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SOLIDARUMAS SU TAUTA
Keturių Lietuvos vyskupų apsilankymas 

Romoje ’r ankstyvesnis Latvijos kardino
lo paskyrimas sukėlė diskusijas netik lie
tuvių išeivijos, beit ir pasaulinės spaudos 
{(kiltyse.

Sovietų valdžia, norėdama susidoroti 
su nepriklausomybės sąjūdžiu ir tikinčių
jų teisėms ginti komiteto veiklą Lietuvo
je, ir žinodama dvasiškuos nusistatymą, 
pasirinko klastos kelią: paskleidė kai ku
rių kunigų pareiškimus, kurie nežinan
tiems sudarė įspūdi, kad ateistinė valdžia 
leidžia katalikų Bažnyčiai mūsų tėvynėje 
laisviau^ veikti. •

Prie to prisidėjo ir oficiali sovietų ži
nių agentūra TASS, paskelbusi, jog ketu
ri Lietuvos vyskupai vyksta į Romą pir
mą kartą pei 40 metų, tuo tarpu kai ku
rie iš tų vyskupų pavieniui ir grupėmis 
Vatikane lankėsi per tą laiką jau keletą 
kartų.

Kremliui rūpėjo palankiau nuteikti Va
karų viešąją opiniją ir suklaidinti Vaka
rų spaudą. Kaip matysime iš straipsnio, 
kuris buvo išspausdintas Vaik. Vokietijos 
žurnale DER SPIEGEL (žiūr. 3 psl.). tas 
sovietams dalinai pavyko. Kai kas pra
dėjo galvoti, kad Kremliaus - Vatikano 
santykiuose prasidėjo nauja era.

Kiek blaiviau į šį reikalą pažiūrėjo mū
ši, išeivijos spauda. Kanados TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIAI (IV.28) vedamajame tarp kit
ko saike:

,)Kaip tad vertinti šį Okupuotos Lietu
vos vyskupų lankymąsi Romoje? Ar tai 
reiškia santykių normalėjimą su Maskva, 
kaip tai mano kailkuri kitataučių spauda? 
Tai klausimas, kuriam visai patikimo at
sakymo dar nėra, tačiau jau ir dabar ma
tyti, kad Vatikanui Lietuva rūpi. Jos rei
kalu Vatikano atstovai yra jau nekartą 
kalbėję su Maskva, bandydami laimėti 
normalesnes sąlygas tikintiesieimis Lietu
voje, bet per 40 metų labai nedaug tepa
siekę. Pvz. yra žinoma, kad Vatikano at
stovas viename priėmime Maskvoje kalbė 
jo su L. Brežnevu vyskupo J. Steponavi
čiaus klausimu. Atsakymas buivęs trumpas 
ir nediplcmatiškas: „Tai mūsų vidaus rei
kalas". Reiškia1, Vatikanui nedera kištis. 
Esant tokiai Kremliaus laikysenai, ir Va
tikanui neįmanoma pasiekti santykių su- 
aarmalinimo Lietuvoje, velkančioje so
vietinį jungą. Ir kaip galima tikėtis nor
malių santykių tarp dviejų galybių, kurių 
tikslai yra visiškai priešingi? Vatikanui 
rūpi Lietuvos laisvė, o Kremliui — jos 
vergija. Vatikanui rūpi laisvas tikėjimo 
išpažinimas, o Kremliui — kuo didesnis 
jo varžymas. Vatikanui rūpi krikščiony
bės stiprinimas Lietuvoje, o Kremliui — 
jas silpninimas ir pagaliau sunaikinimas. 
Vatikanui rūpi hierarchijos su tvarkymas 
bei jos konsolidavimas, o Kremliui — jos 
veiklos paralyžavimas arba pajungimas 
komunizmo tarnybai. Tokių dviejų galy
bių santykiai niekad negali būti norma
lūs.

Iš minėto Lietuvos vyskupų apsilanky
mo Vatikane galima tikėtis vieno dalyko, 
būtent, didesnio moralinio hierarchijos 
konsolidavimo bei vieningumo, kuris įga
lintų laimėti didesni pasitikėjimą tikin
čiųjų visuomenėje. Ndpaslaptis, kad oku
pacinė sovietų valdžia, siekdama savo tiks 
lų, Lietuvos vyskupus bei valdytojus pa
naudoja savo tikslams ir tuo būdui kenkia 
jų prestižui. Tikintieji nebegali tokiu at
veju visu šimtu nuošimčių pasikliauti sa
vo vyskupais. Jų akyse visiškai patikimus 
yra vysk. J. Steponavičius ir vysk. V. 
Sladkevičius, ilgai kentėję sovietinius varž 
tus ir nenusilenkę ateistų reikalavimams, 
kenkiantiems tikinčiųjų Bendrijai. Be to, 
prie Lietuvos hierarchijos autoriteto silp
ninimo prisideda ir vienybės Stoka dva
sininkijos eilėse. Vieni dvasininkai griež
tai, nyžtigai, be kompromisų kovojia su vai 
džios brukamu ateizmu, kiti lengvai pasi
duoda valdžios vilionėms, o treti bando 
vingiuoti, šv. Tėvo Jono-Pauliaus II žo
dis apsilankiusiems Lietuvos vyskupams 
gali turėti teigiamos įtakos moralinėje 
plotmėje, t.y. sustiprinti vyskupų laikyse
ną tilkėjimb gynyboje, konsoliduoti vie
ningumą, pakelti jų autoritetą tikinčiųjų 
akyse, apraminti pogrindį, kuris iš vysku
pų reikalauja heroiškcS laikysenos. Grįžę 
Lietuvon' vyskupai ras tą patį religijos 
Persekiojimą, tą pačią vergiją, kurioje ne- 
g«ii būti kalbos apie normalius santykius. 
Ten lemia- ne diplomatijai, o ryžtinga tau
tos laikysena, atlaikanti Kremliaus smū
gius",

Pastaruoju laiku kun. Alfonso SVarins-

Europos parlamente
EUROPOS PARLAMENTAS PASMERKĖ 

SOVIETŲ SANTVARKĄ
Gegužės 18 d. Europos parlamentas pri

ėmė raportą apie žmogaus teises Sov. 
Sąjungoje. Britanijos konservatorių par
tijos atstovas lordas Bethell, referuoda
mas raportą, pažymėjo, jog Sov. Sąjungo 
je dirba 4 milijonai vergų, t.y. 4 nuošim
čiai visų dirbančiųjų yra darbo stovyklų 
kaliniai, kurie dirba veltui. Iš jų 10 000 
yra politinių kailinių.

Raportas ir rezoliucija, kuri smerkia 
santvarką, buvo priimta 154 balsais prieš 
aštuonis.

Lordas BeitheU pasakė, kad jis yra gi
liai pritrenktas, kad du Britanijos atsto
vai balsavo prieš rezoliuciją. Tai buvo 
darbiečiai Richard Balfe ir Alf Lomas.

VID. RYTAI
NAUJI KARO LĖKTUVAI IZRAELIUI

Prez. Reaganas ir jo gynybos ministras 
C. Weinberger pareiškė susirūpinimų dėl 
Sov. Sąjungos karinių pajėgų stiprinimo 
Sirijoje. Tas verčia JAV administraciją 
paskubinti 75 karo lėktuvų F16 pristatyti 
Izraeliui. Lėktuvų pristatymas buvo su
stabdytas, kai Izraelis buvo įsiveržęs į 
Libaną.

IZRAELIS ISUTIKO BAIGTI IKARO 
STOVI

Geigužės 16 d. Izraelio parlamentas 57 
balsais prieš 6. opozicijos partijai su 45 
balsais susilaikius, patvirtino susitarimą 
dėl kariuomenės atitraukimo iš Libano.

Sutartis įsigalios tik tada, kai Sirija ir 
Palestinos išlaisvinimo organizacijos pa
jėgos taip pat pasitrauks iš Libano. Kol 
tas 'įvytks Izraelis susilaikys nuo karinių 
veiksmų okupuotoje teritorijoje.

SOVIETŲ VAIDMUO SIRIJOJE
Prez. Reaganas, kalbėdamas -spaudos 

konferencijoje, pasakė, kad keletas arabų 
kraštų ragina Siriją atitraukti savo kari
nes pajėgas iš Libano.

Sov. Sąjunga, turėdama savo karines 
pajėgas ir raketų baterijas Sirijoje, da
ro savo spaudimą, bet tas nereiškią, kad 
Maskva turėtų būti pakviesta dalyvauti 
taikos derybose.

Presidentas pasakė, kad Izraelio - Li
bano sutartis yra .pozityvus žingsnis 'i 
taiką".

Lenkija
POPIEŽIAUS VIZITAS LENKIJOJE
Vatikanas pranešė, kad lankydamas Len 

kiją popiežius bent septyniuose miestuose 
atnašaus mišias po atviru dangum. Mano
ma, kad kiekvienoje vietoje dalyvaus nuo 
pusės milijono iki milijono maCdininkų. 
Tvarką prižiūrės katalikų Bažnyčios tvaik 
dariai, kaip tas buvo ir 1979 m., kai po
piežius pirmą kantą aplankė savo tėvų že
mę.

Popiežius atnašaus mišias Varšuvoje, 
Čenstadhavoje, Poznaniuje, Katowicucse 
ir Wroclawe, bet negalės nuvažiuoti i 
Gdanską, kur gimė Solidarumo sąjūdis. 
„Gdansko gyventojai turės atvažiuoti pas 
popiežių", — sakoma.

Manomą, kad popelius paskutinę dieną 
susitiks su Lech Walęsa.

LENKUOS MILICIJOS ŽIAURUMAS
Lėtokų rašytojos Barbaros Sadowskos 

19 metų amžiaus sūnus Gregctrz Przemek 
buvo mlicijos sumuštas per tardymą. Jis 
po kelių dienų mirė ligoninėje.

Kiek anksčiau kitas jaunuolis, milicijos 
tardomas, iššoko iš milicijos būstinės lan
go ir mirtinai susižeidė.

ŽMOGAUS TEISIŲ PADĖTIS 
BALTUOS [KRAŠTUOSE

JAV Kongreso raportas apie Žmogaus 
teisių padėtį 1982 m. tarp kitko mini su
imtuosius Latvijos socialdemokratus J. 
Bumeisterį ir D. Lisimanį, kurie yra Sov. 
Sąjungoje nuteisti sunkiomis bausmėmis. 
Sąraše taip pat yra kitų politinių kalinių 
pavardės — J. Vinkelis, Z. Skudra, ir apra 
šytos represijos Estijoje bei Lietuvoje.

ko nuteisimas sunkia kalėjimo bausme ir 
iškeltas kaltinimas kitam Lietuvos tikin
čiųjų teisėms ginti komiteto nariui kun. 
Sigitui Tamkevičiui, tik dar kartą patvir
tina, kad tikinčiųjų persekiojimas oku
puotoje Lietu voje, kaip ir -kituose komunis 
tų valdomuose kraštuose nesiliauja.

■Maskvos paskleistos žinios apie tariamą 
religijos laisvę Sovietų valdomoje terito
rijoje yra tik paprastas muilo burbulas. 
Sovietų teismo nuosprendis kun. A. Sva
rinsko byloje išsprogdino tą burbulą.

Tekiai padėčiai esant, reikalinga netik 
Lietuvos tikinčiųjų ryžtinga (laikysena, 
bet ir lietuvių išeivijos nepalaužiamas so
lidarumas su tauta.

LATVIJOJE
SUIMTI LATVIAI

Balandžio 10 d. Rygos ligoninėje buvo 
suimtas fats Calitis, 52 m. amžiaus vyras 
pasirašęs baltiečių pareiškimą dėl šiau
rės Europos beato-minės zonos, apiman
čios Latviją. Lietuvą ir Estiją, sudarymą. 
Pareiškime buvo paminėtas 1939 m. Molo
tovo-Ribentropo paktas, kuris privedė 
prie Baltijos valstybių okupacijos.

Balandžio 20 d. KGB pareigūnai Rygo
je suėmė 33 metų amžiaus elektriką 
Janį Rozkalnsi, kuris yna dvinukų tėvas 
ir pastaruoju laiku prašė leidimo emig
ruoki. Rožkalnio suėmimas turi ryšį su 
kratolmis ir tardymais Rygoje, kurie pa
lietė bent 200 latvių, kurie KGB uareigū- 
nų buvo įtariami platinimu nacionalisti
nės bei disidentinės literatūros.

SOCIALISTŲ SOLIDARUMAS
Švedijoje leidžiamas latvių laikraštis 

3RIVIBA, pranešdamas apie Latvijos so
cialdemokratų partijos pirmininko dr. 
Bruno Kalninšo išrinkimą Socialistų In- 
-terniacicinalo garbės pirmininku, pažymi, 
kad tai yra pirmas atsitikimas istorijoje, 
kad Baltijos krašto socialdemokratas ga
vo tekią garbę.

Vokietijos socialdemokratų partijos pir 
mii-nkas ir S. I. prezidentas Willy Brandt 
.pasiūlė per kongresą Albutercje, Portuga
lijoje, suteikti tą garbę Bruno Kaiminėm.

-BRIVIBA pažymi, tas išrinkimas reiš
kia 74-rių socialistų partijų, priklausan
čių tai cnganizaioiijiai, solidarumo pareiški
mą Baltijos valstybių persekiojamiems so
či rJldemckiratams.
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NAUJA AUKA
Gegužės 13 d.. „The Times" dienraštis 

išspausdino žinomo britų žurnalisto ir 
kritiko Bernard Levin straipsnį „Kalinių 
drangas, kuris turi dabar padėti pats sau“. 
Jis rašo:

— Tragiškiausias, baisiausias i-r įprastas 
totalitarinių kraštų gyvenimo aspektas 
yna panaudojimas neteisingo prisipažini
mo, išgauto negailestingu psichologinio 
ar fizinio kankinimo būdu (neperseniau
siai savo bepročių kalėjimuose sovietai 
pradėjo naudoti ir specialius vaistus). To 
pasėkoje, auka ne tik prisiima visus kal
tinimus, neįvykdytus nusikaltimus, bet 
dar apkaltina kitus nekaltus žmones.

Dabar apie tokį atsitikimą pranešama 
iš Sovietų Sąjungos. Beveik dešimtmetis 
ten jau veikia labdara, vadinama Rusų 
socialiniu fondu, kurios tikslas materia
liai remti dėl savo įsitikinimų kalėjimuo
se ar koncentracijos stovyklos esančiųjų 
kalinių vargstančias šeimas. Fondo orga
nizatoriai nedalyvauja jokiose disidentų 
veiklose, jų darbas susietas tik su pagal
ba vargam patekusiems. (Svarbiausias lė
šas sudaro A. Solzenitsvno knygos ..Guiag 
Archipelago“ honoraras, ir Vakaruose fon 
dą administruoja Solženitsyno žmona Na
talija).

