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TAUTOS FONDO VEIKLA LIETUVOJE BALTIJOS BYLA
IX TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 7 d. New Yorko Kultūros Ži
dinyje susirinko trisdešimt šeši žmonės iš 
JAV ir Kanados metiniam Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto lėšų tel- 

i'' fcėjo — Tautos Fondo — narių-iaitstovų su
važiavimui. Dalyviai atstovavo 1064 na
rius, 88 organizacijas ir VLIKĄ.

Salia Tautos Fondo Tarybos, Valdybos, 
atstovybių ir VLIKO pranešimų i'šMaiuSy- 
mo, klausimų ir pasikeitimo nuomonėmis, 
suvažiavimas įvykdė JAV įstatymų reika
laujamus vadovaujamų organų rinkimus.

I Tautos Fondo Tarybą buvo išrinkti 
(Skliausteliuose nurodytas įgautų balsų 
skačiuls): Jurgis Bobelis (2033). Juozas 
Giedlraitis (2027), Aldona Janačienė 
(2026), Jurgis Valaitis (2023). Liūtas Gri
nius (2020), Algirdas Sperauskas (2015), 
Irena Banaitienė (2001)., Antanas Firavir 
(Sius (1957), Aleksandras Vakselis (1817), 
Marija Noreikienė (1804), Jonas Petrulis 
(1787)i, Charlis Vilnis (1666).

I Kontrolės Komisiją buvo išrinkti: Pet
ras Ąžuolas, Adolfas Čampė ir Liudas Ta
mošaitis.

Vladovybių rinkimus pravedė suvažia
vimo sudarytos Kandidatų siūlymo (pirm. 
Jonas Klevečka,) ir Mandatų (pirm. Jonė 
Puimlputienė) komisijos.

Tuoj po suvažiavimo įvykusiame Tary- 
.įbos posėdyje, kuriame dalyvavo dvylika 
iš trylikos Tarybos narių, Tarybos pirmi
ninku buvo perrinktas Aleksandras Vaik- 
seiis. Taryba taip pat patvirtino Valdybos 
pirmininko pareigose Juozą Giedraitį, ku
ris pranešė, kad 1982 metų valdyba tęs 
darbą 1983 metais sename sąstate.

Iždininko daviniais, Tautas Fondo pi
niginė padėtis nuo 1979 metų kas met po 
truputį gerėjo, talčiau surenkamos aukos 
mažai viršijo VLIKO išlaidas. Pastovaus 
kapitalo Lietuvos Laisvės Iždas — kraitis 
Lietuvai ir palūkanos ateities Lietuvos by 
los darbų finansavimo garantavimui — 
auga palengva. 1982 m. sausio 1 d. Laisvės 
Ižde buvo $49,000, o pabaigoje — $119,000. 
Lyginant su Lietuvių Bendruomenės kui- 
tūriniams tikslams skinto Lietuvių Fondo 
$2,8 milijonų kapitalu, išeivių politinio 
darbo kapitalas yra labai mažas. Yra bū
tina Tautos Fondo kapitalą visomis jėgo
mis didinti.

VLIKO valdybos atstovas pranešė, kad 
1982 m. JAV prezidentas pirmą karta isto 
rijoje pasveikino VLIKĄ Seimo proga 
kaip politinį Lietuvos veiksnį. 1982 m. VILI 
KAS atstovavo Lietuvos Pasaulio Antiko
munistinės Lygos suvažiavime. Tokijo 
mieste, ir sudarė naujus ryšius su apie 
18 vadinamų trečiojo pasaulio valstybių 
atstovais. Lietuvos bylos populiarinimas 
ne Vakarų valstybių tarpe Lietuvai yra 
labai svarbus. 1983 metais stipri VLIKO 
delegacija dalyvavo Europos Parlamento 
sesijoje, štrasburige, kurioje buvo priim
ta rezoliucija Pabaltijo valstybių de facto 
nepriklausomybės atstatymo reikalu., šie 
trumpi rinktiniai pavyzdžiai rodo, kad 
VLTKAS savo pareigas tęsia su ne mažė
jančiomis, bet stiprėjančiomis jėgomis.

1983 metai yra VLIKO keturiasdešimties 
darbo metų jubiliejiniai metai. VLIKAS 
yra Lietuvai reikalingais ir negali būti 
jokios kalbos apie jo atsakomybės perkė
limą kam kitam. Lietuvos politinės bylos 
atstovavimas ir tarptautiniai ryšiai yra 
VLIKO darbo paskirtys, kurias jis su. vi
suomenės talka 40 metų sėkmingai vykdo 
ir vykdys ateityje.

