarbių.

— Atmeriklielčlių FBI direktorius W. Webs 
ter pareiškė, kad JAV šiuo mietu yra apie 
1.000 aktyvių sioivlletų agentų. Ptraėt'iusCą sa 
vaitą 1B JAV pabalinti 3 komunistų šnipai.

— Australija ilššilvarė sovietų diploma
tą V. Ivanovą, įtariamą šnipinėjimu,

— Kinijos 115 milijonų darbininkų 
gaus 8 proc algos1 pakėlimą, tačiau val
džia dalį tų pinigų susigrąžins, raginda
ma darbihMous pirkti valstybės lakštus.

— Britų vyriausybė ketina parlamente 
pravesti įstatymą, kuriuo demonstrantai! 
turės patys apmioCcėll' pclicijaii už tvarkos 
.palailkymą.

— Damasko radijas praneša, kad Siri
ja tikisi greito Izraelio puolimo. Tuo pa
čiu apkaltino Izraelį už provokuojančius 
kariniius manevrus Golania aukštumose.

— Japonijos Mishima kompanija praė
jusiais metais eksportavo 70 tonų vande
nyje tirpstančio popieriaus. Tą popierių 
džiugiausia naudoja1 Šnipai'.

— Venezuela dlr Sov. Sąjunga tariasi 
dėl galimybių keistis naftos tiekimo už
sakymais. Sovietai pristatytų dalį V. Vo
kietijos venecueloje užsakytos naUtofe. o 
Venecuela tuo pačiu 'kiekiu aprūpintų Ku
bą.

— Sužinojęs apie M.A. Morites nužudy
mą Nikaragvoj, balandžio 12 d. nusižudė 
EI Salvadoro partizanų lyderis S.C. Car
pio.

— Birželiu meni sueis 200 metų nuio ve- 
neeuelieeio Stlmolno Bolivaro gimimo. Jis 
vadovavo Lotynų Amerikos kovai išsiilaės. 
virjti iiš ispanų imperijos. Ta proga Nika
ragva paskelbė didelių iškilmių programą.

— Kilni; a jau yra pamuolšusi specialius 
įstatymus Hong Kongo tvarkymui. Bus 
įsteigtais atskiras administracijos rajonas. 
Heng Kong spauda dabar raišo, kad Kini
ja nedarys jokių nuolaidų ir griežtai atsi
sako belttarfo britų tarpininkavimo rajono 
administravime. Kolonija 'pereis kinų ži
nion 1997 m.

— Bedfordo (D. Britanijoje) ligoninėje 
ponia A. Chopman atšventė 109 gimtadie
nį.

— Devone, D. Britanijoje, senelė H. 
Johnsen, kuri prieis 4 metus prarado regė
jimą, praėjusią savaitę staiga pradėjo vėl 
matylio.

— Bulgarų fultlbclistas Ivan Petrov, at
vykęs rungtynėms į D. Briit-niją. nubaus
tas 40 svarų baudia už kelnių pavogimą 
iš krautuvės. Jis ta'ip pat pasiėmė ir kos
metikos reikmenų, bet buvo ilšteasdlr'as, 
■nes manęs, kad tai nemokami pavyzdžiai. 
Jo vertėjas dar paiaffikinio, jog Ivano lau
kia dar kita bausmė Bulgarijoje.

— Kinijos „Liaudies ddenraištis“ raišo, 
kad dėl mergaičių kūdikių žudymo kai 
kiuriuose kaimuose berniukų yra 9 kartus 
dau.giiau. Kaimiečiai žudo ar pameta mer
gaites, nes tik berniukai tęsia šeimos gi
minės vardą ir gali sunkiau dirbti laukuo
se.

— Sovietų Sąjungos užs. reik. mln. pa- 
vadueįtojas Kapitsa Sllngapūre pareiškė, 
jog sovietai imsis visų priemoniių neleisti 
Japonijai apsiginkluoti. Indonezija ir Fi
lipinai taip pat turėtų tuo susirūpinti ir 
remti sovietų politiką.

Maskvos ir Tekio santykiai pablogėjo^ 
kai Y. Naka'soare tapo Japonijos mln. pir
mininku.

— Septyni milijonai žmonių D. Brita
nijoje gauna paipffldomą palšaipą. be tau
rios jiems būtų sunku iSgyventi.

— Kinija ruutraukė visus šiais metais 
užplanuotuc kultūrinius pasikeitimus su 
JAV. Politinio prifeglobsčio suteikimą fe
tišo žvaigždei Hu, kinai palaikė laibai' ne
draugišku amerikiečių pasielgimu.

1
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ANAPUS ATLANTO
Lietuvių Fondo pietinis susirinkimas

Prieš 20 metų įstegtas Lietuvių Fondas, 
kurio tikslas kaupti kapitalą atgavusiai 
laisvę ir nepriklausomybę mūsų tėvynei 
Lietuvai. Gi gautomis iš to kapitalo palū- 
kanomfe remti išeivijos lietuvių švietimo 
ir kultūros poreikius.

Šjm. balandžio m. 9 d. Chleagode, .Jau
numo Centro salėje, Fondas turėjo metinį 
narių susirinkimą. Dalyvavo 119 nariai, 
turėję 4870 baisus. Mat narys gali įgalioti 
kitą narį susirinkime atstovauti.

Susiirinlklimą pradėjo tarybos pirm. Sta
sys Baras, jūs pranešė, kad kapitalas spar
čiai auga ir šiuo metu jau turima 2.5 mi
lijonų dol. ir. kad per 20 metus lietuviš- 
k.Jcms reikalam jau išdalinta per vieną 
milijoną dol. Tarybos pirm', visiems Drisi- 
dėjusiems prie fondo nuoširdžiai padėko
jo.

Kuln. dr. F. Prunskiui sukalbėjus maldą, 
susirinkimo prezidiuman pakviesti: V. 
Kaimantas, dr. M. Vygantas, dr. F. Kau
nas ir M. Lenikaiuskiienė, sekretoriais M. 
Druniga ir D. Kojelytė.

Mantija Reinienė pravedė Lietuvių Fon
do mirusiųjų narių pagerbimą. Jie sura
šyta į tam skirtą knygą. Jau įrašyta net 
107 pavaidės su vardais. Žvakę, prie tos 
knygos, uždegė A. Rūgytė.

Sveikinimo kalbas pasakė PLB pirm. 
V. Kamantas, Lietuvių raižytojų vardu —
A. Kairys, Ateitininkų Federacijos ir Lie 
tuvių R. katalikų susivienijimo Ameriko
je vardu — J. Laučka, Amerikos Lietuvių 
ir Pasaulio lietuvių gydytojų vardu — dr. 
Jonas Valaitūs.

Susirinkimam atvykusius narius regist
ravo Kazys Barzduikais, K. Gilnvilas, A. 
Kareiva, B. šliužas, P. Žolynas, A. Stepo
navičienė. Balsuojant, balsus stkaičtiavo 
dr. Gleveckas. J. Varnelis. Kandiidaltius pa
rinko ir nesiūlė M. Reinienė, dr. J. Valai
tis, dr. J. Račkauskas. Nutarimams paruoš 
ti išrinkti — dr. K. Ambrozaitis, A. Juod
valkis, V. Kuitkuis, M. Remienė, Spaudą 
atstovavo A. Juodvalkis, B. Juodelis, S. 
Juškėnas, P. Kleinotas, A. Bagdonas, kun. 
J, Prunskis, J. Šlajus, J. Vidutis, radio —
B. Brazdžionis, P. Petrulis.

Veiklios orainešimus padarė tarybos 
pirm. S. Baras ir buv. vafldybos pirm. G. 
Batukas. Per 1982 m. naujų narių įstojo 
187, Dalbar Fonde yra 5210 narių. Fondas 
padidėjo 228.470 dol. įnašais ir patikimais 
— testamentais 115.800 dol. Iš kitų prane
šimų sužinojome, kad geriausias palūka
nas duoda kapitalas įdėtas į trumpalaikius 
investavimus. Iš gautų 140.000 palūkanų 
paskirstyta- 30% švietimui, 30% kultūri
niams reikalams, 25% įvairiems specia
liems reikalams ir 15% stipendijoms stu
dijuojantiems.

Taipogi sužinojome, kad šiais metais 
per 3 mėnesius palikimų testam embads jau 
gauta 120.000 dol. Nupirktasis Wisconsin© 
valstijoje 158 akrų ūkis su tiriiobesia.is iš- 
nuomuiotas ir gaunama metams apie 
15.000 dol. nuomos. Ūkis pirktas su skola, 
bert per 11 metų skola bus išmokėta ir 
ūkis bus vertas 509.000 dol. Deja, atsira
do vagys: niusipjovę keliolika ąžuolų, išsi
vežė SIS ūkio.

Fondas yra įsteigęs „Lithuanian Foun
dation Federal Credit Union“, lietuviškai 
vadinsime Federalinis Kredito Kooperaty
vas. Jo pirm. dr. A. Razma padaręs koo
peratyvo veiktas pranešimą pasidžiaugė, 

Vaižgantas

Nebylys
(Frangmentas iš apysakos)

PIRŠLĖS

Kazys su Jonu į nibrus* nevaikščiodavo; ką gi 
ten būtų veikę, nemokėdami šokti? Ir šiaipjau su 
mergaitėmis nesusidėdavo. Niekas jų nematė, kad 
į kurią arčiau glaustųsi, kuriai talkininkautų. Bet 
vakaravimų neapleisdavo. Mergaitės rungčiomis 
verpia dainuoja; bernaičiai ką mezga, suka ar šiaip
jau aplink stalą šnekučiuoja. Neva katras sau, o iš 
tikrųjų mergaitėms širdelės plakė, kad čia pat ber
naičių yra, o bernaičiams buvo gera kaip tik dėl to 
pat — kad mergaičių čia pat yra. Ir grįždavo na
mo abudu būriu be galo gerai nusiteikusiu, kad 
draugėje taip gerai — darbas pasisekė.

Kazys su Jonu buvo Puzionyse bernų bernai. 
Tai jiems daugiausia tekdavo slapčių žvilgsnių. Jie
du tai juto ir buvo patenkinti, kur ne! Bet tegul tik 
kuri mergina pasivijusi vieną ar abudu iš lauko 
grįžtant, pakalbina:

— Labą vakarą keimarėliui! Ar dar nesuski
lote? — aiškia intencija kalbą tęsti. Tuoj gaudavo 
šiurkštų, net vulgariškai šaltą atsaką:

— Ne vyrų dalykas skeldėti... — ar ką pana
šu. Tardavo trumpą žodį ir skubėdavo pralenkti.

Mergaitės užsigaudavo. Ar joms galvoje nagri
nėti, iš širdies jiedu šiurkštuoliai ar tik dirbtinai, 
apsimetę. Ir daugiau nebekalbindavo. Svetimi tai 
svetimi.

Nei vienas, nei antras neturėjo jokio moteriš
kos „idealo“. Arba, tikriau sakant, abudu turėjo tą 
vieną ir tą patį — Puzionių Dėdienę.

kad kooperatyvas smarkiai auga. šiuo 
metu turįs jau virš 3,5 milijonų dol. įna
šų. Išlaidos nedidelė, tai tauroytejams mo
ka didesnias palūkanas ir skolina žemes
niais nuošimčiais, negu kitos taupymo ir 
skolinimo bendrovės. Čia laikomos san
taupos, iki 100.000 dol., yra 'apdraustos 
Federalinės valdžios agentūroje.

Lietuvių Fondas taipgi telkia vertingus 
lietuvių dailininkų meno kūrinius. Suda
ryta „Lietvivų dailiojo meno institucija“, 
vadovaujama d'r. G. Batuko. Norima įsi
gyti daili. Dalbužinskio 40 meno kūrinių, 
pavadintų „Senoji Lietuva“. O jau turimus 
tisai. P. Domšaičib (kūrinius parodytu ir 
amerikiečių visuomenei.

