
LIETUVOJE
NUTEISTAS (KUN. SVARINSKAS 
ir kaltinamas kun. S. Tamkevičius

TIESA (V.7) paskelbė Algirdo Strum®- 
kio „mintis po teismo nuosprendžio“. Ta
me ilgame pircpiaiganidiniame straipsnyje 
JlykSčiausiiu būdu apjuodinamas tik'iinčių- 
jų teisių gynėjas; Viduklės klebonas kun. 
A. Svarinskas, ir kartu apkaltintas Ky
bartų bažnyčios kuin. S. Tamkevičius.

Straipsnio pabaigoje yra pasakytai;
Ueiluivos Tarybų Socialinės Resoulbli- 

kos aiukščiausiasis- teismas. dišnaigirinėjęs 
bylos medžiaga, išklausęs liudytojus, pri
pažino A. Svarinską k all tu pagal Lietuvos 
TSR baudžiamojo kodekso 68-ojo straips
nio pirmąją dalį (anltitairyibilne agitacija 
ir propaganda) ir nubaudė jį septyne- 
riems metams laisvės atėmimu bedi pasky
rė papildomą bausmę — nultrėmilmą tre
jiems metams. Tame pačiame posėdyje 
teismas nustatė, kad yra pakankamai duo
menų, rodančių, jog kartu su teisiamuoju 
padarė nusikaltimą, numatytą LTSIR bau
džiamojo kodlelkso 68 straipsnio r-tanoje 
dalyje, Kybartų bažnyčios kunigas Sigi
tas Taimkevičius. Teismas savo motyvuo
ta nutartimi iškėlė jam baudžiamąją by
lą ir perdavė ją LTSR prokurorui.

SOV. RUSIJOJE
SOVIETŲ DISIDENTAS TEISME

Husų disidento Viktoro Tbmačinskio 
žmona pasakė užsienio žurnalistams, kad 
netrukus Vologdoje bus teisiamas jos vy
ras. 1981 m. gruodžio mėn. jis buvo ap
skundęs teisme saugumo organus KGB ir 
reikalavo 13400 rublių nuostolių, nes val
džia sutruigdė jam išvykti j JAV.

Teismas jam nieko nepriteisė, bet KGB 
tuoj pat jiį suėmė. Jis buvo nuteistas vie- 
neriems metams stovyklos už „parazitiz
mą“.

Dabar V. Tomačinskis buvo teisiamas 
už antisovietinj šmeižimą.

TEISMO BYLA LENINGRADE
Leningrado teismas pradėjo svarstyti 

jauno ruso Valerijaus Repiino bylą. Jis 
tvarkė Solženicyno fondą, kuris teikė pa
galbą politinių kailinių šeimoms. Už tai jis 
kaltinamas kaip valstybės išdavikas ir 
jam gresia 15 metų stovyklos ar mirties 
bausmė.

V. Repinas buvo suimtas 1981 metais. 
Televizijos programoje jis prisipažino d'iir 
bęs tą labdarybės darbą ir išvardijo 21 
bendradarbi, ils jų 9 buvo emigrantai ir 9 
užrier.ltečiai. Jie pasakė, kad iie atvežda
vo jam užsienio valiutos ir brangenybių 
pardavimu.'1. Iš to buvo sudarytas pagal- 
bos fondas.

A. SACHAROVAS LIKS TREMTYJE
Pasklidus gandams, kad dr. A. Sacha

rovas, kuris yra ištremtas j Gorkio mies
tą, buvo pakviestais į Vienos universitetą 
profesoriauti, ir kad jis sutikęs teln išvyk
ti, — Sovietų valdžios įstaigos pareiškė, 
kad dr. A. SaCahrovas nebus išteistas. Jis 
žinąs kariškas paslaptis. todėl turės likti 
tremtyje.

BEATOMINĖ ZONA EUROPOS 
ŠIAURĖJE

Sovietų telegramų agentūra TASS pa
skelbė Andropovo atsakymą į „Suomių 
viešų organizacijų“ iškeltus klausimus 
apie anksčiau iškeltą pasiūlymą dėl lais
vos nuo branduolinių ginklų zonos Baltijos 
rajone. Jis pasakė, kad Sov. Sąjunga su
tinka su tuo pasiūlymu, bet nutylėjo, ar 
j tą zoną įeitų benlt kiek Sovietų teritori
jos.

SOVIETŲ OFENZYVA AFGANISTANE
Rusų ir afganų kar&uicmenė pradėjo ofen 

zyvą prieš Patho partizanus Somali slėny
je, kuris yra apie 50 km. nuo Kabulo. Pra- 
nešamali sako taa'd per masinį bombarda
vimą žuvo tūkstančiai kaimo gyventojų. 
Vienas Vakarų diplomatas pasakė, kad 
per ištisą savaitę 50 lėktuvų kasdien bom
bardavo slėnlį, kur gyveno 160 tūkstančių 
žmonių.

BRITANIJOS PARLAMENTO 
RINKIMAI

Britanijos ministrė pirmininkė M. That
cher paskelbė, kad gegužės 13 d. buls pa
leistas parlamentas ir naujo parlamento 
rinkim-ai įvyks birželio 9 d. Konservato
rių partijos vyriausybė turėjo parlamente 
pakankamą daugumą ir jos 'kadencija tu
rėjo pasibaigti tik ateinančiai© metais, bet 
vyriausybė nutarė .JkraSto labui“ paskelb 
ti rinMmlus dabar.

Simo metu konservatorių partija parla
mente turi 334 atstovus, darbo partija
— 239, socialdemokratai — 28. liberalai
— 13, ir kiltos smulkios dar keletą atstovų. 
Konservatorių partija turėjo 35 atstovų 
daugumą.

LENKIJOJE
L. WALĘSA VIS PERSEKIOJAMAS
Lech W‘alęsa, Lenkijos Solidarumo ly

deris, gegužės 6 d. buvo nuvykęs į Varšu- 
vą pasitarti su pogrindžio organizacijos 
vadovybe. Ten jis buvo milicijos suimtas 
ir atvežta© atgal į Gdanską. L. Walęsa Po 
to pasakė, kald j ils bus priverstas prisidėti 
prie Solidarumo pogrindžio, jeigu milici
ja laikys ii „narve kaip kraliką“.

■Nuo to laiko du saugumo pareigūnai yra 
pasddiilniti ant kėdžių prie įėjimo į i o butą 
Gdalnske ir neleidžia svetimiems žmonėms 
įeiti. Sangybiir.ii'ai vėliau pasitraukė, bet 
išjungė Watęsois telefoną.

Sekmadienį Lech Walęsa su žmona ėjo 
į bažnyčią Ir pakeliui pasakė žurnalistams 
kaip juos seka. Du saugumiečiai juos ly
dėjo, bet nekliudė pasikalbėti su žurnalis
tais.

L. Walęsa pasakė, kad Varšuvoje sau
gumas suėmė devynius Solidarumo veikė
jus, dalyvavusius su juo pasitarime.

VID. RYTAI
NERIMAS LIBANE

Ševiotų ambasados Beirute personalo 
šeimos nariams išvykstant iš Libano sos
tinės, Vid. Rytuose kilo nerimas dėil gali
mų kovų tarp Sirijos ir Izraelio kairinių 
pajėgų Bekaia slėnyje.

Laukiama, kald netolimoje ateityje kites 
Rytų bloko ambasados taip pat evakuos 
savo šeimas ils Beiruto.

Libano užs. nelik, ministerijos pareigū
nas pareiškė: „Sovietų ambasada pasakė, 
kad jie išveža moteris ir vaikus vasaros 
atostogomis, beit laikas yra neįprasta©“.

JAV žvalgyba pastebėjo, kiad žymus 
■skaičius Palestinos Išlaisvinimo organiza
cijos kovotojų grįžta atgal į Libaną. Siri
jos kairinės pajėgos taip pat stiprinamos.

JAV Valstybės sekretoriui Shuitzuii, ku
ris per dvi savaites lankė Vid. Rytų sosti
nes, pavyko palenkti Izraelio vyriausybę 
susitarti su Libanui dėl kariuomenės ati
traukimo i’š Libano teritorijos. Izraelis su
tiko atitraukti savo karines pajėgas, su 
sąlygai, kad tą patį padarys ir Sirija. Ta
čiau Sirija nesutiko ir, Shultzul 'išvykus 
iš Damasko, Sirijos spauda ir radijas pra
dėjo pulti susitarimą, jį piktai! komentuo
dama.

SOVIETŲ ŠNIPAI IRANE
Irano revoliucijos gvardija suėmė dau

giau Tudch komunistų partijos narių ir 
rado daug ginklų, spausdinimo mašinų ir 
falsifikuotų dokumentų.

Tudeh partijos gen. sekretorius Nure- 
din Kianuri, kuris buvo suimtas šių me
tų vasario mėnesį, prisipažino šnipinėjęs 
Sov. Sąjungos naudai nuo 1945 metų.

Komunistų partija suvaidino svarbų 
vaidmenį nuverčiant Šacho valdžią 1979 
metais ir visuomet rėmė Ajatolio Chome- 
ni revoliucinę valdžią. Bet dabar kom. 
partijos gen. sekretorius pripažino, kad 
partija buvo paslėpusi daug ginklų, ku
riuos įsigijo reviliucijos metu, ir karine© 
paslaptis perdavinėjo Sovietų ambasadai 
Teherane.

N. Kianuri taip pat prisipažino, kad 
kartais jis išvykdavo i užsienį ir palaikė 
ryšį su Sovietų pareigūnais užsienyje

Irano televizija taip pat transliavo Tu
deh partijos leidžiamo laikraščio redakto
riaus Mahmudo Etemadzdeho „išpažintį“. 
Jis taip pat buvo suimtas kartu su Irario 
komunistų partijos vadovybe.

SEN. PERCY LAIŠKAS GROMYKAI 
SKUODŽIO REIKALU

Šm. fcalanldžio 20 d. senatorius Charles 
H Percy pasiuntė VLIK© pirmininkui dr. 
K. 'Bcbeūiuii sekančio turinio laišką:

„Žilnodlaimas kaip Jums rūpi Benedict 
Scoitlt (Vytauto Skuodžio), 1929 m. Čikagoj 
gimusiilo ir 1930 m. į Lietuvą emigravusio 
Amerikos piliečio byla, aS norėčiau Jus 
padmtormuoti apie savo vėliausiais pastan
gas tuo reikalu.

„Kovo mėn. paskutinę savaitę mano Už
sienio Reikalų Komiteto pareigūnas lan
kėsi Sovietų Sąjungoje parinkti Informa
cijos betrukus vysktanttems apklausinėji
mams apie Sovietų Sąjungos santykius. Jos 
įteikė miano laišką Sovietų ministerio pir 
iminiriko palvalduotojiui, Andrejui Grcmy- 
kai. šiame.laiške aš raginau Gromyką im
tis iniciatyvos .peržiūrėti Skuodžio bylą ir 
'leli&ti jam emigruoti. Aš pabrėžiau; kad 
Skuodis yra gimęs Čikagoj, ILL. valstijoje, 
ir todėl man jo byla yna asmeniškai svar
bi. Aš taip pat jį painformavau, kad So
vietų Sąjungos—Amerikos santykiams ypa 
tingai kenkia mums nepriimtinas Sovietų 
elgesys žmogaus teisių klausimu-.

„Aš tikiuosi, kad ši 'intervencija padės 
1 Vytautui- Skuodžiui kuris jau Mgai ir įtemp 

tai stengiasi sugrįžti namo. Gavęs dau
giau žibių aš Jus painformuosiu".

GULAGO AUTORIUS LONDONE
A. (SOLŽENICYNAS GAVO PREMIJĄ

Aleksandras Solženicynas, Templeton© 
premijos 1983 m, laureatas, š.m. gegužės 
10 d. premijos įteikilmio iškilmėse, LomElo- 
ne, kalbėjo apie pasaulines katastrofas, 
kilusiais per pastaruiosilus du šimtmečiu, 
dėlto, kald žmogus nutolo nuo Dielvo. Jis 
pasimerkė Pasaulinę Bažnyčių Tarybą ir 
Amerikos evangelistą Billy Graham, ku
ris parėmė kcimunistilnlį melą, sakydamas, 
kad Solv. Sąjungoje jis nepastebėjęs ren
ginio persekiojimo. Pasaulinė Bažnyčių 
Taryba (World Doucil of Churches), Iš sa
vo pusė®, remia komunistus trečiajame pa
saulyje ir tyli apie tikybos persekioj'iimlą 
Sov. Sąjungoje.

A. Solženicynas gavo 110.000 svarų pre
miją už jo veiklią, kai|p „religijos atgaivi
nimo atelsijiiniulose kraštuose pionierius“. 
Premiją įteikė princas1 Philip. Britanijos 
karaliielnės vyra®.

Gegužės 11 dieną A. Solženicyną priė
mė Britanijos mlin. pirm. ponia M. That
cher ir turėjo su juo ilgesnį pokalbį.

Kalbėdamas spaudos konferencijoje 
Londone, A. Solženicynas pasakė, kad 
žinomas anglų filosofas gerokai klykto sa
kydamas „geriau raudonas, negu lavo
nas“. Tokio pasirinkimo nėra; nes- jeigu 
pasidarysi raudonu; itai tapsi lavonu — 
pamažu, kialip vėžys, įmestas į verdantį 
vandenį.

Žinomas; rusų rašytojas pasakė, kald 
1919 metais Leninas paskelbė Vakarams 
mirties nuosprendį. „Tas nuosprendis nie
kad nebuvo atšauktas“, — pasakė Solže
nicynas — „Jūs Vakaruose gyvenate per 
peistaruio-stos 65 metus nuteisti minti. Gai
la, kad niekas apie tai nepagalvoja ritm- 
čoau".

Spaudos konferencijoje jis apeliavo i 
visuomenę, kad! protestuotų prieš Serge
jaus Chodorovličiaus suėmimą Sov. Sąjun
goje. Tas žmogus dirbo Maskvoje, kaip 
pagalbos fondo skirstytojas sąžinės kali
nių šeitncLns. Balandžio 7 d. jis buvo KGB 
pareigūnų suimtas ir kaltinamas valsty
bės išdavimu. Rusijoje tas galėtų reikšti 
mirties nuosprendį. Rašytojo žmona Na
talija Solženicyną sakė, kad. Vakarų pro
test si gali išlgelbėlli S. Oholdorovičių niuo 
žiaulllos bausmės.

PAŠALINO |JAV DIPLOMATĄ
Kabulo radijas prai.nėšė, kald JAV diplo

matas Peter Graham yra ištremtas iš So
vietų okupuoto Afganistano. Jis yra kaP- 
tinaimials platinęs nelegalius žurnalus ir 
tariamai tuo būdu pažeidęs „kultūrinius, 
religiniu© ir tarptautinius dlilplomatiniuS 
santykius“.