Suvažiavimui pirmininkavo Aleksand
ras Vaiksėlis. prezidiumą sudarė Lietuvos 
Generalinis konsulas Anicetas Simutis, 
VLIKO valdybos atstovas Liūtas Girinius, 
Tautos Fondo valdybos pirmininkas Juo
zas Giedraitis, Tautos Fondo Kanados1 At 
stovybės pirmininkas Antanas Firavičius 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės at
stovė Gintė Damušytė. Suvažiavimui sek
retoriavo Irena Banaitienė. Suvažiavimą 
palaimino malda Tėvas Leonardas Apd
riekus, OFiM. Suvažiavimo pradžioje visi 
dalyviai pagerbė susikaupimo minute 
1982 m. spalio 10 d. mirusiį VLIKO ir Tau
tos Fondo darbuotoją, ekonomistą ir Lie
tuvos Vyriausybės ministerį, Juozą Audė
ną. (Elta)

NAUJI POGRINDŽIO LEIDINIAI
Vakarus pasiekė Lietuvos Katalikų Baž 

nyčios kronikos 57 Nr„ išleistas Lietuvo
je 1983 m. balandžio 3 d. ir Aušros Nr. 34 
(74), iš 1982 m. gruodžio mėn.

Šių leidinių svarbesni straipsniai bus 
perspausdinti Europos Lietuvyje.

Kaznickai ir šeima

Dalį. (Petrui Bugailiškiui mirus, 
nuoširdžiai ‘užjaučiame velionies 

gimines fr (artimuosius

SUIMTAS (KUN. S. TAMKEVIČIUS
Anglijojs katalikų savaitraštis THE 

UNIVERSE (V.20.) pranešė, kad sovietų 
saugumo organai suėmė kitą Lietuvos ka
talikų dvasiškį — Tikinčiųjų teisėms gin
ti komiteto narį kun. Sigitą Tamkevičių. 
Keston Koledžo gautomis žiniomis, jis 
buvo suimtas gegužės 7 dieną.

Kum. S. Tamkevičius buvo vienas iš pen 
kių kunigų, kurie įsteigė minėtą komitetą 
1978 metais. Ilgą laiką jis buvo KGB pa
reigūnų sekamas, dažnai suimamas ir tar
domais. Jo bute buvo daromos kratos. 
1980 m. birželio mėnestį jis buvo pakvies
tas atvykti į Maskvą., bet bijodamas suė
mimo, jis nenuvažiavo, nors jis buvo per
spėtas, kad bus suimtas už Sovietų vals
tybės šmeižimą.

Kun. S. Talmlkevičiaus suėmimas sutapo 
su kun. A. Svarinsko nuteisimu septyne- 
riems metams už „Sovietų valstybės ir 
socialinės santvarkos 'šmeižimą ir ragini
mą priešintis tai santvarkai“, (Kun. A. 
Svarinskas buvo nariu to paties komite
to tikinčiųjų teisėmis ginti.

NUTEISTA įJ. (BIELIAUSKIENĖ
'Vilniuje leidžiamas sovietų laikraštis 

SOVIETSKAJA LITVA pranešė, kad Jad
vyga Bieliauskienė buvo nuteista ketu
riems metams darbo stovyklos ir trim mie
tams tremties už „naciolistinę veiklą, ir 
Sovietų valstybės -šmeižimą“. Ji jau po ka
ro buvusi nuteista ir atliko 8 metų kalėji
mo bausmę.

Kaip žinoma iš pogrindžio spaudos, J. 
Bieliauskienė buvo suimta 1982 m. lapkri
čio mėn. už vaikų mokymą tikybos.

SOV. RUSIJOJE
NAMU (AREŠTAS (SACHAROVO 

ŽMONAI
Prieš savaitę grįžusi iš Gorkio į Mask

vą dr. A. Sacharovo žmona buvo sukvie
tusi užsienio žurnalistus ir pasakė jiems, 
kad jie abu serga širdies liga ir jiems rei
kalingas gydymas.

Gegužės 23 d. ji paskambino kai kuriem 
žurnalistams ir pakvietė juos ateiti į jos 
butą, nes turinti kažką svarbaus -jiems pa
sakyti. Bet, atėję prie jos gyvenamo na
mo žurnalistai rado prie durų stovinčius 
milicininkus, kurio neleido 'įeiti į Sacha
rovų butą.