RuSų socialinio fondo vedėjas Lening
rade buvo Valery Repin. 1981 m., gruodžio 
mėn. jį suėmė ir išlaikė 15 mėnesių visiš
koj izoliacijoj KGB kalėjime. Gal geriau 
ne;sivaizducti. ką jis ten pergyveno; sau
gumas pasiekė savo tikslą, nes šis garbin
gas ir drąsus žmogus, 1983 m., kovo mėn. 
1 d., buvo parodytas sovietų televizijoj, 
iš pažiūros ir balso matėsi palaužtas žmo
gus. Jis „prisipažino“ ir, kaip jam buvo 
įsakyta1, pareiškė „norą padėti tardyto
jams“.

„Jo“ pareiškimas priminė Stalino laikų 
parodomųjų teismų kalbas. Jis pasmerkė 
Rusų socialinį fondą, kaip šnipų organi
zaciją, finansuojamą „specialios tarnybos" 
Vakaruose. To .prisipažinimo“ autoriai 
tvatino, kad fondas buvo naudojamas jc 
ir kitų rinkti slaptai informacijai ir skleis 
ti šmeižtams prieš valstybę. Rcpin šiuo 
metu yra „teisiamas“.

šio pikto ir bjauraus KGB pasielgimo 
priežastis jau paaiškėjo. Balandžio 7 d„ 
Maskvoje buvo suimtas vyriausias to fon
do Sovietų Sąjungoje atstovas Sergei Cho- 
dorovič. Valdžia turi orogą pravesti paro- 
■iconąjį teismą, pritaikant Sovietų baudžia 
mojo kodekso 64 paragrafą, kuris skiria 
mirties bausmę. Tačiau neatrodo, kad net 
KGB palaužtų Chodorovičio dvasią. Grei
čiausia, jis bus nuteistas slaptai ir nieko 
nesigirdės, nebent Vakarų opinija būtų 
greit ir veiksmingai paruošta protestui.

Chodarovič, žinodamas, kas jo laukia, 
praėjus kelioms dienoms po Repino paro
dymo televizijoj, padarė savo pareiškimą. 
To pareiškimo ištraukos yro šitokios:

„Valdžia visad persekiojo tuos, kurie 
išdrįso mūsų šalyje padėti politiniams ka
liniams, o įsteigus Rusų socialinį fondą, 
tos represijos brutalus charakteris dar la
biau išryškėjo. Grasinimai, kratos, tardy-

mai. paBalinimiai iš darbo, areštai, nežino
mų „banditų“ užpuolimai gatvėse ar prie 
namų durų, pagaliau privedė prie 64 pa
ragrafo, kuris Skiria mirties bausmę. Fak 
tas yra tas, kad užuojauta ir pasigailėji
mas, t,y. žmoniškumas, aiškiai nesiderina 
su komunistų ideologijai, nežiūrint tai. 
jog labdara formaliai nėra draudžiama 
sovietų įstatymais. Dėl to valdžia ir nu
tarė tą fondą pavaidinti šnipų organizaci
ja... fondo pinigai yra skirti sąžinės ke
linių pagalbai... padėti jiems fiziškai iš
likt... feodas nėra jokia organizacija.. 
jame nėra organizacinės struktūros a: 
narystės... fondas nesileidžia į nolitiką 
padeda tik tiems, kurie nėteisingai perse
kiojami, nekreipia dėmesio į persekioja
mųjų įsitikinimu® ar tikėjimus... Aš liūdi 
ju, kad V.T Repin sąžiningai Skirstė fon
do pinigus ir neišleido jų kuriai nors ki
tai veiklai“.

Verta pažymėti, jog fondas yra šveica
rų valdžios žinioje ir ji garantuoja jo hu
manitarinį ir nepolitinį statusą (turint 
omenyje griežtą šveicarų neutralumą). 
Daugelis drąsių sovietų piliečių parėmė 
tą fondą savo aukomis.

Sergei Chodorovič yra minties pavojuj. 
Norint įvertinti jo darbą, už kurį jis da
bar pasmerktas, reikia prisiminti tipišką 
sąžinės kalinį, rusų stačiatikių Bažnyčios 
kunigą, tėvą Glefo Jakuniną. Tėvas Jaku
liui, būdamas 31 metų, 1965 m. pradėjo 
Sovietų Sąjungoje religijos laisvės kam
paniją. Jis rėmėsi Sovietų konstitucija, 
kuri garantuoja tikėjimo laisvę, žodžiu, 
jis tik prašė, kad valdžia laikytųsi savo 
įstatymų.

1979 m., lapkričio mėn., tėvas 
Jakunin buvo suimtas ir 1980 m., rugsėjo 
mėn., nuteistas 5 metams koncentracijos 
stovyklos ir 5 metams vidaus ištrėmimo. 
Jo nusikaltimas: dalyvavimas steigiant 
Krikščionių komiteto tikinčiųjų teisėms 
ginti Sovietų Sąjungoje, remiantis Helsin
kio susitarimu1, kuriuo Sov. Sąjunga buvo 
įpareigota pripažinti ir gerbti tikinčiųjų 
teises.

Koncentracijos stovykloje iš jo atėmė 
visus kunigystės simbolius ir net Bibliją. 
Tačiau jis niekad nenustojo skelbti kalinių 
tarpe krikščionių tikėjimą, ir už tai būda
vo uždaromas į baudžiamąją kamerą — 
„šaltą akmeninę patalpą, be drabužių, lo
žes ir maisto“. Jam nebuvo leidžiama su
sirašinėti su šeima.

Tėvas Jakunin kenčia dabar Andropovo 
.•aidžioj; bet jis yra vienas iš daugybės 
sovietų komunizmo religijos kankinių, 
kurių vienas pirmųjų buvo Kievo metropo 
litas Vladimir Bogojavlensky, nužudytas 
prie savo vienuolyno sienų, prasidedant 
Lenino diktatūrai, šiandieną maža ką ga
lima padėti tėvui JaCouniniui ir jo bro
liams ir seserims jų kančioje, todėl nori
ma pagelbėti jų šeimoms. Ir tam tik tas 
fondas yra įsteigtas, o tai iššaukė dabar
tinės sovietų valdžios žiaurumus. Dėl to 
teisiamas Valery Repin ir dėl to Sergei 
Chodorovič, jeigu nenužudys ii tardyto
jai kalėjime, atsidurs kaltinamųjų suole.

NESUTARIMAS iŽENEVOS DERYBOSE
G egužės 17 d. Ženevoje vėl prasidėjo 

derybos tarp JAV ir Sov. Sąjungos dėl vi
dutinių atstumų raketų skaičiaus sumaži
nimo Europoje. Sovietų delegaciją dabar 
reikalauja, kad skaičiuojant abiejų pusių 
raketas, prie JAV raketų būtų pridėtos 
Britanijos ii Prancūzijos raketos. Ameri
ka su tuo pasiūlymu nesutinka, siekdama 
lygybės tik tarp JAV ir Sov. Sąjungos ra
ketų.

Maskva tvirtina, kad Britanija su Pran
cūzija turi savo raketas su 434 sviediniais.

KARINĖ PRIEVOLĖ PRANCŪZIJOJE
Prancūzijos gynybos ministras Charles 

Hemu pasiūlė karinės prievolės įstatymo 
pakeitimą, kuriuo į kariuomenę bus ima
mi vyrai sukakę 18 metų, vieton dabarti
nių 19 m. Privalomos tarnybos laikas liks, 
kaip ir dabar, 12 mėnesių. Baigę privalo
mą tarnybą, galės tarnauti 24 mėnesius 
liktiniais.

Ta reforma sumažins bedarbių skaičių, 
r.er darbovietės dabar nenori priimti į dar 
bą jaunuolių, kuriems už metų teks eiti 
kariuomenėn.

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA
Neatsižvelgiant į vykstančią rinkimų 

kampaniją, Britanijos min. pirmininkė 
M. Thatcher yra nusistačiusi skristi 'į Wil 
lialrr.lsfcurg, JAV, kur geigužės 28-29 d.d. 
vyks ekonominė Vakarų valstybių viršū
nių konferencija.

Ta proga ji pasikalbės su JAV prez. 
Reaganu dėl amerikoniškų raketų bazės 
steigimo D. Britanijoje.

Bazės Eurcpciie tus įsteigtos, jeigu Sov. 
Sąjunga nesutiks atitraukti savo SS-20 
raketų, nukreiptų į Vak. Europą.

PASAULYJE
— Birželio 6-7 d.d. Stuttgarte numatyta 

V. Europos Bendruomenės Kraštų vyriau 
sybių lyderių konferencijo bus atidėta 
dviem savaitėms.

— „Pravda“ rato, kad birželio mėn. bus 
išrinktas Vyriausio sovietų prezidiumo 
pirmininkas. Brežnevui mirus, tų pareigų 
kol kas dar niekas neužėmė. Manoma, kad 
jas paims Andropovas, komunistų partijos 
lyderis ir Gynybos tarybos pirmininkas.

— Vengrijos komunistų partijos lyderis 
Kadaras pareiškė, kad jis toliau netole
ruos neoficialios opozicijos veiklos. Par
tija pilnai pritarė paskutiniesiems disi
dentų tardymams, kratoms jų butuose Ir 
pogrindžio spaudos konfiskavimams.

— Sovietų savaitraštis „Novoje Vire
mia" kritikavo lenkų savaitrašti „Polity
ka" už per didelį liberalizmą.

— Tūkstančiai demonstruotojų žygiavo 
Briuselio gatvėmis, protestuodami prieš 
vyriausybės planus griežčiau kontroliuoti 
nelegalius imigrantus ir paskatinti kita
taučius grįžti į savo kraštus.

— Koncertuodamas Japonijoje, pabėgo 
Rytų Vokietijos dainininkas N. Peschke. 
Dabar jis atvyko į V. Vokietiją.

— Kinija suteikė Jugoslavijai 120 mil. 
dolerių trumpalaikę paskolą.

— Infliacija Meksikoje praėjusiais me
tais pasiekė rekordą — 98,8 proc., o šių 
metų duomenimis, balandžio mėn. kainos 
buvo dar pakilusios 6, 3 proc. Laukiamai 
kad profsąjungos tuoj reikalaus didelių 
algų pakėlimų.

— Iranas paskelbė, kad vis dar nesibai
giantis karas su Iraku krašto ekonomijai 
davė 90 milijardų dolerių nuostolių.

— Skaitoma, jog nuo praėjusių metų 
rugpjūčio mėn, Nikaragvos dešiniųjų par
tizanų įkaičius padidėjo iki 7.000. Nikarag 
vos vyriausybė prato Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos pasiųsti JT kariuome
nės dalinius atstatyti tvarkai.

— Argentina ketina paskelbti amnesti
ją saugumo dalinių nariams, 'kurie nusi
kalto „operacijose prieš partizanus“.

— JAV oro linija „People express" no
rėjo jau šį męneSį pradėti pigias keliones 
tarp Anglijos ir JAV. Kaina j vieną pusę 
butų tik 95 svarai. Tačiau Britų Prekybos 
Departamentas kol kas nedavė leidimo.

— Vietnamo valdžia pradėjo smarkiai 
varžyti privačią iniciatyvą, žymiai pakel
dama privatiems prekybininkams mokes
čius. Ho Uhi Minh mieste (buvusiame Sai
gon a) jau užsidarė dauguma privačių res
toranų ir senienų krautuvių. Mieste labai 
paplitusi juodoji rinka.

— Sovietų „Literaturnaja Gazielta“ tik 
dabar pradėjo kritikuoti prieš keletą metų 
Rumunijoj išleistą 3 tomų romaną, kurį 
parašė komunistų partijos Vykdomojo ko
miteto narys D. Popescu. Esą. tame roma
ne nėra nė vieno gero žodžio apie Sovietų 
Sąjungą, o rusai nupiešti labai juodom 
spalvom.

— Ispanija grąžins olandams buvusį vo
kiečių SS karininką, 61 m. Joustra. kuris 
praėjusio karo metu kankino olandų pi
liečius. 1948 m. olandų Tribunolo jis buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos gaivos, bet 1951 
m. pabėgo j Ispaniją.

— Naująją Austrijos koalicinę vyrausy 
bę sudaro socialistai ir dešinieji libera
lai. Socialistų partija viena išvaldė kraš
tą 13 metų.

— Nobelio premijos laureatas AjP. Es- 
ųrnveū, jo sūnus ir dar trys jo draugai pra 
dėjo bado streiką, protestuodami prieš 
ž-.nogaus teisių pažeidimą Argentinoje.

— EI Salvadoro partizanams susprogdi
nus elektros laidų stulpus, pusė krašto ne
turėjo elektros šviesos.

— Birželio mėn, Varšuvos pakto kariuo 
menė turės manevrus Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje ir Rytų Vokietijoje.

— Šiaurės jūros naftos pramonė išleis 
apie 400 mil. svarų dujų ir naftos ieSkoji- 
mui naujuose 63 birikuose. Karts nuo kar 
to britų vyriausybė parduoda kompani
joms leidimus atitinkamose vietose (su
skirstytose blokais) ieškoti naujų šaltinių.

— Sibiro dujotidkio i Vakarų Europą 
tiesimo darbai eina į pabaigą. Dabar so
vietai jau planuoja už kelių metų tiesti 
antrą liniją. JAV energijos sekretorius D. 
Hodel, būdamas Londone, įspėjo, kad V. 
Europa neturėtų tapti visiškai priklauso
ma nuo sovietinio tiekimo, bei privalėtų 
daugiau naudotis Afrikos ir šiaurės jūros 
šaltiniais.

— Britų rinkoje pasirodė nauji sovietų 
,>Lada" modelio automobiliai — ..Riva". 
Ji) kaina 2.895 sv. Po Afganistano okupa
cijos pigiųjų „Laidos" automobilių paikiau 
sa D. Britanijoje labai sumažėjo.

— D. Britanijoje nuo ateinančio rudens 
bus prikeltos 4 procentais valstybinės sti
pendijos studentams. Jie gaus 1660 sv. 
metams, Londone studijuojantieji — 1975 
sv. ir pas tėvus gyvenantieji — 1275 sv. 
Be to, dar yra mokami kelionių priedai.

— TASS pranešė, kad dėl krašto sau
gumo disidentui Dr. A Sacharovui nebus 
leista išvykti iš Sov. Sąjungos.
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Juzė Katiliūtė
LIETUVAITĖ ŽENEVOS MENO PAŽIBA

Laike pasto'.iiinljųijų šešių mėnesių^ že- 
nevieičiiali turėjo progą neit du kartus pa
sigrožėti čfa gyvenančios mūsų taiultieitės, 
daililntiinlkės Juzės Katiliūtės darbais, ilš- 
stailtytaiils dvejose, Šveicarijos Menir.LInkų 
Sąjungos ir jos skyriaus parodose.

Mažiau; apie ją girdėjuslėms skaityte- 
jams reikia primiilnitil kad Juzė Katiliūtė 
nėra paprasta mieinlilr.ilnlkė - mėgėja. Tai 
24-rlių karatų, siela ir kūmu atsidavusi 
daii'jailnlkė, baigusi Kauno Meno Mokyklą 
Vienožibslrio klasėj. Jos diplominis dar
bas „Vestuvės“ 1940 metais spaudoje buvo 
pūtikliai įvertintas. 1942 metais jU baigė 
Vilniaus Meno Akademijos pirmąją laidą 
(diplominis dambas — „Skalbėjos“). Ka
ro audros atblokšta Šveicarijon, ji baigia 
Ženevos Dailės Mokyklą 1946 metais, gau
dama pirmąją premiją.