Revizijos komisijos pirm. K. Dočkus 
pranešė, kad piniginiai dokumentai rasti 
tvarkoje — vedami tvarkingai. K. Bara
kui ir P. želviui už tai padėkota.

Lietuvių Fondas išleis apie savo narius 
knygą, pavadinimu „Lietuvių Fondas“. 
Redaktorius A. Bagdonas pranešė, kadi 
knyga jau paruošta ir atiduota spaustu
vėm Ją gaus užsisakiusieji.

Lietuvių Fondo tarybom vieton išeinan
čių terminui pasibaigus, išrinkti: S. Baras; 
K. Dočkus, J. Juodvalkis, V. Kamantas, 
dr. F. Kaunas, M. Lenkauskienė. Revizi
jos komis-ijon išrinkti: V. Kleiza^ J. Rim
kevičius ir A. Šantaras.

Valdybą sudaro: piilrm. V. Naudžius, K. 
Barzdlukas, A. Juodvalkis, R. Juškienė, E. 
Modestas, M. Remienė, A. Steponavičienė 
ir J. Vaiznelis.

V. Kutkus perskaitė komisijos paruoš
tus nutarimus. 1) Lietuviai prašomi savo 
palikimų tesitamenituose atsiminti Lietuvių 
Fondą ir jam skirti dalį.

2) Jaunosios kartos lietuviai, prašoma 
jungtis į Lietuvių Fondo darbus.

3) Leibuvių Fondo nariai prašomi pra>- 
nešti, kas atstovaus po mirties.

4) Lietuvių Fondas prašomas daugiau 
remti lituanistines mokyklas.

5) Lietuvių Fondas prašomas rūpintų, 
k aid JAV išleistų Dariaus ir Girėn o paš
to ženklą.

6) padėkoti Lietuvių Fondo vadovybei 
už atliktus darbus.

7) Lietuviai yra pralšoma ir toliau rem
ti Lietuvių Fondą.

8) Padėkoti radio, spaudai ir Lietuvių 
Bendruomenei už didelę pagalbą Lietuvių 
Fondui.

Prieš uždarant guisirinkimą dar kalbėjo, 
iš Oleivelando atvykęs, JAV LB KraSt-o 
valdybos pirm. dr. A. Butkus. Jis džiau
gėsi, kaid taip gražiai ir diaug dirbama ir 
kad tuose darbuose dirba ir Lietuvių Bend 
rucmenės žmonės.

M. Lenkauskienė susirinkimą uždarė, 
pareikšdama viltį į šviesesnę lietuvių tau
tos ateitį. Visų sugiedotas Lietuvos him
nas. Andrius Laukaitis

AUŠRAI TEKANT

Rytuos
Aušrai tekant,
Dangaus horizonte
Lyg pasaką sekant,
Krivaičio Krivių
Skriejant baltą vytį
Aiškiausiai regiu i—
Kviečiantį sukilti
Dvasias karžygių...

Kęstutis Radvilėnas
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Seniesiems žmonėms sunkųjį kovo mėnesį šner- 
vienė nė pasėdėti palangėje nebepasėdėjo: teko jau 
gulomis tylėti. Vieną skaistų rytą, kai nieko pirkio
je nebuvo, vos tik Kazys duris pravėrė, įeidamas 
malkas skaldęs, motutė silpnai jį prisišaukė:

— Kazimierai, eikš arčiau... Žiūrėk, ką aš tau 
pasakysiu. Aš silpstu. O kad ir nesilpčiau, kokia aš 
be šeimininkė? Jūs to neminėdavote. Ačiū jums: 
bene aš nesuprantu, kad taip darote savo motinai. 
Dievulis jums atlygins, kad pakenčiate senystą...

Rimta, kažkokia filosofiška motinos šneka, ko
kios nebuvo pirmiau girdima, nebuvo nė tikimasi, 
Kazį tuojau įtikino motiną tai iškalbėjus, pirma il
gai apie tai mąsčius. Ir ūmai pasijuto nepaprastai 
nulenktas. Jis pirmą kartą neprisiversdamas atsisė
do į lovą šalia motinos karšinčiaus ir pirmą kartą 
meiliai pasižiūrėjo į visai pasenusį jos veidelį.

šnervienė buvo visa raukšlėta, nosis jau pajuo
dusi ir guzeliuota, negraži, smakras drėgnas, ne pra
kaitu, kaip esti sušilus, bet kažkokiu kitu syvų. Jis 
buvo gana abuojas. Vis dėlto Kazys pasijuto mylįs 
ją ištikrųjų. Dabar jam pagailo iš gyvųjų aiškiai jau 
keliaujančios gimdytojos; kažkas švelnus, graudus 
suvirpėjo po širdžia, kažkas pagavo už pažiaunių, 
akys pasruvo, ir jis, kad nepravirktų, kaip tikras 
vaikas ūmai pasilenkė prie motinos rankos, gulin
čios ant klojamo drabužio, ir tvirtai, vyriškai ją 
pabučiavo.

Motina jį paglostė.
— Geras tu vaikas, Kaziuk. Duok Dieve tau 

laimės, santarvės poroje gyvenant ir daugiau turto, 
neg mes prigyvenome! O pasakyti štai ką aš pasi
ėmiau: dairykis sau draugės pačios, o namams jau
nos ir darbščios šeimininkės.

— Ką čia, ką čia motute prasimanei? Gyvenk 
sau sveika. Mums visai nekliūvi, o aš dar jaunas, 
bus dar laiko apie ženatvę pagalvoti...

VAIŽGANTAS (1869—1933)
Balandžio 29 d. sukako 50 metų nuo ivieno 
žymiausiųjų Lietuvos rašytojų — Juozo 

Tumo-Vaižganto mirties.

Jis gimė 1869 m. rugsėjo 20 d. Malailšių 
km., Svėdasų vis.. Rokiškio aipsk., ūkinin
ko šeimoje. Mokėsi Kunigaikščių pr. mo
kykloje ir Daugpilio realinėje mokykloje. 
1888 m. įstojo i Žemaičių kunigų semina
riją Kaune. 1893 metais buvo įšventintas 
kunigu.

Būdamas Daugpilyje, daug skaitė, kas 
pradėjo formuoti jo literatūrinį skonį. 
Stiprų įspūdį jam padarė „Aulšros“ žur
nalas ir kita dnauidžiomoji lietuvių spau
da, kuri įkvėpė jiam pasiryžimą di'Vbįta lie
tuvių kultūros darbą. Vėliau kunigo pro
fesija leido jam likti', tėvynėje, kai kitų 
.profesijų lietuviams darbo sąlygų Lietu
voje beveik nebuvo.

Ves baigęs seminariją, kum. J: Tumas 
bulvo kilnojamas ils vienos parapijos į 
kitą. Tokiu būdu jam teko dirbti Miir.ltarų- 
joje, Vilniuje, Mosėdyje, Macaičiuose, Va
daktėliuose, Sidabrave, Stakiuose. Laižu
voje. Visur jis studijavo vietos tarmes, 
rinko tautosaką, domėjosi etnografija. 
Tuo pat laiku jis tapo vienu artimiausiu 
„Tėvynės Sargo“ bendradarbiu ir redaga
vo žurnalą „Ž'itnyčilą“.

Vadaktėliuose būdamas, kum J. Tumas 
sulaukė 1904 m. spaudos grąžinimo ilr 1905 
m. rėvo'liucijos. Socialistinių nuotaikų pa
gautas, kun. J. Tumes pradėjo organizuo
ti lietuviškais mokyklas ir valsčiaus savi
valdybes. 1905. metais jis dalyvavo Didžia
jame Vilniaus seime, kur pasisakė už „ne
kruviną revoliuciją“. Pradėjo reikštis kaip 
'krikščionių demokratų atstovas ir drau
ge su kun. P. Būčių ruošė partijos' prog
ramą.

Po revoliucijos persikėlė į Vilnių, kur 
dirbo Vilniaus Žinių redakcijoje. Suorga
nizavo Vilties bendrovę ir 1907 m. kautu 
su A. Smetona ėmėsi1 redaguoti laikraštį 
„Viltis“. Iš to išaugo Tautininkų Sąjunga, 
kuriai jis per daugelį metų buvo 'artimes
nis, negu krikščionių demokratų sąjūdžiui.

Nepriklausclmoje Lietuvoje J. Tumas- 
Vaižgantas nepadeda publicisto ir redak
toriaus plunksnos, bet kantu jis pereina 
į beletristiką. Jo kūriniai, spausdinami 
periodinėje spaudoje, vėliau buvo išleidžia 
■mi atskiromis knygomis. Tokiu būdu jis 
priėjo ir prie stambesnių veikalų: „Prar 
giedruffiai“, „Dėdės ir dėdienės", „šėiimios 
vėžiai“, „Žemaičių Robinzonas lir „Neby
lys“.

1922-1929 m. Vaižgantas Lietuvos uni
versitete skaitė liet, literatūros paskaitas. 
Mirė jis 1933 m. balandžio 29 d., palikęs 
daug neįvykdytų kūrybinių sumanymų.

(d.b.)

ĮTEIKTA ROMANO PREMIJA

Kov 19 d Čikagoje nalšytoiiuii Anatolijui 
Kariui buvo iškilmingai įteikta „Draugo“ 
premija už „Kelionę į Vilnių“. Konkurso 
laureatą ir iškilmių dalyvius pasveikino 
„Draugo“ red. kun. P. Garšva, MIC. Pre
miją (2000 dol.) įteikė mecenatė Irena 
Vinclovieinė, pagerbdama savo vyro a.a. 
Vaclovo Vi'nclovo atminimą.

NAUJOSKNYCOS
LIETUVIŲ NAMUOSE GALIMA 

NUSIPIRKTI

The BALTIC STATES, years of depen
dence 1940—1980 by Romuald J. Misiū
nas and Reiln Taagepera. Baltijos kraštų
— Estijos, Latvijos ir Lietuves — naujau
sių laikų istorija, kurią anglų kalba para
šė du jauni istorijos profesoriai: lietuvis 
Romualdas Misiūnas ir estas Rein Taage- 
pera. Pirmasis dirba Vale universitete, 
antrasis — Kalifornijos, JAV. Knygoje
— 334 psl, daug Iliustracijų, žemėlapis ir 
keletas statistinių lentelių.

Knygą išleido anglų knygų leidykla C. 
Hurst and Co,, London, 1983 m; Įrišta ‘į 
kietus viršelius su menišku aplanku. Kny
gos kaina — 13.50 sv. DBLS ir Nidos kny
gų klubo nariams — nuolaida.

Bronys Raila, RAIBOS AGAVOS, Nidos 
knygų klubo naujausias leidinys. Londo
nas, 1983 m. Labai įdomi 410 psl. knyga. 
Kaina minkštais viršeliais — 6 sv., kie
tais — >7 sv.

Taip pat galima gauti: Anglų - lietuvių 
kalbų žodynas,
Lietuvių - anglų kalbų žodynas.
Lithuanian Cookery, (r kt. (knygų.

Užsfiisakiiulsiiems 'knygos gali būti pasiųs
tos paštu.

„B/ERAGIO OŽIO METAI“

Ateities“ leidykla, Čikagoje išleido Ka
zimiero Barėno knygą „Beragio ožio me
tai“. Knyga1 600 psl. kaina 12 dolerių, ar
ba 8 svarai1 Anglijoje.

Kadangi knygos autorius gyvena Angli
joje, tai knygos kaina Anglijos pirkėjams 
yra 6 svarai.