Manoma, kad prez. Reagano paskelbi
mas „Sacharovo Dienos“ užtraukė sovie
tų valdžios rūstybę.

LENINGRADO (TEISMO 
NUSPRENDIS

Biuiv. Solženicyno fondo administratorius 
Valerij Repin, kuris prisipažino dirbęs tą 
darbą ir išdavė bendradarbius, buvo nu
teistas Leningradb teismo dviem metams 
darbo stovyklos ir trim metams tremties. 
Jis teisme prisipažino, kad gaudavo pi
nigus iš užsienio ir išskirstydavo juos po
litinių kalinių šeimoms.

TASS (V.24) taip pat pranešė, kad Le
ningrado teisme kitoje byloje buvo nu
teistas Lev Volodhonskij už „antivalsty
binę veiklą“ penkeriems metams darbo 
stovyklos ir keturiems metams tremties.

MASKVOS RADIJO DISIDENTAS?
Maskvos radijo transliacijų anglų kal

ba pranešėjas Vladimir Dančev, įkaityda
mas žinias praeitą savaitę apie Afganis
taną, kelis kartus pakartojo, kad to kraš
to partizanai sėkmingai kovoja prieš so
vietų kariuomenę „įsibrovusią“ J jų kraš
tą ir prieš „gaujas įsibrovusias iš Sov. 
Sąjungos“.

Pagal oficialų sovietų žargoną., jų karo 
pajėgos atvyko j Afganistaną“ pagal to 
krašto vyriausybės kvietimą“. Todėl pra
nešėjo ^klaida“ sukėlė Vakaruose įvairių 
spėliojimų.

RUSAI PERSPĖJA NESIKIŠTI I [KUBĄ
Sovietų telegramų agentūra TASS ge

gužės 23 d. perspėjo Amerika nebandyti 
pulti Kubos, mes ši Karibos sala gaus So
vietų paramą.

Telkiu būdu sovietai reagavo į JAV se
natoriaus B. Goddwaterio pastabą, kuris 
ragino prezidentą Reaganą pažadėti kari
nę pagalbą EI Salvadorui. B. Gotdwateris 
pasakė, kad jis neprieštarautų, jeigu rei
kalui iškilus, būtų įsibrauta į Kubą.

RUSAI STATYS ISIRIJOJE JĖGAINES
Sirijos oficiali žinių agentūra SANA 

paskelbė, kad Sov. Sąjunga ir Sirija pro
jektuoja pirmąją branduolinę jėgainę Si
rijoje.

Damaske pasirašytas tarn abiejų vals
tybių protokolas numato taip pat šilumi
nių elektros jėgainių statybą Sirijoje.

DIOXINO NUODAI RASTI
41 statinė dioxino nuodų, kurie buvo 

dingę iš Seveso fabriko Italijoje, buvo 
rasti Prancūzijoje.

HABSBURGO LAIŠKAS VLIKO 
PIRMININKUI

Dr. Otto von Habsburg, pranešėjas Pa
baltijo klausimu Europos Parlamente, ko
vo 22 d. laišku painformavo VLIKO Pir
mininką dr. K. Bobelį, jog jis formaliai 
paprašė Europos užsienio reikalų minis- 
terius, kad jie balandžio mėnesį įvykstan
čios sesijos metu praneštų, kokių žings
nių jie yra ėmęsi Pabaltijo rezoliucijos 
reikalu ir ką jie numato daryti netolimo
je ateityje. Von Habsbumgas pridūrė, kad 
jo veikta suteikė jam didelio pasitenkini
mo ir kad jam buvo ypač malonu susitik
ti su VLIKO pirmininku ir kitais „bičiu
liais pabaltiečiais“. Savo laišką jis bai
gė šiais žodžiais: „Jūs galite pasitikėti, 
kad mes neleisim, kad šio reikalo eiga 
sustotų“. (Elta)