Nuo to laiko, daug jos meno dambų pa
sklido P© ptatųjįį pasaulį. Garsusis Meno 
►jr istorijos muziejus įsiigijjo vieną, o Že
nevos miestas penkis paveikslus. Ji daly
vavo neit 30 parodų, o įvairiuose meniiniin- 
kų kursuose laimėjo daug premijų. Nese
niai pirmąja premija atžymėtą jos dambą, 
„Paysage initerieur“ („Vidaus peizažas“), 
įsigijo Athenee muziejus.

šveicarų spauda daug rašė ir vis tebe
rašo apie mūsų daiMniilnkę, vertindama jos 
kūrybinę jėgą, originalumą ir spalvingu
mą.

Kai|p ją apibūdinti? Taip dangaus ir 
žemės, tarp aušros ‘ir prieblandos, tarp 
anatomo ir nematomo, tairp apčiuopiamo 
■ir neapčiuopiamo. Tai' realybė Juzės Ka
tiliūtės, gimusios Suvalkijos lygumų sau
lėtekio spinduliuose.

Juzė yra egzilė. Nusivylusi šiuo pasau
liu, ‘į kurį nekreipia dėmesio, ji sukuria 
pasauli, kuris derinasi su jos svajonėmis, 
meditacija, nuogąstimis. Jos tapyba žavi', 
stebinta, buria...

Juzė ieliko tiesos pati viena, nesilremlda- 
ma jok'ila matomybe. Ji turi drąsos 'kurti 
Savo pačios nežinios peizažus: keistus, 
gražius, tartum žvaigždėtais žvilgsniais 
mirksinčius. Ir štai ji išneria paviršiun, 
pateilkKlaima savo vlidaus nepasisekančiųjų 
gelmlių aitvallzdus.

Tie dailės įkūrimai kūpini paslapčių, 
■kartais baisių, praturtintų jos krauju-, ke
rinčiu pavidalu ir neišskaitoma tiesa. Tų 
paslapčių mes neįžiūrime, tačiau mūsų 
svajonėms pakanka to žavingo kerėjimo.

Nelengvas yra kelias kūrėjos, kuri ne
pataikauja publikos skoniui Vienas lie
tuvis žurnalistas neseniai Ciuriche surado 
kambariuką, kuriame beveik prieš šimtą 
metų gyveno mūsų jautrusis Jonas Biliū
nas, kuris iš ten Povilui Višinskiui rašęs, 
kaip buto šeimininkė ryte atnėšdaivusi 
puodelį pieno, o per dieną dažnai tekdavo 
Išbūlti nevalgius. Panaši istoriją pasikar
tojo ir Juzei. Tik per lietuvišką užsispyri
mą, badą, vargą, darbą ir gyvenimo sun
kumus, šiandieną ji yra pakilusi į aukš
tąjį Ženevos meno Parnasą.

Juzę Katiliūtę teko aplankyti jos gra
žioje Ženevos studijoje. Iš čia maitosi ne
paprastas vaizdas: ežerais ir Alpės su Merit 
blankiu tone. Plačiame balkone krūminės 
■pušaitės, gėlės ir, žibama, rūtos! Juzė čia 
kuria tarp dabarties ir praeities. Dabartis: 
tai gausūs darbai, puošią visas Sienas. 
Praėiltis: tai praėjusio šimtmečio pabaigos 
ir šio pradžios kiek pageltusios nuotraiu-

Vaižgantas

Nebylys
(Frangmentas iš apysakos)

PIRŠLĖS

— Nieko nežinau, pirmą kartą pamačiau... 
Ji labai toli...

Butkienė net rankom pliaukštelėjo.
— Svetimos parapijos!.. Iš tolimo krašto... Nė 

nepasiuosčius...Ar tu, Kazy, iš galvos išėjai, ar ką? 
Juk ir ratą maudamas ant ašies, mieruoji, ar tiks: 
be nebus per žemas — tai vežimas kryps ir luš; o 
jei per aukštas -— tai dar blogiau. O čia žmoną, 
namų karalienę, viso gyvenimo tvarkytoją! žmo
gau, jei ji ne tau skirta, kas tada bus?

Kazį išpylė prakaitas. Jis bejėgis susmuko ant 
suolo ir rankove nusibraukė stambius lašus pra
kaito, kurs išpylė jam kaktą.

— Ji labai maldinga... Ji išmintinga, visos 
apylinkės giriama... Ji labai graži... Daugiau nie
ko nežinau, — vapeno Kazys vos begirdimu balsu.

— Vaike, tai visai kas kita. Tai ne nuo geros 
valios pareina: į vieną svyri, kita tave stumte nuo 
savęs stumia. O dėl ko, ir pats nežinai. Melskimės, 
Kaziuk, kad šventoji dvasia apšviestų, kad tinka
mai įkvėptų. Nesiskubink, Kaziuk, prisimieruok, 
ar tikrai tau prilygsta. Matai, dėl ko sakiau ir sa
kysiu: geriau prasčiau, betgi čianykštis moteriškas; 
vadinas, jau primieruotas, iš kurio nebėr ko lauk
ti netikėta.

Jonas visos tos tragikomedijos klausė tokia 
šypsena, kaip kad esti sulaukus kvieslio pabūti pa
jauniu: nujausdamas didelę ir linksmą pramogą.

— Kazy-jauniki! Kada gi iš tikrųjų važiuoji 
atsiklaustų? ir ar netikčiau tau piršliu ar kuo kitu?

PLJS Informacijos
V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre

se liepos 1-24 dienomis bus svarstomos 
trys pagrindinės temos: 1) TauitŪnĖls są- 
nuniihigumias, 2) Tautinis sclidainuimas ir 
3) Tautan® išraiška. Kongreso programą 
jungs tematinlils siūlas: Suprask iš kur ki
lęs, Kad žinotum kas esti, Kad žinotum 
kur eiti ir Kaip ten patekti. V PLJ kcnigre 
so atidarymas bus Čikagoje II Pasaulio 
Lietuvių Dienų bėgyje.

POEZIJOS KONKURSO (PREMIJA
Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdybai, 

.ninėdiama Mailronib 50 metų mirties su- 
kakltiį, buvo paskelbusi poezijos konkursą.

Kovo 11 d. posėdyje vertintojų komisi
ja nutarė 1000 dot. premiją paskinti Ber
nardui Brazdžioniui už jo poezijos rinki
nį „Vaidila Valiūnas“. Premijos’ mecena
tė Nelė Mazalaiitė - Gabienė.

LIETUVOS MIESTŲ HERBAI
PagaKau turime 14-kos Lietuvos miestų 

herbus. Juos nuipiielšė žinomas lietuvių dali- 
liminkas Telesforas Valius Algirdo Gustai
čio sudarytam Litetuvos žemėlapiui, kurį 
Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje ir Lie
tuvių Istorijos Draugija Išleido Čikagoje, 
1982 metais.

Lietuvos miestų herbai atspausdinti at
skiruose lapuos tokio didumo, kaip daili
ninko buvo sukurti, nauldojantis seniais 
origaiinialals. Parankus didumais aiprėmini- 
miulj, paitaC|pų palpuošilmuii.

Pardialviiinėj atmi tiktai serijomis, ne pa
vieniui.

Visa 14-kos Lietuvos miestų herbų seri
ja tiktai trys (’30 doleriai. Pinigus — ir 
kiek serijų užsakoma — siųsti LŠST CV- 
bos ižld.. adresui: p. S. Bernatavičius, 1513 
South 48 Court, Cicero, IL, '60650, U.S.A.

Tuopai adresu kviečiama užsisakyti mi
nėtą Lietuvos žemėlapį 1:1.000.000 maste
lio. JAV-ėse ik Kanadoje tiktai 12 dol., ki
tur užlsfileniylje 13 dbl. su (pemsiuni'.fimui.

Žemėlaipis ir herbai yra puikios dova
nos įvairiomis progomis.

Atsiųsta paminėti
Aantolijus Kairys, KELIONĖ Į VILNIŲ, 

Premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas, Čikaga, 1983 m. 248 psl., 
įrišta iį menii!škus> virlšelius. kaina 10 dol.

Evangelijos šviesa, 1983 m. pavasaris 
Trimėnesinis krikščilonilško turinio Iicdldii- 
nys. Aits. red. K. Butrfoulys. Chicago, USA.

Laiškai lietuviams, 1983 m. balandis, 
Religinės ir tautinės kultūros žurnalais. 
Leidžia Tėvai Jėzuitai), Redaktorius Juo
zas Viąilšnys, S.J. Chile ago. IL, USA.

Lituanus No 1, 1983 m. pavasaris. Lie
tuvių meno ir mlokslo žurnalas anglų kal
ba. Redaiktoriiai: M. Drunga, A. Kilimas, T. 
Remiellkiie iir J. Zdanys, šiame numeryje 
80 psl. Metinė prenumerata 10 dbl. Admit- 
mistraioijos adresas: Lituianus, 6621 S. 
Troy, Chicago, IL, 60629, USA.

kos, iilš kurių žvelgia Jiusės seneKlaii, tėvai 
ir giminaičiai. Tai garbingi suvalkiečiai ir 
suvalkietės, puOšnilat apsirengę, pasidabi
nę tartum šventą dieną. Jie čia kartim su 
save anūke, dukra ilr gimtoailte, ateinesu- 
sūa juos nuio Šešupės krantų prie Ženevos 
ežero, į kalnų Salį. J.M.

Tiesa, aš nemoku girtis meluoti, nemoku nė vienos 
oracijos. Bet aš degu noru kuo greičiausiai išvysti 
tavąją. Nereiks nė oracijos. Aš žinau vieną pasa
kymą, kuris bet kurią gražuolę įtikins:

.^Mergele mano jaunoji, klausyk: Kazys mano 
draugas. Tai reiškia — nėra ko nei abejoti, nei svy
ruoti: žmogus geras; geresnio nebeieškok, vis tiek 
nerasi“.

Jonas plepėjo nepaprastai pakiliu vestuvišku 
ūpu, kaip kad visi jauni vestuvių dalyviai esti. Ne
mint kodėl vestuvininkus vadina pasiutėliais. But
kienei, Jono besiklausant, nebuvo nuostabu.

— Piršlį aš jau turiu, tokį, kurs ten pažįsta
mas. O nuvažiuoti galime ir dviese. Dar šlovingiau 
bus ir rodysis ne taip jau piršliškai.

Ir susitarė abudu važiuoti.
Sekmadienio laukta ne vienaip. Jonas ūmai 

užsidegęs kuo greičiausiai apvesdinti savo draugą 
Kazį ir susilaukti į pačią artimiausią kaimynystę 
naujo žmogaus, su kuriuo dar kalbos neiškalbėtos, 
juokai neišjuokti, pasakos nepasektos. Senieji jau 
buvo pridilę.

Kazimieras jautės toks neramus, lyg prie ne
žinomo kryžiaus kalamas, ar ligonis, kuriam antai 
baltai apsivilkę žmonės rengias padaryti labai pa
vojingą operaciją. Nebejautė jokio džiaugsmo. Die
na dienon vis blogiau ir baisiau. Nei beužmigo, nei 
bevalgė. Neėmė miegas, nelindo kąsnis. Net sublo
go: paakiai pajuodo, akys blizgėjo karščiu, skruos
tai įdubo. Rodės kaip pakirdęs iš ligos ar smarkiai 
pagiriotas.

Pagaliau nebeiškentė, šeštadienio vakarą pik
tai nusispiovė ir energiškai nužingsniavo į Butkus. 
Įėjęs dar kartą nusispiovė ir, pamojęs ranka, tarė:

— Nebevažiuosiu! Tegu ją šimts, tą gražuolę! 
Matyt, dar nepribrendo, dar neatėjo laikas. Toks 
ima neramumas, kad vos nepasikoriau ant virdies.

Abudu Butkai gerokai nustebo. Jonas net pa
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SUMUŠĖ ŽINOMĄ LIETUVĘ
NAUJIENOS pranašiai, kad §.m. kovo 

mėn. Čikagoje jauni juodžiai smarkiai su 
mušė Delfiną Tričienę, žinomą lilet. veikė
ją ir žurnalistę.

Naktį grįžtančią ils darbo Marquette 
Parko rajone, ją ir kitą moterį užpuolė 
juodi vyrai, sulmiuišė ir atėmė rankinuką 
su d/Gkiumen/tatls' ir vertitaigoimis knygomis. 
Užpuidilkai' nuvažiavo automobiliu. Po to 
atsirado poiieiniiirjkaiii, kurie viską sumaišė.

ARCH. J. IMULOKUI '75 (METAI
Žinomas 'architektas Jonas Mulokas, dla 

bar gyvenąs Santa Monicoje, CA. JAV 
atšventė savo amžiaus 75 metų sukaktį.

193'5 metais baigęs VDU statybos falkulte 
tą. architektais Jonas Mulokas jau Lietu
voje bulvo suprojektavęs keletą gražių 
bažnyčių ir kitų pastatų. Po karo atvykęs 
į JAV įsigijęs architekto teises, jils ilgus 
metus dirbo stambių pastatų projektavimo 
srityje. Amerikoje pagal jo projektus yra 
pastatyta keletas bažnyčių, kuriose yra 
įvesta liet. arcMtekltūros motyvų.

Persikėlęs gyvent į Kaliforniją, kartu 
su salvo sūnumi arch. Rimu Mulokui, jis 
istefgė projektaviilmo ir Statybos bendrovę 
„Mulcfcas & Assoc. ALA Architects“, to
ris sėkmingai veikia.

NAUJAS MEDICINOS DAKTARAS
1982 m. Amerikos Karibų universiteto 

medicinos fakultete daktaro laipsnį gavęs 
Anatolijus Matulis nėra .paprastas medi
cinos daktarais. Jis dar 1955 metais Det
roito technologijas llnsitiitute baigė techni
kos mokslus ir 1957 m. įsigijo magistro 
lailpsniį.

Gimęs Kuktiškių km., Utenos apskrity
je, A. Matulis pradžios mokyklą baigė Lie 
tuvoje, gimnaziją RaveniSbuinge, Vokieti
joje, o kelis aukštojo mokslo diplomus ga
vo Amerikoje. Raišo eilėralščius ir domisi 
politikos klausimais. Apie jo mokslinius 
dalbus rašo pasaulinė spauda.

VILIJA JMOZŪRAITYTĖ KANADOJE
Kovo 26 d. Toronto Lietuvių Namuicse 

sėkmingai koncertavo Vak. Vokietijoje 
įgyvenanti solistė Vilija Mozūraltytė, vos 
įpriėlš 2 metu atvykusi ilš Lietuvos daini
ninkė.

Vilija Mozūraitytė, dramatinis altas, d'ai 
navCmo studijas Užėjusi Vilniuje, šiiuo mie
tu toliau tobulinasi Hamburgo konservato 
•rijoje, kur profesoriaują kita lietuvaitė— 
Raminta Lamipsatytė - Kollars.