DYBENKA APIE MOTERŲ DARBĄ
LKP CK antrasis sekretorius N. Dytbenka, 
kalbėdamas partijos plenume IV. 14 d. Vil
niuje apie piliečių nusiskundimus, pasa
kė, kadi Lietuvoje vičn mėsos ir pieno pra 
mnnėsi įmonėse praėjusiais mėtai© sunkų 
tf-zinį darbą dirbo 'beveik 1500 moterų.

LENKIJA IR SOV. RESPUBLIKOS
Gegužės 9 d., britų The Times dienraš

tis išsUspauBlčlno 'šitokį vedamąjį:
— Nedaugeliui savaičių belaikius iki Po

piežiaus numatytojo vizito birželio mėn., 
Bažnyčios ir valstybės santykiai Lenki
joje labai pablogėjo. -Lenkų komunistų 
partijos lyderis gen. Jaruzelskis kreipėsi 
į Bažnyčią, kad ji gerbtų socialistinės 
valstybės autoritetą kaip „aukštesnių tau
tinių interesą saugotoją“. Sunku tik su
prasti, kiek tie „aukštesni tautiniai inte
resai“ turi naudos iš Solidarumo profsą
jungos užgniaužimo ir valdžios atsisaky
mo tartis su joS lyderiu Lechu Walensa.

Lenkų Bažnyčia jau parodė savo norą 
gerbti it klausyti betkuinios valdžios, ku
ri siekia socialinio ir ekonominio progre
so, beit ji neįgali' pritarti tokiai- politikai, 
kuri įkalina talkius politinius protestuo
tojus ir leidžia policijai! brutaliai elgtis 
su demonstruojančiais d'arbinilnkais. Ka
talikų primas, kardinolas Jozef Glemtp, va
kar, laikydamas mišias Krokuvoje, pas
kelbė iškalbingą taikos atsišaukimą. Krefip 
(Jamasis į Valdžią, jis aiškiai pasakė, kad 
taika yra svarbiausias dalykas, o ji gali 
būti užtikrinta, jeigu žmonių baisas bus 
išgirstas ir „gera valia suprastas“.

Nereiklia laukti, jog santykiai tarp Baž
nyčios ir ateistinių komunistinių valdžių, 
kad ir geriausiai© laikais, būtų skJar'djs. 
Religijos stiprėjimas ir marksizmo-leniniz
mo nykimas Visame sovietų bloke, kelia 
didelį rūpestį komunistinėms valdžioms.

1979 m., liepos mėn., tik savaitėms pra
ėjus po popiežiaus Jono Pauliaus II vi
zito Lenkijoje, Rytų Berlyne įvyko Valdan 
čiųjų komunistinių partijų kcnfeirencKia, 
kurtoje buvo paskelbta; kad Vatikanas 
stiprina savo akcfilią prileš socialistinius 
kraštu© it kad' Romos Katalikų Bažnyčia 
-gali „pavirsti į politinę opoziciją“.

JAV-ės KELIA PABALTIJO KLAUSIMĄ 
JUNGTINIŲ TAUTŲ KOMLSUOJE
JAJV-ių atstovas Richard Schifter. vasa

rio 4 d. kalbėdalmas Jungtinių Tautų po
sėdyje pabrėžė, kad jo vyriausybė atsisako 
pripažinti „neteisėtą Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą“, Jis 
paminėjo Pabaltijo bylą Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių komisijos posėdyje, ku
riame buvo diskutuojaima „tautų teisė lais 
vai apsispręsti it jos pritaikymas sveti
mųjų dtominuioj amoms ar okupuotoms tau
toms“, Pasak Schiifterto, „praėjo dar vie- 
neti metai, kai Estija, Latvija ir Lietuva 
vargsta svetimųjų okupacijoje. Tikrai ste
bėtina, kad šiandien; daugiau kaip ketu
riasdešimt metų po šių šalių įsiurbimo, 
kuris įvyko pasirašius HiHeriO-Stalino 
paktą, jų nepalaužiamas ryžtas pabrėžti 
savo tautinę tapatybę prasiveržia pro cen
zūros uždrngą. Mus be perstojo pasiekia 
pranešimai; -kad Pabaltijo tautinių teisių 
skelbėjai yra persekiojami' Sovietų teis
muose — ne už maištą, nė už ginkluotą 
pasilprleštaimą valstybės galiai, bet vien 
tik už savo tautinio palikimo gynimą. Mes 
visi turėtume giliai1 susirūpinti, ir mūsų 
pareiga patraukti Sovietų Sąjungą atsa
komybėn už (Pabaltijo piliečių, žmogaus 
teisių gynėjų ir vadovaujančių dvasiškių 
represiją, areštus ir įkaliniimuSi“. (Elta)

SKANDALAS AUSTRALIJOJE
Aiutitralijos mini piinmininkas Bcib 

Hawke V. 11 pareiškė, kad buv. Australijos 
■darbo partijos gen. sekretorius David 
Oo|mlbe palaikė santykius su Sovietu am
basados glrmiUGiju selkre torium Valerijų 
Ivainicivu, kuris šm. balanldžilo 22 d. bulvo 
palšaill'tas iš Autltralijos už šnlipinėjimą.

Plačiau alpie Sovietų šnipų veiklą Aus
tralijoje - - 3 pulsi.

BRITANIJA RUOŠIA CIVILINĘ 
GYNYBĄ

Britanijos parlamentas pradėjo svarsty
ti civilinės gynybos įstatymo projektą- 
įstatymas įsigalios liepos 1 dieną.

Pagal naujus, nuostatus, vietos savival- 
oybės bus įpareigotos pasiruošti, kad ka
ro atveju veiktų visos būtinos tarnybos; 
turės apmokyti civilinės gynybos1 perso
nalą; dalyvauti civilinės gynybos1 pratybo
se ir vykdyti planu©, pagal ministro po- 
tvarkius, Ir t.t.

— Ispanų kulr.tigate tėv. Juan Krohn, uiž 
bandymą praėjusiais mietais Portugalijoje 
nužudyti Popiežių, nuteistas 6 su puse 
metų kalėti.

— -Rugsėjo 30 d. baigiasi 6 metų JAV 
ir Scv. Sąjungos grūdų nardavimo susita
rimas. JAV senato finansų komitetas pri
ėmė rezoliuciją paragllnlti prezidentą 'grei
čiau pradėti naujo kontrakto derybas. Tuo 
reikalu prez. Reiaganas jau anksčiau krei
pėsi į sovietus, tačiau dar negavo jokio 
■atsakymo.

Šitokioms Vatikano ambicijoms nėra 
Įrodymų. Tačiau tarp žmonių, nepaten
kintų ateistilme valdižia, taurią jie Skaito 
svetimųjų okupacijos primesta, supranta
ma, jog Bažnyčia yra židinys stiprių tau
tinių tradicijų, 'kurios turi senesnę ilsitord— 
ją, negu tos keltos komiuntisti'"'io vrtMy-np 
dakadOs.

Įvykiai Lenkijoje vra atidžiai sekami 
kaimyninėse- sovietų respublikose, Lietu
voje, BaltguidiijoĮje ir Ukrainoje, kur Kat. 
Bažnyčia skundžiasi daug didesnllals per
sekiojimais. Dokumentuoti pranešimai i 
Lietuvos teigia bažnyčių uždarymus, tau
tiniai rteElgūnių relikvijų naikinimus, ti
ki: įčiųjų persekiojlimus ir kelių kunigų 
nužudymus. Lietuviai katalikai; gyvenan
tieji B'altgudojoje, skundžiasi, kad komu
nistinis režimlas neleidžia jiems turėti lie
tuvių kunigų. Cairo, vokiečių kaizerio, 
lenkų Ir net Hitlerio okupacijų laikais 
'buvo leidžiama turėti pamaldas ir išpa
žintis lietuvių kalba.

Vakarinėj Ukrainoj ukrainiečių Kata
likų (SuSivileniijėlmo) Bažnyčlia, kuri 1946 
m. komunistų valdžios buvo uždrausta, 
pradėjo aktyviau- reikalauti Gegaiizavnmo, 
ypač kai lenkų kardinolas Wojtyla buvo 
išrinktas popiežium. Jis labai rūpinasi jų 
likimu. Per spaudą ir radiją sovietų val
džia sustiprino tos Bažnyčios puoditmą i: 
suėmė jos lyderius, kurie bandė ilšigacitf 
pripažinimą.

Suprantama, jog valdovai tų komunis- 
■tir.dų valstybių, kurtose tiek daug g:T 
tikinččųjų, turėtų stengtis gauti parem.ios 
iš pačios Bažnyčios, tačiau tik jų pačių 
elgesys gali užtarnauti pagarbą ir 'įtiki
nimą, kad jie tikrai tarnauja kilniems sa
vo krašto interesams. Lenkų primo Jozefo 
Glerr.lpo žodžiais: .jMiums reikia išminties, 
išsiaiškinimo Ir taikos“.

PASAULYJE
— V. Vdtaieltdjos kancleris Kohl -nori, pa

gerinti santykius su Rytų Europa, o dau
guma jo kritikų reikalauja laikytis griež
tesnės linijos. Jis tikisi, kad liepos 4 d. 
Maskvos vizitas bus tik pradžia regulia
rių susitikimų ateityje.

— Lenkų valdžia atmetė Popiežiaus 
prašymą amnestuoti .politinius kalinius 
prieš jo vizitą birželio mėn. Tačiau vienas 
lenkų aukštas pareigūnas J. Urban pareiš
kė, kad iki to laiko tokių kalinių beliks 
mažiau kaip 200, o tai ir bus valdžios pa
lankus mostas Vatikanui.

— JAV Kongreso komitetas nubalsavo 
nutraukti specialius fondus dešiniesiems 
■partizanams, kovojantiems prieš kairiųjų 
valdžią Nėkaragoj. Praėjusią savaitę Ni
karagvos Užsn. reikalų ministeriją pa
skelbė, kad iš Hondūro 1.200 dešiniųjų 
paritizalnų pradėjo naują puolimą.

— Popiežius paprašė Argentinos vyriau
sybės suteikti pilnius duomenis apie 30.000 
žmonių dingimą.

— Britų princesė Anne aplankė afganų 
pabėgėlių stovyklas Pakistane ir pasiža
dėjo už jiuos pasimelsti.

— Papwohth, D. Britanijoje, ligoninėje 
pcrscldinta šil.TUtoji širdis. Operacija pavy
ko gerai, 48 m. pramonininkas P. Hddeni 
sveiksta.

— Buvusi Argentinos prezidentė-Marija 
Peroln, kuri prieš dvejus metus buvo iš
tremta į Ispaniją, tarėsi su karinės val
džios pasiuntiniu dėl sugrįžimo galimybių.

— Kinai siūlo Taiwan© pramonininkams 
labai geromis sąlygomis investuoti kapi
talą keturiese Kinijos ekonominėse zono
se. Tačiau Taiwalno valdžia savo pnamoni- 
ntafcų betkokius bandymus pasinaudoti 
tuo pasiūlymu laikytų krašto išdavimu.

— Sov. Sąjungos prekybos min. pava
duotojas I. Grišini lankėsi New Delhi ir 
peržiūrėjo pileš tris mėnesius padarytas 
prekybos sutartis su Indija. Anų© laiku 
buvo apskaičiuota; kad šiais metais abi
pusė prekybą slėks apie 37 milijardus ru
pijų. Dabar sovietai nutarė sumažinti im
portus 10 Indijos, o Indijos gyventojai taip 
pat nori vakarietiškų prekių, kurios yra 
geresnės ir pigesnės. Sov. Sąjunga nori 
Indijai įsiūlyti daugiau gir.lklų, tuo būdlu 
padaryti ją mažiau priklausomą nuo Va
karų.

— Čilės karinė valdžia, vadovaujama 
gen. A. Pinodhet, yna susirūpinusi netur
tingų masių nepasitenkinimu. 'Krašto be
darbė šiais metais sumažėjo iki 20.8 proc. 
pradėjus vykdyti specialią naujų darbų 
programą. Tačiau tie darbai labai menkai 
apmokami: 4.000 (apie 18 svarų) mėn. 
Prieš darbo ir Kat. Bažnyčios disidentus 
režimas laikosi kietos linios politikos. Ne
žiūrint to, krašte įsikūrė nauja politunė 
grupė, pasivadinusi Tautinio vystymosi 
projektu (Prolden). Ta grupė nori laisvų 
rinkimų šešių mėnesių 'laikotarpy. Tačiau; 
pagal 14)80 m. rugsėjo mėn, neaiškų kensti 
tucinlį plebiscitą, tokie rinkimai numatyti 
tik po 1997 meitų. Dabartinės valdžios tei
gimu, prie demokratinės santvarkos bus 
grįžtama palallpsniui,

— Britų Vidaus reikalų ministerija tirs 
dvigubų langų pavojaus Mausimą gaisro 
atveju. Esą, jau buvo daug atsitikimų, kai 
žmonės sudegė, negalėdami atidaryti lan
gus ar išmušti stiklus,

— Turkijos karinis tdstmias nuteisė 28 
Turkų darbininkų ir žemdirbių partijos 
■lyderius nuo 5 iki1 12 metų kalėjimo. Byla 
tęsėsi dvejus metus, 40 kaitinamųjų buvo 
išteSsiniti.

— Praėjusiais metais britai suvalgė 806 
mil. puodelių jogurto, 20 mil. litrų grieti
nės ir 18 mil. kg varškės.

— Gegužės 16 d; Mozambiko prez. Mia- 
chel vizituos D. Britaniją.

— Vckiiečiai atšventė Martyno Liuterio 
500 metų gimimo sukaktį.

— Dldžiautios šiame Šimtmetyje lietaus 
audros nusiaubė Sov. Sąjungos tolimuo
sius rytus.

— Praipūzijos prez. Mittenranidias lankė 
si Kinijoj. Prancūzai' nori gauti Kinijoj 
telefonų įrengimo kontraktą. (Palydinus su 
gyventojų skaičium, telefonų ittlnkias Ki
nijoj labai mažas.

— Organizuotas vienuolyno užpuolimas 
Varšuvoje yra įspėjimas lenkų Kat. Baž
nyčiai nekelti didesnių politinių reikala
vimų prieš Popiežiaus vizitą.

— Britų paltas per praėjusius metus 
padarė didelį pelną, todėl artimoje ateity
je nenumatoma kelti kainų.

— Pietų Afrika paneigė betkekį ryšį su 
vyru, kuris Mozambiko televiaiioj sakėsi 
esąs atsiųstas iš Prefer įjos nužudyti kraš
to prezidentą.

— Birmingham©, D. Britanijoje, pradėta 
kampanija prieš klijų uostymą. Tas įpro
tis plečiasi jaunimo tarpe.

— Britų anglies valdyba paskelbė, jog 
nežaūrūnt ipafcčlllmo. praėjusioji' metai bai
gėsi su beveik 500 mil. svarų nuostoliu.