PABALT’IEČIŲ (LAIŠKAS (EUROPOS 
UŽSIENIŲ (REIKALŲ MINISTERIAMS

Ryšium su š.m. balandžio 12 d. įvyks
tančia Europos Parlamento užsieniu rei
kalų ministerių sesijia, dr. K. Bobelis ko
vo 25 d. Paba&tiečių Pasaulinės Santalkos 
vardu pasiuntė užsienio reikalų ministe- 
riamis raštą apie Pabaltijo kralšltu padėtį. 
Šiį raštą gavo Belgijos, Danijos; Graikijos, 
Airijos, Italijos, Prancūzijos, Valk. Vokie
tijos, Liuksemburgo, Olandijos ir Angli
jos ministerial kurie prašomi remti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės 
atstatymą. Priedu pasiųsta daug medžia
gos: 1979 nu rugpjūčio 23-ios dienos 45 
pabaltiečių atsišaukimais, Europos Parla
mentui įteikti memorandumai ir kita svar 
bi dokumentacijai. (Elta)

EUROPOS PARLAMENTO 
REZOLIUCIJOS ATGARSIAI 

PRANCŪZŲ SPAUDOJE
Prancūzų spaudoje pasirodė nemaža 

komentarų apie Europos Parlamento Pri
imtą rezoliuciją Pabaltijo klausimu.. Laik 
raštyje La Croix (1983d.15) Brigigite 
d'Amanda rašo, kad „tarptautinės' institu
cijos retai diskutavo Pabaltijo valstybių 
problemas“. Europos parlamentarus to
kiam žingsniui paskatino 1979 m. paskelb 
tas 4'5-ių pabaltiečių pareiškimas. Dabar 
Europos Parlamentas siūlo, kad Pabaltijo 
valstybių problema būtų pristatyta Jung
tinių Tautu Dekolonizavimo pakomisei. 
„Jei Europos ministerial išpildys Parla
mento pageidavimą“, rašo d'Aranda, „So
vietų Sąjunga be abejo mėgins spausti ki
tus kralšltus, kald jie atmestų tą idėją“. Pa
sak autorės. Pabaltijo valstybių teisinė 
padėtis yra unikali, nes dauguma EurctooB 
'šalių ir JAV-bės nepripažįsta jų aneksa- 
vimio. Straipsnis baigiasi šiuo (klausimu.: 
„Ar po Europos Parlamento (akcijos) 
Jungtinės Tautos turės pakankamai poli
tinės drąsos įrašyti Pabaltijjo šalių prob
lemą į savo darbotvarkę?“

„SSRS Kaltinamųjų Suole“ — skelbia 
Presse Francaise (1982.XII.10) ir kituose 
laikraščiuose išspausdinto straipsnio ant
raštės. Dienraštis Quest France (1983.1.16) 
praneša apie rezoliucijos priėmimą ir ci
tuoją VLIKO pirmininką dr. K. Bobelį, 
P’sak kurio sovietai ypač aršiai persekio
ja katalikus, kurie sudaro 85 proc. Lietu
vos gyventojjų. (Elta)

STEIGIAMAS REZISTENCIJOS INTERNACIONALAS
Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narysVladimiras Bukovskis, rusų disidentas, 

pasakė, kad šiuo metu yra steigiama pa
saulinio masto organizacija — Rezisten
cijos Internacionalas. Jis kalbėjo „Euro
pean liaison Group“ — Europos egzilų or
ganizacijos Londone susirinkime, kuris 
įvyko gegužės 20 d. Porchester Hali salė
je, Londone.

Salėje buvo susirinkę keli šimtai Rytų 
Europos egzilų ir anglų politinių veikėjų, 
nors daug parlamento atstovų, dėl prasi
dėjusios rinkimų kampanijos, negalėjo 
dalyvauti.

Susirinkime kalbėjo pavergtųjų Euro
pos tautų didelis draugas, konservatorių 
partijos parlamento atstovas Julian Ame
ry ir Europos parlamento atstovas iš Lon 
done Ealing apylinkės.

Julian Amery ilgesnėje kalboje pasakė, 
kad atsakymas į Sovietų „taikos ofenzy
vą“ turėtų būti: „taika su laisve, bet ne 
taika betkokia kaina“. Sovietų imperializ
mas yra grėsmė visam pasauliui, todėl ir 
■pasaulis turi duoti vieningą atsakymą.

Po to apie padėtį paskiruose Rytų Eu
ropos kraštuose kalbėjo egzilų atstovai.

Apie padėtį Baltijos kraštuose praneši
mą padare jaunas akademikas, latvis dr. 
Andiris Abdkuks, kuris paminėjo Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje esantį rezisten
cijos sąjūdį, kuris neseniai paruošė 
memorandumą dėl Šiaurės Europos be- 
atominės zonos. Pasirašiusiejji ią do
kumentą 'buvo sovietų valdžios suim
ti ir nuteisti. Lietuvoje yra ypatin
gai persekiojama Katalikų Bažnyčia.