R. INGELEVIČIAUS PAVEIKSLŲ 
PARODA

Gegužės 7 d. Birooklyno Kultūros Židi
nyje buvo atidaryta dail. Regines Ingete- 
vičienės pavc'ilkslų paroda. Atidaryme 
apie mirusios dailininkės R. Ingelevičiie- 
nės - Matuzytės kūrybą kalbėjo daiffl. A. 
Kalžubienė. Pamoldą surengė velionės duk
terys — Regina Ku'dlžmiienė ir Mara Vy- 
gantltenė. ,

PREMIJA UŽ (RELIGINI VEIKALĄ
Vertintojų komiisija paskyrė 2000 dole

rių premiją ulž reCiiiginiiio turantlo veikalą 
„Nemarus mintingasis (arkiv. Teofilius 
Matulionis',“. Šią monografiją i'šile’jdb 
LKM akademija. Komisija premiijuotiną 
Veikalą atrinko ilš 5 gautų darbų.

N. PALUBINSKIENĖS PAVEIKSLŲ 
PARODA

Kevelanido, JAV, Ltetuvi'ų Namuose ko
vo 26-27 d.d. buvo suruošta dail. Nijolės 
Patubiniskienės kūrinių paroda, {kurioje 
buvo išstatyta 43 darbai — ofortai, pieni
niai ir iml'šiii'os technikos kūriniai.

Dail. N. Palubinskienė yna laimėjusi 
Ohio Lietuvių Gydytojų draugijos premi
ją 1982 m.

MIRĖ P. VAITONIS
Balandžio 27 d. Hamiltone, 'Kanadoje, 

palaidotas Povilais Vaitonis, žymusis šach- 
maitinimkas, vienu laiku buvęs Kanados 
meisteriu'. Jils buvo 71 m. amžiaus.

IŠLAISVINO MARIJOS STATULĄ
1976 metais Airijos katalikų padovano

ta Lietuvai šv. Marijos statula pagaliau 
pasiekė Šiluvą. Prieš septynerius metus 
Airių katalikų organizaciija „Community 
Concern“, kurtai vadovavo a'dv. T. C. 
Gerard OtMahcniy, norėjo tą statulą nu
vežti tiesiai į Lietuvą. Sovietų vaidžiiaii 
neleidus, statulą buvo įstrigusi D. Britani
joje. Ji buvo saugoma Londone lietuvių 
bažnyčioje, apkeliavo kelias kitas bažny
čiai bei Šventoves, kcl pagaliau buvo glto- 
bojama Ncttinlglhamio Lietuvių Židinyje.

šių mėtų pradžioje, atvykęs į Londoną 
su sovietų dvasliškiių delegacija, šakių kle
bonas prel. J. žemaitis apsiėmė statulą 
nuvežti į Lietuvą. Bet Ir jam atsirado kliu 
tis: Maskvos m>uitinankai, statulą sulaikė. 
Tik po Ilgesnių derybų; t.y. po mėniesto, 
prel. J. žemaitis ir Šiluvos klebonas prel. 
V. Gdauslys, nuvyko į Maskvą, išlaisvino 
statulą ir parvežė į Šiluvą.

KOVA DĖL PAPROČIŲ
Londono di'enrašitis THE SUN pranešė, 

kad lietuvė Ida LukoSeivičiūtė, gyvenanti' 
Mexbcrouigh vietovėje, Yorkšiiro grafystė
je, pasodino neužmiirlštuoles ant savo vyro 
kapo, o Dcncasterio savivaldybė įsakė gė
les iūtauili.

Apsiafiiarojųsi našlė ipasiipriielšinio dar 
praeitą vasarą, blet savivaldybė uis reika
lauja užsėti ant kapo žolę, šį pavasarį ji 
vėl pasodino gėles, aiškilmdamai, kad toks 
esąs lietuvių itauttanlils paprotys. Savival
dybė vėl perspėjo I. Lukoševičienę, kad 
atsiųs darbininkus „tvarkai padaryti“.

Į ginčą įstkilšb Londono .populiarus dien 
rastis THE SUN, išėpausdlinęs net vedamą 
jį straipsnį, kurtame piktai puola saivival- 
iybės biurokratus. Laikraštis sako, kad 
„sodinti ant kapų gėles yra paprotys jots 
gimtinėje, Lietuvoje, ir tai yra 'nekenks
minga, net jaudinanti tradicija“. Tai ko
dėl liūdinčią našlę reikia versti laikytis 
biurokratinių kapinių administracijos tai
syklių?

NAUJA PLOKŠTELĖ
Neseniai gavome išimtiniais ir vieninte

les teises platinti Montrealio garsiosios 
dainininkės Ginois čapkaiuskienės naująją 
klasikinės muzikos dalinu ir arijų plciklšte- 
lę — albumą.

Pagarsėjusi po visą pasaulį savo aulkiš- 
to lygio koncertais. Gina čaiptkauskienė 
šiuo laiku įdainavo savo niaujadiį albumą, 
kuris, be abejo, yra nekantriai! laukiamas 
visur.

PllckStelė yra tvarkoma ir gamllnama gar 
sėjančio Montrealio lietuvių muziko, kom
pozitoriaus ir impressario Alexandre 
Stankevičiaus, vienoje ilš geriausių Kana
dos 'Studijų, Monitirealyje.

Danielius Mališka,
Vilnius Records, Montreal, Canada

pyko — taip ūmai griuvo visi jo veseliški laukimai.
— Tarara, tarara, lenda kiaulė pro tvorą, o 

pagalio nėr... žodžiai iš mano šventraščio persky
rime sekmame ir reiškia: kiaulė vis tiek įlįs, ar 
anksčiau ar vėliau, tai ar ne vis tiek pat? O aš, bra, 
ir kalamašką pasitepiau, ir Šlajus susilopiau, kad to
kioje ilgoje kelionėje nebūtų priepuolio, ir šieno 
maišą prisikimšau, ir avižų terbą prisipyliau, žino
ma, arkliui, ne nuotakai. Visa tai reikšte reiškia: 
nevažiuoti nebegalima. Pridėk čia ir mano piršlišką 
nekantrybę. Aš pasakiau.

Butkienė pirma nesakė nieko. Ir jai dabar ma
tės, kad, vieną kartą pasiryžus, jau reikia eiti iki 
galo, kaip antai akmeniui nuo piliakalnio paritin
tam riedėti lig pat apačios.

— Dievo valia, Dievo valia... Ką gi bedarysi? 
Gal gi viskas bus kuo geriausia. O žmona tau jau 
bus pravartu, pačiam ir namams. Anksti kėlęs, jau
nas vedęs, nesigrauši. Važiuok, vaikeli. Tegul Die
vas lydi tave likimo ieškoti! Gal gi viskas išeis ge
ram.. — kalbėjo pynės Butkienė, pati netikėdama 
tuo, ką sako, širdis jauste jautė, kad vargu bus kas 
gera iš to sumanymo.

Bernaičiai anksti rytą tylomis išvažiavo pas 
piršlį. Abudu susinervinę. Jonas piktai plakė arklį 
ir barės. Kazys pasidavęs vežamas kaip meitėlis į 
skerdyklą. Kazys tylėjo, kiek pasilenkęs pirmyn, 
akis nudūręs į iškeltą iš brikelio koją; ji netilpo sek
liame aukštaičių vežimo lopšyje ir tirpo.

Jonui įstrigo ta draugo Kazio poza. Jis vieną 
kartą pasižiūrėjo, antrą kartą pasižiūrėjo ir dar la
biau susinervino.

— Tai ko gi čia panirai galvą kaip arklys prieš 
dvėstinąją? Ar nemoki stačiai sėdėti!

— Stačiai... sėdėti... moku. Ar ne vis tąsią... 
— atsiliepė kažkoks duslus Kazio balsas lyg iš ana
pus grabo.

(Bus daugiau)
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Nebepažinsi
Nemunėli, Nemunėli,
Dainelių Išdainuotas, 
Aš {pribūsiu pu garsais
Per knarias banguotas.

Vakaro prieblandoje
Benamio dalių išklausysi,
Rytmečio aušroje 
Manęs nebepažinsi.

Aš galvą lenkiu, pečius gaubiu.
Benamio dalią kantriai nešu.
Prakaitą numazgoti, 
Tave ieškau — nerandu.

SAVAITGALIO PABIROS
UŽŠALUSIO VANDENS ATSARGOS
Aipie trys ketvirtąldaliiai viso (pasaulio 

gėlo -viaindens yra ledynų formotie. Vieto
mis to ledo storumas sieteia daiuigi'aiu ka£|p 
3 kim. Apskaičiuota, kad juose yra tiek 
vanicfeinisį jog prtlpildyitų šelži'ais Viduržemio 
ųūrais, arlba pakeltų pasaulio vandenų ly
gį atpilė 50 miellrų. Jeigu: tie leldynaii 'l'šitoiirtp- 
tų, tai Londonas, New Yorkas, Paryžius ir 
daugelis kitų didmiesčių būltų užitvilndyti.

Žmogaus Ikonitrolluoj amas, tų ledynų 
tiriplilnllmas galėtų būti laibai nauldiilnigas. 
Pvz.,rusai, tarėldiaimi Saivo kralšite eipile 
10.000 kalnų leldlyinų, jau svalrsto būdus pa 
maudoitii tą miilžilniilšlką užšaldyto vandens 
kielklį CentrilrJėlj'e Azijos drėkinimui.

Ledynai susildiairo, kali daugiau sniego 
išrenta žiemą, negu: ilšiliilųpsta (per vasarą. 
Žemės traulka verčila tuos ledynus paimia- 
žu, kelis cenlbilmetrus per parą., slinkti. 
1966 m. Julkonio Steele kalno ledyno judė
jimas buivo uižreigistruoitas neit 2 pėdas par 
valanldą.

Prieš 25.000 nueitų, pasSkuitiinto ledynų 
aimlžiaius meta, beivetlk visa Kanadla ir Šiaju 
rėš Euiroipa buivo ulžslilnlklta ledynų, o Pie- 
timialm puisnuituly net dalils Aiusltraliljos at
sidūrė po ledui. Kai pradėjo tirpti, maž
daug prie® 18.000 metų, susidarė daugu
ma dialbaritlilniių eiželrų.

Ledynų amžiaus lanfltotarĮplIui, daug rū
šių gyvūnų ilšniylko, bet kitiems padėjo per 
su'šąlusilas jūras ilšsilplėslti kituose konti
nentuose.

Ar bus vėl kadla kultas ledynų aimižiuls? 
Daugelis micIMsliiniinlkų įslltilkiinę, kad pa
saulio 'klimaltuli piaimialžu aitšalamlt, atelils tas 
laikas. Prie ledynų amžiaus pagireiltMnw 
prisideda ir paltu) žmonija. Milijonai tonų 
dulkių ilš fabrikų kamanų teršia atmosfe
rą, nepiraleidžiia1 Saulės spindulių ir tuo 
šaldo Žemę. Jei tas teršimas nebus sueitalb 
dytas, tai' už 50 metų žemė atšals maž
daug 4 C laipsnius. Klimatui šąlant, didės 
ir poliariniai leldų kaliniai.

Paskutinėm saivo gyvenimo valandom, 
Brežnevas paslSaūlkia Andranoivą ir saiko:

— Klausyk, drauge, mano dienos susikai 
tytos... Tu turi' geriausią patyrimą, a|tli- 
IkaJi ilgą stažą KGB tarnyboje... Tu esi 
vieniifj'Je'liis žmogus vadovauti partijai iir 
vesti liaudį į Šviesų komuinlizmo ryltojų... 
Tau palieku vadžias ir betąsą: važiuok 
pen pasaulį, ilSkėlęs raudonąją vėliavą! Ir 
šiandieni, mirties patale begulint, man ne
tikėtai kilo mintis diuciti tau pastotilniį pa
tarimą: nespausk per daug žmonių, dluiok 
daugiau laisvės, itaif jie eis kartu su ta
vim...

Andropovas nemėgsta pamokų. JIS greit 
l utraulkia Brežnevo paskutinio pasispar
dymo oraciją:

— Gerai, gerai! Nesuk sau 'galvos, Le
onidai- Maišiau kaūbėk — ilgiau gyvensi. 
Aš žinau, kaip man' tvarkytis: jeigu žmo
nės neells su manimi, — ateis pas tave.

Lenkų komunistų partijos krizė labai 
sumažino jos narių įkaičių.

Nenorėdamas likti vienas, Jaruzelskis 
nutarė pravesti naujų narių verbavimo 
vajų. Sušaukęs likusius „apamatčikius“, 
paskelbė telkias paskatinaimąsias sąlygas:

1. Kas sumas vieną narį, tas meibus bau
džiamas už nedalyvaviitaą paslkutiniidme 
pain’.ijos mitinge;

2. Kas įraišys partijon 5 narius, bus ® 
viso atleistas nuo dalyvavimo partijos su- 
s iriinktilrnuose;

3. Kas sumJCdžiOs 10 narių, tam bus ®- 
duotas liudijimasi, kad jis niielkaid saivo gy
ventame nepriklausė komunistų partijai.

Kodėl kai kuriems traktoriams leidžia
ma važinė i į darbą po kelis kilometrus?

(IK laiško redakcijai) 
Aš su ja .nutraukiau visus santykius, iš

skyrus intym’ju®.
(Iš pareiSkimo skyryboms) 

Tvenkinyje priviso karpinių žuvų, o su 
jomis — ir brakonierių.

(Iš mokinių rafiomąju) 
Kcmilsij'a patilkrilno K.T. primelžtą pie

ną ir rado jam® vandens, kurio riebumas 
— 2,2 procento. (Iš akto)

Pareiškimas: Pralšaiu man skirti pieno, 
nes esu senas ir neturiu karvės.

Rezcfliucija ant pareiškimo: NesMnti — 
turi dvi dukteris. (Iš nutarimo)

Duoti užsakymą su perspektyva kūgi
niams dantračiams gaminti avarinėje si
tuacijoje. (Iš įsakymo)

Sutvarkytas ražienų skutimas.
(Iš ataskaitai)

Pardavime negavau kojinių ant 374« 
kojos. (Iš skundų kny*<*)

„šluotos“ auksinės tainifl
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Visi, maniau, sutiksime. kad nuo -Rea
gano atėjimo i valdžia politiinis pasaulio ++++++4.+++ 
veidas smarkokai paslteiitė. Niekas jau ne
bekalba apie Vakarų broliavimągi (deitan-
tę) su Sovietais; daug kas jau ir neatsii- nančios žmonių
mena1, kad 'toks išvis yna buvęs. Politinio
subuvtmo barometro rodklė tarp dviejų 
milžinų, Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos staiga pasviro į priešin
gą pusę — iš kaimyninio subuvimo j at
virą nesantaiką ir ginčus, šiuo metu net 
neatrado, kad esamoji nesarataikia būtų
tntapa, tik atsitiktinas pereinamas įvy
kis. Plrifešingai — kalbamos nesantaikos 
šakinys labai gfflios. o šių Šaknų medis tilk 
pusiau išaugęs. Tas kas vyksta dabar yra 
visai naujas Kremliaus lošimas su nauju, 
ristoms mažai žinomu viiršiinilnku Jurij 
Andropovu priešaky. Lošimo objektas šį 
kartą ne Vietnamas, ne Angola., ne Afga
nistanas... bet pati Vakarų Europa.