Knygą galima gauti Parapijos svetainė
je po 11 vai. pamaldų 'sekmadieniais, ar
ba paštu. Užsisakant paštu reikia pridėti 
persiuntimo išlaidoms 1.30 sv.

Užsakymus siųsti: Stasys Kasparais, 
32 Puteaux House, 
Roman Road1, 
London E2 ORF.

Atsiusta paminėti
Aušra Nr. 83/\, Lenkijos lietuvių visuo

meninės kultūros draugijos leidžiamas 
žurnalas. Red. E. Petiulškevičiuis, Seinai. 
Žurnalo metinė prenumerata 32 zlotai; už
sieniui — 50% brangiau.

Laivas Nr. 2, 1983 m. kovas-balanlč&s. 
Religinio ir tautinio 'gyvenimo divimėnesi- 
ais žurnalas. Leidžia Marijonų vienuolija. 
Red. 'kun. J. Vaškas MIC., Chicago, IL. 
USA.

Skautų aidas Nr. 2, 1983 m. vasaris. Lie
tuvių Skautų Sąjungos leidžiamais iliust
ruotas žurnalas. Redaktorius v.s. Antanas 
Saulaitils, S.J. Administratorė v.s. M. Joni
kienė, 6346 So. Washtenaw Ave, Chicago, 
IL 60629, USA.

MITTEILUNGEN AUS BALTISHCHEN 
LEBEN Nr. 1-2, 1983 m. balandis. Baltijos 
draugijos Vokietijoje biuletenis vokiečių 
kalba. Šiame numeryje 72 nsl. Platus pra
nešimas apie Europos Pairlemenlto rezoliu
ciją Baltijos kraštų klausimu ir daug ki
tų įdomių straipsnių bei informacijų. Re
daktorius dr. Olgred Aule. Titurelstr. 9/ 
I, 8000 Muenehen 81, W. Germany,

Pasaulio lietuvis Nr. 4, 1983 m. balandis. 
PLB Valdybos leidžiamas mėnesinis žur
nalas. Red. Br. Nainys 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 606’36, USA.

Ilgai abudu kalbėjos, laiko dar buvo, lyg atsi
kalbėdami už tiek ir tiek metų tylėjimo ir nieko 
bendra neturėjimo. Kalbėjosi dabar apie viską, vis
ką: ūkį, bažnyčią, Dievą, prietelius ir neprietelius; 
tik apie vedybas nei vienas, nei antras nebepratarė 
nė žodžio.

Kazys, rodėsi, nė galvoti apie tai nebegalvoja, 
o jo imta nuo tos valandos galvoti ir dairytis.

Savo kaime jis nematė nė vienos, kuri nors iš 
tolo būtų buvusi panaši į Dėdienę. Bet per atlaidus 
kitame miestelyje, kada jis, jau nusilenkęs altoriui, 
rimtai susikaupęs, belaukė kunigo iš zakristijos iš
einant, dievobaimingą jo nuotaiką sudrumstė nau
jų burlečių kaukšėjimas. Jis stovėjo viduryje bažny
čios prie pat tako per vidurį. Grįžtelėjo nejučiomis 
ir išvydo smulkiais, bet energingai tvirtais žingsne
liais įsiskubančią ant votyvo, kiek pavėlavusią, ar 
tik taip jam matės, labai gražią mergelę. Jos gra
žumą, tiesą pasakius, tesudarė mergiškai pilnas vei
delis ir labai sveikas, kaimiškas raudonumas, dar 
padidėjęs besiskubinant eiti. Plaukų buvo gelsvų, 
net šviesių, kaip antai sienose ir lubose pamoliavo- 
tų angelų, sujuostų mėlynais kaspinais.

Visa tai galų gale nebuvo svarbu: per didelių 
estetinių reikalavimų Kazys neišmanė. Jį ypatingai 
nustebino, kad šmykštelėjusi mergina veidu, pečiais, 
visu savo stogu, ne eigastim atminė — Dėdienę. To
kia pat riebuilė, apskritulė, mažulė, ramiom, ge
rom akelėm. Ir bažnyčioje laikėsi taip pat. Kai ki
tos kaimietės, nusilenkdamos altoriui, puolė prieš 
jį kaip maišai, ant viso pilvo, ant alkūnių, ji atsi
klaupė gražiai, pirma atsargiai pakilojusi priešakį 
savo rainelės; tepalenkė galvelę, akim įsistebėjusi 
į išstatytą švenčiausiąjį sakramentą. Buvo rimta ir 
labai gražu. Mes pasakytume — estetinga.

•žemaitiškai — vakaruškos
(Bus daugiau)

Su lietuviais 
jgusuulgįv
BUV. KARIŲ SUVAŽIAVIMAS

Kovo 19 id. Toronte, Kanadoje, 'įivylro 
Baltiiečfų veteranų Lygos atstovų suivažiat. 
viirnas, kairiame dalyvavo lieltmrviių, latvių 
ir estų kairiai. Tiaiįp pat dialyvaivo kantams 
gimi'nli'nlgos origaniizscįjos (Lietuvos šau
liai, Latvijos vanagai ilr klt.).

Suvažiavime dalyvavo ir pagrindinę kail 
bą pasakė Kanados kaulinio — 'stnategiitniio 
Instituto pirm. įgen. George G. Bell. Su
važiavimą sveikino keli Kanados miiMslt- 
rai Ilr i>arialmento atstovai.

Suvaižiavilmias priėmė rezoliiuiciją, tanio
je Kanados ufžs. reik, mfiniistoals1 yra ora- 
somas paremti Europos Parlamento rezo
liuciją, perdiuodainit Baltijos valstybių by
lą JTO dlelkoloini'zocijos koimlisiitjati.

Baltijos ve'teranų lygos pirrn'in'ilnfcu yra 
išrinktas St. Jolkiufbaiitis.

EUROPIEČIAI (KONCERTUOJA 
ČIKAGOJE

Kovo 13 d. Čikagos Jaunimo Centre bu
vo suruoštas (koncertas, kurio programą 
išpildė trys menininkai ig Volkiieltliijois: Vi
lija Mozūraiiityitė, Raminta Laimipsaitytė-KOJ 
If.irs ir Michael Kollars.

SAVAITGALIO PABIROS
CUNAMAI

1946 metais, balandžio 1 d., 2250 mylių 
niuo Havajų salų. Ramiojo vandenyno d/uig 
ną sulkrėtė žemės drebėjimas. Drebėjimo 
sukeltoji bangia pasiekė Havajų Hilo mies
tą per 4 vai. 34 milą.: 15 metrų aulklšlčio van 
dens (kalnai paskandino 173 žmones, šim
tus sužeidė ir padarė 100 mil. dolerių 
niuiolstol'i'ų.

Teiksies „potvynio bangos“ vadinsimo su- 
n amate. 'Pavadinimas yra kilęs iš japonų. 
Japonijos pakrantėse senuose paminkluo
se daug kur įrašyta: “Jeigu jauti žemės 
drebėjimą, būk pasiruošęs tsunaimllui“.

Cunialmai yna pačios baisiausios bangos, 
'tanias sukelia žemės drebėjimai vandeny
nų dugne. Panalšiai kat|p i vandenį įmesto 
ukmenulko raibuliuojančios Vilnelės, dire- 
bėjimo sukeltos balngels plečiasi nuo cent
ro. Giliame vandenyje tos bangos yra to
kios ilgos ir paviršiuje jų iškilumas toks 
miažas, kad net laivai tai nepastebi. Pra
džioje cunaimu jėga prilygsta tik kokiai 
vieniai šimtąją! vi'so dlrelbėjilmio energijai. 
Kai cunamai pasiekia pakrančių sėklu- 
mas, jų energija koncentruojaslį 'bangų 
aukštis didėja ir galutinė jėga gali pasielk 
ti branduolinio užtaiso sprogimo gailią.

Guriame pasėkos beveik visada vra bai
sios i'r kartais nelįttkėitiinios. Pavyzdžiu^ 
1946 m. Havajuose cunamiai išrovė ilš pa
matų namą, nunešė šimtus metrų ir vėl 
pastatė taip švelniai!, kad pusryčių metu 
ant stalo buvusieji kavos puodeliai neišsi
liejo.

Po 1946 metų nelatlm/ės, daug kur Ramia 
jo vanidlenynio pakrantėse įvestos cunamų 
įspėjimo sistemos ir seSmograiffiinės stotys 
seka žemės dreb'ėjilmus vandenyno dugne.

AUSTRALIJOS AMŽINOJI UGNIS
Australijos New South Wales Hunter 

Valley rajone jau tūstančiai metų dega 
500 pėdų gilumoje esantieji anglies klo
dai. Anksčiau buvo manyta, joig tie dū
mai kyla Iš ugtniiiakataiio. Spėjama, kad 
maždaug pi&elš 2.000 metų žaibo uždegtais 
medis galėjo praldėti tą uignį parvirstoje 
esančiuose anglies kloniuose. Kiltas aiški- 
romas teigia, jog anglis užsidegė nuo sie
ros piritų oksidacijos kamščio.

Australijos aboriginal vengia tos vietos, 
sieja ją su tvėrėju Bhaiiiami ir jo žemės 
tarpiintoku Tuinralmulanu, kuris ilš tų dū
mų kalbai.

Maskvietis netiikėltai grįžta namo. Pra
vėręs duris, malto: kažkoks Vaska ant ke
lių pasisodinęs jo žmoną.

— TU' prakeiktas dykaduoni, kaito drįsti 
trukdyti mano moterį, kai visos padorios 
šeimininkės jau nuo pat ryto stovi apel
sinų eilutėje!

»*«
Pitsdkfilmšęs krepšį tualetinio popieriaus, 

pilietis Skuba per Raudonąją alilklštę Mask
voje.

— Eil, drauge, stabdo žmonės, — iš kiur 
gavai tiek minkšto popieriaus?. Sakyk, kur 
parduoda7

— Niekur neparduoda, čia senas. Ne
šu iš valyklos, — nesustodamas atsakinėja 
žmogelis.

Sovietinis pestlmfetas yna teikis pilietis^ 
Kuris visur mato tik beviltišką gyveniilmą, 
o optimistais, kuris spėja, kad ateityje gal 
nebus blogiau.

Šeimininkės mėgsta garriinlti''~į'yvus klai
pius. (Iš kulinarijos konspektų).

Miano motina dirba fermoje kiaulių ve
dėja. (Iš moksleivių užrašų).

Nusikaltę angelai buvo pervesti į vel
nių etatus. (IS alteistiniJo rašMlo).

Dar atsiranda nuotakų, kurios Po metri
kacijos tuokialsii su; kunigu.

(Iš pasisakymo)-
„Šluotos“ auksinės mintys
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Iš LKB Kronikos Nr 56
KUN. ALFONSO (SVARINSKO 

SUĖMIMAS
1983 m. sausio 25 d. Raseinių autoins

pekcijos viršininko pavaduotojas1 MINIO
TAS pranešė. kad kun. A. SVARINSKAS 
sausio 26 d. atvyktų į autoinspekciją dėl 
rudenų įvykusios avarijos ('vaziiwair.lt au- 
■tustrada, amt automašinos užšoko briedis).

Sausio 26 d. klebonui vos tik sugrįžus iš 
1 aiet'citiuiviu, alpte pusę trijų, vėl paiskamfcii- 
tio iš Raseinių, reikalaudami, kuo grei
čiau atvažiuoti. Reikalas būsiąs trulmipeB. 
Klebonas kun. A. SVARINSKAS, palikęs 
tiikinlaiiuosius tartis dėl laidotuvių. neval
gęs, skubiai išvažiavo į autolinis|peikciją, 
žadėdamas tuoj pat sugrįžti.