SENATORIAI IDOLE IR (PERCY 
SVEIKINA (EUROPOS IPARLAMENTO 

REZOLIUCIJĄ
Senatorius Rober Dole įtraukė Europos 

Parlamento rezoliuciją Pabaltijo klausi
mu į JAV-ių Kongreso užrašus („Congme- 
ssion Record“, 1983 kovo 1 d.). Dole pa
gyrė Europos Parlamento akciją iir pa
reiškė, kad rezoliucijos priėmimas takia 
oidele balsų dauguma rodo, jog Europos 
šalių atstovai yra tvirtai įsipareigoję at
statyti Pabaltijo tautų nepriklausomybę.

Sensorius Charles H. Percy laišku padė 
kejo VLIKO įstaigai už jam prisiųstas 
Europos Parlamento ir Australijos Senato 
rezoliucijas. Jis išreiškė savo didelį pasi
tenkinimą, kad .tokios institucijos balsuo
ja už Šias rezoliucijas“. ((Elta)

JOKIOS INICIATYVOS BALTIJOS 
VALSTYBIŲ KLAUSIMU

Franfurter Allgemene Zeitung (V.20) 
pranešė iš Strazburgo, jog Europos de
šimties valstybių užs. reikalų ministrai ne 
patenkino Europos parlamento pageidavi
mo, kadi Baltijos valstybių Mausimas bū
tų perduotas JTO dekolonizacijos komisi
jai; šiuo metu nenumiatcmla, kad tas bū
tų padaryta.

Tą pasakė Vak. Vokietijos užs. reik, 
ministras Genscher, dabar einantis 
Europos Ekon. Bendruomenės prezidento 
pareigas, atsakydamas į parlamento at
stovo von Halbsburgo paklausimą.

Min. Genscher pažymėjo, kad jis labai 
užjaučia Baltijos tautas, bet Europos mi
nistrų taryba remiasi „realistiniu politiniu 
Įvertinimu“, kad Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje Baltijos klausimas nebus tei
giamai išspręstas. O neigiamas sprendimas 
Baltijos tautoms būtų žalingas.

'BĮALTIEČIŲ ATSIŠAUKIMAS Į 
VAKARUS IR JUNGTINES TAUTAS
„Saimizdato Archyvas“ Muenchene pa

skelbė 1982 m. (?) išleistą „Atvira Esti
jos, Latvijos ir Lietuves Gyventojų Atsi
šaukimą Vakarų Demokratijų Vadovus 
ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą“, ir ji 
palydintį memorandumą. Abu dokumentai 
pasirašyti dviejjų asmenų inicialais. At
sišaukime rašoma kaip Sovietai okupavo 
Pabaltijo valstybes ir kitas teritorijas Hit 
lerio-Stalino pakto pasėkojje. Memoran- 
eume sakoma: „Sovietų valdžią Okupuoto
se Pabaltijo valstybėse palaiko tik oku
paciniai daliniai ir politinis teroras... So
vietų Sąjungos... .pastangos visiškai „so- 
vietizuoti“ Pabaltijo sritį nepavyko... ne
paisant to, kad šios kovos metu, palbaltie- 
čiai turėjo didelių nuostolių". Autorių 
nuomone, JAV-ių ir kitų Vakarų šalių at
sisakymas susilaikyti su Pabaltijo valsty
bių okupacija ir įjungimu į Sovietų Są
jungą yra „lemiamas veiksnys“ pabaltie- 
čių kovoje už išsilaisvinimą ir laisvą ap
sisprendimą. (Elta)

— Jugoslavijoj, už priešvalstybinę pro
pagandą ir pasisakymus prieš mišrių reli
gijų žmonių vedybas, 5 metus kalėti nu
teistas musulmonų religijos mokytojjas 
Husein Smatic.

kun. A. Svarinskas neseniai nuteistas sun 
kia bausme. Visuose Baltijos kraštuose 
vyksta rusų kolonizacija.

Ukrainiečių atstovas Marenko nurodė, 
lead Ukraina ir Baltarusija formaliai yra 
suvereninės valstybės. Tik Maskva nelei
džia toms respublikoms savarankiškai eg
zistuoti.

Baltarusijos draugijos vardu kalbėjo 
Reading universiteto profesorius James 
Dingley. Jis iškėlė reikalą Britanijos uni
versitetams studijuoti Rytų Europos tautų 
istoriją, kalbas ir kultūrą.