Paskaičius pasaulinę spaudą, išklausius 
žymių vadovaujančių politikų kalbas, o 
vėliau, visiką suplakus 'į krūvą ir pergal
vojus, Visvcen kiek besistengtum isiaitlkin 
tl, gauni kažkokį pilną nesuderinamų prie 
šrigumų vaizdą. Išdavoje randi daug nau- 
jų Mausimų, bet mažiai atsakymų; bent 
šiuo metu, kai Ja lošimas įtik prasidėjęs iir 
dar eigoje.

Iš to, ką skaitome ir ką girdime, atro
do, kad J. Aim. Valstybių vadovaujamas
vakarų pasaulis galėtų būti laimingas ir 
gerovės pertekęs tik tada, kada J. Am. 
Valstybės turėtų bent tiek pat atoimiinių 
raketų, kiek jų turi Sovietų Sąjunga, visa 
negerovė ir blogis pasaulyje glūdi) tame, 
kad Sovietų Sąjunga turi jų šimtą o gal 
ir tris daugiau.

Bet tuo pačiu metu visi mes sutinkame 
ir žinome, kad tiek J. Am. Valstybės, tiek
Sovietų Sąjunga turi tiek daug atominių 
ginklų, kad kiekviena iš jų galėtų jeigu 
tik pradėtų, susprogdinti pasaulį dešimts
kartų.

Visi mes irgi sutinkame, jeigu tcikiia ne
laimė būtų neišvengta, tai pilnai užtektų 
pasauliui sunaikinti tik vieną kartą; juk
po to nebebūtų kam naikinti jiį 
tartu.

antru

Jdiigu taip, argi tuomet svarbu, kad So
vietų Sąjunga turi kiek daugiau atominių 
raketų negu J. Am. Valstybės? Ne.

Atseit, atrodo, kad spauda ir valstybės 
vyrai raišo ir kalba nesąmones. Argi?

Supraskime, kad gyvenamojo laiko blo
gis glūdi ne tarne, kad vienas turi atami-
nių bombų daugiau. o kitas mažiau, bet 
tame, kad tokie ginklai išvis vra. Todėl 
Reagano pirmykštis pasiūlymas „Zero 
option" buivo ir yra pasauliui vienintelė 
išeitis.

Sunaikinti pasaulį Sovietų (Sąjunga tiek 
pat nenori kaip ir J. Am. Valstybės tik 
dėl Skirtingų priežasčių — J. Am. Valsty
bės daugiau huimaniilškuimo Sovietų Sąjun
ga gi išimtinai pasaulio valdymo sumeti
mais. Pasaulį sunaikinus, nebus ką valdy
ti, net jeigu. J. Andropov ir iSlilktų gyvas.

Atominės bambos Sovietų Sąjungai yra 
antraeilės reikšmės ginklai — tilk vakarų 
pagąsdinimui. Pasaulio užvaldymui, kaip 
matysime vėliau. Sovietų Sąjunga turi ir 
nuolat vartoja kitokius ginklus, kurių Va 
karai neturi ir negali turėti.

Grįžkime prie J. Am. Valstybių prezi
dento Reagano „Zero olption“ pasiūlymo 
t.y. visiško abipusio sutarimo visus pašau 
lyje esamus atominius ginklus sunaikinti. 
Kremlius vos sulaukęs sekančio ryto pa
skelbė, kad toks J. Am. Valstybių prezi
dento pasiūlymas yra grynai propagandi
nis, beprasmiškas, nes neturi1 jokio rea
laus pagrindo ir su rūlščiiu piktumu Rea
gano pasiūlymą „Zero option“ atmetė.

Žinoma, tuo Kremlius pasaulio nenu
stebino. Bet užtai kas sekė po to nė pa
saulis, nė pats Reaganas nė jo vyriausi 
patarėjai nelaukė ir net nesapnavo.

Mes visi juk žinome, kad teroras, bai
mė, riaulšės neramuimiai už Sovietų Sąjun
gos imperijos ribų vra kasdieninis Krem
liaus vaidų maustas — juo daugiau jo ver
dama nuolat garuojančiame Kremliaus 
virtuvės katile juo tas maistas skanesnis 
ir maištingesnis.

Jokių Reagano sOūlomų pasitarimų ne
laukiant, Kremlius užsuko visas malšinąs 
savo milžiniškoje įmonėje propagandai 
-gaminti; atidarė visas tote įmonės užtvaras 
gaminamai propaganda1!, kaip degančiai 
vulkano lavai, tekėti visais įmanomais 
kanalėlis į Vakarų pasaulį. Pasekmėje įvaii 
riose vakarų Europos valstybėse įkandin 
kilo maištai ir demonstracijos, kurių nė 
.pats Reaiganas nė kitų valstybių vyrai ne
galėjo numatyti. Vakarų Europoje Staiga 
išdygo gerai organizuoto milžinišlkos eise
nos, reikalaiujianič’lOis vienpusiško atominio 
nusiginkiaivilmo, nes Sovietų Sąjunga tik 
nusigfclktavuisiias vakarų Europos niekuo
met nenorės pulti. Bet kuris tolesnis va
karų Europos ginklaviimiasis tik beretka- 

»lingei provolkuos Sovietų Sąjungą karui 
prieš vakarus ir tuo stums vakarus toliau 
i atominio karo pavojų. Tilk nusiginklavę
vakarai, gaK išvengti karo.

Ite; Šios rūšies Kremliaus .puikiai suorkest-
rnotęs propagandos aukomis tapo deja, ne yra parašiusi daug straipsnių apie Kata- 
tik silpnai tarptautinėje politikoje nusiima- | iikų Bažnyčios padėt; Lietuvoje.

minios bet ingi politiniai
aukštai išprusędidelių politinių partijų ly-
deriai, o J. Amer. .Valsybėse net Romos 
katalikų vyskupai.

To viso pasekmėje J. Amer. Valstybių 
Prezidentas Reagan pasidarė trečiojo pa
saulinio karo kurstytoju, o (Kremliaus val
dovas Jurij Andorpoj pasaulio taikos an- 
gėlu.
Kas per žmogaus išminties ištvirkimas!

Ir vilstgi šiame pasaulinio karo kurstyto
jų validmeny J. Am. Valstybių prezidentui 
nėra kito pasūnilnfitimo kai vadovauti Va
karų pasauliui ir tęsti atominio nusigink
lavimo derybas su Sovietais Ženevoje. Ne
sunku, manau., suprasti, kad tokioje su
trikusioje įvykių sandaroje šie nepapras
tai sunkūs uždaviniai darosi dar sunkesni 
ir net ar išvis pasiektam. šių abejonių ga
lutinis išS'isiprendimias (o vieną dieną jie 
turės išsispręsti) nuielms irgi vakarų, jų 
kultūros, jų vaidmens pasaulyje likimą.

šito Kremliaus pradėto propagandos 
karo siekis yra sugriauti vakarų Europos 
politinį pajėgumą. Kremlius labai gerai 
supranta kad šio pajėgumo tvirtovės va-
karų Europoje yra dvi — Vakarų Vokie
tija ir D. Britanija; abi todėl ir ytra
svarbiausi Kremliaus propagandos, šriti- 
nėjimo ir slaptas teroristinės veiktas tai
kiniai. Be nuodugnesnio įžvalgumo tafcii 
tvirtovės Kremliui vienodai svarbios — 
užtektų voenai pasiduoti, kad Maskvoje 
išsiveržusio propagandinio vulkano lava 
pradėtų užpilti vtlsą Vakarų Europą. ,

Tuo tarpu Vakarų Vokietijos tvirtovė 
atsilaikė — parlamento rinkimus laimėjo
dešiniojo sparno partijos nugalėję kaliriuo 
sius su labai maža dauguma. Birželio mėn. 
9 d. vyks rinkamai antroje tvirtovėje —
Dildž. Britanijoj. Nenuostabu tad. visa 
Kremliaus propagandos jėga ir priemonės 
sukoncentruotos šiai tvirtovei nugalėti ir 
jos valdymą paimti į savo rankas. Nesu- 
klyskime galvodama, kad D. Biltair.lijcs 
tvirtovė yra svarbesnė negu Vakarų Vo-
kietijes. D. Britanija randasi laibai svar
bioje vietoje strateginiai ir vaidina laibai 
svarbų tarpininkės vaidmenį tarp Vakarų 
Europos ir J. Airier. Valstybių. Šiuo metu 
čia vy fiesta arši rinkimų kova.

Tie, kurie mano, kad šiuo metu vyks
tanti pasitarimai tarp J- Am. Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos atstovų Ženevoje ato
minių ginklų reikalu vra pirmaeilės svar
bos būsimas tarptautinės politikes linlk- 
mei labai klysta. Sovietams bent tuo tar
pu Ženevos konferencija jokios reikšmės 
neturi. Sovietų Sąjungos atominių ginklų 
nuolat veikiantis arsenalas nėra bombos 
ar raketos,bet propagada ir teroras. Melst 
riškai vartodama tik šiuos du ginklu So
vietų įSąjunga išsiplėtė i (didžiulę pasauli
nę imperiją ir dar išsiplės. Ženevos kon
ferencija (kaip beveik ir visos buvusios 
konferencijos) Kremliui yra tik politinis 
manevras; tuo tarpu kai tikra kova vyks
ta D. Britanijoje, Libane ilr Gūetamatoje. 
Visos šfios rūšies kovos laiku nėra riboja
mos; laimėjimas nebūtinai turi būti grei
tas. Kremlius dar turi1 daug laiko iki Ki
nija prilygs Sovietų Sąjungai jėga ir žiau 
rumiu. Kada prilygs tik tuomet Sovietų 
■Sąjungos laikas pradės būti ribotas1 arba 
išvis baigsis ir Kremliaus bokšto laikrodis 
išmuš dvyliką.

•••
šio liadllko skaitytojo praliniksmintaui 

štai trumpa pasakėčia. Lenkas meškerio
ja air.lt uipės kranto, kuri teka išilgai So
vietų - Lenkijos nubežiauB. Netikėtai jis pa 
gauna aulksmę žuvelę. Ji maldauja, kad 
žvejetojas paleistų ją aitgal į vandeniį. Už 
tai ji pažada išpildyti jo bet kuriuos tris 
notas. Meškeriotojais sutinka.

„Koks tavo pirmas norais?“ klausią žu
velė. „Kad kiniečiai ateitų iki šios ulpės ir 
grįžtų aitgal“.

„Koks tavo antras noras?“ Meškerioto
jas, kiek pagalvojęs, saiko „Maino antras 
ir trečiais noras tas pats“. Žuvelė nuste
busi kiliausia: „Argi tu neturi kitokio no
ro? Kodėl tu kartoji1 tik ta viena? ..Meš- 
kericttbjas atsako: „Kada kiniečiai nereis 
per Sovietų Sąjungą šešis kartus, tai nė 
vieno ruso neliks“.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas

MIRĖ J. SAPIETS

Balandžio 4 d. Londone mirė Jomis Sa- 
piets, Latvijos išeivijos veikėjas, daug 
metų dirbęs BBC (Britų Radijo) translia
cijų rusų kalba (religinėje programoje)) 
tarnyboje.

Gimęs 1921 m. Rygoje, J. Sapi-ets atvy
ko į Angliją 1947 m. ir buvo įSventintas 
latvių liuteronų pastorium. Nuo 1963 iki 

| 1981 m. dirbo BBC transliacijų tarnyboje. 
Jo duktė Marite dirba Kęst on College Ir

K»ORM UKTWtS

Kiti, rašo
DER SPIEGEI

SEKMADIENIAIS PEPILDYTOS 
BAŽNYČIOS

Bijodama įvykių Lenkijoje pasėkos, par 
tija daro (nuolaidas Lietuvos katalikų Baž
nyčiai, sako vokiečių žurnalas „Der Spie
gei“.

Kauno Kunliigų Seminarijos studentai, 
.orėdamii atlaikyti’ pamaldas, anksčiau 
turėdavo eiti į paskaitų auditoriją anba 
važiuoti į artimiausią bažnyčią, ners už 
?0 m nuo seminarijos buvo šv. Divasčois 
oačinyčiicls pasltaitas, deja, paverstas į... 
sandėlį. Bet šilu© matu būsimiaji kuir.digai 
ir jų mokytojai vėl gaili joje melstis, at
gailauti ir garbinti Dievą.

Maskvoje valdantieji ateistai suteikė 
dar netgi didesnę malonę vienintelės Lie
tuvoje kuntlgų seminarijos teologams; pe
reitais metais Relilgilnių Reikalų Komilte- 
tetais Vilniuje leido padidinti kasmet pri
imamų studentų skaičių nuo 22 ilki 30. 
Dėl Išio leidimo seminarijos rektoriui V. 
Buitkuli, dO m. amžiaus, teko kovoti ilgus 
mietus.

Bijodami viesulo iš Lenkijos, partiečiai 
nutarė Išivelndiau) elgtis su Lietuvos tikin- 
č i alsiais ir dvasiškiais. Sovietų vyriausy
bė netgi of-iiclaiiiai' pripažino vydkiupą Vai
čių (Ibet Vilniaus vytsCouiDui Steponavičiui 
Ir vysikunuii Sladkevičiui vis dar trukdo
ma eiti savo palretlgas). Maskva- leido spau 
sdirti maldaknyges (bet draudžia jas par
davinėti knygynuose ar gatvėje), taip pat 
leido berniukams patarnauti milšitų metu, 
ir pirmą kartą leido keturiems vyskupalms 
nuvykti į Rcmą.

Noirs pagal Sovietų Sąjungos įstaitymuis 
drauldžiiaima valkus mokyti tikėti too tiesų, 
bet piereiltą birželį Lietuvos kunilgalmls bu
vo leista kai kurių pamaldų mietu vaikus 
mokytu Šv. Ralšto. Teologais Butkus pareis 
kė „Sttegliu'i“: „Per pastaruosius trejus 
metus mūsų padėtis palengvėjo. Tam tu
rėjo įtakos įvykiai Lenkijoje“.

Sovietų Sąjungos komunistų partija 
Lietuvos 2 min. tikinčiųjų (iš 3,3 min. 
bendro gyventojų elkaičiauis), iš kurių kas 
dešimtais yra lenkas, mato pavojingą pa- 
silpriėšilntoo potencialią — kaip ir kaimy- 
ninėje Lenkijoje įgilus tikėjimas kartų, su 
nacionaliniais jausmais yra nukreiptas 
priielš nusus.

Dviejų štatų metų laikotarpyje Lenki
ja ir Lietuva sudarė vieną valstybę; r.uio 
19-20 m. iki 1939 m. Vitaliaus kr.alš|tas irgi 
priklausė Lenikijai. Abi tautas sieja vie
nas tikėjimais, kurį vokiečių ordino rite
riai atnešė į Lietuvą — o dabar joje yna 
pati aktyviausią katalilkų Bažnyčia So
vietų Sąjui-gojė.