Tokiu apgaulingu būdu iškvietę į Ra
seinių autoinspekciją kun. A. SVARINS
KĄ ir areštavo, — nevalgiusi, be pinigų, 
nepasiėmusį net būtiniausių drabužių ir 
daiktų.

Tą pačią dieną, po vakarinių pamaldų, 
grįžtant iš bažnyčios, du milicininkai pa
stojo kelią svečiams (kunigams ir parei
kalavo parodyti pasus. Kum,. Jonui BO
RUTAI įsakė sekančią dieną 15 vai. pri
sistatyti! į Rasednių miliciją ir paliko savo 
telefoną. (Kun. J. BORUTA, g. 1934 m., 
1970 m. baigęs Vilniaus universitetą, iki
1982 m. gruodžio mėnesio dirbęs jaunes
niuoju molktsfl'iniu 'bendradarbiu Mokslų 
Akademijos Fizikos instituto Atojrr.o teo
rijos Skyriuje. 1982 m. apgynęs fiizilkos- 
maitematikos mokslų kandidato disertaci
ją; Kunigų seminariją baigęs neakivaizdi
niu būdiui, nuo 1982 m. gruodžio mėn. ilki
1983 m. sarusio mėn. (jvieną mėnesį) dir
bęs vikaru Ukrainoje, Chmelniokio srities 
Grečionių katalikų parapijoje). Apie tai 
sužinoję parapijiečiai, tuojau paskambino 
paliktu telefonu ir paklausė, kur prisista
tyti, nes jie. apie 20 žmonių, važiuos kar
iu su kunigui Matyt, pabūgę neramumų, 
tnilicininksi sakėsi nieko nežiną ir davė 
vis kiltus telefonus, kol galiausiai kažkas 
pasakė, kad atvykti nereikia. Bet rytoj,aus 
dieną, apie 18 vai., atvažiavo į 'kleboniją 
aniilidja ir įsakė kun. J. BORUTAI per 
tris valandas išvykti iš Viduklės.

Tą dieną į Viduklę privažiavo dar dlaiu- 
giau milicininkų, o į miškelį buvo 'atvež
ta ir kareivių. Žmonės kalbėjo, kad val
džia bijo sukilimo. Gaisrinėje, esančioje 
prieš bažnyčią, ir 'Kultūros namuose, 
Ikiurtie yra visad greita klebonijos, prie lan
gą sėdėjo užsimaskavę saugumiiečliali.

2 vai., grįžtant po vakarinių pamaldų 
(tomis dienomis žmonės ilgai melsdavosi' 
bažnyčioje), kunigų laukė pasislėpę mili
cininkai, bet, pamatę, kad daug žmonių 
kunigus atlydėjo į kleboniją ir ten pasili
ko, nieko nepešę, išivažilavo.

Taip dvi dienas ir dvi naktis parapijie
čiai saugojo svečią kunigą.

Klebono areštas sukėlė Viduklės parapi
ją: tuoj pradėta rinkti parašus no protes
to ralštu. Bedieviai visur darė susirinki
mus, o mokykloje mokytojai liepė niekam 
nesirašyti po protestų tekstais. Kai kurie 
mokytojai net liepė sudraskyti tokius są
rašus.

Viduklės parapijos tikintieji savo pro
teste LTSR Prokurorui: rašo:

„M)es, Vlildukiylės parapijos itiikiltnitiėjii, 
reiškiame protestą dėl mūsų klebono kun. 
A SVARINSKO suėmimo ir apkaltinimo 
lantikonstitucine, 'antivalstybine veikla. 
Mes girdėjome jo pamokslus. Mūsų klebo
nas visuomet pabrėžavo, kad Konstituci
jos pagrindinių principų laikymasis tikin
tiesiems užtikrina sąžinės laisvę.

Niekada mūsų klebonas neragino nie
kinti valdžią ir kenkti visuomenės gero
vei. Priešingai, jėls nuolat kovojo prieš 
mūsų visuomenėje paplitusias moralines 
ydas, tuo aaug pasidarbuodamas visos vi
suomenės, ne tik tikinčiųjų gerove®. (...)

Mes, viši parapijiečiai, esame labai dė
kingi savo klebonui už jo nuoširdų darbą 
ir auką. (...)

Mes griežtai protestuojame prieš netei
singą mūsų klebono kun. A. SVARINSKO 
areštą ir reikalaujame jį paleisti.“ Po na- 
reiškėmu pasirašė 1326 tikintieji.

Sekmadienį (sausio 30 d.) prieš Sumą 
pusę valandos liūdnai gaudė visi Viduklės 
bažnyčios varpa®, pranešdamii parapijai, 
kad ji neteko savo ganytojo, taip ištikimai 
juos mylėjusio, taip tvirtai juos gynusio 
nuo bedievių šantažo Ir persekiojimų.

Bažnyčios .viduje nuleisti gedulingi kas
pinai nuolat primena tikintiesiems, kad 
jų 'klebono žodžiai anie meilę Dievui ir 
Tėvynei nebuvo tušti, — jis j'au trečią kar 
tą išėjo erškėčiuotu kalinio keliu. Prieš 
Sumą jaunimas, apsirengęs kamžomuts ir 
tautiniais rūbais, ir parapijiečiai, ėjo ke
liais nuo didžiųjų bažnyčios durų iki' di
džiojo altoriaus, solidarizuodamiesi' su 
(kančių keliu einančiu klebonu ir maldau
dami Viešpatį pagalbos kovojančiai ir ken 
čiančiai Bažnyčiai. Pamokslų metu kuni
gai gražiai kalbėjo aroie kun, A. SVARINS 
KO aukos reikšmę, ragindami niekada ne- 
pavargti, besimeldžiant už savo kleboną.

'Po Sumos, kalbant „Atsimink, o Malo
ningoji", kunigas ir visi žmonėis meldėsi 
pakeltomis rankomis. Rankų miškas paki
lo į dangų, maldaudamas Dievo pagalbos 
ir Mergelės Marijos užtarimo.

Vakario 1 d. buvo sužinota, kad kun. A. 
SVARINSKAS yra laikomas Saugumo ko-

TĖ. Tardytojas BIČIAUSKAS pirmiausia 
apkaltino ją organizavus parašų rinkimą; 
paskui buvo klausinėjama apie kun. A. 
SVARINSKO asmenį, koklius pamokslus 
jis sakydavę®, ar žmonės mylėjo kleboną, 
ar jai neteko rašyti TTG Katalikų komi
teto dokumentų, kur juos siųsdavo, keikiu 
tikslu Komitetas susikūręs ir pan.

M. GAVĖNAITĖ kleboną apibūdino, 
kaip sąžiningą, uolų, šventą ir pasiaukoju
sį kur. Ilgą, o dlėl TTGKK veiklos nieko ne
atsakė, nes saugumo ir taip puikiai visiką 
žino, kadangi Komitetas dirba viešai.

Po klebono arešto ir parašų rinkamo pra 
salėjo Viduklės parapijiečių tardymai ir 
giasdinilmai. Dėl parašų rinkimo į mliliciją 
buvo iškviesti: Ignas PAULAUSKAS, Vin
cas PAULAUSKAS, Petras KAČIUŠIS; į 
So balinio aprūpllmimo skyrių iškviestos: 
Elztfeta BAVARSKIENĖ, Bronė JARMOš 
KIENĖ, Marytė SA-UKIENĖ ir Bronė 
GRUBLIAUSKIENĖ. Vasario 3 d. saugu
mais antrą kairią tardė Petrą KAČIUŠI, 
Bronę JARMOŠKIENĘ ir Salomėją KAP- 
LANIENĘ.

Neatsiliko ir mokykla. Dvi mokines — 
seseris Jūratę ir Astą KAPLANAITES — 
saugumietis tardė mokyklos direktoriaus 
kabinete. Jis gąsdino mergaites, kad baž
nyčia būsianti uždarytai reikalavo, kad 
jos nesimelstų viešai tokiomis intencijo
mis — „už Bažnyčias priešus“, „už kanki
nį kleboną“, nes tai įžeidžia ateistų jaus
mus.

Vakario 1 d. M. GAVĖNAITĖ vėl gavo 
šaukimą atvykti į Vilniaus saugumą tar
dymui! pas tardytoją BIČIAUSKĄ.

Visit pensininkai buvo sukviesti1 į Viduk
lės apylinkę, ir ten ateistai bandė įrodi
nėti, kad klebonas teisingai1 suimtas. Mo
kykloje vaikams aiškino, kad klebonas žu 
dęs žmones, priklausęs gaujoms ir pan, 
Visur, kur tik koks žmonių susibūrimas, 
ateistai veda šmeižto akciją prieš kun. A. 
SVARINSKĄ.

'Rajoniniuoe ■ laikraščiuose pasirodė 
straipsniai, šmefižiiantys kun. A. SVARINS 
KĄ. Raseinių raj. laikraštyje „Naujas 
Rytas“ buivo atspausdinti net trys straips
niai. Viename straipsnyje Rasenau 2-osilos 
vid. m-klos mokytojai skundžiasi, kad kun, 
A. SVARINSKAS „klaidinęs“ jiaiunimą, 
trukdės mokyklai auklėti jaunąją kantą 
ateistine dvasia ir pritaria Respublikos 
prokuratūrai, izoliavusiai iš visuomenės 
tokį žmogų.

Kiltame straipsnyje Prokuratūros spren„ 
d'imuli pritaria Ariogalos vid. m-los mo
kytojai it tėvai. Tikriausia tokių „prita
riančių“ ir vergiškai bučiuicjaničių okupan 
to batą bus dar daugiau.

Vlilsoj'e Lietuvoje yra meldžiamasi ir 
renkami! panašai, reikalaujant laisvės kun, 
A. SVARINSKUI.

Lietuvos kuinligus ir tikinčiuosius, o 
ypač vMukliškiulS', paguodė ir padrąsino 
kardinolo Josyf SLIPYJ laiškas, kuriame 
Bažnyčios kunigaikštis raišo:

,JKuni Alfonso SVARINSKO areštavimo 
aplinkybės ir priežastys nėra žinomos, 
bet viena yra tikra — šis Kristaus Baž
nyčiai ir Kristaus Evengelijali ištikimas, 
pasiaukojęs kunigais nėra padaręs jokio 
nusikaltimo nei prieš valstybę, nei prieš 
įstatymus, Vienintelis nusikaltimas, kurį 
jam gali primesti tamsaus žvilgsnio žmo
nės, tali Dievo ir žmonių meilė, tarnavi
mais artimui ir vykdymas Kristaus paliepi 
mo — skelbti Evangeliją visoje žemėje. 
Dėl ko kun. A. SVARINSKAS yra bau
džiamas? — klausia kardinėtas' J. SLI
PYJ.