Kaukazo tautų vardu kalbėjo Gruzijos 
atstovas dr. A. Ramišvili, nušvietęs tų 
tautų kovos dėl nepriklausomybės istori
ją-

Susirinkime taip pat kalbėjo lenkų 
emigracijos veikėjas Grochotakis, čekos- 
vakų laisvės kovotojų atstovas maj Kaš- 
par, jugoslavų atstovas ir kiti.

Visų kalbų santrauką .padarė lordas 
Bethel, konservatorių partijos atstovas 
Europos parlamente, tik dabar grįžęs iŠ 
Svraizbuirgo, kur jis padarė pranešimą apie 
žmogaus teisių pažeidimus Sov. Sąjungo
je. Jis pritarė Vladimiro Bukovskio prade 
tam darbui, steigiant Rezistencijos Inter
nacionalą, kuris apjungtų visas tautas, ne 
*ik Rytų Europos, kovai prieš sovietų im
perializmą visame pasaulyje.

Susirinkimą atidarė ir jam pirmininka
vo jugoslavų atstovas R. Marcetič, kiuris 
pažymėjo visų pavergtųjų tautų vienybės 
svarbą, nes — Vienybė — galybė. D.B.

PASAULYJE
— Gegužės 18 d. Popiežiui suėjo 63 me

tai. Jo pageidavimu, ta proga Vatikane 
nebuvo jokių iškilmių.

— Artėjant Popiežiaus vizitui. Lenkijos 
komunistų laikraščiuose sustiprėjo Walen- 
sos juodinimas. Valdžia- susirūpinusi, kad 
neįvyktų viešas Walensos susitikimas sų 
Popiežium.

— A. Sacharovas priėmė norvegų pa
kvietimą apsigyventi jų krašte. Jis vėl 
prašėsi leidimo išvykti iš Sov. Sąjungos.

— Paskutiniam JAV gyventojų opini
jos apklausinėjime, už prez. Reagano ve
damąją politiką pasisakė 53 proc. Metų 
praidžioje tokių .pritarėjų buvo 42 proc.

— V. Voikietijos vyriausybė 1984 m. biu 
džete labai sumažino lėšas socialiniams 
aptarnavimams.

— Neoficialios rusų taikos grupės lyde
ris, Sergei Batovrin, gavo leidimą su sla
vo šeima išvykti iš Sov. Sąjungos. Ta gru 
pė vedė kampaniją įsteigti Maskvos „lais
vą nuo branduolinių ginklų“ zoną.

— V. Vėkietijos vyriausybė nutarė ne
leisti Žaliųjų partijos parlamentarams bū
ti nariais parlamento komiteto, kuris pri
žiūri Slaptąsias tarnybas.

— Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kuria Ni
karagvai ir kaimyninėms šalims pripažįs
tama teise taikiai ir saugiai gyventi, be 
kitų kraštų kišimosi i jų vidaus reikalus. 
Amerikiečiai tos rezoliucijos priėmimą 
skaito savo diplomatiniu laimėjimu.

— Gegužės 19 d. sovietų mėnesinis žur
nalas „Komur.St“ išsispausdino straipsnį, 
įkuriame ypač griežtai 'įspėjamas gen. Ja
ruzelskis nesileisti į jokius politinius kom 
prcimisu's, bet skubiai likviduiot esančią 
opoziciją, nes „Ikontrrevoliucijos pavojus 
dar nėra praėjęs“.

— Sovietų ambasadorius Pakistane V. 
Smimov pareiškė, jog Sovietų Sąjunga su
tiktų atitraukti savo kariuomenės davi
mus iš Afganistano, jeigu gautų tarptau
tines garantijas, kad po to niekas nesikilš 
į krašto vidaus reikalus. Esą, kai kurie 
Pakistano draugai nenori, jog neramumai 
Afganistane greit baigtųsi.

Tie draugai, JAV ir Kinija, Maskvos ir 
Kabulo kaltinami laisvės kovotojų rėmi
mu ir ginklavimu.

— Rytų Berlyne, už karo nusikaltimus 
Prancūzijoj ir Čekoslovakijoj, "teisiamas 
buvęs vokiečių SS karininkas H. Barth. 
.953 m. Prancūzijoj, Bordeaux teisme, jis 
už akių buvo nuteistas mirties bausme.

— Cannes filmų festivalyje, 198'3 m. 
„Gddeb Palm“ premiją laimėjo japonų 
filmas.