— Britų Vidaus reikalų minlsteris pa
skelbė, jog nuo gegužės 29 d. bus pakeltos 
Londono taksių kelionių kainos.
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S. Laukaitienei — 80 metų
žiais metais minint Motinos Dieną ne

galima praeiti nepastebėjus, kad Vokieti
jos lietuvių bendruomenės ilgametei na
rei, mokytojai S. Laukaitienei, š/m. gegu
žės mėn. 28 dieną sueina garbingas 80 
metų julbiliejus. S. Laukaitienė užaugino 
ir išleido i mokslus du sūnus ir dvi duk
teris, iš kurių abi dukrelės ir vyriausias 
sūnus gyvena pasiturinčiai Amerikoje, o 
(jauniausias sūnus — med. dr. Arūnas gy
vena Augsburge veda sėkmingai vidaus 
ligų, jo žmona Ingrid — genekologijos 
praktiką. Sūnūs vedę, dukterys ištekėju
sios, jubiliatė turi sūnaičių, dukraičių ir 
prosūnaitį. Žemiau perspaudiname iš 
Miuncheno apylinkės Bendralaiškio R. 
Hermano pasikalbėjimą su gerfb. jubiliate.

Gerbiama p. S. Laukaitiene,
Jūs ir Jūsų vyras a.a. J. Laukaitis nu

žengėte didelį kelią lietuvių jaunuomenės 
švietimo srityje. Artinantis Jūsų garbin
gam gimtadienio jubiliejui, norėčiau mū
sų skaitytojus arčiau supažindinti su Jū
sų, kaip mokytojos darbu Lietuvoje ir 
išeivijoje. Jūs esate suvalkietė, tėvai bu
vo ūkininkai ir gyveno Suvalkų Kalvari
joje, o Jūs mokėtės ir baigėte Marijam
polės mokytojų seminariją. Ištekėjote už 
mokytojo J. Laukaičio. Abudu mokytoja
vote eilėje pietinės Lietuvos mokyklų. Ar 
negalėtumėte mums plačiau apibudinti 
Jūsų ir Jūsų vyro darbą įvairiose vieto
vėse?

— Mokytojos darbą, baigusi Marijam
polės seminariją, pradėjau 1926 m. rug
sėjo 1 d. Marališkių pradžios mokykloje, 
Merkinės valse, visai arti Sufbartonių, V. 
Krėvės tėviškės. Po metų ištekėjau ir dar 
grįžau į tą pačią mokyklą,, o 1928 m. rug
sėjo 1 d. abu pradėjome dirbti Bartininkų 
pradžios mokykloje, Vilkaviškio apskrity
je. 1935 m. persikėlėme į Pajavonio mo
kyklą ir pagaliau 1939 m. į Alvitą, tikė
damiesi ten galutinai apsistoti. Buvo gra
ži penkių komiektų mokykla prie Alvito 
ežero. įsigijome automobilį, baidarę, eže
re paplaukioti... Mūsų sėsliuosius Alvito 
planus suardė 1940 metų rusų okupacija. 
Teko gražųjį Alvitą pakeisti į Krokialau
kio mokyklą, Alytaus apskrityje. Vedėju 
buvo paskirtas jau kitas, ne mano vyras. 
1942 buvome perkelti į Alytaus miestą, 
mūsų vyriausias sūnus Juozukas pradėjo 
lankyti gimnaziją. Iš Alytaus reikėjo 
trauktis į vakarus.
K: Švietimo ministerijos buvo pavesta 
Jūsų vyrui vadovauti. Jums talkinant, 
mokyklos parodomąjį, reformuotą kamp- 
lektą su šešiais skyriais, ši reformuota 
šešių skyrių programa buvo numatyta įgy
vendint visose Lietuvos mokyklose. Ar 
Jūsų manymu, šios reformos įgyvendini
mas būtų teigiamai atsiliepęs į Lietuvos 
jaunimą, ar tai 'būtų tik sugaištas laikas 
jaunimui, norinčiam tapti amatininkais 
ar žemdirbiais?

— Mokytojaujant Bartininkuose buvo 
viena pirmųjų šešių metų mokyklų. Penk
tas ir šeštas skyrius buvo neprivalomi, bet 
mokinių visada buvo, jaunimas norėjo 
mokytis. Baigę šešis skyrius stodavo lį 
gimnazijas ar kitas mokyklas, kiti pasi
likdavo pas tėvus.

Kas norėjo atsiekti vidurinio ar aukš
tesnio mckisloi, stojo į progimnazijas, užlbai 
gę keturis mokyklos skyrius, ši reforma 
atsiliepė teigiamai į kaimo gyvenimą — 
kaimai šviesėjo. Tie du metai nebuvo su
gaištas laikas, į 'gimnaziją stodamas laiko 
nenustodavo, o ūkininkas ar matininkas 
tapdavo šviesesnis, vietoje keturių skyrių, 
baigęs šešis.

K: Artinantis bolševikams į Lietuvą 

Vaižgantas

Nebylys
(Frangmentas iš apysakos)

PIRŠLĖS

Ar kad draugės-moteries vaizdas, motinos įsa
kymu, buvo jame jau susidaręs ir jis apie tai galvo
jo, ar jau taip jam buvo likta, Kazys visas nustėro. 
Jam blikstelėjo mintis: „Ar tik ne šitoji manoji?..“ 
Blikstelėjo ir nebenyko. Kazys, toks dievotas, kaip 
ir Jonas ir kaimiečiai, tyčia pavažiavęs toliau, kad 
ten tą dieną buvo su išstatymu, nieko nebematė, 
nieko nebegirdėjo. Žiūrėti į mergas bažnyčioje, dar 
įsistebeilijus, buvo per negražu; Kazys tai gerai jau
tė ir vis dėlto ir šonu matė, kaip tas žiogas šlaunim 
girdi, tą klūpantį kupstelį, kurs nė sykio šalin ne
dirsteli. Ir kai žmonės po visam ėmė grūstis pro 
duris, jis nė nepasijuto, kaip atsirado užpakaly'mer
gelės, savim sulaikydamas žmonių mūr^į,'griūvanti 
visu savo sunkumu priekin. ‘ ,

Išėjo už šventoriaus ir čia pat prie vartelių iš 
vydo pažįstamą bernaitį, besikemšantį1 liuiką.' šis 
prakalbino praeinančią merginą:

— Sveika, Aneliut! Kas tamstą atvijo. į,,tpkjį 
tolį į mūsų kraštą?

— Sveikas ir tamsta! Verpalus žydei atvežiau 
dažyti. Mūsų miestelyje nėra tokio pabriko.

Kazys ypatingu malonumu, linksmom'akim iš
tiesė ranką pažįstamam, o jau podraug ir tai, ku
rią jis Aneliute pavadino. Buvo beįąimaišęs į jų

1944 metais pasitraukėte su visa šeima 
į vakarus. Sunki tremtinio dalia palietė 
visą šeimą, ypatingai Jus. Jūsų vyrui su
sirgus ir patekus į sanatoriją, visa šeimos 
našta užgulė ant Jūsų pečių, juo labiau, 
kad vaikučiai buvo visi maži. Iš kur ra
dosi tiek jėgos visoms kliūtims nugalėti?

— 1944 metais pasitraukėme į vakarus, 
nes buvome išgyvenę bolševikų okupaci
ją 1940-41 metais. Traukiantis į vakarus 
pirmiausiai padėjo Dievas — buvome vi
si sveiki. Iš karto nuvažiavome į Vieną, 
vyras surado darbą fabrike. Po trijų mė
nesių, mano sesers pakviesti, persikėlėme 
į Schwetnitz prie Dregdeno. 1945 m. ba
landžio 19 d., Stalino vargonams užgro
jus, traukėme toliau į vakarus iki Niurn
bergo.

K: Jūs su vyru būdami labai veiklūs 
ne tik savo profesijose, kaip mokytojai, 
bet ir visuomeniniame gyvenime Lietuvo
je, atvykę Vokietijon dar stovyklose ėmė
tės initiatyvos kurti išeivijos mokyklas 
ir šviesti jaunimą. Tikriausiai, pradžia 
buvo labai sunki. Kokios apimties mokyk
los buvo Jūsų bei Jūsų vyro iniciatyvos 
įkurtos:

— Dar Niurnberge su vyru pradėjome 
su vyru rūpintis liet, mokyklos įkūrimu. 
Veikė jau pradžios mokykla ir progim
nazija. Mes, o su mumis ir mokyklos per
sikėlė į Ansbach, o vėliau į Eichstatt. Vy
ras tuo laiku buvo sanatorijoje. 1949 m. 
gegužės mėn atkėlė mus į Miuncheno 
Warner — kareivines. Warner — karei
vinėse dėsčiau liet, gimnazijoje, stovyk
lai likvidavus perėjau dirbti kontrolzent- 
re — Funker kareivinėse.

K: Jūsų dvi dukrelės ir vyriausias sū
nus išemigravo su visa emigrantų banga 
į JAV. Aš įsivaizduoju Jūsų, kaip moti
nos, pergyvenimus netekus staiga mylimų 
vaikų, juo labiau, kad dukrelės dar buvo 
tokios jaunutės.

— Sūnus Jonukas baigė Wiurzlburgo 
liet, gimnaziją 1948 m., Dangutė — 1950 
ir tuoj pat abu išemigravo į JAV. Rūtelė 
išvyko 1955 metais. Aišku buvo labai gai
la skirtis su vaikais, bet čia nebuvo atei
ties. Gyvenome visi susispaudę viename 
kambaryje. Vienas per kitą stengėsi emig
ruoti, kas greičiau, tas laimingesnis. Mū
sų politikai tylėjo. Mes buvome gavę offi- 
devitus iš dėdės, bet su vyro sveikata 
emigruoti negalima.

K: Kurį laiką dirbote Vasario 16-tos 
gimnazijoje Hiuttenfelde, direktoriaujant 
a.a. Dr. J. Griniui. Jūs buvote ir mergai
čių bendrabučio vedėja. Jūs pažinote ge
rai lietuvišką jaunimą nepriklausomoje 
Lietuvoje, teko pažinti jaunimą išeivijoje 
— Vasario 16-toje gimnazijoje. Kokį skir
tumą pastebėjote tarp ano ir šių laikų 
jaunilmo?

— Dvejus metus 1958-60 m. dirbau Va
sario 16-toje gimnazijoje, buvau mergai
čių bendrabučio vedėja ir dėsčiau žemes
nėse klasėse lietuvių kalbą ir matematiką. 
Tuo laiku jaunimas beveik nesiskyrė nuo 
palikto jaunimo Lietuvoje. Bendrai dide
lių skirtumų nematau ir dabar. Visi yra 
sukalbami, tik reikia juos suprasti, nuo 
jų nenusisukti, o prieiti.

K: Dirbant Vasario 16-tosios gimnazijo
je, Jūs skyrėte ypatingą dėmesį skautų ir 
ateitininkų darbui. Kodėl?

— Būdama Vasario 16-tosios gimnazi
joje ypatingą dėmesį skyriau skautėms. 
Aš pati jau Lietuvoje nuo 1932 m. buvau 
skautė ir su jomis mokyklose dirbau.

K: Grįžusi iš Vasario 16-tosios gimna
zijos į Miuncheną Jūs kartu su Jūsų vyru 
daugelį metų dirbote su mūsų atžalynu — 

dviejų kalbą, bet mergaitė kinktelėjo galva ir nuė
jo sau.

— Kas ji tokia? — neva nusižiovaudamas pa
klausė pažįstamą.

Pažįstamas tuoj pasergėjo Kazio dirbtinį abe
jingumą.

— Oo! Pasergėjai? Kur ne! Tai pirmoji mer
gina visoje kaimynų parapijoje. Ūkininkaitė, tik 
be piniginio kraičio; tai nors gražuolė ir gero būdo 
ir piršlių nestinga, vis dar tebemergauja. O jau bū
tų metas — dabok, dvidešimt ketvirtus gal jau va
ro. Jei nori, ir tau papiršiu. Tik tolokai gyvena. 
Nuo Puzionių bus bent kelios mylios.

— Piršk, — tarė Kazys nė nepasvyravęs.
— Kada? — nusiprunkštė piršlys.
— Nors tuojau. ri •' ■ 1

Gerai. Einu ir pasakau jai, kitą sekmadie
nį po .pąmaldų lauktų piršlių iŠ.už jūrių marelių, 
aukštų kalnelių, kur upeliai .pienu plaukia, tvoras 
dešromis tveria; na, kaip ten piršlio oracijoje, žo
džiu, Iš Puzionių. H J ’ •
' (Kąžysc, atsiklausė ir visai jam įstrigo širdin ta 
sveika, apvalutė mergiotė, tokia rimta ir, svetimam 
pasveikinus, į ją įsispytrėjus, -visai neparaudo.

' — Tur būt, svietava... svifeto mačiusi... kaip 
Dėdienė. Ne, kad šitai abidvi suvedus į kaimynystę 
—.tai būtų gyvenimėlis! ... '.
U sgfeijė/uę..Kaziui pintis, vaizduotėje linksmas, 
pilnas džiaugsmo ir patenkinimo gyvenimas namie 
skyrium ir su Butkiais draugė. Pynės virvė vis ste- 
mėtiniąu, rizgo vis labiau, kad net akys ir spran
das Kaziui paraudo. Nepratusiam tirštai jausti ir 
galvą sukti toks kraujo priplūdimas į galvą svaigi
no jį iki apopleksijos.

vargo mokyklos auklėtiniais. Ne vienas 
Jūsų buvusių mokinių — šiandien jaunuo
liai, sukūrę šeimas — dėkingi Jums už 
lietuvių kalbos praturtinimą raštu ir žo
džiu. Jūs skyrėte didelį dėmesį į taisyk
lingą kalbos įsisavinimą, rašybą, gramati
ką. Daugelis Jūsų mokinių įsijungė į lie
tuvišką visuomeninį darbą Miunchene ir 
kitur. Yra daug baigiusių Vasario 16- 
tosios gimnaziją, turi akademinius laips
nius. Tikriausiai jaučiate tam tikrą pasi
tenkinimą, kad Jūsų įdėtas darbas nenu
ėjo veltui.

— Vargo mokyklą įkūrėme ir pradėjo
me dirbti 1951 m. Schleissheimo stovyk
loje ir dirbau iki 1958 m. Vaikų buvo 
apie 15 įvairaus amžiaus. Prisimindama 
savo darbą mokyklose jaučiu didelį pasi
tenkinimą, ką esu nuveikusi ir Lietuvoje 
ir čia, kad savo pareigas kaip mokytoja 
stengiausi atlikti kaip galima geriau ir 
tuo prisidėjau prie Lietuvos švietimo.

Kr Ponia S. Laukaitiene, Jūs sulaukusi 
šio garbingo amžiaus, labai domitės mū
sų lietuviškos bendruomenės gyvenimu, 
labai daug skaitote, prenumeruojate be
veik visus lietuviškus laikraščius, žurna
lus Europoje ir užjūryje. Jūs esate ge
riausiai susipažinusi su dabartinių rašy
tojų kūriniais, išleistais Lietuvoje. Jūs 
nužengėte garbingą pedagogės, jaunimo 
švietėjos, visuomenininkės kelią nepri
klausomoje Lietuvoje ir už jos ribų — iš
eivijoje.