Prieš dvidešimt metų dažnai susitikda
vom su kun. A. SVARINSKU: abu drauge 
nešame nelaisvės jungą katorgoje, kai bu 
'vome areštuoti it nubausti griežto režimo 
lageriui abu nešėm tą patį kančios, paže
minimų ir bauginimų kryžių. Kun. A. 
SVARINSKAS buvo didžiai kantrus ir iš
tikimas, kalip tasai Titas, kurtam rašė 
apaštalas šlv. Paulius. Ir iš jo patyriau 
daug paguodos, sustiprinimo ir pagalbos. 
Kun, A. SVARINSKAS yra Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios ir lietuvių tautos garbė 
bei pasididžiavimas. žinia apie jo areštą 
ir gręsiantį nuteisimą yra labai skaudi, — 
rašo kardinolas J. SLIPYJ, — bet ji mums 
primena Kristaus apaštalus. Kai apaštalai 
buivo suimti ir nuplakti, jte iš tarybos iš
ėjo džiaugdamiesi', kad dėl Jėzaus vardo 
užsitarnavo panieką. Dėt šio areštavimo 
mies reiškiame gilią užuojautą kun. A. 
SVARINSKUI ir lietuvių tautai, kuri ne
tenka uolaus kunigo, bet drauge tebūna 
Dievui garbė už tai, kad šiam drąsiam 
tikėjimo išpažinėjui suteikė malonę liu
dyti Išganytoją Jėzų Kristų priespaudos 
grandinėse. Priespaudos grandinėmis su
rakintų išpažinėjų baisas yra labai galin
gas, kai jie skelbia laisvę ir tiesą Jėzuje 
Kristuje... Gailestingasis Viešpats telydi 
kun, A. SVARINSKĄ jo kančios kelyje. 
Mūsų malda tesuteikia j'am stiprybės fa 
paguodos. Lankiu jums Viešpaties palai
mos1.. *«•

AČIŪ,
mylimas Kardinole, kad šią suniktą 
mums, Lietuvos tikintiesiems, valan
dą Jūs savo širdimi esate su mumis 
ir mūsų kenčiančiu broliu kun. Alfon
su SVARINSKU.

Kun- Alfonsą SVARINSKĄ charakti- 
zuioja Viduklės parapijiečiai:

„Kun. Alfonsas SVARINSKAS mūsų pa 

įritėto izoliatoriuje. Jam buvo perduota 
5 kg. maisto /norma vieniam mėnesiui').

Į Vilniaus prokuratūrą apklausinėjimui1 
kaip liudininkė buvo iškviesta Viduklės 
klebonijos šedfmindnkė Monika GAVĖNAI- rapUjcje dirba nuo 1976 metų rugpjūčio

PLJS Informacijos
JAV i— Kanados atstovai į V Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą suvažiavę 

Clevelande, Ohio. 1983 m. kovo 19—29 dd.
priėmė šiuos NUTARIMUS

1. Suiviažtavilmiais sveikina kovojantį Lie
tuvos jaunimą. Mes pilnai solidarizuoja
me su Jumis ir Jūsų kova už tautinę ir re 
liginę laisvę ir už žmoigauls ir civilinės tei
ses. Mes esame su Jumis, šiame suvažia
vime mes ruošiamės V Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui. &į kongresą dedikuo
jame Jums ir Jūsų kavai. Kreipiamės į vi
so pasaulio lietuvių jaunimą, Lietuvoje fr 
kitur kuris yra 'atitolęs nuo lietuvių tau
tos sunkios kovos už laisvę, ir raiginame 
Juos prisidėti pilnu entuziazmu prie šios 
garbingos ‘kovos.

2. Suvažiavimas reiškia protestą prieš 
Kun. Alfonso Svarinsko suėmimą pereitą 
žiemą. Suvažiavimas yra paruošęs petici
jas JAV-fcflū ir Kanados užsienių reikalų 
ministerijoms reikalaudamos, Ikaid šios mi 
nisterlijos parieak'šltų greitą ir griežtą pro
testą Sovietų valdžiai prieš šį suėmimą. 
Esame paruošę peticiją Sovietų Sąjungos 
KP-jos generaliniam sekretoriui reikalau
jant laisvės kun. Svarinskui.

'Suvažiavimas sveikinai kun. Svarinską 
iir linki jam' Ištvermės sunkiuose dabarties 
varguose.

3. Suva'žiaviima's reiškia protestą prieš 
„Office of Special Investigations“ kotabo-

Iš Aušros Nr. 33
VIENO PASIMATYMO KRONIKA

1982.VIII.19 Marija lešmantienė .(Gin
tauto Pečeliūno žmona), besiruošianti kar
tu su sūnumi ir Danute Keršiūte (Povilo 
Pačeli'ūno žmona Įvažiuoti' į pasimatymą 
su savo vyru į Permės lagerį, buvo tele- 
forau iškviesta į Vilniaus saugumą. Čia ji 
buvo išlaikyta kelias valandas. Čekistas, 
nepasisakes pavardės, klausinėjo leSm'an- 
tienėS', ar važiuos D. Keršiūtė pas P. Pe
čeliūną ir su kuo, ar ji dažnai lankosi’ pas 
lešmantitenę, ar ateina pas juos Nijolė 
Sadūnaiiltė, kas teikia Idšmantieniei mate
rialinę paramą ir tJt. Pokalbio pabaigoje 
paaiškėjo, kad le'šmantienės pasimatymas 
su vyru neįvyko.

Rugpjūčio 20 d. M. leSmanitlenė gavo iš 
vyro laišką, kurtame G. Iešmantas įspėja 
šeimą, kad nevažiuotų jo lankyti, nes jam 
yra atimta teisė pasimatyt! su savaiiisiiadis. 
G. Iešmantas, 1982 balandžio mėn, portes- 
tuodamas, kad šekista'i sutaikė protesto 
pareiškimą generaliniam prokurorui, išba- 
davo 16 parų. Užtat jį ir nubaudė — ne
leido pasimatyti su šeima.

1982.VIII.21 D. Keršiūtė į pasimatymą 
su savo vynu P. Pečeliūnu išskrido lėktu
vu viena. Permės lagerius pasiekė VIII. 
22 vakare.

Rugpjūčio 23 d. iš pat ryto D. Kerlšiūtė 
atėjo į lagerio VS/389-35 administraciją, 
pas viršininko pavaduotoją. Po ilgų su juo 
derybų jai paivyko sužinoti' tik tiek, kad 
galbūt jai bus paskirtas pasimatymas tik 
antradienį po piieitų, kadangi pasimatymų 
'kambarys yra užimtas, čia reikėtų paaiš
kinti, kad pasimatymams yra skirtas dvie
jų kambarių butais, (kuriame paprastai pa
talpinamos' dvi šeimos iš karto, taip įvyko 
1981.VIII.20. Šį kartą jokių ženklų, kurie 
patvirtintų kad tie du pasimatymo kam
bariai būtų užimti, nesimatė, nors papras
tai tokie dalykai greitai išaiškėja. Be to, 
lagerio administracini ame pastate j autėsi 
kažkoks sujudimas, ko neteko pastebėti 
ankstesnių pasimatymų išvakarėse.

D. Keršiūtė grįžo į viešbutį. Ir čia jos 
laikė naujas siurp>ryzas. Kambaryje ap
sigyveno moteris iš Permės (pavardės ne
pavyko sužinoti), kuri nuoširdžiai apgai
lestavo, Kad ji pavėdavo į pasimatymą su 
laisvai vaikščiojančiu po lagerio VS/389- 
35 zoną vyru ir dabar ji iškviesta į pa
pildomą pasimatymą pagal lagerio admi- 
ministerijos specialų įsakymą. Sužinojusi, 
kad Danute taipogi atvažiavusi tuo pačiu 
tikslu į tą patį lagerį nuliūdo, nes dabar 
jai teks laukti, jeigu Keršiūtei duos tris 
paras pasimatymui ir jos maigias suges. 
(Asmeniniai pasimatymai laisvai vaikStan 
čių po zoną neįvyksta vienu metu ir vie
nose patalpose su tai, kurie laikomi' už 
spygliuotų vielų. Laisvai vaikštantys — 
bezkonvoinyje — turi teisę išeiti iš lage
rio zonos, ten dirbti ir t.t.) Netrukus mo- 

mėnesdo. Stebėdama šį kunigą, įsitiMnau, 
kad geresnio (kunigo ir negali būti. Jis vi
suomet liepdavo daug melstis, įmylėti 
Kristų ir būlti geriems Lietuvos vaflkams. 
Vaikučiams ir jaunimui liepdavo klausyti 
savo tėvelių, mokytojų, gerai mokytis. 
Pamokslų pabaigoje liepdavo melstis už 
taiką, už senelius, esančius Blinstruibiškė- 
je. Už laidotuves jis neimdavo nė kapeikos 
ir visus parapijos mirusiuosius laidodavo 
veltui. Tiems, kurie prasčiau gyveno, pa
siūlydavo iir piniginę pašalpą. Kun. A. 
.SVARINSKAS atlremonitaivo mūsų parapi
jos bažnyčią, sutvarkė takus, gėlynus, ap
linką. Toks kunigas yra pavyzdys visiems 
kitiems kunigams. Klebonas ypač kovojo 
prieš alkoholio vartojimą laidotuvėse, me 
tilnėse. Sakydavo, kad kai' bus linksma, 
gaJėsŪbe linksmintis, o dabar yna liūdna 
ir reiklia liūdėti“. .

Parapijietė P. 

raciją su KGB, Amerikos lietuvių perse
kiojime, ir siunčia protesto peticiją JAV 
Teurinigiulmo Sekretoriui W. French Smith 
reikalaujant kad ši kolaboracija būtų 
tuojau sustabdyta.

4. Suvažiavimas sveikina PLB-ės. JAV 
LB-ės, ir KLB-ės Valdybas ir reiškia ypa
tingą padėką JAV LB-ės 'pirmininkui dlr. 
Butkui už dalyvavimą suvažiavime.

V PLJ Kongreso stovyklos programos 
tikslas yra supažindinti stovyklaujantį 
jaunimą su Lietuvos istorija. Pirmąją 
stovyklos dieną bus nagrinėjama lietuvių 
■tautos kilmė, antrąją dieną bus analizuo
jama tautinio atgimimo laikotarpio uždaivi 
čia: ir sunkumai, trečiąją dieną stovyMau 
tojai lalUkuris Lietuvos nepriklausomybės 
lailkotanplį, ketvirtąją — jaunimas susipa
žins su dabartinio jaunuolio padėtimi aku 
puotoje Lietuvoje ir paskutiniąją dieną 
nagrinės įvairių kraštų lietuvių charakte
rį, ypatybes ir visus rišantį solidarumą. 
V PLJK stovykla bus liepos 4-10 dieno
mis Oberlin kolegijoje, netoli Clevelando.

***

Oficialus PLJ Kongreso atidarymas bus 
Il-ju PLD mietu, University of Illinois at 
Chicago. Jaunųjų menininkų paroda vyks 
ten palt nuo birželio 21 iki liepos 9 d. 
School of Architecture and Urban design. 
Talentų vakaras bus liepos 2 d. Bismarck 
viešbutyje.

Ritonė Rudaitienė,
II PLD informacijos pirm.

toris išbildėjo į lagerį, o Keršiūtė liko vieš 
būtyje, kad, ko gero, pasimatymas bus su- 
ti ulkdyias, Ir neapsiriko. Sugrįžusi vėlai 
vakare motelis iš Permės kalbėjo žymiiai 
atsargiau.

Rugpjūčio 24 d. D. Keršiūtė atėjo oas 
lagerio viršininko pavaduotoją politiniams 
reikalams, 'kiuris elgėsi įžūliai ir nieko 
konkretaus nesakė. Belaukiiaint koridoriu
je, Danutė matė zujančius šen ir ten ariks 
cinu nematytus veidus. Reiklia manyti, 
kad buvo atvažiavę šefai iš Poiavilnkos la
gerių valdybos, nes netrukus pavaduotojo 
kabinete įvyko pasitarimas, kuriame da
lyvavo ir čekistas Baranovas, kuris kal
bėjosi su Keršiūte 1981.VIII.20 asmeninio 
pasimatymo išvakarėse. Tačiau šį kartą 
niekas, rodos, nesiruošė Keršliūtės mora
lizuoti, jos paprasčiausiai niekas nepaste
bėjo ir sunkiai leisdavosi į kalbas. Paskui 
viskas aprimo. Pavaduotojas leido pasiima 
tyli vieną parą, o ant pareiškimo užrašė, 
kad. „leidžiamas vienos paros pasimaty
mas su sąlyga, kad už tą parą P. Pečeliū
nas atidirbs“. (P. Pečeliūnas per divejus 
metus uždi'ibo lagerio naudai 50 darbo 
menų).