— Australija sumažino 10.900 imigran
tų metinę kvotą. Bus įsileidžiama apie 85 
tūkstančius. Britams ir angliškai kalban
tiems nebus daugiau teikiama įvažiavimo 
pirmenybė.

— Sudane numalšintas pietinėj krašto 
daly esančiųjų kariuomenės dalinių sukūli 
mes. Krašto prez. Nimeiri kaltina Libiją 
už vis pasikartojančius bandymus nuvers
ti dabartinę valdžią.

— Pablogėjus prekybiniams santykiams 
tarp Indijos ir Sov. Sąjungos, šių metų 
pabaigoje pats Andropovas vyks į New 
Delhi.

— Britų ambasados Pakistane tarnauto, 
j ui, už viešą naudojimą alkoholinį gėri
mų, .gresia 10 rykščių, metai darbo sto
vyklos ir išmetimas, iš krašto. Išgelbėti jį 
gali tik diplomatinis imunitetas.

— Aukštutinės Veltos prezidentas suė
mė krašto min. pirmininką Sanlkarą. Jis 
įtariamas perversmo planavimu ir slaptų 
ryšių palaikymu su Libij'a.

— Britų menininkas P. Jones ruošiasi 
perplaukti Lamanšo kanalą plastikiniam 
rutuly, kuriame įtaisyta trapecija, o oro 
užteks 36 valandom.

— Prez. Reaganas gegužės 21 d. paskel
bė „Andrejaus Sacharovo diena“.

— Graikai, dirbantieji amerikiečių ka
rinėse bazėse Grakijjoj, paskelbė 3 dienų 
streiką, reikalaudami geresnių darbo są
lygų ir pašalino iš darbo 580 JAV čilie
čių, kurie ju manymu nelegaliai dirba jų 
krašte.

— Kai paskutiniu metu Čilėje buvo su
imta daugiau kaip 300 asmenų, Prancūzi
ja atšaukė savo ambasadorių.

— Kairinė Bangladešo valdžia už korup
ciją atleido 112 valstybės tarnautojų, o 
450 dar apklausinėja.

— Kinija Įrengė specialią laboratoriją, 
kurioje iš sveikų kiaulių širdžių bus iši
mami vožtuvai, reikalingi žmonių širdžių 
operacijoms.

— Turkijos generolai žengė žingsnį de
mokratijos pusėn': davė leidimą steigti 
naujai lojalistų partijai. Jos lyderis bus 
atsargos generolas Sunalp.

— žmogaus Teisių Draugija Lahore pa
skelbė, kad Pakistane yra mažiausia 375 
politinių kalinių, o laike 6 paskutinių jų 
metų 9 buvo nukankinti.

— Nigerijos kariuomenė pradėjo puo
limą atsiimti savo kaimu, kuriuos balan
džio mėn. užėmė Čado kareiviai.

1
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Dr. Jonas Basanavičius
„AUŠROS“ ĮSTEIGĖJAS IR TAUTOS 

PATRIARCHAS
Apie dr. Joną Basanavičių (1851—1927) 

knygą anglų kalba paraižė Erich Senn. Tos 
knygos recenziją išspausdino žurnalas 
„Slavic Review" (vol. 41, Nr. 1 Spirting, 
1982). D. Faimhauzo parašyta recenzija, 
išversta į liet, kalbą, skamba tai®:

Jonas Basanavičius: the (patriarch of (the 
Lithuanian national renaissane. By Alf
red Erich Senin'. East European Biography 
Series, vol. 1. Newtonfille, Mass.: Oriental 
Research Partners, 1980. 93 pp. $9.50.

Jonas Basanavičius, įžymus lietuvių 
tautinio atgltmilmo vadas, buvo daugelio 
studijų objektas. Tačiau šis darbas patei
kia plitimą kantą visapusišką temos nagri- 
nėjiilmią anglių kalba. Alfred ErichSenn. ge
rai žinomas autoritetas 'Lietuvos istorijos 
moksle, 'analizuoja veiksmus, kurte for- 
miaivo Basanavičiaus tautinių pažiūri; 
struktūrą. Gvildena tautinių santykių 
keitimąsi Lietuvoje po 1863 metų sukili
mo, lietuvių inteligentijos augimo proce
są. Ši knyga laimėtų, jei autorius atsiž
velgtų į kitų Salių nacionalistinių judėji
mų įtaiką Basanavičiaus tautinės sąmonės 
formavimuisi. Savo atsiminimuose Basa
navičius akcentuoja, kad Lietuva turėjo 
ganėtinų perspektyvų pakilti iš savo tauti 
nės degradacijos panašiai kai© daugelis 
kitu tautų — „graikai, rumunai, bulgarai, 
serbai, čekai, su' kurių atgimimo procesu' 
man buivo tekę ant vietos laibai iš arti su
sipažinti“. (Daktaro Jonos Basanavičiaus 
autobiografija, Vilnius, 1936, psl. 44).