Baigdamas norėčiau paklausti: ko pa
linkėtumėte mūsų mažiesiems, jaunimui 
čia išeivijoje, bei gyvenantiems tėvynėje?

— Mūsų mažiesiems, jaunimui čia ir 
Lietuvoje linkiu gerų susipratusių tėvų, 
kurie juos auklėtų ir vestų šūkiu: „Die
vui, Tėvynei ir Artimui“.

— Ačiū už Jūsų malonų pokalbį.
(R. H.)

PASAKYK, MIELAS DRAUGE
Pasakyk, pasakyk, mielas drauge, 
(Juk tu tėviškėj mano buvai...) 
Ar beržai dar kieme tebeauga? 
Ar audroj nepalūžo klevai?

Ar sode tebečiulba lakštutės?
O ant kluono ar peri gandrai?
Gal prie vartų parimus močiutė
Vis dar laukia: sugrįš jos sūnai?

Gal dar tėvas ant prieklėčio seno 
Traukia dūmą po darbo dienos?
O senieji draugai ar gyvena, 
Ar dar girdis jų posmai dainos?

Ir atsakė man draugas mielasis, 
Nepakeldams nuo žemės akių:
— Tu kieme jau beržų neberasi, 
Net kelmai jau supuvo klevų...

Pikti kirviai jau sodą iškirto.
Nebeliko sodybos senos.
Rudens vėjai per lauką tešvilpia, 
Vietoj posmų skambiosios dainos...

Tėvą priglaudė smėlis, 
Mama ilsis kapuos Garliavos...
Broliai užbaigė sunkųjį kelią. 
Nepamatę gimtinės savos...

(Eilėira&tis įgautas ilš Sibiro tremtinio)

ATLYGINIMAS IŠ MASKVOS
Pocltas — laureatas Vladas Šlaitais', ku

rio eilėraščilų rinkinį BE GIMTOJO ME
DŽIO 1982 mėtų pabaiilgoj-e ilšUelido Vil
niaus leidykla „Vaga", š.m. gegužės prar 
džioje gaivo iš Maufcvos čekį 389.83 sivalrų 
sterlingų sumai. Tai Lietuvos bedieviško 
okupanto honoraras išbilvsjėje igiyviemam- 
šiam dievobaimingam katalikui.

Su lietuviui* 
JįUSUUlįĮĮV
DR. A. ŠTROMO PASKAITOS

A&lankęs su paskaitomis kelis JAV 
įmestus, dr. Aleksandras 'Štromas balan
džio '22 di. grįžo į Angliją. Balandžio 23 d. 
Londone jis su Manchestemio, Oxfordo ir 
Edenburgo ucūversilltetų profesoriais daly
vavo konferencijioje, kur buvo diskutuo
jamas klausimas: ar marksizmas yna mi
ręs?

Birželio 6 d. dr. A. Štromas yra pakvies 
tas į konferenciją Kulyje, kur dils skaitys 
pranešimą apie Sacharovą ir žmogaus tei
ses. Konfcreinicilją rengia Wilberforce 
Coufaicil for Human Rights.

MIRĖ DR. A. IVINSKIS
Balandžio 26 d., vėžio Ilgos pakirstas 

Newcastle mieste, Australijoje. mirė dr. 
Algirdais Ivinskis, Newcastle universiteto 
psichologijos fakulteto 'dėstytojas. Velio
nis bulvo 52 m. amžiaus. Paliko liūdinčią 
žmoną Jūratę ir dvi dukteris.

MIRĖ INŽ. DR. J. KUODIS
Kovo 17 d. Bostone, JAV, mirė ilnž. dr. 

Jonas Kuodis, buv. VDU statybos fakul
teto profesorius, gelžbetonio specialia'tas.

Gimęs 1903 m. spalio 15 d. Naujarodžių 
km. Krekenavos vflls., Panevėžio apslkr., Jo 
nas Kuodis 1923 m. bailgė Panevėžio g:lm>- 
najzią ūr 1923 m. — VDU statybos fakulte
tą. 1934—36 m. studijavo Aulkšitojoje tech 
nėkos mokykloje Vienoje, kur ga'vo inž. 
dr. laipsnį. Nuo 1938 m', dėstė VDU staty
bos fakultete gelžbetonio 'ir tiltų kursą. 
1941 m. buvo pakeltas profesorium'.

1944 m. pasitraukęs' į Vakarus, 1947 m. 
atvyko į Ameriką, kur Stone-Webster ben 
dirovėje, Bostone, dirbo projektuotoju. 
Prieis kelis metus pasitraukė pensijon'. 
Priklausė liet, krikščionių demokratų są
jungai.

Laidotuvėse atsisveikinimą pravedė ilnž. 
Vytautas Izbdokais, 'Kauno laikais' buvęs 
veiionies studentas, o Bostone — vyresnes 
bendradarbis.

GAVO TARPTAUTINĘ STIPENDIJĄ
Tarptautinis švietimo institutas (Ins te

tute or Initematiioinail Ediuoarttoni), kurtas 
centras yra New Yorke; paskyrė 198’3— 
84 meitų stipendiją Irenai B. Katelyted 
studijoms užsienyje.

Baigusi istorijos studijas Nonthwesitenn 
universitete, JAV,, ir gavusi magistro laiips 
nį, 'Irena Kaltelytė dabar ketina gilinti sa
vo istiuLEjas Venecijos universitete, Itali
joje.

Irena Katelytė, šalia lietuvių kalbos, 
moka lotynų, prancūzui vokiečių ir italų 
Kalbas. Be to yna puiki (pianistė. Uniiversi- 
tete ji priklausė Melt, studentų kliulbuii.

PAGERBTAS A. ŠUKYS
Per Vasario 16-tosilots minėjimą St. Ca

talines’mieste, Kanadoje, buvo pagerbtas 
—,.salvainorfe Antanas Šukys, anksčiau gy- 
vej^gs Anglijoje ir išleidęs atsiminimų kny 
gą ,,'P'ų,medilniaii ir trys geležiniai kryžiiali“. 
Jis yna dalyvavęs 'Metavos nepriklauiscimly- 
oėS'kicjvęs.e. ir už tai apdovanotas dviem 
Vyčio kryžiais.

REžJtSORIUS J. JURAŠAS JAPONIJOJE 
■ Režiscriųs Jonas ’Jurašas, 'gy'v. JAV, 
•yra pakviestas pastatyti A? Čechovo „Trys 
seserys“ 'Tokiijb teatre; Japonijoje. Jį pa- 
,kvietė, žinomas Tada®' Suzuki teatras, ku
ris y!na: pasižymėjęs moderniais klasikos 
■pastatymais.- J;'Jurašo pastatymo premje
rai'numatoma spalio mėnesį. '

h.-.:’. .' 1 * '
— Kad -gi:Dievas duotų.:.kad gi Dievas duo

tų, — kalbėjo sau vis tą pačią, lyg pamišęs, nieko 
daugiau pasaulį nebęgęisdamas, tik šitos merge
lės- “MciV' ■;, - ’ ■ • . ;

Ligi tik .pąfMaŽiavęs.-. nųsikinkė arklį-ir, nė’pa
valgyti neidamas, šoktelėjo j Butkius.:

— Dėdienyt, kad žinotam; aptikau savąją! — 
riktelėjo visai jjęr^pkįškąi, v.os pravėręs duris.,

šiaipjau rimtam Kązimieriui tai buvo taip ne
paprasta, kad ButkierieneTaikte'fėjo.

— Ar pablukai.... Kokią „savąją“? Kiaulę, 
avelę?— paklausė, tikra j nesupratus Kazio.

— Mergp-elę! e— nutęsė Kazys ir pirmąkart 
po daugelio metui apsikabino Dėdienę už kaklo ir 
pabučiavo ją 'į burną'.

Butkienei, dabar .tik paaiškėjo meilę pradėjus 
siausti. Nepradžiugino, kaip to buvo galima laukti, 
bet mirtinai nųsigandp, net persižegnojo. Gerą mi
nutę žiūrėjo į Kazį plačiom akim, kol atgavo nuo
voką ir paprastą saVb nuotaiką.

— Tu, Kaziuk, dabar tur būt, nė pro varčią 
nebepraeisi jos nepaglamonėjęs. Nedūk, nešėlk... 
Juk tai daugiau baisu neg linksma... Juk tai dar 
paslaptis... Juk tu jos”dar neperpranti, tos savo 
draugės, ar tikrai ji — tavoji? O jei tai ne tavoji? 
Jei kas jau prišiukšlino.jai širdį? Ar tu ją pažįsti? 
Iš kur ji, kur gimus augus, kas jos tėvai, ar čystos 
pamilijos, ne kokių- žavėtojų-čerauninkų? — pylė 
Dėdienė abejonių kaip iš maišo, drauge ir ant Ka
zio kibirus šalto vandens. Kazys taip ūmai aušo, 
kaip ir įkaitęs.buvo..Tikrai, pasielgta berniokiškai, 
ne vyriškai. ...

(Bus daugiau)

SAVAITGALIO PABIROS
ŽYMIAUSI XX AMŽIAUS ŽMONIJOS 

ATSIEKIMAI
1900 m. — (Parai Heroaalit plfenio gamybai 

pimrr.ų kautą panaudoja ėlelktros- lanko 
(krešulį.

1903 — Ginmadižio 17 d., broliai Wright, 
JAV-se, aitliielca įpiilnmąjį 59 sek. skriidimą.

1905 — Albert Einisten; Vokietijos žydas, 
pateikia „Reli&ltyivuimo toiorliiją“.

1907 — Lo'ufls ir Auguste Lutmiiere IB- 
ranida procesą spalvotai fotoigrafiaaii.

1911 — Vokiečių mokBliin'iinlkials P. Man
nan tz užipaltentaoja nerūčtjainitį plieną.

1913 — Išrastas užtraiulkiJulkias, paivadon- 
tas „ZiĮpu'*.

1914 — Atidarytas Panamos kamailas.
1926 — Skalijote išradėjas John Logie 

Batird savo Londono laboratorijoj demons 
■truioja televiziją.

' 1927 — Charles Lindbergh iperskrenlda 
Atlatal‘.ią.

1928 — J.L. Baind išranda „Video dis
ką ‘ kuris įtik po 50 metų tampa pcpulia- 
rus.

A. Fleming pagamina peniciliną.
1929 — Blnmaisis Spalvotos televizijos 

penda'vtimas tarp Vašingtono ir New Yor- 
ko.

1930 — Vokiečiai ilšbanda maignetotemui 
magnetinę plasltlilkiiinę juostelę.

Brfltas FraJnlk Whittle užpatentuoja re- 
ak'tyiviiir.į 'motorą.

1931 — Baigtas statyte New Ycirfce, 38Q.4 
metrų aukščio, „The Empire State“ pas
tatas.

1933 — JAV es'Jronioimiais Karl Jansky 
išrianfda radijo astronomiją.

Lieitulviai lakūnai) Daiiiuls ir Girėnas per 
skrenda Atlantą.

1937 — Chester CarlBcn pmiistato naują 
sauso kopijavimo mietodą, įvėdfeuui pavadin
tą .„xerografilja.

1938 — Naudodamas greit džiiūstantį ra
šalą, vengras Lazlo Biro išranda šratenrų- 
ką (Baili peni).

Volklfečių fizikas Glito Hahn suskaldo 
uranijiaius atomuis.

1939 — Prasideda reaktyvinių lėktuvų 
amižliuls. Pirmąjį skridimą atlieka vokie
čių Heitalkel — 178 lėktuvas.

1943 — JAV pastatytas pirmasis pasau
lyje operatyvius įbrarduoilinds reaktorius.

1916 — JAV 'ilšinasi'Ja elektrinė sikaličiiaivt- 
mo maEina.

1947 — JAV rinkoje pasirodo pirmoji 
mikrobanginė viryklė.

1948 — JAV Blėdi laboratorijos' sukonst
ruotas 'pirmasis tnanisistorius.

1952 — Japonų Sony kompanija paga
mina kičeninį tranetistortoį radiją.

1954 — JAV „Texas instruments“ ffirani 
da siliteto tranlsėlstordų.

1957 — Sclvdleltail SS-6 raketa paleidžia 
SputaiUką-l.

1961 — Pimmlasds žmogus erdvėje — so
vietų (kosmonautas Galgalrtoals.

1962 — Prasideda trainlsatlantinė televi
zijos era — amerikiečiEi paleidžia „Tei
st ar“ satelitą.

1963 — Olandų 'Philips .benidmavė paga
mina magnetofono kasetę.

1967 — Pietų Afrikoj Dr. Barnard at
lieka pinmąjlį širdies persodinimą.

1968 — Erdvėlaivis Apollo-8 a(psterenda 
Mėnulį ir sugrįžta į Žemę.

1969 — Liepos 20 d., Ąpcilo-11 nusilei
džia Mėniulyjė. Kosmonautais Neil Armst
rong yna pirmasis žmogus, 'kurie paliečia 
.ftlpnuQilo paviršių.

1971 — JAV .Itel kompanija pagamina 
■mikroip'rc'ceso skaičiavimo malšimio-s „čipą“.

1976 — Satelitas Vilking-l nusileidžia 
Marse ir perduoda spalvotas nuotraiulnas.

.1977 — Japclnų autopramonėje įvedama 
7.0‘00 robotų.

1978 — Loiuėse Brown, gimęs liepos 
mėn.,. Oldhalmte, Anglijoje, yra pŪnmasĖB 
mėgii.tlbūivėlio' kūdikis Test tube baby).

1981.— Prancūzijos „Trains a Grande 
Vitesse“' traukinys sumuša traukinių grei 
cio rekordą — 380 km', per vai.
'JAV paleidžia orbitinį lėktuvą „Colum- 
Tjia’.'

1118)2 — JAV dantistais B. Clank gauna 
Virvtinę .plastikinę širdį.

— Kodėl rUmUnų miiliciinlinlkai vaikšto 
po trio?
i;.Vilenas jų moka skaityti, kitas žino, 
kaip-telefonu skambinti, o trečias prižtūiri

. tuos, du intelektualius.

- ■’ Leninio' lankelis gyvenimas buvo kaip 
urve: šalta ir tamsu, bet tolumcje malėsi 
šviesos žiburėlis.

■ . Stalino epocha praėjo lyg sename traun- 
’. Vajuje: kraitė ūr trankė' viSuls.

O dabar gyvenimas kaito laive: visiems 
susuptos galvos,’ darėte! bloga, horizonte 
matosi 'kranitaii, bet neivaffiia nulipti nuo 
laė«o? '

’ ' Lenkijos valdžia, norėdama pakelti sa
vo angliakasių darbo našumą, pradėjo 
skirti mėnesines premijas.

Pirma premija — v&ena vieSnlagės die
ne Maskvoje., antra — savaitė Maskvoje 
ir trečia' — visas mėnuo.

įSkuHai prtisiųsfcirte santechniką, nes pra 
kiutro vanduo. . (Užsakymas tdettaniu).