D. Keršiūtė bandė sužinoti, kodėl jos 
vyras, neprasižengęs lagerio taisyklėms, 
tegavo tik vieną parą pasimatymo. Į tai 
buvo atsakytai, kad nenusikalsti nepakan
ka reikia dar .„pasitaisyti“, nes lagerio 
tikslas — „perauklėti“...

PaigiaŪiiau apie 19 vai. D. Keršiūtė pate
ko į pasimatymo kambario tikrinimo ka
binetą. Prasidėjo tikras mesinėjimas. O 
šios klaikios procedūras kulminacijia buvo 
šokis ant kilimėlio. D. Keršiūtei buvo 
liepta 7 kartus pritūpti pagal komandą 
visai nuogai. Neištvėrusi tokios egzekuci
jos, ji pakomentavo, kad reikėtų diar šitą 
sceną nufilmuoti ir parodyti pasauliui. 
Tr.dla vi Ciną iš egzekutorių — kandidatė į 
KP narius, instruktorė Sdochina S.A. pra 
dėjo isteriškai šaukti, kad anksčiau tokius 
(reik manyt, politinius kalinius) tiesiog 
šaudė Vietoje, o dabar sovietiniai įstaty
mai tokie humaniški), kad leidžia pana
šiems racidyvistams filosofuoti'... Ir dar 
pridūrė:

— O mes dar juos maltiniam ir rengiam!.
Kialip jie maitina ir rengia tekalba fak

tai. Kaliniai gauna labai nekoloringą motis 
ą, jiems už labai sunkų darbą temoka 

pagal pačius žemiausius įkainius; iš uždar 
bio dar 50 % išskaičiuoja valstybės naudai, 
o likusių 50% — išskaičiuoja už maistą, 
rūbus, ir t.t. šitaip sovietinė valdžia gau
na vergą, kuris dirba jos naudai. Jeigu 
turėsime galvoje, kad tie metai neįskaito
mi į 'darbo stažą, kad iš kalinių atimami 
butai, kad visi 'gyvenamieji ir administra
ciniai pastatai, kuriuose gyvena kalinių 
prižiūrėtojų šeimos yra statomi' kalinių 
lankomi, kad kalinių nugaros atlaiko ne
žmoniškai sunkias įvairiausiais .komjau
nuoliškas“ statybas, tai suprasime, kad 
instruktoriai Solochiinai reikėtų stoti ne 
į KP, bet į SS. Nors 'šios partijos lygiaver
tės...

Po šio incidento pasimatymas buivo nu
trauktas, o ant pareiškimo užrašyta: „Pa
simatymas nutrauktas dėl D. Keršytės 
grubaus elgesio, administracijos taisyklių 
pažeiLSmo . “

D. Keršiūtei teko j'au apie 21 vai. vaka
ro su italšėmis vėl atsidurti lauke.

Rugpjūčio 25 d. D. Keršiūtė vėl atėjo 
pas pavaduotąją. Jai buvo suteikta 2 va
landą pasimatymas ir leista P. Pečeliūnui 
5 kg. siuntinys.

Per dvejus įmetus buvo trukdoma susi
rašinėti ir konfiskuojami, sulaikomi laiš
kai. Trumpinami pasimatymai. Į skundus 
- pareiškimus gauti demagogiški atsaky
mai. 1982įVI.13 palsataiatymas buvo su
trumpintas iki 3 vai. dėl tariamos dizen
terijos už lagerio zonos...

S. Žygeda

NAUJAS TV SIŲSTUVAS

Mažeikiuose pradėjo veikti antras ra
dio ir televizijos siųstuvas, kuris retrans
liuoja Maskvos televizijos programą rusų 
kalba.

Ligšicl tą programą mažeikiečiai galė
jo priimti iš Latvijos Kuldigos retranslta- 
tariaus, bet būdavo prasta vaizdo kokybė.

MIRĖ DAIL. R. KRINICKAS

Balandžio 16 d. Kaune po sunkios ir il
gos ligos mirė dailininkas Romanas Kri- 
nickas.

Gimęs 1904 m>. gegužės 1 d. Kaune, R. 
Kriniickas 1926—31 m. mokėsi Kauno me
no mokykloje iir vėliau prof. M. Dobužins 
kfo meno studijoje. Nuo 19'30 iki 1940 m. 
dirbo Kauno valstybiniame teatre daiUi- 
ninkų. Nuo 1936 m, dalyvavo parodose.

Po karo likęs Lietuvoje, toltau dirbo 
Kauno teatruose dailininku — dekorato
rium. Sukūrė dekoracijas F. Leharo ope
retei Grafas Liuksemburgas, A. BruStei- 
no „Dėdės Tomo lūšnelei“ te kitiems Pa
statymams. Be to sukūrė grafikos ir tapy
bos darbų.

Išėjęs pensijon,, kol sveikata leido, ver
tėsi daržininkyste. Palaidotas Eigulių ka
pinės!.

MIRĖ ELENA ŠIMKIENĖ

Balandžio 15 d. Vilniuje, Rasų kapinėse, 
■buvo palaidota Elena Simonaitytė-Šimkie- 
nė, žurnalisto ir rašytojo Jono Šimkaus 
našlė.

IŠPARDAVIMAS
Pagal Ministrų tarybos potvarkį, nuo 

"983 m. balandžio 25 d. sumažintos maž
meninės kainoms kai kurios prekėms. Ka
rakulio apykaklių — kainos sumažintos 
vidutiniškai 20 nuošimčių, moteriškų žie
minių paltų — 21 procentų, vilnonių suk
nelių — 40 procentų, ir t.t.

EILUTĖS IŠ LAIŠKŲ

Ūkiai skiria arklius sodybiniam sklypui 
įdirbti bulvėms pasodint, bet neretai trūks 
ta pakinktų. Tik kaip įsigyti, jei parduo
tuvėse jie pranyko?

J. [Balevičius
Kailaiadtorių rajonas. (V.L.)

KUR NUSIPRAUSTI?
Personalius pensininkus A. Likaudkas 

rašo V.L. redakcijai:
— Didžiojoje tarybinėje enciklopedijoje 

parašyta, kad 1974 metais Antazavėje gy
veno 529 gyventoja'!. Dabar palyginti su 
1974 m. gyventojų Antazavėje padidėjo 
bemaž tils kartus, o nusiprausti nėna kur. 
Anksčiau prie Zalvės upelio buvo visuo
meninė kaimiška pirtis, bet ji sugriuvo.

MIRĖ |G. ŽEMAITIS
Bailndžio 19 d. Vilniuje mirė inž. Geor

gijus Žemaitis, personalinis penisiinlnkas, 
buv. Vilniaus geležinkelio apygardos vir
šininkas.

Gimęs 1915 m. Rusijoje. G. Žemaitis 
baigė Maskvos geležinkelių transporto in
stitutą ir iki karo dirbo Rusijoje. Karo me 
ilu kovojo 16-tosiios „lietuviškos“ divizijos 
gretose. Nuo 1944 m. dirbo Lietuvos gele
žinkelių valdyboje. 1979 m. gavo pensiją. 
Buvo kcmurlistas, apdovanotas medaliais 
ir ordinais.

PAGERBTAS RYGIŠKIŲ (JONAS
Žymiojo kalbininko Jono Jablonskio tė

viškėje Rygiškiuose veikia muziejus. Ja
me dabar bus naujas eksponatas — gim
nazisto J. Jablonskio bronzinis biustas, 
kurį sukūrė skuptorius P. AleCcsandravli- 
čius. Biustą nuliejo Talino liejlikla.

NAMAS NAUJAS, BĖDOS — SENOS
Inž. St. Abromaviičius rašo TIESOJE 

(111.30) apie naujus namus, statomus kai
me iš prifabrikuotų plokščių:

— Gyvenamajame name daug patalpų 
rūsyje, o ten patelkti nelengva — veda 
siauri ir statūs laiptai. Apie kokio nors 
daikto nešiojimą negali būti jdklos kalbos. 
[ vaisių ;r daržovių sandėlius ingi galima 
patekti tiktai per čia. Argi sunku buvo pa
dažyti įėjimą į rūsį ne tik iš pirmojo aukš 
to, bet ir iš lauko? Net 24 kvardratinių 
metrų plotas po priestatu užpilamas žeme, 
nors pučkiifeiusi'ai: galėtų būti įrengtas ga
ražas automašinai.

Ūkio pastatui (tipinis projektas su rū
siu) žemdirbiai turi dar daugiau priekaiš
tų. Labiausiai dėl to, kad’ projektuotojai, 
sakytum, nori sugražinti žmogų į akmens 
amžių. Yra rūsys, tačiau bulves ir daržo
ves jis turi nešioti įmaišais pro viralinę. 
Pašarą tenka iškrauti prie daržinės It su
mišti į ją šakėmis, mėšlo iš tvarto pro 
langus ar duris irgi nepašalinsi 'be šakių. 
Jei būtų pagalvota apie paprasčiausią me
chanizaciją, bent įvažiavimą į tas patal
pas su vežimu, tuoj viskas atrodytų kitaip. 
Antra vertus, ir patalpos gyvuliams bei 
šienui per ankštos.

Red. pastaba: Lietuvoje dar niekas ne- 
kelia triukšmo dėd asbestocemento plokš
čių. naudojamų pertvaroms. Vakaruose 
skaitoma, kad jos yra pavojingos žmogaus 
sveikatai1.
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1883 M.
V.8 — Solistės R. Mastienės koncertas 

Londone, Ltetuivių Namuose. Pradžia 
17.00 vai.

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

V.14 — Stilistės R. Mastienės koncertais
Škotijoje,
Dieituvių Klube, 79A Calder Road. Bells-
mu.

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

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

Lenkijoje.
VTL23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla

Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

VTL24-31 d. — Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Atngteburge, V. Vokietijoje.

VIII. 29 — mokslo metų pradžią Vasario 
16d Gimnazijoje,
Hueltltenfeild, VFR.

Londonas
SOLISTĖS ROMOS MASTIENĖS 

KONCERTAS LONDONE
Čikagos operos solistės Romos Vilčins- 

kaitės-Mustienės pirmas koncertas Londo
ne įvyks š.m. gegužės 8 d„ sekmadienį, 
Lietuvių Namų salėje. .

Koncerto pradžia 5 vai. pjp.
Vilsi lietuviai' kviečiami pasiklausyti iš

kilios solistės.

MOTINOS DIENA
Sol. R. Mastienė giedos bažnyčioje

Sekmadienį, gegužės 8 d. Lietuvių baž
nyčioje bus minima Motinos 'diena. Pamiai 
•jų metu 11 vai. giedos solistė R. Mastienė.

PAVASARIO (MENO VAKARAS
ŠeStadienį. gegužės 28 diena, 8 vai. va

karo Sporto ir Socialinio klubo valdyba 
rengia „Pavasario Meno vakarą“.

Visi kviečiami tame vakare dalyvauti, 
su savo meniškai pagamintais rūbais, kau
kėmis, kurie bus premijuojami.

Matlslto bufetas veltui.
Įėjimo bilietus galima įsigyti pas klulbo 

sekretorę iš anksto. Kaina 2 svarai'.

METINIS (KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį gegužės 22 d., 5 vai. po piet. 
klulbo salėje yra šaukiamas metinis Sporto 
x Socialinio Mulbo narių Susirimkitoas. 
kuriame bus padaryti klubo veiklos pra
nešimai, pasiūlyti kai kurie klubo įstatų 
pakeitimai ir renkama klubo valdyba 
1983/84 metams.