Lietuvą su Vitaliaus kraštui, kaip ir ki
tas dvi Baltijos valstybes, Latviją ir Es- 
r.iją, Sovietų Sąjunga aneksavo 1940 m. 
Net ki 195'3 Lietuvos- ipartizanai priešino
si .ateiilviiams. Dar llr šiandien dauguma lie 
tuvių nteitoleruloja. rusų, sudarančių 8,9% 
bendro gyventojų slkaičiiaus. „Kai mes .au
tobuse kalbame savo kalba“, sako vienas 
rusų technikas Viln-iėj-e, „iš lietuvių daž
nai girdime plilktuis žodžius.“

Lietuvoje, kurioje komunistai vaido tik 
vienus metus ilgiau negu Rytų Vdkieti- 
ioje, Saliai propagandinių partijos plaka
tų stovi katalikų bažnyčių boOošitaiiį šalia 
sovietų kareivių — dvasiškių sutanos ir 
moterys su rožančiais, valstybinėse pa
veikslų gaderiljOse, 'šalia socialistllnio rea
lizmo., kabo Kristaus ir Marijos paveiks
lai. (!?.)

Vienas iš CK sekretorių, ukiraiiindietis 
Dybenko, nusiskundė, kad, pvz., viename, 
rajone 82% naujavedžių buvo sutuokti 
bažnyčiose ir 90% visų naujagimių buvo 
paikiriklšlbyta.

600 IXetuivols bažnyčių sekmadlieniiaiis 
būna perpildytos. Pastaruoju lalikiui i- i as 
vis dažniau eilna jaunimas — didelis rū
pestis partijai, kurį ji neseniai išreiškė 
■partijos laikraštyje „Sovfetskaja Litva“, 
norėdama altbauiginti jaunimą nuo Baž
nyčios, ji pareiEkė, kadį neva, 248 kunigai 
beradradiairbiavo su vokiečiais. -Partij-cs ly
deris Griškevičius priminė mokytojams 
jų švenčiausią pareigą — vaikus aiulkiėti 
ateizmo dvasia;

Kunigai, kurie vaškus moiko religijios, 
xa:(p 'ir visoje Sovietų Sąjungoje vra- tei
siami. Už ateizmo pavadinimą „dvasiniu 
tautų žudymu“ profesorius Skuodis, Hel- 
sir.lkio komiteto narys, buvo nuteistas sep 
tynpriems metams kalėjimo ir penkiems 
metalms tremties. 1981-1982 m. (buivo nu
žudyti trys kunigai; liiuidininkiai pasakoja 
matę, kaip vielną kulnigą keturi vyrai pa
stūmė po (praivažiuojančliu sunkvežimiu. 
Panašiu būdu žuvo 12 iš 120 kunigų kai
myninėje Latvijoje.

Šių metų sausio 26 d. už „antivalstybi
nę veiklą“ buvo suimtas 57 metų amžiaus 
kunigas A. Svarinskas. Jis buvo ■ įkūręs 
„Komitetą Tikinčiųjų Teisėms Ginti“.

Tikinčiųjų tai nebauigitna. Jie rašo pro- 
resto raštus. pvz„ prieš naujų bažnyčių 
statybos draudimą. 1978 m. tiktatieji su
rinko 148 000 paradus ant prašymo ralšto 
Brežnevui1, kuriame reikalaujama, kad t£- 
kintiėsėems vėl būtų grąžinta, valdžios 
atimta, KOačpėdos bažnyčia.

466 ilš 522 Lietuvos katalilkų kunigų E>a- 
ra«ė rezoliuciją, kurtoje nurodoma tiky

bos įstatymų prasižen-gilm'as su Evangeli
ja, bažnytine teise, soviėtine Konstituci
ja ir Helsinkio Akto nutarimais. Kunigai 
joje reėlkala.vo, kad valdžia nesikištų i 
Bažnyčios reikalus, kad būtų leista ligo
ninėse mirštantiesiems suteikti paskutinį 
palaiminimą, kad Vilniaus katedroje vėl 
būtų leista melstas ir būtų padidintas se
minaristų skaičius.

Pogrindžio leidinys „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika“ praneša, kad viena 
mokytoja dėl tikėjimo buivo atleista ilš dar 
bo; Stanelytė už dalyvavimą religinėje 
procesijoje buvo nuteista trejiems mietams 
kalėjimo it. kad bažnyčios personalas vie 
toje įipIraEito tarifo, 4 kp. už kilovatą, tu
ri mokėti 25 kp.

Už „Kronikos“ platinimą Sadūmaiiitė Hel 
sinki© metais (1975) buvo nuteista 6 m. 
lagerio. Po ilšėjiimo lai'svėn ji gyvena pas 
savo brolį Jeną, kolūkio pirmininką. Pra
ėjusių metų spalio mėn. KGB jų namuo
se paldarė knatą ir iš 6 mietų seserėčios 
Marijos atėmė žaislą, nuspalvintą nepri- 
klauscimios Lietuvos vėliavos spalvomis.

Milicija ir saugumas būgštauja patrio
tizmo ir tikėjimo sąjungos a la polonaise 
(pagal Lenkijos pavyzdį). Praėjus pusei 
metų nuo 1956 m. neramumų Lenkijoje, 
Kaune įvyko riaušės. Dviem metais vėliau 
po 1970 m. lenkų sukilimo Baltijos pajū
ryje, Kaune susidegino devyniolikametis 
R. KaCianita, po jo laidotuvių tūkstančiki 
jaulr.iuiolių skandavo „Laisvę Lietuvai“ ir 
apmėtė padeigaimiosiomis medžiagomis 
miesto partijos komiteto pastatą. 19'60, 
1975, 1977 ir pereitų metų rugsėjo mėn. 
futbolo mėgėjai dainavo patriotines dai
nas.

Ateistinės propagandos šefas šepetys pa 
žįstąs klierikais, kurie teigia, kad įtik ka
talikų Bažnyčia gali išsaugoti tautines 
lietuves vertybes, jos kultūrą ir vienybę. 
Vienais teologas pareikš „Sipiegelio“ ko
respondentui, kad kai kurie jaunuoliai ir 
jaunuolės mato Bažnyčioje tautos simboli. 
„Dėl to kaltas užsienis“ — piktinosi1 Re
liginių Reikalų Komiteto Vilniuje pinminin 
kas Juozėnas — „kiekvieną išelšltadieniį Va 
tikano Radijas siunčia pusvalandžio prog
ramą lietuvių kalba jaunimui Jose dau
giau kalbama apie disidentus negu apie 
Dievo žoidlį.“

Sekančiais metais Lietuvos katalikai 
mmi Išv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, 500 
m. mirties metines, o 1987 m. — 600 m. 
krikščionybės Lieltu'voje įvedimo sukaktį. 
Ta proga Popiežius Jonas Paulius II norė
tų ir Lietuvos žemę pabučiuoti. Gal būt, 
todėl Lietuvos Bažnyčios aulklštesniedi dlva 
siškiai stengėiasi išvetoigti didesnių konf
liktų su komunistais. Kunigas V. Butkus 
pareiškė: „Mes nenorime kištis į politiką". 
I.ieltulvos aukStesnieji kunigai laiko lenkų 
kunigijies palgalbą „Sclidamosc“ nevyku
sia. „Jie daugiausia kalba tik apie Lenki
ją, o ne apie Dievą“ — pasakė ®v. Raf ae
llo parapijos Vilniuje kunigas A. Dilys.

Savo neutralia pozicija šie dvasiškiai 
tikisi siulau'klti iš valdžios daugiau nuolai
dų. Vis dar trūksta Biblijų ir teologinės 
literatūros lietuvių kalba, 129 parapijose 
nėra kunigų, kunigams neleidžiamai ap
lankyti kalinių.

Tuo tarpu Bažnyčia patraukia į savo 
pusę vis daugiau žmonių ir tikintieji no
riai ir dosniai aukoja; Kai valdžia grąži
no tikintiesiems šv. Dvasios bažnyčią prie 
Kauno kunigų seminarijos, be didelių sun 
kūmų buvo suaukota milžiniška sumą — 
virš milijono markių, — salk© „Der Spie
gei“ korespondentas.

PREKYBOS AUTOMATAI
Kas ir kada išrado pirmąjį prekybos au

tomatą? Žinynuose rašomi®, kad tali buvo 
anglas P. Tvaritas, įrengęs automatą smul 
kioms prekėms 1855 m. Londone.

Tačiau archeologiją teigia kitką. Tre
čiąjį mūsų eros dešimtmetį Ferė saloje, 
kasinėjant Apolono šventyklą, buvo ras
tas ..švęsto vandens“ pardavimo automa
tas, kurį sukūrė senovės graikų matemati
kas, mechanikas ilr išradėjas Heronas Alek 
sandrietis. Tai buvo aukų dėžė, kurioje 
.tilpo indas monetoms ir .švęsto vandens“ 
ąsotis. Tarp indo ir ąsočio būta sverto, 
kurio Vienas petys kaip kumštis užkimš- 
davo arba atkimšdavo ąsoti. Kitas petys 
— sugaudavo į plyšį metamas monetas. 
Nukritus monetai ant peties, gris netekda
vo pusiausvyros ir nulinkdavo, moneta ris 
davosi į aukų indą. Pet tą laiką, kol sver
tas atgaudavo pusiausvyrą, šiek tiek „švęs 
to" vandens ištekėdavo į pastatytą puodeli.

įdomu, kad pats Heronas rašė, jog šį 
prietaisą jis tik patobulinęs. Pasak jo. iš
radimo teisė priklausanti „išmintingiems 
Egipto žyniams ir nagingiems Aleksandri
jos amatininkams“.

Rusijoje pirmasis prekybos automatas 
pasirodė 1856 m. Jis buvo pastatytas vie
noje Naugardo cerkvių žvakėms pardavi
nėti.

Prekybos automatai plačiau pradėjo 
pl iiqtii paskutinį praėjusio amžiaus dešimt
metį, kai Niujorke atsirado kramtomosios 
gumos, cigarų ir priemiestinių gdežinke- 
ių bilietų pardavimo automatai.
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KONFERENCIJOJE
Kovo 28-31 d. Bazelyje, Šveicarijoje, 

įvylkus'joje tarptaiuitrinėje .architektūros pa- 
minlklų apsaugos ir restauravimo kongre
se dalyvavo LTSR kultūros ministro pa
vaduotojas Jonas Glemža.

Kongrese dalyvavo penkių kcnlbinientų 
atstovai (240 diallyvių iš 40 šalių, tarp ku
rių J. Glemža buivo Sov. Sąjungos atsto
vas. Jis supažindino kongreso dalyvius 
kas patainklų apsaugos Ir restauravimo 
srityje .dirbama Rusijos, Armėnijos ir Pa
baltijo respublikose.

Baigiantis kongresui, pripažinta, kad 
naudinga yra keistis mintimis apie restau
ravimo būdus ir persipelktyvas. Nutarta 
po trejų metų vėl susirinkti.

DVYLIKTASIS LAUREATAS
Balandžio 26 d. Kauno šilko fabrike (P. 

7 i berto kombinate) įvyko literatūros va
karas, kuriame buvo įteikta .premiją, ra
šytojui A. įBučiul už romaną „Tik priešas 
tavo priešams“.

Fabrikas įsteigė literatūrinę (premiją 
1971 mietais ulž prozos ir public išlikos kny
gas darlbinitnCdEka tema. Ligšioi tas pre
mijas yra gavę E. Mieželaitis, J. Baltušis, 
J. Dovydaitis ir kt. Dvyliktuoju laureatu 
tapo ralšlytoj'as A. Bučys.

POETO K. VANAGĖLIO SUKAKTIS
Balandžio 27 d. sukako 120 metų, kai 

gimė poetas Ksaveras Vanagėlis - Salka- 
lausloas. Tą sukaktį prisiminė Julius Bū
tėnas Vilniaus savaitraštyje „Liitercltūra 
ir menais“.

Ksaveras Sskalauskas gimė 1863 m. ba
landžio 27 d. Kalesninkuose, Simno vis. 
Baigęs Veiverių mokytojų seminarija., jis 
nu© 1883 m. miclkyljavo pradžios miokylklo- 
se Lietuvoje ir Lenkijoje. Dirbdamas Var
šuvoje, ilgą laiką buivo Keltuvių draugijos 
narys. Mirė 1938 mi„ palaidotas Vilniaus 
Rasų kapinėse.

Jis raiše apsakymus, vaizdelius ir eilėraš 
čius. Kai kurie jo eilėraščiai virto popu
liariomis liaudies dainomis, kaip „ Kur 
banguoja Nemunėlis, kur Šešupė miela 
plaukia“. 1921 m, „Švyturio“ bendrovė, 
Kaune, buvo Išleidusi jo raštų riir.lklir.lį .

NAUJA SENŲ DAIKTŲ PARDUOTUVĖ
Vitaliaus senrtmi'estyje (J. Garelio 14/ 

16) atidarytas pirmas .antikvarinis daiktų 
komisas, kuriame bus prekiaujama senais 
įbrangiųjų metalų, krikšltolo bei porcelia
no dirbiniais, taip pat paveikslais bei se
nais liau.iies meistrų kūriniais.

BĖDA, KAI INĖRA ARKLIŲ
„Valstiečių laikraščio redakcija gauna 

daug laužikų, kiurie skamba maždaug taip:
„Gyva bėda pavasarį, kai reiklia pasodin 

ti bulves, vėliau išpurenti tarpueilius, — 
rašo Plungė rajono Varduves kolūkio Ge
čą ičių brigados kolūkiečiai. — Nors bri
gadoje yra arkflių, tačiau suriku jų gauti'. 
Mat arkliai priskirti atskiriems kolūkie- 
čiems, o iš jų ne visada prisiprašai. Taip 
ir uždarbiauja arklių laikytojai, kartais 
net išnuomoja ūkio arklius kaimyninio 
Mažeikių rajono S. Nėries kolūki© žmo
nėms.

IR PINIGŲ NĖRA
įsikūrę kaime, nusipirkome tris parše

lius, juos išauginome, nupenėjome. Du 
penimius nutarėme parduoti „Laisvės“ ko
lūkiui'.

Vasario pradžioje kolūkio -atstovas priė
mė sutartas kiaules ir pažadėjo per dvi — 
tris savaites už jas pervesti pinigus.

Praėjo mėnuo, o pinigų kaip nebuvę. 
Paskamlbinau kolūkio vyr. buihaiteriuii. šis 
pažadėjo, bet pinigai iki šiol nėra pervesti.

E. Bačiliūnienė
Kupitkio rajonas, Rudilių km.

VĖJAIS PALEISTOS LĖŠOS
J. Zaleckis raišo TIESOS redakcijai:
— Keliu Šiauliai—'Šilėnai važiuoja ne

maža autcmalšinų. Kelias nelygus, duobė
tas. Daugėlos vairuotojų šiuo ruožu kas
dien važiuoja po kelis kartus. Ir beveik 
po kiekvienes tokios kelionės tenka remon 
tuoti mašiną. Jeigu kas paskaičiuotų, kišk 
išleista pinigų mašinų remontu.i, tikriau*- 
šiai už juos galima būtų nutiesti ne vieną 
tokį naują kelią...