Laibai gera diarbiniinkė, tiktai tingine.
(13 charakteristikos)'

leKkau ’inPten, gattatlos <yrentf. VaiMI 
puamtrų metu. .'(JSkelbltn** irtulvC)
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Ar marksizmas jau miręs?
Tokia tema š.m>. balandžio 23-čią d. Kar

lo Mengerio* vardo mokslinė draugija' su
ruošė Londone vienos dienos konferenciją 
100-cricms Karto Markso mirties meti
nėms pažymėti. Konferencijoje tar/o Už
klausyti keturi; pranešimai! Mančesterio 
Univeire'Jteto p^ofesclriivįs', buvęs garsams 
filosofo Sir Karlo Pojiper'do asistentas Je- 
icmy Shermour kalbėjo apie Adam'ą 
Smith'ą, Hegeliį ir Marksą. J. Sheimour 
puikiai argumentavo savo pranešimo pa*. 
jrir.idiinę tezę, jog vadinamasis materia
listinis istorijos supratimas toro pilniai ir 
aiškiai jau suformuluotas Smllth'o. įtuo 
tarpu kati Hėgelis sukūrė ir pritaikė dia
lektinę istorijos analizę visuomeninių pro
cesų nagrinėjimui. Marksas tik pasiskoli
no Šių dviejų mąstytojų idėjas ir nieko 
naujo prie jų nepnldėjęs. suformulavo jas 
taip, kaid) galėtų išpranašauti kapitalisti
nės visuomenės žlugimą ir naujos komu- 
nfetinės civilitoacijos ncliavengiamiumią. 
Tači'au telkia pranašystė tavo visiškai pirtie 
šinga Smith'o Er Hėgelio minčių palgrln- 
daimS, tad Markso iSvaidės kiekvienam be,, 
taviškiam io tyrinėtojui atrodo nenuosek
lios ir visiškai nepagrįstos. Ypač toje da
lyje, kur Marksas stengiasi1 panaudoti 
mokslinius Ibeii filosofinius argtdmenitus 
komunistinei utopijai' pagrįsti. (Abu — 
Sm’Jth'as ir Hegetiš buvo laisvosios' rinkos 
ir nepriklausomos civilinės visuomenės 
šalininkai).

Apie šilą utopiją plačiau kalbėjo Oxfor- 
<lo Unūvers'lteito politinės filosofijos pro- 
fesonūuls John Gray, kurio pranešlfmo te
ma buvo „Marksais apie kapitrMžmą, so
cializmą bei istorijos pabaigą“. Profeso
rius J. Gray laibai 'įtaigiai įrodė, jog M'ark- 
so politinės ekoncim.i'Jjos teiiginiiaū (tame 
■tarpe ilr jo vertės teorijos) apie komunis
tinės utopijos neišvengiamumą yna visiš
kai nepagrįsti.

Šį pranelštlmią papildė Edinibuigo Univer
siteto politinių mokslų profesorius Jeremy 
Waldron, kuris savo praneSimle „Receptai 
ateitūes virtuvės knygai — .Malrlkiso pore
voliucinės visuomenės koncepcija“ sukan- 
cer.traivo dėmesį į Markso idėjas apie so
cialistinę bei komunistinę ateitį ir parodė 
kiek Stos idėjos buvo miglotos, pifeštarin- 
igos beii neišlaikančios 'racionalios kritikos. 
„Markso idėjos — teigė Waldron. — tebe
turi įtakos žmonėms ne todėl, kad jos yra 
pagrįstos bei teisingos, ibet tik todėl, kad 
jos atspindi žmonių amžintas viltis apie 
šviesų rytojų; viltis, kurios ypatingai! su
stiprėjo XX amžiaus Visuomenėje, didele 
dalimi praradusioje religinį tikėjimą“.

Paskutinį konferencijos pranešūmią 
„Marksas ir Sovietų Sąjunga“ padarė Sal- 
'torao Universiteto politinių mokslų ir da

barties istorijos profesorius Aleksandras 
Štromas. Jis įrodė, jog vienintelė pasaulio 
dalis, kurioje Marksas ne tik -miręs, bet 
ir visliems laikams saugiai palaidotas, yra 
Sovietų Sąjunga, šios dškiilmiingois Markso 
pakasynos“ įvyko Scivietijoje 1964 metelis 
su Chrolšlčiiiuvo valdžios žlugimu. Mat, 
ChruCKUovas tavo r^ienirliellis sovietinių 
vadų tarpe, tilkėj ęs, jog Markso idėjos apie 
komunizmą yra iš esmės teisingos ir So
vietų valdžia yra piaitis tinkaimiausiias va
riklis joms įgyvendinti. Matydamas, ta
čiau, jog praktika drastiškai šioms idė
joms priežtarauja, Chruščiovas buvo pa
siryžęs ją ištaisyti taip, kad šioji pagalia,u 
daugiau ar mažiau atitiktų idealui. Tuo 
tikslui, be ritvanigos reonjai-ūzuoėtalmas val
džias sistemą, jis grubiai pažeidė saugu
mo taisykles, todėl jo kolegoms valdžioje, 
kulnie i jdkivls idealus jau seniai nebetikė
jo, nieko 'krito nebeliko, kaip ilk pabalinti 
Chruščiovą iš vatožioe. Tad, pasak Štro
mo, nuo Brežnevo įsigalėjimo valdžioje, 
absoliučiai cinUIlka vyriausybė valdo tarp 
pat viisiElkal cinišką liaudį ir šiuo tarpu
savio be idėjiniu cinizmu yra šiandieną 
pagrįstas valdžios1 ir liaudies taikus sam
būvis šalyje. Ideologijai tokioje sEituiacil- 
joje lieka tik viena, bet be galo svarbi 
funkcija — užtikrinti bei efektingai kent- 
r oliuoti kiekvieno piliečio lojalumą val
džiai.

Dar prieš Chruiščiovo pašaliinlimą mark
sizmas nustojo reikšmės ir kaip disidenti
nė bei opozicinė ideologija, nors pradžioje 
— tarp 1953 ilr 1960 metų — jlis joje vyra
vo. Net ir broliai 'Medvedevai, vieninlteliaiį 
kurie tebevaidina save marksistais, yra 
iš esmės anti-marks'istafi — liberalai. Jų 
skeltlialmia ištikimybė marlksižmui yra ne 
kas kita, kai'p savo ideologinio lojalumo 
pareffiklimas egzisl'.uajančiai saintvairk-Sį 
kurios jie lyg ir nesiekia griaut ii, bet tik 
norėtų iš vidaus reformuoti. Saivo prane
šimą Štromas baigė citata iš neseniai gau
to per Samitediato kanalute pareiškimo: 
„Šiandieną Sovietų Sąjungoje Marksas 
jau niekam neberūpi ir tik nedaugelis vis 
dar tebejaučia jam neapykantą“.

Uždarydamas konferenciją, Karlo Men
ge rio draugijos pirmininkas Graham as 
Smtltas .išreiškė viltį, kald praėjus 100 me
tų po Markso mirties mes pagaliau, pradė
jome jlį laidoti.

V. Rakauskaitė

*Kainlas Mengenis — 19a. palb. austrų 
ekonomistas; Anitimarksistilnės politinės 
ekonomijos m-tos įkūrėjas. Jos atstovai — 
Nobelio premijos laureatas Haljelkas, eko
nomistes ZomlbetrgaS ir krt.
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„Anšlusas“
Kovo 23 d. suėjo 44 metai, kai Klaipė

dos Kraštas antrą kartą (po 700 metų) 
Vokiečių Reicho buvo vėl, kone šešiems 
metams, okupuotas.

Prisiminkime. Prieš 50 metų, kovo 5 d., 
Hitleris su savo N.S.D.AJP. kartu su vo
kiečių nacionaline partija, tiesa, demo
kratiniu būdu, laimėjo rinkimus į Vokie
tijos Reichstagą, t.y. sudarė ten absoliu
čią daugumą. Prieš tai paskirtas kancle
riu Hitleris ėmėsi valdžios. Kaip jis val
dė ir kuo baigėsi jo diktatūra — žinome.

Kaip tie istoriniai pakitimai Vokietijoj 
veikė Klaipėdos Krašto gyventojus? — 
Jau senokai prieš tai vietiniai lietuvinin
kai jautė, numatė, jog įvykiai ten neigia
mai atsilieps šio krašto žmonių gerbūviui, 
tautinio susipratimo ugdymui, grės jų laiis 
vei. Vietiniai vokiečiai, ir deja, nemažai 
„šišioniškių“ lietuvininkų pakluso nežabo
jamai propagandai, grasinimams. Vokieti
jos generalinis konsulatas Klaipėdoj, Dau
kanto (Parko) gatvėj buvo lyg vadovietė 
organizuoti ir vadovauti prisijungynui. 
Instrukcijas, propagandai medžiagą vadu
kai Neumanas ir Sasas gavo čia, šioj lyg 
generalinio štabo užeigoj; netrukdomai 
ruošė susirinkimus, eitynes.

Lietuvos valdžia gavo keletą notų — 
grąsinimų iš Berlyno, atiduoti Klaipėdos 
Kraštą Vokietijai. Vyriausybė Kaune, ne
matydama kitos išeities ar pagalbos, kovo 
21 d. pakluso Hitlerio sudarytai neva su
tarčiai — ultimatumui, daugiausiai lietu
vininkų gyvenamą kraštą perdavė gro
buoniui Vokietijos Reichui

Apie tai kaip vyko šia „perdavimas", 
teisingiau pasakius okupacija, noriu pa
pasakoti keletą asmeniškų išgyvenimų. 
Dėl savo darbovietės likvidavimo buvau 
priverstas dar ištisą mėnesį po to buvoti 
Klaipėdoj. Atsimenu, jau kovo 23 dieną 
priešpiet pasirodė pirmieji vokiešių ar
mijos daliniai Klaipėdos miesto gatvėse. 
Man įdomu buvo iš arti pasižiūrėti į Hit
lerį, šį garsųjį „vadą“. Žinoma, geriau
siai, man atrodė, buvo jį pamatyti tą pa
čią dieną, atvykusį su visa laivų eskadra, 
kalbant iš teatro balkono. Tačiau, kur 
tau, negalėjau prisigrūsti arčiau prieš 
mane kaip mūras, buvo išrikiuoti karo 
jūrininkai, kariuomenės daliniai, partijos 
šulai, ir aš atsidūriau vidury minios. La- 
bai> bijojau, jog neiškėlus rankos vokiš
kam sveikinimui, liaudis sudraskys ma
ne j-gabalus. Pasirodo, baimintąsi be rei
kalo: minia, lyg avių banda, tik spoksojo 
į balkoną, kaip ekstazėj klausėsi fiurerio 
kalbos — kas darėsi aplink, arti jų, visiš

kai nematė, nekreipė dėmesio. Pamaniau, 
Hitlerį geriau įsižiūrėsiu, jam vykstant 
atvira mašina siauromis miesto gatvėmis. 
Geriausia, man dingtelėjo, ant Biržos til
to, tuomet tik keletas metrų pločio. Žmo
nių čia lyg ir nedaug, štai, atvažiuoja vi
sa mašinų kavalkada. Stovi žmogus ku
ria, galima sakyti, kaip ir Leninas, pakei
tė pasaulį, stačias mašinoj. Regis, spjau
čiau — pataikyčiau. Kur anarchistai, kur 
Vokietijos komunistai, kurių du atstovai, 
•berods, nuolat buvo Klaipėdos Krašto 
Seimelyj? Niekas visoje Vokietijoje tuo 
metu nemėgimo net išsižioti, juo labiau 
pasipriešinti šiam diktatoriui — bijojo, 
nedrįso

Jau kitą dieną sutiktas Vytauto Didžio
jo gimnazijos buvęs (klasės draugas — 
klaipėdietis, lietuviškiausia pavarde, svei
kinosi su manim pakeldamas ranką. Visi 
mano tvirtinimai, jog Hitlerio valdžia lai
kina, jo neįtikino. Kalbant su tėvais na
muose, ar su pasilikusiais lietuviais gat
vėse lietuviškai, teko ne vieną kartą iš
girsti užgauliojimus, o kitiems teko pa
justi ir smūgių.

Visa ši Klaipėdos Krašto okupacija tru
ko bętmaž šešis metus. Po siautėjusto karo 
maino gimtajiame 'kralšte, apskritai visoj 
šiaurinėje Rytprūsių dalyje, tepasiliko ke
letas tūkstančių vietos gyventojų — lie
tuvininkų. Dauguma jų pabėgo į Vaka
rus, kur, ypač Federalinėje Vokietijos Res
publikoje, jų priskaitoma tur būt pora 
milijonų. Kitas dalykas, ar jie arba jų 
vaikai, skaito save lietuviais, nors pavar
dės tai teigia, žinoma, daugelis jų nebe
moka lietuviškai, bet jų tėvų, senelių gim
toj i, Įcalba buvo lietuvių, o proseneliai dar 
nė žodžio vokiškai nemokėjo. Manding, 
a teta laikas, kai jų»palikuonys-prisimins, 
jog jie lietuviai, kaip jau dabar Australi
joj ■ ar Amerikoj, ir ieškos gavo kilmės 
šaknų, ir jaus garbę būdami kilę iš gar
siosios, garbingos senoviškos baltų tau
tos. Duok Dieve!

Klaipėdiški*

SOVIETŲ DIPLOMATINĖJE 
' TARNYBOJE

Sovtetų Sąjungos ambasados tarnautojų 
tarpe Australijos sostinėje Canbenro'cje 
yra lietuvis Svarinavičėus. Australijos lie
tuvių spaudoje jis buvo neteisingai apra
šytas kaip Sovietų konsulas Sydnėjuje. 
Atrodo, kad lietuvių atžvilgiu jo pareigos 
leidžia jam padėti ir santykiauti tik su 
tais, kurie yra ideologiniai simpatiški So
vietų Sąjungai!

Sovietu šnipinėjimas Australijoje
Australijos miniilsiteris pirmininkas 

Gouigh Whittem lankydamasis Maskvoje 
1975 metais nepasitaręs nei su savo dar- 
t iečių piariįįj'a, nei su savo užsienio reika
lų mii.fliisteriu pripažino teisėtu Lietuvos ir 
viso Pabaltijo inlkoriporavilmą į Sovietų 
Sąjungą. Nors po to sekusi gaivališka lie
tuvių, latvių ir estų reakcija prieš šį ctpor 
tumisitliišką ir Auisitrall'iljai jokite niaukios ne
turėjusį alk tą sudarė įtinkamas sąlygas iš
kelti jo neteisingumą, beit tik pasikeitimas 
valdžios 1975 metų pabaigoje iššaukė ofi
cialų Australijos atšaukimą prilpa5tou.no 
ir davimą instrukcijų savo ambasadoriui 
Maskvoje pranešti Kremliui', kad Austra
lija lanko Pabaltijo valstybes okupuotomis.