Klulbo mariai susirinkime privalo turėti 
klubo nario korteles ir turi būti apsimo
kėję mario mokestį, kad galėtų dalyvauti 
tinkliniuose.

Birminghamas
PRANEŠIMAS SKYRIAUS 

SUSIRINKIME
Balandžio 17 d., susirinkę DELS sky

riaus nariai metiniam susirinkimui, apta
rė tolimesnę skyriaus veiklą.

Kst|p ir ainlksltiyvesniiialite meitaiiis, susirin
kimas nutarė palikti ateinantiems metams 
tą pačią skyriaus valdybą, papildant ją 
vienu nariu — M. Linkevičium.

Tad skyriaus valdyba dabar sudaro: pir
mininkas P- Bukauskas, vice pirm. M. 
Linkevičius, sekretorius S. Jezerskis ir iž
dininkas V. Remeika. Revizijos komisijon 
išrinkti: B. Vaškelis ir S. Štarka.

Negalėdami nei šokti nei dainuoti, bet 
norėdami ką nors veikti, susirinkusieji 
sugalvojo kitą būdą pasireikšti. Birmin- 
ghamo lietuviai galėtų sukelti triukšmą, 
Suruošę Kražių skerdynių minėjimą. Iš
kiltų pinigų problema, bet reikia tikėtis, 
kad Londonas galėtų paremti. Juk parė
mė Bradfordą, ir ketina paremti Wolver- 
hamtoną, tad gal paremtų ir Birmingha- 
■mą. Juk kapitalo centre yra daug, o į ka
pus neinusineSi.

Mes turim gerą sumanymą, kokio nie
kas dar nesugalvojo nei šioje saloje, nei 
kitur. Mes sukeltame triukšmą, o cent
ras sumokėtų. Tai tokios mūsų svajonės. 
Iki pasiimaitymo Kražiuose ant Medžiokal
nio įkalne!

Skyriaus valdyba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sr. 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.

Nottinghamas
DBLK BENDRIJOS SĄSKRYDIS, 

KONCERTAS IR MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS NOTTINGHAME

Gegužės 21 d. 30 Bentinck Rr., Notitirig- 
hame, miinėjimials prasidės punktualiai 
17.30 vai. Išv. Mišiomiils salėje. Pamaldas 
laikys kan. V. Kaimaitiis, paimoikslą pasa
kys ('vietoj paskaitos) kum A. Pucė. Per 
pamaldas giedos solistė R. Mastienė, 
ir V. Gasparienės ved. „Gintaras“. Meninį 
dalį išpildys solistė R. Mastienė, papildant 
No'ttilng'hamo, Derbio ir Gloucesterio jau»- 
niimiuii. šokiai tęsite ilki vidun akėto, velkis 
baras, loterija ir dailės nanlkdiatrlbiių, fiilite- 
iijos, skautų, spaudos paroda.

Tad visi iš visur į pavasarinį Sąskrydį 
ir. Koncertą maloniai kviečiami atsilanky
ti. Savo atsilankymu paremsite Jaunimo 
Kongresą.

DBLK Bendrijos C. Valdyba

Stoke-on-Trent
MIRĖ ANTANAS REPŠYS

Balandžio 3 d. City General ligoninėje, 
nuo širdies priepuolio mirė Antanais Rep
šys.

Velionis gimė 1925 m. biržeDio 25 d. Ūki 
minko šeimoje: trys broliai (visi nuirę) 
ir penkios seserys. Utenoje mokėsi gim
nazijoje, o Husams okupavus Lietuvą An
tanas pasitraukė į Vokietiją. Per Berlyną 
pasiekė Greveno pabėgėlių stovyklą, 'ku
rioje įsijungė 'į lietuvišką veliklą. Ypatin
gai pasižymėjo sporte. -Grevene susitiko 
su Stase Stonyte ir sukūrė lietuvišką šei
mą.

Į Angliją velionis atvyko 1947 m. Pra
džioje dirbo žemės ūkyje, o vėliau' baigęs 
angliakąls.ių mokyklą Roohdialėje. dirbo 
Pietinėje Anglijoje. Į Stoke-on-Trent at
vyko 1953 m. ir dirbo maiglies kasyklose.

1976 m. kasyklose j-giSmvuls sustiprinii- 
nons, Antanais Replšys buvo sužeistais. 
1979 m dėl pablogėjusios sveikatos Anta
nas nebegalėjo dirbti.

Laidotuvių išvakarėse su velioniui alttei- 
sveiikiino šeilma, artimieji ir gausus būrys 
bičiltuKų.

Laidotuvės vyikn balandžio 13 di. Kun. 
Bryan „Visų Kankinių bažnyčioje, Bild- 
dulp'he, atlaikė gedulingas pamaldas ir pa 
sakė prasmingą pamokslą. Pabrėždamiais, 
k'ac susirinkęs didelis būrys atsisveikinto 
laudija, kad velionis buvo doras ir visų 
mylimas žmogus. Kum. Bryan paskatinus, 
susiirilnlkę lietuviai už velionį sukalbėjo 
.Tėve Mūsų“.

Vėlioms buvo palaidotas Biddiulpho ka
pinėse. Po religinių aipeilgų, Stoke-on- 
Trent ir Newcastle lietuvių vardu su ve- 
lioniu atsisveikino Skyriaus pirmininkais 
VI. Dangis. Jis priminė susirinikusiėms 
Antano Repšio įdėtas pastangas kūriant 
Sttike-on-Trent skyrių, jo vaiSingumią, era 
tuz'ianmą organizuojant pirmąsias1 skautų 
stovyklas Headley Parke, dratuiglHkiumią to
jo neišsakomą paslaugumą.

Visų lietuvių vardu buvo pareikšta gi
liausia užuojauta velionies našlei Stasei 
ReipSienei, dukrai Janie Repšytei, sūnui 
Juazui ir jo šeimai!, dukrai Laimiai Green 
ir jos šeimai, Lietuvoje pasitikusioms se
se ritas lir jų šeimoms, ir Anelei Žukaiuskile 
nei Amierilkoje.

Po laidotuvių visi dalyviai buvo Pa“ 
kviesti arbatėlei.

Be vietinių, 'iš Manchesiteriio atvyko ir 
su Repšių 'šeima dalinosi skausmu Ona 
Vilimienė, iš Wolverhaimptbno JarJtaa ir 
Danielius Narbutai ir iš Bradfordo su sū
numi Petras Jurevičius.

Antaną Repšį visi pažinojome. Visi jiį 
atsiminsime ger užodžiu. Liūdime ir giliai 
užjaučiame artimuosius.

Ilsėkite, Antanai, ramybėje. VI. Dalyvis

Manchester}!
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės mėn. 8 d. sekmadienį. 4 vai. 
p.p. Manchesterio lietuvių klube skautai- 
tės rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ
Programoje paskaita ir kiti dalykai. Po 

programos bus visi ipaivaišinili arbata ir 
užkandžiais.

Kviečiame visus prisiminti ir pagerbti 
motinas. Rengėjai

Vokietija
PAS MUENCHENO LIETUVIUS

Violeta Hermanaitė ištekėjo šim. balan
džio 8 dieną už baigiančio juiristiniUs mdks 
lūs Reinlhold Sarrach. Abu gyvena pas1 Vio 
lėtos tėvus Ismantage.

Richard Strauss konservatorija rengia 
viešą koncertą „įLetabachgaleriie“ š.mi. ge
gužės 5 dieną (keitvlirtadiieniįi) 20 vai. Ke
letą dainų daliniuos ir Violeta Heriminiaiiltė.

Rudolfas Landas š.mi. kovo mėnesyje 
užbaigė mediidilntis studijas. Bet nėra dar 
ko ilsėtos, atlikęs vienerius praktikos mie
tus ligoninėje, Rudolf ais žada specializuo
tis gelnlekclogijoje.

Aurelija Dreslerienė, baigusi medicinos 
studijas Lietuvoje, taip pat šiuo meta at
lieka vienetų mietų praktiką Milunceno 
ligonlilnėje.

„ DR SP1EGEL“ 16-tame numeryje ra
šo apie dabartinę Lietuvos religinę padė
tį Tarp kitko paminėta Nijolė Sadūnaitė, 
kuri dėl „KRONIKOS“ platinimo buvo už
daryta šešis mietus lageryje, ir Romas 
Kalanta, kuris dėl laisvės Lietuvai susi
degino.

„RATUKAS“ šjm. gegužės mėn. 7 d. 
15.00 vai. .pakviestas šokti per „Initema- 
tioniale Gaintenscbau 83“.

KUN. P. GIRCIUS SVEIKSTA

Kun. Petras Ginčius, nukentėjęs auto 
katastrofoje, Velykų šventes turėjo pra
leisti ligoninėje. Dabar jo sveikata page
rėjo, tad netrukus grįžta prie savo kalsidiie 
niniių pareigų vokiečių senelių prielgtaudo- 
je ir parrapijdje Bad Laer.

MIRUSIOS TAUTIETĖS

Kovo 28 d. Heildėje mirė Jadvyga Ma- 
tulaitytė-Melenbergienė. Gimusi 1914 m. 
rugpjūčio 31 d. Odesoje, velionė turėjo 
šešis gabius vaikus. Gyvai! reiškėsi kaijp 
gabi daiininėr.kė ir šokėja. Palaidota Rends 
burgo miesto kapitnėse, prie Kieilio kana
lo. Laidojimo apsegate atliko kun. V. Mar
ika, dalyvaujant velionės vyrulį vaikams 
ir antim iesfelrr.is. Velionės duktė Vida su
ruošė šermenis.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Eccles — gegužės 8 d., 12.15 vai.
Leigh — gegužės 15 d1., 4.30 vai., šv. Juo

zapo bažn.
Leeds — gegužės 22 d., 1 vai., Holy Rosary 

bažn., Chapelton Rd.
Manchcsteiyje — gegužės 29 d., 12.30 vai.
Nottingham — gegužės 8 d., 11.15 vai., 

Aušros Vartų Židinyje.
Leicesteryje — gegužės 8 d., 14 vai., švč. 

Širdyje.
Nottinghame — gegužės 15 d., 11.15 vai., 

Aušros Vartuose.
Derby — įgeigužės 15 d.. 14 vai., Bridlge 

Gate.
tVolverhamptone — gegužės 15 d., 17 vai., 

šv. Petre-Paiuliuije.
Nottinghame — gegužės 21 d.. Sekminių 

iišvakarėse, Lieituivių Sąskrydžio pamal
das 30 Bentinck Rd., 17.30 vai. lankys 
kan. V. Kamaitis; giedos solistė Roma 
Marija Mastienė ir solistės Vidos Gas- 
perienės vedamas Choras Gintaras; žo
dį tars kun. A. Putcė; patarnaus’ skau
tai. Kviečiama visus priimiti šv. Komu
niją.

Nottinghame — gegužės 22 d., Sekminėse 
11.15 vai.. Aušros Vartų Marijos- Židi
nyje. Giesmes išpildys viešnia solistė 
Roma Marija Mastienė. Bus minimas 
Motinos: švč. Marija, Lietuva, Gimdyto
jos.

Nottinghame — gegužės 29 d., 11.15 vai., 
Aušros Vantų Marijos Židinyje.

Stoke-on-Trente — gegužės 29 d., 14.30 
šv. Vulstane.

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

LNB REKALAI
LIETUVIŲ NAMŲ B-VĖS PLANAI

LN B-vės nauja valdyba jaučia parei
gą užtikrinti Bendrovės akcininkus, DBLS 
narius ir lietuvių visuomenę, kad B-vės 
valdyba ir toliau sieks tų pat tikslų, kaip 
ir anksčiau: remti ir puoselėti kultūrinę 
bei socialinę veiklą.