DARBO VETERANO MEDALIS
Prieš devynerius metus Sov. Sąjungoje 

buvo įsteigtas „Darbo veterano“ medialis.
ši medalį gali gauti kiekvienas sąžinin

gai Irt pensijos dirbęs žmogus. Laigi šiol 
Lietuvoje tokį medalį vra gavę 234.480 
žmoniių, bet viešnias nusiskundė jo negavęs.

V. PliMškevičiuiSį Aukščiausios Tarybos 
apdovanojimų skyriaus vedėjas, paaiški
no nuskriaustam Broniui Pagojui:

„Žarėnų Latvelių tarybinio ūkio par
tinės organizacijos sekretorė A. Michailo- 
va, paliejus i medalį į seifą, išėjo nėštumo 
ir gimdymo atostogų ir medalį pamirSo“. 
Gavusieji medalį turi privilegijų.

Darbo veteranai pirmiausia aprūpinami, 
šienu ir malkomis, nemokamai naudojasi 
ūkio transporto ir elektra, jiems teikiamos 
i-r kitokios lengvatos.
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KALENDORIUS 1983 M.
V, 21 — DBLKB Pavasario sąskrydis. Mo

tinos Dienos minėjimas ir solistės Ro
mos Mastienės koncertas Nottinghame

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

Lenkijoje.
VIL23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla 

Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

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

VIII. 29 — mokslo metų pradžia Vasario 
16d Gimnazijoje,
Hueijteniefld, VFR.

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

DBLS SKYRIŲ VEIKLOS 
SUSTIPRINIMAS

DBLS Centro Vaidyba jaučia reikalą 
sustiprinti DBLS skyrių veiklą. Tuo tiks
lu yra numatyta aplankyti visus skyrius.

Cetolbro Valdyba sielkis arčiau susipažinti 
su skyrių valdybomis ir nariais ir ateity
je palaikyti su jais tampresnius ryšius;

Susipažinti su skyrių vietinės veiktas 
aplinkybėmis ir galimybėmis; ištirti narių 
pažiūras ir pageidavimus kultūrinėj ir po
litinėj srity, ir suderinti Centro Valdy
bas pagalbą Skyriams.

Pageidaujama, kad atsilankant CV na
riui skyriuose ku>o daugiau narių ir susi- 
lįdomavusių dalyvautų tame susirinkime. 
Šitie susirinkimai bus skelbiami iš anks
to.

Londonas
METINIS KLUBO NARIŲ 

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

klubo salėje yna šaukdamas mėtinis Sporto 
ir Socialinio klubo namių Susirinkimas, 
tauriame bus padaryti klubo veiklos pra
nešimai, pasiūlyti kai kurie klubo įstatų 
pEtkelit'ilmai ir renkama klubo valdyba 
1983/84 mėtotas.

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

MUZIKOS IR PANTOMIMŲ VAKARAS
Gegužės 14 d. Londono teatre „The 

Place“ sėlkarflnlgaii pasirodė jaunieji lietu
vių meninir.ikiai. D. Britanijos Lietuvių 
Jaunimo S-gcs suruoštas vakaras sutrau
kė apipilnę teatro salę publikos, kuri pa
siklausė lietuvių komlpozitorių muzikes ir 
pasižiūrėjo pantomima meno.

Vakarą pradėjo Kanadoje gimusi lieitu- 
vaštė Živilė Roche, diplomuota dramos ar,, 
tirtė, 'kuri dirba Lotodcno Kairaiffikame 
Shakespeare teatre ir dažnai pasilroido te
levizijoje. Ji gerai kalba netik ar.igli’fcai, 
bet ir lietuvUIlkail Jauna artistė’ pristatė 
kitus lietuvius meninitalkms, kurie atliko 
visą vakaro programą: pianistę Ralmintą 
Laimįosatytę - Koltais, atvykusią 18 Ham
burgo, Ir par.tcimilmo aktorių Žigitoanitą 
Bar.lelvilčių, atvykusį ils Paryžiaus.

Raminta Laimplsatyitė-Kollars, neseniai 
grįžusi iB koncertinės kelionės no JAV, ir 
netrukus važiuojanti į Pietų ' AmarStaos 
kraštus, virtuiozKkai pagrojo, fertėpijohu 
M. K. Čiurlionio, F. Bajclro Hr N; Bacevi
čiaus kūrinius. Ji talilp pat palydėjo imi 
provizuota muzika Ž. Banevičiaus' 'valdyk 
bą.

Žiigfanantas Banevičius,: baigęs Vrl.-Jty- ■ 
b:nę dramos. ir pantomime mokyklą. KaUi 
ne .ir, studiėaiVęs’seCnės' mdna a Paryžiuje; 
Londono teatre pasirodė su1 keiilaiS'iviafal 
delnais: peteliškė, medis, rauda, skrydis, 
Žilvinas tir kitais; i Wltfierisū!žaivUj3>fift®k to 
meno mėgėjus, .pat irtltųo&,.;įęįĮyięij.jpji^ 
šį vaidybos meną ąjencjęjpi'Rm^.fkąįęt^.ųcJ

Abiejų . liet. , piepininkju., , ^įiiroąįym;as 
Ųondon^ teaitęo.fscąnoje jJxjiyoi' .palčfdątąis 
|ams, ^olpd'įsmegiltįiia fi jp. j.'tyįyoj
not: ' gėlėmis., , . z j,3tj

. Šio, stpejkltąljęįio ■rųo^imu,Kiaųgį®Ųljip'i Rū
pinosi DBLS, Srgos, pirm.,. Vįįigs• J?ų<)dž!įūn 
na,s. Jam taCflęipdąąĮlfaai^ojkįiį,į<o(n|dt9®p.,.TligtI 
jaųnuotilai’ilr ,daili, pipnią, Gaipuitj^.j^mj-Ios 
skulptūrai lžį/bįniiįĄ^-bųVĄ3 igrtąt
tytą (teatrou foyiėį', Artimai-,jp?pjrpl^i{B« 
iiępĄęirpė (joQrf<0 įįon|prg!rp., yiąaiįrfajtkiteįįfliią 
pelnais skžnialmąs jiaunipio, Jdl0le5'SISWS» 
yyfcs^čj^s jf.-kppiįsepą,; -iSįplįąįoUjnlsc patfflnig 
M- > ■ i • i , ■ rū C;.u 'J; u i
. pjidaį'ausiaą Londopp,; ^ięnr^šitiąf cThS 
DAILY TELEGRAPH:,'CV.16.\. jdėioi te«tr.ė 

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negražinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai Redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

kritiko K. Sorley Walker straipsni „Lithu 
anian symbolism“, kuriame D. Britanijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos suorganizuo
tas spektaklis įvertinamas gan palankiai. 
Kiek santūriau kritikas pasisakė apie pia
nistės R. Lanclpisatytės pasirodymą.

Visi liet, kompozitorių kūriniai, kuriuos 
ji skambino, — sako kritikas, — buvo 
per trumpų kad įvertinus jos sugebėji
mus. Beit ilgesnį kūrinį — V. Banevičiaus 
„Meditacijas“ — ji pagrojusi jausmingai 
ir įtikinančiai.

Straipsnyje kiek plačiau buvo pasisaky
ta dėl žigimanto Banevičiaus vaidybos, 
ypatingai gerai buivo įvertinti jo „nepra
šyto svečio“ ir „marionetės“ numeriai.

J.V.

LIETUVOS VARDAS GARSINAMAS 
ĮVAIRIAIS BŪDAIS

Mes dažnai darome klaida, garsindami 
Lietuvą ./.ikimtiesiems“, tai yra tiems, ku
rie labai gerai pažįsta mūsų reikalus, ir 
giriamės, kad labai daug nuveikėme. Tas 
irgi reikalinga daryti, bet nereikia perdė
ti Mulms nereikia įtikinėti latvius, estus, 
lenkus, ukrainiečius ir kitus, bet svarbiau 
šia įtikinėti tuos, kurie galvoja, kad drau
gas Andropovas yra džentlemenas, nes jis 
mėgsta gerti viski ir klausytis moderniš
kos muzikos. Teks vyras,, sakoma, negali 
būti blogas žmogus.

Tekį galvojimą sudraskė į šipulius Ma
rile Sapiats iš Kęstom Ccūlege pereitą sa
vaitę St. Matthew's parapijos salėje,' 
West Norwood, Londone. Padkiaitininkė 
pradėjo nuo Markso, Lenino, Stalino ir ki
tų ir priėjo išvados, kad asmenų pasikei
timas Kremliuje nepakeičia žiaurios be
dieviškos sistemos.

Paskaitos tema buvo „religijos būklė 
Rytų Europoje“, bet, žinoma, mums mie
la Marite Sapiets daugiausia kalbėjo alpie 
Lietuvą ’r naudojosi Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiomis Kronikomis. Paskaita buvo 
išgarsinta apylinkėje esančiose rarapijo- 
:e, katalikų ir ne katalikų, ir St. Mat
thew's parapijos salė buvo pilna klausy
tojų, jų tarpe parapijos klebonas kum. J. 
Devane, jo padėjėjas kun. D. Stack ir dia
konas R. Beresford, kuris šiam susirinki
mui pinminir.lkaivo. Paskaitą suiruolšė Jus
tice and Peace Group (Teisingumo ir tai
kos grupei, kurios pirmininkas yra taip 
pat tarptautinės to paties vardo komisijos 
sekretorius.

Paslkaitininlkė, Marite Saipiets, daug ži
lių pateikė apie Bažnyčios persekiojimą 
Lietuvoje, vyskupų ištrėmimą, Suinigų 
areštus, Klaipėdos bažnyčią, neleidimą 
mokyti vaikų tikybos, slaptus krikštus ir 
vedybas, o taip pat" slėptą kunigų sę'mi- 
ni.riją. Anglams tai buvo akių atidarymas. 
Sakau 'an'glatas," neš klatišytojų eilėse'be 
snglų 'ir sičių,1 4iii9ortik1 Viena's ' lietuvis, 
venas ’lenkas 'ir viena Čėkoslo'vaike1. kųik 
Liznos sesuo. Kun. Lima; ktlr'is dabar dar 
tebesėdi kaCėjime~až’“tilkybos laisvės gy
nimą, turėtų būti, paleistas birželio 13 d. 
šios aipflbWefe' 6®il^as'fr-'pArapijiečiai su
dėjo užtenkamai pinigų, kjad. galętų .. jam 
n’nįiirlibti ’hutęlrAioSilį,'kai jis %'us. paleisiąs 
iŠ’ kildjinid.? ‘ "*. ;‘J*' ' ; f
! G'al ^dari keikia pr’iėfėti,’ kad’,'apie 40 Šit. 
Matthew's .'par^įiiiiecių ‘raišo .laiškjus’, yie- 
nūbibkai. šąžiffės' l^isvys kąiįpių, Lię'tuvoję.

' I f,’ | '„’’EA“;'^orespondenfas

' ' ’IšVYKO/iA.’ 'DAMBi|ĮU^AS:;'
Kui:’į 'laiką 'įkndpnę, djnbęą, ir tarnybos 

reikalais vjaHn^j^s, jįo , pasaulį. - Antanas 
tfamfciriiūhai^ neseniai pėrsįikėHė dirbti , į 
Nęw Ybrlk^. Yen’jįs ir aippjgyivenp.

Hanchesteris -
■ ’’ ' r’’ MOTINOS (MINĖJIMAS
.■ Gęguyės 8 d.. Manchesterio ir apylinkės 

skaųitai-ės surengė M. lietuvių klube Mo
tinos minėjimą, kuriame dalyvavo d'auig 
vigtes ,ir atvykusių iš tciliau žmonių.

Pąslkallta-i stalą ir vieną tam reikalui 
skirią kėdę puošė gėlės, trys lietuviškų 
spalvų. degančios žvakės bet žalios šakos 
su lietuvišku, kaspinu. Papuošta kėdė re
prezentavo motiną Lietuvą, kurios vaikai 
esame mes visi.

•Minėjtaią ,atidarė ir pravedė s. A. Jaki- 
malvičllŲls, kuris pakvietė visus pagerbti 
tylos minute visas mirusias motinas.

Paskaitą skaitė H. Vaineikis, kuris ga
na vaizdžiai nusakė motinos meilę salvo 
valkams, rūlpesčilus ir vargus, kuriuos 
joms teko pakelti nelengvame mūsų tau
tos kelyje ir nepalankiose gyvenimo sąly
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gose. Už motiną, kaiti išsireiškė prelegen
tas, nėra arftimdsr.iio asmens, globėjo. Ji 
yra užsitarnavusi amžino paminklo. Pa
skaita buvo pakartota aimgl'lškal1.

Po paskaitos I. Gerdžiūnienė ir M. Mi- 
liauisMeinė paidckūamaivo po eilėralštį. pri
taikytą motinos dienai.

Visos atsilankiusios motinos ir kai ku
rie tėvai buvo papuošti' gyvomis gėlėmis, 
o moterys ir sveikinimo kortelėmis.

Po programos visi buvo paivaiiišitati' šal
tais užkandžiais ir šiltu gėrimu. Visi links 
manosi! iki vėlaus laiko.

ps. I. Geirdžšūnėenė už gėles surinko 8 
svarus, už ką aukotojams taria skautišką 
ačiū:

Ta pačia proga skaultai-ės nuoširdžiai 
dėkclja paslkiailtlilnlbkuii už gražią paskaitą!, 
visliems atsilalnlkiusfems į minėjimą, kiu
riui už patalpas ir visiems tiems, kurie 
vienokiu ar kltclkiu būdu prisidėjo prie 
šio miinėjrJmo praivedimo ir pasisekimo.

A. P-kis

Mansfieldas
„GINTARAS“ PAS LATVIUS

Balandžio 21 d. M'ansfieldo lenku socia
linio klubo patalpose įvyko latvių sporto 
šventė. Kurioje dalyvavo sportininkai ils 
Nottinighamo, Donkasterio ir Lesterio.

Po sporto varžybų įvyko vakaronė, ku
rioje dalyvavo ir pradžiugino latvių vi
suomenę lietuvaičių „Gintaro“ duetais iš 
Nottinighamo, kurio sudėtyje dainuoja 
Brigita Mesiliūniieinė-Bishap ir Genovaitė 
Kučinislkienė.

Dainininkės širdingai pasveikino spor- 
tinirtkiuB, Latvijos Bendruomenės skyriaus 
narius, šilčiausi žodžiai nuskambėjo Lat- 
zijes ir Lietuvos adresu už laisvą ir švie
sią tų tautų ateitį.

Programa buvo atlikta trimis kalbomis: 
anglų, latvių ir lietuvių, tad kiekvienas 
vakaro lankytojas liko labai patenkintas 
ir duetui buvo skirti gausūs ir šilti aplo
dismentai.

NuioEirdžiiai dėkojame Nottinighamo lie
tuvių kolonijos meninėms pajėgoms, ku
rios jau ne kartą koncertavo latviu visuo
menei. Reikia tikėtis, kad ir ateityje bū
sime jų nepamiršti ir aplankyti.