1975 metų pabaigoje išrinktoji Libera
lų (angliškas atitikmuo būtų konservato
riai) partijos valdžia per paskutiniuosius 
septynis metus Sovietų Sąjungos atžvilgiu 
sekė JAV vedamą politiką, kairiais net ją 
penviirSJndaima saivo kieta linija. Amerika, 
pasėkoje Sovietų tovaenjos Afganistane! 
ėmėsi diplomatinių ir ekonominių sankci
jų, Australija darė tą paltį. Amerika krei
pėsi į Vakarų Europos valstybes parelrr.tl 
jas toje plotmėje. Australijoe rrfr.toteiriis 
pirmininkas po lankymosi Vašingtone ke
liavo po Vakarų Europą įtaigodaimas jos 
vyriausybes paremti JAV. Amerikos pre
zidentui James Carter pavyko atkalbėti 
Amerikos sportininkus nuo dalyvavimo 
Maskvos Olimpiadoje, Australijos min. 
pirm. Malcolm Fraser nesėkmingai bandė 
paveik!!! Austračijos sportininkus pa'dary- 
t tą patį. Australijos valdžia nutraukė vi
sus kultū'rtodus ir mokslinius santykius už 
drausdama įvažiavimą į Australiją kine
matografams, mokslininkams ir žurnalis
tams, ko nedarė JAV vyriausybė. Bet tai' 
netrukdė Australijai parduoti rusams di
delius taielktius kviečių ir vilnos ir nė vie
nas rusų idiptomatas nebuvo „paprašy
tas“. apleisti kraStą.

Nors Australijos Darbo Partija pasmeir-

naujasis Sovietų ambasadorius Australi
jai atvyko pora dtenų po Ivanov’o išvyki
mo.

Sovietų Sąjungos - Australijos draugi
jos, kuri turi apie tūkstantį namių. reak
cija taip pat galėjo būti 'iš anksto atspėta. 
Jos sekretorius Bill Mour.tier pasiakė, kad 
jo nuomone Ivanov yna „a fine chain“ ir 
nesudarė įspūdžio, kad jis būtų štnEĮpas! 
Vienas draugijos narių, buivęs Melbcur- 
ne'o Universiteto politinių mokslų lekto
rius, apkaltino Australijos saugumo orga
nizaciją ASIO, kad ji kantu su ČIA sufab
rikavo kaltinimus, kurdais pasirėmęs už
sienio reikalų ministeris išvarė Ivanovą. 
Draugijos narių tarpe yra ir darbo parti
jos politikų, kuiile anot vieno iš jų, 
tiko Ivanovą visiškai normaliose sąlygose“ 
ir jam patiekti kaitinimai turi' tikslą su
kompromituoti Darbo Partiją.

Žinant rolę, kurlią panašios „draugijos 
suvadldiino Pabaltijo kraštų okupavime, nė 
ra ko stebėtis ir abejoti' dėl KGB intereso 
kultivuoti jų narius prisidengiant legalia, 
diiplomatlbe skraiste.

P.S. Kap'jtalistiniiis pasaulis nepraleidžia 
progos išnaudoti suslid’airijusios padėties: 
įtakingo Meflboume'o laikraščio „The 
AGE“ 29.4.1933 laidoje viso puslapio skel
bimas klausiai: „Ar Ivanofv išsivežė vieną 
iš mūsų didūiiaiuisių paslapčių? Ar galitma 
jį už tad kaltinti? Karloff yra žinovų pri
pažinta gryni'ausia, geriausia ir švelniau
sia vodka, kurios negali pirkti nei' už mei
lę nei už rublius!

J. Digrys

LAISVĖS SŪKIS
„Freedom Call“ (Laisvės šūkis) yra 

naujas laikraštis anglų kalba, kuri leidžia 
1980 m. įsteigta organizacija — Wilber
force Council for Human. Rights (Wiilber- 
forse Taryba žmogaus teisėms ginti). Jos 
būstinė yra Anglijoje: Saksbutny Hali,

LIETUVO
KUN. SVARINSKO BYLOS 

NUOSPRENDIS
Rleutcirio telegramų agentūra pranešė 

Ūš Maskvos, kad Lietuvos katalikų kuni
gas Alfonsas Svarinskas nuteistas septy- 
neriems mietams kalėjimo už ./melžimą 
esamos valstybės ir socialinės sanityarkos 
ir už raginimą priešintis prieš ją“.

SKATINAMI ASMENINIAI PAGABINIAI 
ŪKIAI

Apie neūkilkiumą žemės ūkyje balam,- 
dčio 27 d. kalbėjo LKP CK pirmasis sek
retorius P. Griškevičius. Jis tarp kitko 
pasakė, kaip laikomos mineralinės trą
šos. (Kai kuriuose rajonuose „mineralinės 
trąšos laikomos beveik po atviru dangu
mi — kfiaiurasitogėtse daržinėse arba nesu
tvarkytose pastogėse“. Negeriau yra orga- 
ninėris trąšcmiis. Dėl mėšlydžlų stokos 
.prarandama daiug trąšų.

Blogi tarybinių ūkių veiklos rezultatai. 
Net 31 rajono tarybiniai ūkiai praėjusius 
metus užbaigė nuostolingai. Ypač dideli 
nuostolilail buvo Raseinių. Šilutės^ Sven- 
či< nių ir Šiaulių rajonų tarybiniuose ūkiuo 
se.

Labai daug padeda „asmeniniai pagalbi 
nūal kaimo gyventojų ūktai“. Jų indėlis 
į maisto produktų gamybą padidėjo. P. 
Grinkevičius pasakė: „Mes juos skaitiniai 
me ir privalome toliau visokeriopai dka- 
tirj’Ji“.

NESIRYŽO SUŠAUDYTI,,,
80 metų gimimo metinėms Vilniuje leū- 

džiaimais „Kclmur.iistas“ ,(Nr. 4. 1933) iš
spausdino straipsnį apie Joną Kaiąperaiiltį, 
komunizmo statytoją, mūrininką ir žur
nalistą.

kė Afganistano invaziją ir Sovietų Sąjun
gos kišimąsi į Lenkijos reikalus, bet ji lai
kėsi linijos, kad izoliacija ir ilgnoravilmas 
tik priverstų Sovietų Sąjungą imtis dar 
griežtesnių priilemcnifų tuose kraštuose ir 
būdama opozicijoje siūlė daugiau pragmą 
tičkjuimo. Atėję 'į valdžią dnrbiečiai žadėjo, 
suriouimalizaivimą santykių su Sovietų Są
junga, nepripaižilndalmli Pabaltijo inkorpoj 
ravimo, protestuodami prieš .Afganistano; 
invaziją ir kišimąsi i Lenkijos reikalus,Į 
bet aitslirilbcdlalmi save niuo alkio sekimo 
JAV vedama linija.

Kokia iroinija, kai1 kovo mėnesį išrink
tos dairbiečių valdžios užsienio reikalų mi 
nisteilS Bill Hayden balandžio 23 dieną 
paskelbė, kad Sovietų Sąjungos ambasa
dos Canbenratoje pirmasis sekretorius Va
leri j Ivancv yra KGB .agentas ir sudaro 
pavojų AusliraHijos saugumui. Jam bulvo 
duotos septynios dienios apleisti kraštą.

Kelių savaičių laikotarpyje keliasde
šimt sciv lietinių .Jdiiplcmatų“ buvo išsiųsta 
iš Anglijos, Prancūzijos, Amerikos ir Švei- 
cartljcs daugumoje apkaitintų rinkllmu kla
sifikuotos informacijos apie naujausią 
kompiuterinę ir elektrinę technologiją 
kurioje Soviietų Sąjunga yra nepaprastai! 
atsilikuri. Prancūzijos atveju dar galime 
pridėti Etenldard naikintuvus ilr Exoce1 
raketas, kurios įrodė savo vertę D. Brita
nijos kare prieš Argentiną. Į visa tai rei
kia žiūrėti iš Libano karo perspektyvos 
Izraelio aviacija, ginkluota ameirikiečit 
Phar.tom‘ais, sunailkųio Sirijos sovietinius 
MIG'ua neprasdama hė viefio lėktuvo.

Australjoje tokių paslapčių nėra. Nėnr 
čia nei' tarplkontinentinių raketų, nei di, 
dėlių piasidkilrrių kompiuterių ar elektro
nikos sriitfyne. Amerikiečių aptarnaujamos 
Pine Gap ir North-West Cape komlunika- 

’ci'jos stotys';; kurių pirmoji palaiko ryšime 
su' šateCiitaiS', o antroji su' Ramiajame h 
Indijos vandenyne esančiu amerikiečii 
karo tau vynų, yra- so vietiniams dlplomla- 
tąms itiĖk p-at neprieinamos, kalio ir sovie
tinis kosmodromas yra amerikiečiams. So 

: vietų diplomatai savo judėjime yra aprėž-1 
ti 40 km ■ radituSu nuo Canibenra'os. Norė
dami vykti kitur turi pranešti ir aitfeiklausj 
ti užsienio reikalų milnūsterijos'. Australų 
.karinu pajėgų dydis, jų technologija ir ilž-i 
dėstymas yra prieinamas kiekvienam aus,į 
tralui it suinteresuotam užsieniečiui. Tad 
kokios yra priežastys privertusios Austra
lijos darbiečių valdžią imtis radikali!

'.jrZ'.’uan'ių,prieš sovietinį „diplomatą“?
Savo paities prisipažinimu žurnalistam: 

Ivamcv'as daugiausia veikė per Soviėti 
Sąjungos Auctnalijos Draugiją. Ne ofiefe 
lūs, bet patikimi' šaltiniai' sako, kad Iva- 
noy'ps. .ųebuvo- nei 'pats svarbiausias, ne 
oats ęlktyvifjuislilas KGB agentas Australi
joje. Tarp 1963 metų, kada iš Australijos 
buvo -išvarytas taip pat tuo laiku buvęs 
Sovietų ambasados . pirmasis sekretorius 
Skitlpov, sovietai nesustabdė savo pogrin
dinės veiklos, bet atrodo ji buvo neveiks- 
minga. Yra geriau savo tarpe turėti žino
mą neveiksmingą,“šnipą ir jį totoruoti, ne
gu iSmetfis gauti ką nors nežinoma. Tuo 
sekant atrodo, kad nors Ivanov ir nebuvo 
apkaltintas kaip Skripov atviru šnipinė
jimu, bet jis darėsi efektyvus susidary
damas naudingus .kontaktus su australais, 
esančiais padėtyje būti naudingais atei
tyje.

Kaip ir galima buvo tikėtis Sovietų am 
oasadia paneigė Ivanovo apkaltinimą šni
pinėjimui, bet Ivanovo pranašavimas, kač 
Maskva atsakys panašiu veiksmu priet 
Austrailijos diplomatus dar neišsipildė ir

Park Road, Hull HU3 1TD.
„Freedom Call“ 1983 m. sausio mėnesio 

numeris (12 esi), ištisai Skirtas Lietuvai. 
Pasiremiant Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikai, laikraūtis skelbia 500 metų -pla
ną — 2483 metais LIETUVIAI VIS DAR 
TIKĖS!. .

š.tm. liepos 29 d. sukanka 150 metų nuo 
Bi litanijos pariamelnito atstovo William 
Wilberforce mirties. Jis kovojo dėl vergi
jos panaikinimo. Dabar jo vaidu pavadin
ta onganiizacija, kuri kovoja prieš tikin
čiųjų persekiojimą.

PLJS Informacijos
RESTORANAI

Kafip 'ir kėliuose didmiesčiuose, Chilcago- 
je yra daugybė restoranų ir valgyklų, pra
dedant prabangiais ir brangiais, baigiant 
labai kukliais ir nebrangiais. Yra ręsto-, 
ranų, kuriuose galima pavalgyti labai skal 
nliai nebrangiai Ir, priešingai, tokių, kb-i 
^ių . kainos visai nepaiteusina (patiekiamų! 
^valgių''Dauguma viešbučių turi' restoranusj 
po.saivo, stogu.

Labial! apytikrės kainos vra los: piusry-l 
'čiai-^lpie US $4.00, priešpiečiai' apie US 
• JSjOO, vakarienė alpie US $15.00 (be gėri- 
talų.)? 1 '■ ' ' , ' '
' ,J f' Išįltuviį^ gausiai gyvenamame Marquet
te ‘į’airk rajone yrgi ysa tūlė lietuviškų 
restoranų, kiuriluosė igiaumariii lietuviški pa 
tiekaiaiL ^TyĮbs^ .fęsto^anuipse įgalima ska
niai ir sočiai' paipietaiult i 'už' 'apytikriai U£ 
ss'.'to? ■ 3
Miešto susisiekimas ' 11 '
.. Sporto ir -Dailių SvėniteĄ Jaunimo K<w 
resas,' ėpči-tf ir banketas vyks miesto ceni

Seimo posėdžiai, parodos ilr jaunimo šo
kiai vyks Chioagos pietinėje dalyje esan
čiame Jaunimo Čjmtrg }]

"-mų)

Pagrindinių renginių dalyviams bus pa-į 
rūpinti autobusai nuo viešbučių į rengi-* 

savo 
detis 
sals.

Vieno

nių vietas. Svečtai,, 
susisiekimo 
mdieEito Vi 
traukini 
pralvaž

(Pri 
te 
aut 
paraa.
_^q n^ck^niaį, pastatyti gatvėje

.. . , Chiciagos rajonai yra saugūs,
yipač^ipakitį, todėl .patartina būti’ apldairlam 

.įUTujo nepažįstamas vietas vienam nevaikš-
a l l ■ ; :

■J. i£ - “ . J —‘

u-jmūes- 
i , garažuose už 

pjfįjeėj' aroiet-USt $5.00 
še lengva rasti vietą 

ar aūkš

■ f? > -i '■*■.. • .'
- .. ... i , R. Sakalas

' ' , . • SEKMINĖS .
Tai bus linksma ir Išmagu,

Ir labai malonu,
Kai Sodybon suvažiuos, 

keli šimtai ponių.
Ant pievelės jos' paties, 

staltieses balčiausias,
Ir sukvietę savo šeimą, 

pradės Smaguriauti.
Bus ten sūrio ir dešros, 

ir tikros Smetonos,
O kad viskas lengviau sŲstų, 

honka „samagoho“.
Po kiek laiko jie pradės, 

į būrelius (spiestis,
O išgėrę dar po vieną, 

ir kaklus sau riesti.

Kudiukos ‘Naumiestyje, kur jūs 1903 m. 
gegužės 2 d. gimė, diabar yra gatvė pavadin 
ta J. KasperaiičiO vardu-. Nuo vaikystės 
ten jis dirbo, ganė, bernavo, mūrijo. IPai- 
galiau 1923 m. 'įstojo į (LKP. 1927 m. pra
dėjo įsitraukti į revoiiluiciionierių eiles. At 
liko karinę prievolę 9-tame pėst pulke. 
1927 m. dirbo prie statybų Klaipėdoje, o 
1929 m. buvo kamiunistų partijos pasiųs
tas dirbti „instruktorium“ Šiauliuose. 1930 
m. J. Kasperaitis buvo suimtas drauge su 
LKP CK nariais A. Sniečkumi ir P. Jan- 
kaudku-. 1931 m. karo laiko teismo buvo 
nuteistas mirties bausme. įvairios orga
nizacijos kreipėsi į Lietuvos vyriausybę, 
prašydamos leisti jų advokatui dalyvauti 
jo byloje. „Nors fašistinė Lietuvos vyriau 
sybė šį prašymą atmetė, tačiau įvykdyti 
J. Kasperaičiui mirties bausmę nesiryžo“, 
— sakoma straipsnyje.