Šia progą norėčiau išryškinti mūsų už
sibrėžtus tikslus kiekvienam padaliniui.

LIETUVIŲ NAMAI
Kaip jau buvo pranešta per metinį su

važiavimą, Lietuvių Namuose turės būti 
pagerinti priešgaisriniai įrengimai, kaip 
to reikalauja įstatymai. Taip pat turės 
būti padarytas išorinių sienų ir stogo re
montas ir naujai išdažytos sienos iš lau
ko pusės. Bet pirmiausiai tiems darbams 
turės būti padaryta sąmata.

SPAUDOS SKYRIUS
Dėl praeitais metais pravestų taupumo 

priemonių, buvo sumažintas spaustuvės 
personalas. Tas neigiamai atsiliepė į dar
bų programą: nukentėjo Nidos klubo kny
gų leidimas. Ateityje siekiama padidinti 
spaustuvės darbo našumą.

Jau nuo praeitų metų LNIB valdyba pa
skyrė vieną iš savo direktorių, Vladą 
Dargi, kuris yra prityręs spaudos darbi
ninkas, vadovauti spaustuvės darbui. Jis 
tą darbą tęs ir toliau, ieškodamas būdų 
jį patobulinti.

Taip pat bus siekiama pasamdyti „Eu
ropos Lietuviui“ naują redaktorių, vieton 
ligšiolinės laikinai dirbančios redakcinės 
komisijos.

SODYBA
Sudėtingiausias bendrovės padalinys yra 

Lietuvių Sodyba, ligšiol kėlusi valdybai 
daug rūpesčių. Šiuo metu jos administra
cija yra pertvarkymo stadijoje.

Po metinio akcininkų suvažiavimo, pa
sikeitus valdybos sudėčiai, pp. Z. Juras ir 
V. Jurienė sutiko ir toliau laikinai ten 
■dirbti ilki bus siuirasltas itMkamas' kandida
tas Sodybos vedėjo vietai užimti.

Nuo praeitų metų Sodyboje buvo atlik
ti būtiniausi apsitvarkymo ir pagerinimo 
darbai: apvalyta aplinka, nugriauti seni 
sulūžę priestatai, atremontuoti kiti pas
tatai, siuitivainkyiti' iir aitaaiujtoiitii daržai.

Prie tų darbų nemažai prisidėjo sava
noriai talkilnlinkalii, kai kurie tavo atvykę 
net ils tolimesnlilų vieitų, fcailp Gloucester is, 
Londonas.

Pradėtas darbas namo kambarių page
rinimui. Prie kai kurių kambarių, kur lig
šiol nebuvo reikalingiausių patogumų, da
bar įrengta vonios, dušai ir klozetai. Pa
laipsniui bus dekoruojami kiti kambariai, 
kai kur bus pakeisti baldai.

Tuirinit omenyje, kald tie darbai' iparėilkia- 
laus nemažai lėšų, jie bus vykdomi pagal 
išanksto paruoštą planą.

PENSININKAI
Šiuo metu Sodyboje nuolat gyvena 9 

pensininkai. Valdyba rūpinsis jų gerbū
viu, o taip pat ir tų, kurie apsigyvens 
ateityje.

Valdyba yra numačiusi pravesti ap
klausinėjimą, kad sužinojus kiek būsimų 
pensininkų norės apsigyventi Sodyboje. 
Tas palengvintų planuoti Sodybos kam
barių paskirstymą.

Sodybos reikalams tvarkyti B-vės val
dyba yra paskyrusi direktorių B. Butri
mą, kuris jau nuo seniau yra gerai susi
pažinęs su Sodybos reikalais.

NUOLAIDOS ATOSTOGAUJANTIEMS 
SODYBOJE
Turint omenyje, kad LNB akcininkams 

už turimas akcijas visai nemokami jokie 
dividentai. B-vės valdyba nutarė atosto
gaujantiems Sodyboje akcininkams ir 
DBLS nariams padaryti nuolaidą. Kaip 
atskirai buvo paskelbta, jiems mokestis 
sumažinamas 12.5%.

Valdyba tikisi, kad ši nuolaida leis lie
tuviams plačiau pasinaudoti Sodybos pa
tarnavimais.

SODYBOS KLUBO NARIAI
Sodybos klubas turi apie 200 narių, 'ku

rių dauguma yra apylinkės gyventojai. 
Klube yra keturios sekcijos: meškerioji
mo, šaudymo, biliardo ir mini-golfo. Atsi
žvelgdama į klubo narių pageidavimus, 
valdyba padarė kai kuriuos pertvarkymus 
bei pagerinimus: atnaujintas antras eže
rėlis, naujai įrengta mini-golfo aikštelė.

Sodybos patarnavimais naudojasi vieti
nis „Rotary“ klubas.

-Sodyboje ruošiami įvairūs pobūviai: šo
kiai, suvažiavimai, taip pat vestuvių bei 
kitų šeimiyndnlių iSkiilmiių priėmiimai.

PIADĖKA
Bę^lrovės valdyba labai įvertina visų 

tarnautojų, bendradarbių ir talkininkų 
darbą, ir dėkoja visiems prisidėjusiems 
prie LN Bendrovės uždaiviiniių vykdymo.

Bendrovės veikia yra pagrįsta pelno 
motyvui, bet Bendrovės valdyba siekia, 
kad dėl to nenukentėtų visuomeniniai in
teresai. Todėl norima išlaikyti lygsvarą, 
t.y. kad Bendrovė liktų su „žmonišku 
veidu“.

K. Tamošiūnas,
LNB valdybos pirmininkas

DBLS REIKALAI
DBLS TARYBOS POSĖDIS

Gegužės 29 d„ sekmadienį, Sekminių 
Sąskridžio proga. Lietuvių Sodyboje, 
Headley Parke, yra kviečiamas DBLS- 
gos Tarybos posėdis.

Posėdis vyks didžioje salėje. Pradžia 
14.30 vai. Darbotvarkėje yra numatyta 
pristatyti 1983/4 m. Tarybos veiklos prog
ramą, kurioje ypatingas dėmesys bus krei
piamas į Sąjungos siekimų išryškinimą 
visuomenėje, nustatymą pirmaeilių lietu
viškos veiklos uždavinių, ir išvystymą 
gairių darnesnei visuomeninei.veiklai. Be 
to bus aptarimai ir kiti mūsų organizaci
joms ir skyriams rūpimi reikalai.

Atskiri pakvietimai bus išsiuntinėti Ta
rybos veikloje dalyvaujančioms organiza
cijoms, DBLS skyriams ir kitiems Tary
bos nariams. Visuomenė taip yra nuošir
džiai kviečiama šiame posėdyje dalyvauti.

R. šova
Tarybos pirmininkas

MUZIKOS IR PANTAMIMOS VAKARAS
Vilsii kviečiami pamatyti Muzikos ir Pan 

torr.iimos .prog-raimą, kurią atliks Raminlta 
Laimipsatytė-Kollars Slš Vokietijos ir Žilgi- 
maintals Banevičius iš Prancūzijos. Pasi- 
roayimiais įvyks The Place, Dulkes Road, 
London WC1, gegužės 14 d., 19 vai. Teat
ras yra prie pat Euston geležinkelio sto
ties, labai aintli St. Pamenąs ir Kings Cross, 
tad lengvai pasielkiiaimas netilk lomldomdlš- 
kiaims, bet ir provincijos lietuivi-amis.

Muzikos ir Pantomimos Vakarą rengia 
DBL Jaunimo Sąjunga, ir visas pelnas ski 
riamais Jaunimo Kongreso Fondui. Įėjimas 
4 s v. Eiliotus galima užsisaky ti iš anksto 
pas V'ildą Puodžiūną, raižant Lietuvių Na
mų adresu čekius ir (pašto perlaidas pra
šoma rašyti „Lithuanian Youth Congress“ 
vardu. Bilietai tai© pat parduodami The 
Fla-ce teatro kasoje.

The PLACE teatras yrą Duke's Road 
gatvėje, prie pat St. Pancras Church (baž
nyčios). Priėjimas iš Euston Rd.

Važiuojant miesto transportu (požemi
niu geležinkeliu ar autobusais NNr. 14, 
30, 68, 73), artimiausia sustojimo vieta — 
Euston station.

JPA SA UL YJE
— Neįuitralicte ir nepirisijuiniguisics šalių 

valstybės Madrido Rytų-Vakarų kontferm- 
cijuje pakėtė protestą dėl progreso stokos. 
Malta Cūkėlė klausūmą, air iš viso verta to
liau gaišti la'ilką, nes jam daugiau kaiip 
dveji metai (tęsiasi tulšSics kalbios.

— Piritų TUC profsąjungų geneiraCliinė 
taryba nutarė kitais mietais kvuestii Kūni
jos profsąjungų fedeiracfc’jos atstovus aip- 
sil'air.kyt'i D. Britanijoje.

Britų profsąjungų dėlegatiij-a lankėsi 
Kinlijcje šiais metais kovo mėn.

— Sovietų lydei Ūs Andropovas kreliipėsi 
į JAV siutikl'.ii uždriaiuteti ginklų niaudcjiimą 
orbitoje. Jeigu nebus susitarta., tai neuž
ilgo gali būti per vėlu.

— Noirveigliijos laivai! ir lėktuvai balan
džio 27 d1, ieiškojo viename jų fiorde -pasi- 
rodlžiusio svetimo ipovanideniniiio laivo.

MILICIJOS ĮSIVERŽIMAS Į 
VIENUOLYNĄ

Penkiolikos vyrų grupė, manoma, pri
klausanti Lenkijos saugumo organams, 
įsiveržė į Varšuvos pranciškonų vienuoly
ną ir sumušė keturius vyrus, kurie ten 
dirbo labdaros organizacijoje, kuri teikia 
pagalbą internuotųjų ir suimtųjų šei
moms.

HANS LIPSCIIIS GRĮŽO Į VOKIETIJĄ
Buvęs SS kuopos vadas Hans Lipschis, 

kuris prieš 30 metų apsigyveno JAV, š. m. 
balandžio 14 d. grįžo į Vokietiją. JAV tei
singumo ministerija buvo užvedus! bylą, 
kurioje jis buvo kaltinamas neteisėtai įva
žiavęs i Ameriką. Dėl to jam grėsė de
portacija į Vokietiją. Nelaukdamas to, jis 
pats išvyko.

Hans Lipschis yra gimęs Lietuvoje, bet 
1943 metais priėmė Vokietijos pilietybę 
ir karo metu, tarnaudamas SS daliniuose, 
dirbo Auschwitzo ir Birkenau mirties sto
vyklose. Jis be to buvo kaltinamas perse
kiojęs civilius gyventojus. Įvažiuodamas 
1956 metais į JAV, jis buvo nutylėjęs sa
vo nacionalsocialistinę praeitį. Todėl jam 
buvo atimta JAV pilietybė.

PAŠALINO SOVIETŲ AGITATORIŲ
eveilcarija įsakė uždaryti Sovietų žinitl 

agentūrą NOVOSTI Berne, nes jlii 'vctlkusi 
kaip klaidėnėmo, kenkimo ir 'agitacijas 
centras.

Teis agentūros koresiponidieinitiais Aleksei 
DuimoVį dalrbęs šveiicarijoje nuo 1978 m., 
turi per 10 dienų apleisti kraštą. Šveifca- 
•rojote teisingumo imiinisteriljia r/areiškė, kad 
Duirncvo vadovaujama įstaiga ruoSė de
monstracijas ir tvarkė politinį bei ideologi 
niį švietimą tarp šveicarų jauiniucmeinės. 
Tą veiklą vykdė dlu šveicarai, kurie tar
navo sovietų agentūroje.
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