Su gilia padėka
Latvių, Bendruomenės skyriaus valdybos 

pirmiininlkias Alfonsas Klevą

Njttinghamas
DBLK BENDRIJOS SĄSKRYDIS, 

KONCERTAS IR MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS NOTTINGHAME

Gegužės 21 d. 30 Bentinck Rr., Nottilng- 
iame, minėjimas prasidės punktualiai 
'.7.30 vai. 6v. Mišdomiis salėje. Pamaldas 
laikys loan. V. Kamaiitis, pamokstą pasa
kys (vitetoj paskaitos) kum A. Pucė. Per 
pamaldas giedos solistė R. Mastdenė, 
;r V. Gasparienės ved. „Gintaras“. Meninį 
dalį išpildys solistė R. Mastienė, papildant 
Notitiinighamo, Derbio ir Gloucesterio jau
nimui. šokiai tęsis lilki vidunakčio, veiks 
baras, loterija ir dailės rankdarbių, filite- 
iijos, skautų, spaudos paroda.

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

DBLK Bendrijos C. Valdyba

Liet. Sodyba
Tradicinio D. Britanijos lietuvių meti

lo Sąskrydžio įSodyboje programa.
Penktadienis, gegužės 27 d.
Atvyksta savatligalio atostogautojai su 

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

kambarius savaitgaliui ir ėksikiursijios iš 
.diairichesterio, Bradfordo ir kitų kolonijų.

Pietūs 13 vai.
Vakarienė 19 vai.
Šokliai 20.30 vai.
Būras veiks iki 2 vai. ryto.
Sekmadienis, gegužės 29 d.
Atvyksta visto® kitos ekskursijos ir pa

vieniai aisi.Ti>enys.
Palmialdos 11.30.
Pietūs 13.00.
•Tarybos posėdis 14.30.
Meninė programa 16.00. 
feokial 20.00.
Pirmatliens, 30 gegužės.
Pusryčiai ' 8.30.
Pietūs 13.00 vai.

• Tiems, kurie ketina nakvoti Sodyboje 
zieihą arba dvi naktis, patartina atsivežti 
mil&gmailšius arba kitokius šiltus uižsiklo- 
jirnus.

Olandija
CIVIS IR „DAINA“ ROTERDAME

Po praėjusios su dideliu’ pasisekimu S. 
Civinslkio kūrinių oaredos Amsterdamo 
Universiteto Bibliotekoje Civiso antistali- 
nistinės karikatūros sulaukė naujos svetin 
gos pastogės didžiajame uostamiestyje 
RctEirdlame-, jaukiame W. Pieterse knygy
ne. Į Civico vernisažą Roterdame atvyko 
Olandijos lietuviai su savo pirmininke M. 
van iSĮpanje — Augustaityte. Apstu buvo 
pačių roterdamiečių — renginys vyko 
„AIDA“ persėkiaj amiemis meno žirnienėms 
remti dešimtadienio rėmuose. Atsilankė 
ir Olandijos estų bendruomenės atstovė 
D. Kilkkert-Konno.

Meno popietę atidarė Roterdamo Meno 
Renginių įstaigos vardu nenuilstamas di

džiųjų kultūrinių manifestacijų organiza
torius M. Mooij. Pabrėžęs Civiso kūrinių 
išliekamą svarumą, jis trumpai išnagrinė
jo parodos katalogą, 'kur dr. M. van den 
Heuvelis glaustai apžvelgęs trijų Baltijos 
kraštų likimą, o prof. K. van Viringas 
įvertinęs Civinskio karikatūrų meninę 
politinę reikšmę. M. Mooij 'šiltai paminė
jo I. Keplamo darbą šią parodą ruošiant 
ir 1980 m. asistuojant poetui Venclovai Po 
etrv International Rcterdamo festivalyje.

Programos pradžiai — pirmą kartą Ro
terdame -- pasirodė „Daina“. Darniai ir 
skambiai1 skrido lietuviškos melodijos, su 
didele meile ir nuovoka atliekamos jau
nųjų olandų. Paskutiniu metu ansamblio 
programa žymiai papildyta^ kai kurias 
dairias naujai aranžavo choro vadovas1 P, 
de Boer. Pasirodymą įrėmino šmaikštus 
kenferamsas, pamaišytas vieno iš „Dainos“ 
kūrimo iniciatorių Jano Sleumerio.

Dainilninkams smagiai plota. Po to Olan 
dijos lietuvių bendruomenės ir pačios 
„Dainos“ vardu I. Kaplanas įteikė Marti
nui Mooij P.P. Rubenso — galima sakyti, 
lietuviškojo piešinio meninę reprodulkci- 
ja. Tai yra genialiojo flamandų dailininko 
titulinis lapas Vilniaus Akademijos profe
soriaus ir Popiežiaus Urbono VIII poezi
jos premijos laureato M-K. Sarbievijaus 
Lirilkai, išleistai 1632 m. Antverpene. Dė
kodamas Martinui Mooij už jo vertingą 
ir nuoširdžią paramą persekiojamųjų Pa
baltijo tautų kultūrai, I. Kaiclanas pabrė
žė, kad tuo tęsiamos taurios tradicijos — 
didžiojo Erazmo Roterdamiečio ryšiai su 
Lietuvos humanistais' ir flamandų meno 
korifėjlaus dėmesys Vilniaus dainiaus 
knygai.

Po pertraukos olandų poetai skaitė Af
rikos ir Pietų Amerikos persekiojamųjų 
literatų kūrinių vertimus. Programą pa- 
kyliai užbaigė čekų dainininkas — disiden 
tas Jaroslavas Hutka, pats s>au pritarda
mas gitara. J. Budreika

Vokietija
MOTINOS DIENA iLUEt,ECKE

Gegužis yra gražiausias metų laikas, 
nes gegužės mėnesyje pražysta gėlelės, su
sprogsta medžiai, gamta prisikelia nau
jam gyvenimui, kartu prikeldama ir žmo
gų iš po žiemos sustingusio letairigilnio ap
snūdimo. Ir šitai, gegužės mėnesyje išpuo
la gražiausia ir brangiausia metų 'šventė 
— Motinos Diena. Be motinos nebūtų pa
saulyje gyvybės^ nebūtų žmonijos.

Pagal seną ir nusistovėjusią tradiciją, 
ir šiais metais gegužės 8 d., sekttrJaldieniį, 
Luebedko lietuviai gražiai paminėjo Mo
tinos Dieną. Kun. Vaclovą šarka, atvykęs 
iš Hamburgo, švč. Jėzaus širdies (dekana 
to) bažnyčios kriptoje pravedė iškilmingas 
pamaldas, aitnašaudaimias šv. Mišias už gy
vas ir minusiais motinas, o taipgi ir už Tė
vynę — motiną pasimels damas. Pasakė 
pamokslą, iškeldamas Motinos nuopelnus 
tautai, šeimai ir visai žmonijai. Pamaldų 
metu buvo giedamos lietuviškos giesmės.

Po pamaldų visi susirinko į Carito 
skirtą salę lietuviams ir kitiems užsienie
čiams katalikams — Hartengrube, kur jaiu 
radome gražiai padengtus statas. Š|į kar
tą dienos šeimininkės buvo h. Liudvina 
Mainišienė, kuriai talkininkavo jos sūnus 
Kliaiudil.-nantas PoiviliandkaS. Visiems užė
mus vietas, kun. V. šarka sulkalbėjo mal
dą ir palaimino stalo vaišes. Po to visi ki
bo į labai skaniai išvirtus šaltibarlšltukus 
su Šiumetiniėmis bulvėmis bei kitokius 
skanėstus, kuriuos sunešė mūsų mamytės, 
fciekiviena vis ką nors įdomesnio. Visiems 
sočiai pasistiprinus, VLB Luebeclko apyl. 
valdybos pirmininkas Pr. Kotkis apdova
nojo visas mamytes puikiomis' tulpėmis, 
išaugintomis savo darže, nuoširdžiai jais 
•pas vėikindam as.

Kun. V. Sartrai perskaitė Popiežiaus pa
sakytą kalbą, skirtą Lietuvos vyskupams, 
jų vidšėjimo metu Vatikane, o taipgi i 
vyskupų atsakymą į Popiežiaus kalbą. Po
piežius kalbą palsalkė lotyniškai, o kun. 
Vi šarka gavo vertimą į vokiečių kalbą.

Taip besidalinant gyvenimo nuotrupėlė
mis, kun. V. Šarkai priartėjo laikas iš
vykti atgal į Hamburgą ir ten 1’5,00 vai. 
po pietų pravesti Hamburgo lietuviams lie 
tėviškais' pamaldas. P-lė Irena Radekaitė 
ir ' šį 'kartą nuclširdžiai atstovavo Halmbulr 
go. lietuvius.

PrielŠ ' išvykdamas, kun. V. Šarka dar 
širdingai pasveikino p. Wanda Simon — 
VLB Luobedko apyl. vaidybos vicepirmi
ninkę ir sekretorę, o taipgi ir p. Petronėlę 
Ridkičkiebę, jų gimtadienio proga, kuris 
isjpuiiiliaf gegužės, 10 d,, ir apdovanojo jas. 
■3Labalųįrąižiį>jė 'ir, šiltoje nuotaikede vai- 
š^jP^tęsesįiki .20,00 yal. Dar buvo tartąsi

Šventos 1 ptšr., Sekmines pavažinėti po 
^•Shie-Uvlg-ifelstŽin kramtą., .tam reikalui 
išsinuamavus autobusą'. Ekskursįjon jau 
•^ia'-'ūlžsi'Fėaę^trdivufeių '1'5 -žmonių. 
aniĮ5^{m$8-čjž» ė iena pasitaikė lietinga, 
baltoka, tad šiais’matais neitai^ jau skait
lingai susirinko Luebęckp. lietuviai ir ji; 
bičiuliai ’ pagerbimą.
-tyigienls tĮdėlyvavusiems priklauso nuo- 
jhdi’pąidėka/o-ypač'‘tiems kurie savo dar 
būl triūsu.'ir ištekliais prisidėjo prie šios 
(VtVctės' -gražaus','privedimo.

J. Pyragas

r RAŠYTOJO Ii. 6PALIO-GIEDRAICIO 
irt cac; jVtIItTIKS metinių 

MINĖJIMAS
■■•PrieS 3-jus metus, gegužės 14 d„ Ham- 
bnpge mirė Paišytojas R. Spalis. Mes, ham 
burgiečiaįnjjętavl?!. "jlį’ palaidojome. t.y.
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Ohlsldorfo kapnių krem'atorijume sudegi
nome. Antrą kartą jo palaikų urna buvo 
palaidcita Chicago's lietuvių tautinėse ka
pinėse.

Rąžytojo našlė Angelė Giedraitienė kiek 
vienais metais atvyksta į Hamburgą. ir, 
suruošia rašytojo mirties metinių minėji
mą. šiais metais jau trečios mirties meti
nės. Gegužės 13 d., 19 vai. susirinkome į 
Hamburgo Lietuvių Centro koplyčią; kur 
kun. dek. V. šarka atlaikė gedulingas mi
šias už rašytojo sielą ir pasakė pritaikytą 
pamidkslą, paliesdamals jo gyvenimą ir kū
rybos eigą.

Po pamaldų susirinkome Lietuvių Cent
ro patalpose arbatėlei ir užkandžiams. Va 
karieniauijanlt buvo pasakyta keletas kal
bų apie mūsų mylimą ralšytoją.

Už visą šį grdžų raižytojo R. Spalio pa
minėjimą esame labai dėkingi jo našlei 
Angelei Giedraitienei, kuri nesigaili nei 
išlaidų, nei laiko atvykti į Hamburgą ir 
trumpai jame pagyventi. Ruolšiant šį mi
nėjimą, jos svarbiausia talkininkė buvo 
Valerija Basedov-Klimaitienė.

I. Sragauskis
KUN. FR. SKĖRYS — SENJORAS

Lietuvių evangelikų liuteronų Bažny
čios išeivijoje Sinodui yra pasiūlyta pas
iirti kuri. Fr. Skėrį senjoro pareigoms Eu
ropoje.

PAŠA UL.YJK
— Airių „Irish Times“ dienraštis išsi

spausdino sovietų amlbasados Dubline laiš
ką, kuriame žadama garantijos neturin
čioms branduolinių ginklų valstybėms ir 
siūloma joms steigti „laisvas nuo bran
duolinių ginklų zenas“, kurių, karo atve
ju, sovietai taip pat nepultų tokiais gink
lais.

— V. Vokietijos žurnalas „Der Spiegei“ 
išsispausdino slėptus dokumentus apie 
lenkų komunistų partijos aukštųjų narių 
Korupciją. Iš viso minima 160 narių, jų 
tarpe Jaruzelskis, Gierekas, Kania ir Ba
iliukas. Kai žmonės stovėjo duonos ir mė
sos eilutėse, jie pirkosi uiž pigią kainą 
brangias vilas ir automobilius.

— Ispanija, kurios ekonominė padėtis 
paskutiniu metu vis blogėja, prašo Tarp
tautinio banko 600 mil. dolerių paskolos.

SKELBIMAS
VASARVIETĖJE IŠNUOMOJAMAS 

KAMBARYS
vienam ar dviem asmenims su pusryčiais.

Kaina — vienam 10 sv„ dviem' — 16 sv. 
Adresas:

Mr. V. Girėnas
22 Yarborough Close
Godshill
Isle of Wight P030 3HS
Tel: 0983 89-281

REIKALINGAS SPAUSTUVĖS 
MOKINYS

Lietuvių Namuose „Nidos“ spaustuvei 
reikalingas jaunuolis norintis mokytis 
spaustuvės darbo.

Kreiptis raštu, Lithuanian House Ltd.,
2 Ladbroke 'Gardens,
London, Wil 2PT.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Leeds — gegužės 22 d., 1 vai., Holy Rosary 

bažn., Chapelton Rd.
Manchcsteryje — gegužės 29 d„ 12.30 val.
Nottinghame — gegužės 21 d.. Sekminių 

išvakarėse. Lietuvių Sąskrydžio pamal
das 30 Bentinck Rd„ 17.30 vai. laikys 
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 priimti' 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 Vartų Marijos Židinyje.

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

Nottinghame — birželio 2 d.. Dievo Kūno 
— Kraujo šventėj, 19 vai.. Židinyje. 
Nottinghame — birželio 5 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Ketteringe — birželio 5 d., 14 vai., šv. 
Eduarde.

Northamptone — birželio 5 d„ 18 vai., šv. 
Laukyme.
Glouccsteryje — birželio 11 d.. 15 vai., 

, šv. Petre.
Stroude — birželio 11 d.. 17.30 vai.. Bee

ches Green.
Nottinghame — birželio 12 d., 11.1'5 vai., 

Židinyje.
Coventryje — birželio 12 d„ 14 vai., šv.

Elzlbėtcje, už a.a. Antaną Paulavičių ir 
a.a. Kazimierą Balandį. Po to jų kry
žių šventinimas kapinėse. Taip pat a.a. 
Antano Anužip kryžiaus įšventinimas. 
Tą dieną lietuviškų pamaldų Learning
tone Spa nebus. Todėl visi kviečialmi į 
COivenitry.

NNottinghame — birželio 19 d.. 11.15 vai., 
skautų stovyklos pamaldos Židinyje.

Derby — birželio 19 d„ 14 vai.. Bridge 
Gate.

Birminghame — birželio 19 d., 18 vai., 19 
Park Rd.
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