J 9'33 m', spalio 19 d. pasikeitus polūtiniaib 
kaliniais, J. Kasperaitis išvyko į Sov. Są
jungą. Ten 19.34—5 m. jis mokėsi' Vakarų 
tautinių mažumų komunlisliniiaime uniįversi 
tete. Nuo 1935 m. rugpjūčio mėn. dirbo 
Minske laikraščio „Raudonasis Artojas“ 
redakcijoje. Taip pat 'benidiradaubiavo LKP 

'žurnale „Priekalas“. Pasižymėjo įgabuimiatiis.
'( Jq gimimo, metinėms skirtas straipsnis 
baigdamas patetiškų sakiniu:
jų-,,^Dirbdamas Minske, J. Kasparaitis 11- 

. gėjosi Lietuvos, svajojo 'grįšiąs į ją j-au te- 
;rybiinę, tačiau grįžti jam nebuvo lemlta — 
netedlringai aipkaOtintas jis žuvo 1938 m. 
lapkričio 12 d. Minske“.

Reikia suprasti, kad ką „fašistinė“ Lie
tuvos valdžia nesiryžo padaryti, komunis
tinė sovietų valdžia — pasiryžo: sušauti?.. 
' Tą patvirtina ir (Vitaliuje išleista stora 
knj'.ga „Lietuvos komunistų .partijos is
torijos apybraiža“, kurios II tomo 407 psl. 
pasakytai, kad tuo laiku Sov. Sąjungoje 
,bųvo likviduota daug Lietuvos komunistų 
veikėjų bei aktyvistų. Tarp jų LKP Cent
ro komiteto naiūai B. Matusevičius, A. 
Niedvaraa, I. Ošeravičiua, P. Jankauskas 
ir J Kasperačtis. Buvo suimtas ir Z. An- 
garietia, bet jlils buvo sušaudytas tik 1940 
m. gegužės 22 d.

VILNIAUS MIESTO TUNELIS
Vilniuje pradėta statyti požeminė ma- 

■ gistralė, kuri turės tunelį miesto centre. 
Jis' bus apie 260 metrų ilgio ir perkirs 
.požemyje pagrindinę Vilniaus gatvę — Ge 
•ciim'Iiho. prdsp. (dabar vad. Lenino orosp.). 
Tunelyje bus šešios juostos automobi
liams kelio, viso 30 metrų pločio. Viena 
tuinelib anga bus greta tilto per Neiti, kilta 

ii— -pirie Petro Cvirkos gatvės.

jmlL',SKAITYTOJŲ LAIŠKAI VX.
: REDAKCIJAI

Balandžio 5 d. apie 30 žmonių laukėme 
Kapsuko notarinėje kontoroje. Notaro dar 
bo laikas — iki 17 vai. 15 valandą 30 mi
nučių neįtarė pareiškė, kad daugiau klientų 
nepriims, nes (kviečiama į pasitarimą.

Balandžio 6 dieną — notarinėje konto, 
roję dar daugiau lankytojų. 16 vai. notarė 
vėl ipareišKė, kad daugiau žmonių nepri
ims. Klausėme, kada ji sutvarkys mūsų 
dokumentus, klek laukti reikės. Notarė 
ramiausiu balsu p>areiškė:

— Norit laukilk norit ne.
. TaĄp sugaišome dvi dienias, išsiprašę iŠ 
darbo,, ir grįžome namo nieko nepešę.

L. įLeonavičlūtė,
D. Trapanauskienė

ir kirti Kapsuko rajono gyventojai
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KALENDORIUS 198J M.
V.14 — Sclistės R. Mastienės koncertas 

Škotijoje,
Lietuvių Klube, 79A Calder Road; Bells- 
hilll.

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

VH.I7 — Dariaus ir Girėno Atiantinio 
skridimo minėjimas Soldino miškelyje, 

Lenkijoje.
VH.23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla 

Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

VILZ4-S1 d. — Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.

VIH.29 — mokslo metų pradžia Vasario 
16d Gimnazijoje, 
Huettenfeid, VFR

IX.10. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hali, North Street, Wolverhampton.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

DBILS Rochdaies Slkyr. — 40.00 sv.
(N ir A. Gasilūnaii — 10.00 sv., D. Banai

tis, J. Stanys, Č. Navickais, Kl. ErlštikiS, 
St. Sasnauskas — po 5.00 sv., V. Maituza, 
St. Ale&naviičiuis — po 2.00 sv. 'ir Navickas
— 1.00 sv.

Visiems aukotojams nuoūirdžiai (dėkoja.
TPF Valdyba

AUKOS ĮSPAUDAI
J. Stundžia lir J. PetrėnaS po 6.00 sv.
B. Klicrys — 4.00 sv.
L. Songaila — 3.50 sv.
A. Muiiiiūnais — 2.00 sv.
J. Zlnekivičius, J. Žakas ir B. Litvaitis

— po 1.50 sv.
Ačiū.

Londonas
METINIS KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Sekmadienį gegužės 22 d., 5 vai. po piet. 

klubo salėje yna šaukiamas mėtinis Sporto 
ir Socialinio klubo narių Susirinkimas, 
kuriame bus padaryti Muibo veikios pra
nešimai, pasiūlyti kai kurie kluibo įstatų 
pa'keiltiimai ir renkama kluibo valdyba 
1983/84 metatais.

Klubo nariai susirinkime privalo turėti 
klubo nario korteles ir turi būti apsimo
kėję nario mokestį, kad galėtų dalyvauti 
linkimuose.

NEPARPRASTAS KONCERTAS
•Nemelžas būrys londonėečlų ir iš kitur 

atvažiavusių tautiečių sekmadienį, gegu
žės 8 d., susirinko Lietuvių NairrJų salėje 
pasiklausyti viteSnėos iš Čikagos, solistės 
Romos Mastienės koncerto.

Gėlėmis dekoruotoje salėje malonią da'i- 
niMr-tkę ir svečius pasveikino DBLS pirmi
ninkais Java® Alkis, sulpažtodindamias su1- 
siriuikulsiius su talentinga mentaėl.Jke, Hlg- 
3:ol sėtai togai 'koncertavusia netik Ameri 
koje, bet ir kituose krantuose, beit į Amgt'i1- 
ją atvykusia pirmą kantą.

Koncerto pradžioje ililkfflfoji soiistiė. Mo 
tinos diienos progai, padaiiniavo tris liaudies 
dainas, kurios priminė motinų rūpesčius 
ir nažilalltėlių vargus.

Toliai! sekė list, kompozitorių S. Gaile- 
vičiaus, A. Jurgučib ir K. Kavedko nau
jieji kuriniai, kurie Londone dar nebuvo 
girdėti. Malonų įspūdį padarė A. Jumgu- 
čio operos „Čičinskas“ arija.

Liebūvos lauko gėlių sterijeje solistė pa
dainavo J. Gruodžio ir J. Gaižausko trils 
kcnr.ipozlcigas: Rugiagėlės, Aguonėlės ir 
Ramunėlė:

Po trumpos perbrautos sekė pasaulinių 
kompozitorių kūriniai ir operų arijos. Il
giems aiplodismenta/rris nutilus, solistė Ro
ma Malsttenė ir akempontatorė Helen Ire
land, aipdovanlcitos gražiomis gėlių puokš
tėmis, padainavo da'r parą daineiiių.

Romios Mastienės puikus ir jausmingas 
dainavimas padlarė londoniečiamis nelšdll- 
domą įspūdį, o jos nostalgiškos dainos daž
nam išspaudė ašaras. Todėl su ja praleis
tas vakaras Londono Lietuvių Namuose, 
daugeliui pasiliks atmintyje ilgiems me
tams.

Visių svečių vardu solistei ir akompo- 
nr atarei nuoCtadžltli1 padėjo J. Alkis, ir 
pakvietė visus dalyvius kuklioms vai
šėms, kurias paruošė DBLS Centro Val
dybai. Labai draugiškoje atmosferoje už- , 
jūrio viešnia turėjo progos arčiau susipa
žinta su Londono lieltuivliatis. J.V.

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, negražinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai ledakcijos ar leidėjo nuo
monę.

MOTINOS DIENOS (MINĖJIMAS
Mieloji Roma Mastienė turėjo ir kutą 

.siparellgO’j.Umą tą pačią dieną — antrą 
;;oncer.tirą per mišias Lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčioje, kurioje gražus būrys 
lietuvių ir nie Ifcltuvių atsilankė pasiklau
syti Romos Mastienės giedojimo. Vargo
nais akompanavo ir chorui dirigavo Vin
centas 0‘Briien. Milžtos buvo labai įspū
dingos, ir klebonas kun. J. SakevKdlus pa
sakė laibai gražų pamokslą, pi įtaikintą 
motinos dienos minėjimui.

Motinas, jau prie® einant į bažnyčią pa
puošė visas metiniais gėlėmis, o po mi'šlių 
svetainėje pavallišino viilsuis skaniais užkan
džiais. Reiklia pastebėti; kad užkandžius 
davė visiems, bet įsigerti tik... motinoms.

Grįžtant įprie milšių, choras gražiai su
giedojo „Pulkim ant kelių“, bet tikintieji 
nežinojo, ar klauptis, kaip būdavo Lietu
voje, ar stoti, pagal niaują tvanką. Ilsėjo 
taip, kad vieni stovėjo, kiiibii klūpojo ir dar 
kilti sėdėjo. M.B.

SOLISTĖS R. MASTIENĖS VIEŠNAGĖ
Po sėkmingo koncerto Londone, solistė 

Roma Malstienė gegužės 10 d. išvyko :į Sko 
tiją ir Noittilnigbamą, kur dainuos gegužės 
i 4 ir 21 d.d.

LAISVĖ EUROPAI
Gegužės 20 d., 7 vai- vak. European Liar 

son Grupės Taryba visų Pavergtųjų Euro
pos Tautų vardu ruošia viešą susirinkimą, 
kurtis įvyks Porchester Hall. Queensway, 
London, W. Kalbės anglų parlamento at
stovai ir įvairių tautų grupių atstovai.

Susirinkimo tikslas sustii|printi kovą 
prieš Sovietinį irrperi'aClizmą (ir Rytų Eu
ropos tautų išlaisvinimą.

Balandžio 8 d. paverstųjų tautų atsto
vai turėjo progą susitikti su Britų spau
dos, radio, televizijos ‘ir vidaus reikalų 
ministerijos atstovais plačiau išdiskutuo
ti rytų europiečių problemas, o ypač poli
tinio pabėgėlio teisių sutelkimo ir teisės 
nuolatiniam alptsigyvenljmuii Didžiojoje 
Britanijoje klausimą. J, Juras

A.A. MAGDELENA KALĖDIENĖ
Balandžio 20 d. Londone mirė Magde- 

lena Kalėdiienė, 89 metų. Liko sūnus Juo
zas Or divi dukterys Marija Kazlauskienė 
ir Petronėlė Kaliėdaitė. Anksčiau mirė sū
nus ir duktė. Velionė, gimusi Aleksote, at
vyko į Angliją 1911 m.

GRĮŽO A. BRAZDYS
Skutlptorus Antanais Brazdys, pergyve

nęs KalllfoinnlitOs žemės drebėjimą, gegu
žės 9 d. sveikas grįžo į Lcndcną.

Būdamas San Frar.siske jis matė plačią 
vailvcrykStę, labai retą reiEklimį prie Ra
miojo Vandenyno.

KONCERTAS

MUZIKOS IR iPANTAMIMOS VAKARAS
Viši kviečiami pamatyti Muzikos ir Pan 

tomiimios programą, kurią atliks Raminta 
Lamipsatytė-Kollars *ilš Vokietijos ir Žygi
mantais Banevičius iš Prancūzijos. Pasi- 
roaymas įvyks The Place, Dulkes Road, 
London WC1, gegužės 14 d.. 19 vai. Teat
ras yra prie pat Euston geležinkelio sto
ties, labai' aintii St. Faneras ir Kings Cross, 
tad lengvai pasiekiamas netik lonldoniš- 
kialms, beit ir provincijos lietuviams.

Muzikos ir. Pantomimos Vakarą rengia 
DBL Jaunimo Sąjunga, ir visas pelnas ski 
riamas Jaunimo Kongreso Fondui. Įėjimas 
4 s v. Bilietus galima užsis aky ti iš anksto 
pas Vidą Puodžiūną, rašant Lietuvių Na
mų adresu, čekius ir [pašto perlaidas pra
šoma rašyti „Lithuanian Youth Congress“ 
vardu. Bilietai taip pat parduodami! The 
Place teatro kasoje.

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

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

Bsitonas
SKYRIAUS VEIKLA

Balandžio 23 d. boltonilšikiail vėl susirin
ko aptarti savo einamųjų reikalu. Sky
riaus pirm Įmunkąs pasidalino šarvo įspū
džiais iš DBLS metinio suvažiavimo ir jo 
pranešimas sukėlė gyvas diskusijas ir iš
šaukė daug klausimų.

Smulkiai buivo aptarta ekskursiją į DB 
LKB Paivasario sąskrydį. Pirmintiinlkias pra 
nešė susirinkimui, kad apylinkės lietuiviaii 
organllziuiatai įkėliauiti į Nottinghaimą nesi
ruošia ir bu'vo nutarta mėginti surengti 
savo pačių ekskursiją.

Vakaras, kaip ir visada, malonioj lietu
viškoj nuotaikoj prabėgo labai greitai ir 
smalgfett.

Bradfordas
MOTINOS MINĖJIMAS

Motinos dienos minėjime, gegužės 1 d., 
p. Giedraitienės IB Halilfaxo parašytą pa
skaitą, autorei negalint dalyvauti, perskai
tė Pr. Vasils. V. Gurevičius paskaitė siaivo 
kūrybos eūlėiral’ltį skirtą Motinai. Vietinis 
vyrų siikstetas, vadovaujant P. Vasdui ir. 
P. DziidoUlkui iš Škotijos pianinu akompa
nuojant, padainavo 5 dainas.

Minėjimo dalyvius pasveikino ir už da- 
lyvrl'rimą visiems padėkojo klubo pirm. V. 
Gurevičius. PonCai Giedraitienei už paskai 
tą iišreėkšta padėka.

Mažyliai mamytes apdovanojo gėlėmis 
ir paruoštais sveilkiniimafis raišiui Baigiant 
sugiedota „Marija“.

Ta progai, dalyviams sutinkant, j. Adia- 
monis papasakojo apie DBLSngcs ir LNB- 
vės narių suvažiavimą kovo 19-20 did. Lcn 
done.

Ir pabaigai mamytės ir vūl dalyviai pa 
vai’štati užkariidžiaijs ir kavute, kuriuos 
parūpino klubo valdyba ir paruošė R. Vaii- 
čekausikaitė. A-tas B.

Nottingliamas
DBLK BENDRIJOS SĄSKRYDIS, 

KONCERTAS IR MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS NOTTINGHAME

Gegužės 21 d. 30 Bentinck Rr., Notting
hame, minėjimas prasidės punktualiai 
17.30 vai. šv. MišiomiiB salėje. Pamaldas 
laikys kan. V. Kamaitis, pamokslą pasa
kys ( viietoj paskaitos) kum A. Pucė. Per 
pamaldas giedos solistė R. Mastaenė, 
ir V. Gasparienės vėd. „Gintaras“. Meninj 
daij išpildys solistė R. Mastienė, papildant 
Nottingham©, Derbio ir Glouicesterio jau- 
rilmiuii. Šokiai tęsis ilki vidunakčio, veiks 
baras, loterija ir dailės rankdarbių, filite- 
lijoe, skautų, ispaudos paroda.

Taid visi iš visur į pavasarinį Sąskrydį 
ir Koncertą maloniai kviečiami atsilanky
ti. Saivo atsilankymų paremsite Jaunimo 
Kongresą.

DBLK Bendrijos C. Valdyba

PADĖKA
Norėčiau išreikšti šlirlriuiigą padėka Noit- 

tinghamo Moterų Draugijos pirm. F. Da- 
moš.avl'čiunei ir marėms, lankusloms ma
ne ligos msitu ligoninėje ir įteikusioms to
kią puclšnią dovaną ir lietuvišku gintairė- 
liu papuoštą kortelę mano gimllmb dienos 
proga.

Ačlilū visoms!
E. Vainorienė

Stoke-on-Trent
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Biiržeffio 4 d., šeštadienio vakare. 5.30 
vai., ST. BARNABAS bažnyčios salėje, 
Cauidon Avenue, Brad well, Stoke-on- 
Trer.t, DBLS.goS Stoke-on-Trent Skyrius 
ruošia' Motinos dienos minėjimą su prog- 
ra.nėie Sr pasE'jnksmlniimu.

Programą atliks mok. Irenos Venckie
nės vadovaujama jaunųjų menininkų gru 
pė iš Derby „TĖVIŠKĖLĖ“. Motinos die
nos proga jaunieji atvyksta su lietuviško 
žodžio muzikos ir daines pyne. Jaunųjų 
muzikantų gruįoei vadovauja Renata Venc
kutė.

Po įpro'grrmos įvyks bendras pasiliniks- 
mtr.iimas ir šokiai’.

VfcuB narius, jų svečius ir kaimynus 
maloniai prašome į ši minėjimą atvykti ir 
paremti skyriaus pastangas.

Skyriaus V-ba

Škotija
PADĖKA

Škotijos Lietuvių Šv. Kazimiero Drau
gijos, Valdybos vardu, norime ilšreilkSti dii 
džią padėką, visiems, kurie prisidėjo vie
nokiu ar kitokiu būdu prie palaidojimo 
mūsų Gerbiamą A.A. Prelatą J. Gutauską. 
Ypatingai dėkoj alme Arkivyskupui Winn
ing, Musų Ekseiletacijal Vyskupui A. Deks- 
'lui, Prelatui L. Tulabali, Kanauninkui V. 

Kiacnirii3iiui, Kun. dr. J. Salkevičiui. Kun.
3. Matuliui, Kub. J. Anidriulšiuti. vlsietmls 
Vyskupams ir Kunigams, kurie atvyko pa- 
crbtl mūsų Prelatą.
Taip pat dėkojam už Milšių korteles vi

etas Draugijoms ir pavieniams asme
nims už gražius vaBniikus. Bradtordo lietu
vi ims už gražius užuojautos žodžius, iš
reikštus per A. Bučį. šv. Cecilijos chorui 
už gražų pagiddiojiimą bažnyčioje.

Visiems tariame niuoSirdų lietuvišką 
AČKū.

Sekretorius V. Stankus

Liet Sodyba
Tradicinio D. Britanijos lietuvių meti

nio Sąskrydžio Sodyboje programa.
Penktadienis, gegužės 27 d.
Atvyksta savaitgalio atostogautojai' su 

savo kalravanais ir palapinėmis.
šeštadienis, gegužės 28 d.
Atvyksta tie kurie užsisakė Sodybos 

kamibattas savaitgaliui Ir ekskursijos iš 
Miąnchesterio, Bradlfordo ir kitų kolonijų.

Pietūs 13 vai.
Vakarienė 19 vai.
Šokliai 20.30 vai.
Biuras veiks iki 2 vai. ryto.
Sekmadienis, (gegužės 29 d.
Atvyksta visos kiltos ekskursijos ir pa- 

vienlilafi. asmenys.
PataaBdos 11.30.
Pietūs 13.00.
Tarybos posėdis 14.30.
Meninė programa. 16.00.
Šolkilalil 20.00.
Pirmadiens, 30 gegužės.
Pusryčiai 8.30.
Pietūs 13.00 vai.
Tiems, kurie (ketina nialkvoiti Sodyboje 

vieną airbai dlvi naktis, patartina atsivežti 
miegmaišius arba Wtokiius šiltus užsiklo- 
jimius.

Vokietija
REIKALINGA jPAGALUA VOKIETIJOS 

LIET. JAUNIMUI
Pasaulio Liieltuivlų Jaunimo Kongresan 

šiaurės Amerikon vyksta' Vokietijos lietu 
vių jaui.-.iimo detegiactija, susidedanti iš de
šimts atstovų:

1. Robertas Stavikas
2. Lildiija Kaiiinytė
3. Artūras Gronau
4. Geldimiihias Šildamas
5. Totn'as BarituisevSčiuis
6. Kęstutis Ivinskis
7. Boleslovas Rimalšauiskials
8. Beatričė Baicevilčiūitė-Kossefk
9. Renata Sabaiitė

10. Lidija Sabaiitė.
DaCiyvalvlimais kongrese su kelione į Ame 

riką kaliniuos 4.000, — DM vienam aisirne- 
niuii. Didelė dalis jaunimo atstovų yra mo
kiniai ir studentai, kurie nepajėgs patys 
visas išlaidas padengti'. Todėl jiems reika
linga mūsų pagalba.

Aukas prašome skųsti į specialia kong
reso-sąskaitą: WeitkongreB der Litaufc- 
chen Jugend, Volksbank Kreis Bergstra- 
Be, Zweigsitelle 684 Laimpertheiim-Huet- 
tenfeld, Konto-Nr. 3708. 70406.6.

Už-Jūsų auką i'š anksto dėkojame.
R. Bulvienė,

VLJS valdybos pėmmtoinkė
V. J. Damijonaitis,

VLB valdybos pirmininkas

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ STOVYKLAI AUKOS

DHLS Rochdale sk. pirm'. D. Banaitis, 
grąžlilmdiamas aukų lapą, raišo: „siunčiu 
aukų lapą ir 31 sv, kuriuos prašau priim
tu vasaros stovyklos išlaidoms sumažinti.
•.Jš'ZirtU liriklime sėkmės ir ištvermės Jūsų 

suinMame darbe. Jūsų gerieji norai ir pa
stangos tebūnie Dievui, Tėvynei ir Anti- 
tmni?i

-Aukotojai:
' D.i Banaitis, J. -Sasnys, N.A. Gašlūnai. 

S. Macūras po 5sv.
S.E. Sasnaiųiskalii 3 sv.
A. MemenDšIkis, V. Motuzą, J. Navickas 

— po 2" s v.
M..Ramonis, S. Aleknavičius — po 1 sv.
DBLS Derby sk. pirm. VI. Junokas, grą

žindamas aiukų lapą, raišo: „siunčiu aukų 
lapą-su aukomis 14 sv. skautų stovyklai. 
Sa vo ir skyriaus vardu linkiu sėkmės Jū
sų. darbuose“.

Aukotojai:
J.' Ldvinskas — 5 sv. VI. Junokas, Br. 

Zinlkus, A. Tirevičiuis, J. Zokas, J. Dantlai, 
VI. Dargis, R. vaientinienė, V.M. Žemai
čiai. J. Masla/uiskias — po 1 sv.

Bfadforde gyvenantis pensinikas Vintas 
Verseckas, kuris visuomet didesnėmis su- 
n-.dib'is remlia skiauti'šką spaudą ir skautų 
stovyklas, įteikdamas 5 sv. auką skautų 
stovyklai, sako: „nors ir pensininkas, ta
čiau Jūsų pastangas ir darbą skautaiujan- 
čiam jaunimui labai įvertinu ir visuomet 
rėrtiiaiui ir remteliu“.

DBLS' skyrių Valdyboms, nariams ir 
skautiškos idėjos rėmėjams išrdilšlktamas 
nuoširdus, ’ didelis skautiškas ačiū.

Stovyklos Organizatoriai

PAŠA UJL.YJE
— Italijos parlamento rinkimai bus bir

želio • 26 d.
•—.Argentina atšaukė savo ambasadorių 

iš Italijos. Sar.ltykdlali tarp abiejų kralštų 
įsitempė, -kai Argentina paskelbė dingu
sių asmenų skaičių, kuriame yra dauig ita- 
lų.

— Biržed-io 6 d. Kiinija suišafutks savo par- 
lamentą', Tautinį liaudies kongresą, išrink 
ti naujam valstybės lyderiui ir karinei ko 
nistsijai, kuri ilš komunistų partijos perims 
vadovavimą kariuomenei.

— Naujai paskelbtais duomenimis, Lon
done praėjusiais metais truputį sumažėjo 
apilplėžilmų gatvėse (maginimų) skaičius. 
1.231 apilplėšimą įvykdė baltieji, 1.116 juo
dukai, 68 inldali ir pakistaniečiai. 38 tam- 
s’os odos europiečiai, 2 arabai ir 3kMe
čiai.

UETUVISKUU—
SnJDUUSAV)

24—31.VII. 1983 Augsburge, Vak. Vokieti- 
joje, ,,St. Ulrich“ Akademijos namuose, 
Kappelberg 1 

sekmad. 24. VU. 20 vai.
Koncertas: Lilija šukytė, palydint 
Ramintai Lampsatytei-Kollars

Susipažinimo vakaras su vaišėmis 

pirmd. 25.VII1. 9,30 vai. Atidarymas’
Br. Kviklys: „Aušros“ atsiradimas Ir 
jos reikšmė lietuvių tautiniam atgi

mimui
popiet Vokietijos Ateitininkų posėdis 
bei katalikų pasitarimas pastoraci
niais klausimais
20 vai. dr. K. J. Čeginskas: Lietuva 
100 metų praėjus nuo „Aušros“ pasi

rodymo.
antrad. 26.VII. 10 vai.

dr.A. Gerutis: ..Litaudsche Literaris- 
ehe Gesellschaft“ (1'879-1923) 
popiet ekskursija į Bavarijos pilis 
20 vai. dr. A. Štromas: Naujos ten
dencijos bet kryptys Sov. Sąjungos 
politikoje

trečiad. 27.VII. 10 vai.
A. Rubikas: Bažnyčios kritika (Ar ga
lima Bažnyčią kritikuoti?)

* popiet ekskursijos lį Muencheno mu
ziejus
20 vai. prof. dr. V. J. Bieliauskas: Šei
ma Lietuvoje ir išeivijoje

ketvirt. 28.VH. 10 vai.
V. Natkevičius, M.A.: Lietuviškosios 
dvasios gelmė liaudiniuose Vaižganto 
personažuose
popiet Europos Lietuvių Bendruome
nės vadovų posėdžiai; dr. med. D. Bie
liauskienės pranešimas iš kelionės Ki 
nijoje ir Tibete (su skaidrėmis)
20 vai. Inž. K. K. Almenas: Rizikos 
sąvoka demokratinėje visuomenėje 

penkt. 29. VII. dr. prof. R. Lampsatytė-
Koliars: Čiurlionis palyginant jiį su 
kitais jo epochos kompozitoriais 
popiet Augsburgo lietuviškojo kry
žiaus šventinimas (?) 
20 vai. Tėvynės valandėlė

šeštad. '30.V1I. 8,30 vai. J. E. vysk. dr. A.
Deksnio atnašaujamos Mišios už Tė
vynę
10 vai. pirotf. dr. V.S. Vardys: .,Nepri
klausoma Litituiva: įžvĖCirs'-is
dš dviejų geineracij'ų perspektyvos“. 
IpcL-b-it — piranešūmas ilš V BLJ kong
reso; ELFIB mietinė konferencija
20 vai. Bernardo Brazdžionio poezijos 
vakaras pobūvis

sekmad. 31.VII. 9 vai. pamaldos (šiokia
dieniais — 8.00 vai.)
10 vai. studijų savaitės įvertinimas, 
sekančios aptarimas, uždarymas 

Parodos: Br. Kviklio paruošta .Draudžia
mosios lietuvių spaudos“ Lietuivoje 
bei užsienyje (1865-1883) — ..Auš
ros“ šimtmečiui paminėti — paroda; 
žibunto Mikšio grafikos darbai, ir kt. 

St. savaitės moderatoriai: dr. K. j. Če
ginskas, V. Natkevičius, ML A., dr. J. Nor- 
kaitis.

„St. Ulrich“ akademijos namuose visos 
vietos jau užiimltos. Nakvynes aplinkiniuo
se viešbučiuose galima ‘užsisakyti’ per A. 
Grinienę 8000 Muenchen 50, Dilamantatr. 
7. Nakvyne su pusryčiais — apie 60 DM. 
Pietūs ir vakarienė Akademijos namuose 
— 17 — DM. Rengimo komisija

Derby
MIRĖ P. BUGAILIŠKIIS

Paskutiniu momentu gauta liūdna žinia, 
kad Derbyje mirė dail. P. Bugailiškis.

Velionis Lietuvoje dirbo matininku, o 
išeivijoje pasireiškė kaip gabus tapytojas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
D‘igh — gegužės 15 d1., 4.30 vai., šv. Juo

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

bažn., Chapelton Rd.
Manchesteryje — gegužės 29 d., 12.30 vai.
Nottinghame — gegužės 15 d., 11.15 vai., 

Aulšros Vartuose.
Derby — gegužės 15 d., 14 vai., Bridge 

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

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

išvakarėse. Lietuvių Sąskrydžio pamal
das 30 Bentinck Rd., 17.30 vai. laikys 
kan. V. Kamaitis; giedosi solistė Roma 
Marija Mastienė ir solistės Vidos Gas-

■ perienės vedamas Choras Gintaras; žo
dį tars kun. A. Putcė; patarnaus skaiut- 
tai. Kviečilama visus priimti’ &v. Komu
niją.

Nottinghame — gegužės 22 d., SekminČM 
11.15 vai.. Aulšros 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-, 
Aulšros Vartų Marijos Židinyje.

Stoke-on-Trente — gegužės 29 d.. 14.W 
šv. Vulstane.
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