Senu iškelia, kaid didžiausias Basanavį- 
čiaus pas tiekimas buivo „Aušros“ sukūri
mas. Juk tai pirmasis lietuvių tautinis 
periodinrils leidinys. Kadangi' laikraštis pa
sirodė ankstyvojo lingvistinio nacionallfe- 
ino stadijoje, jis suvaidino ypatingą vaid
menį lietuvių kalbos iir kultūros atgimime.

Autorių® pabrėžia. kad Jolnb Basanavi
čiaus ir kitų asmenų iniciatyva buvo su
šauktas 1995 metails Didysis Vilniaus Sei
mas, kuris reikalavo Lietuvai politinės 
auitęnotmijos. Ypatingai įtikinančiai Senn 
dokumentuoja Basanavičiaus reikšmiigą 
vaidmenį Lietuvių Mokslo Draugijos su
kūrime VMluje 1907 metais. Knygoje ski
riama dlaug dėmesio Basanavičiaus veiklai 
Lietuves Taryboje, kuri 1918 metų vasario 
16 dieną paskelbė šalies nepriklausomybę.

Skaitant Alfred Erich Senn studiją, iš
kyla gal ir diskusinio pobūdžio mintis. 
Autorius išreiškia nuomonę, kad Basana
vičiaus veikios branduolys buivo lingvisti
nė ir kultortaė lietuvių tautos edukacija. 
Senn įtaigaujai, kad Basanavičius išliko 
lingvistinio nacionalizmo rėmuose ilki gy
venimo pabaigos. Tačiau; atrodo, kad Ba
sanavičiaus nuomonės keitėsi įvairiuose 
jo gyveninio tarpsniuose. Į devynioliktojo 
šimtmečio pabaigą jis pasisakė už sava
rankišką Lietuvą. Jo supratimu ji turėjo 
būti laisva ne tiktai nuo svetimos kultūri
nės įtakos, bet pagal jo nors ilr miglotą 
nuovoką, turėjo taip pat būti nevaržoma 
šveitimo politinio dominavimo. 1995-1906 
ir 1917-1918 metails Basanavičiaus veiklo
je neabejotinai vyravo politinės proble
mos.
Senn paraižė išsamią ir alkstinančią stuldi 

ją, kuri sudlaro vertingą indėlį lietuvių nia- 
eioniatilzmo metaliniame tyrinėjime.

David Fainhauz

Vaižgantas

Nebylys
(Frangmentas iš apysakos)

PIRŠLĖS

— Du esate, reiškia, su piršliu, ir manęs nebe
reikia. Tai labai gerai. Esu magazinierius, ir man 
šiandien kaip tik nėra laiko. Popiet atvažiuoja iš 
pavieto patikrintojai. — Ir nusakęs kelią bei dar 
kartą apibudinęs žmones ir jų buitį, tikrasis piršlys 
pačiudu išleido į svetimą miestelį ant mišių, o po 
visam — į kaimą.

Kazys, atsiradęs vėl toje pat bažnyčioje, tyčia 
atsistojo toje pat vietoje, kaip ir aną sekmadienį, 
ir kiek kalbėjęs poterių, kiek ne, ėmė neramiai lauk
ti, kada vėl įkaukšės naujais burlečiais. Pajuto ne
apsakomą ilgesį ir nerimą ir net apsidairė, lyg pa
guodos iš ko ieškodamas. Pamiršo, kad tai ne Ane- 
lios buvo parapija. O ir atminus, nebeatėjo galvon 
kreiptis į šv. Dvasią, kaip tai patarė Dėdienė. Buvo 
medinis.

Po visam draugai, nusipirkę butelį vyno ir 
butelį gerosios, pasileido tenlink. Dabar tik Jonas 
susigėdo/ susiprato vaikiškai padaręs. Jis iš tikrųjų 
buvo laukinukas, prie svetimų žmonių visai nepri
pratęs, gėdingas. Jis vis labiau raudo veidu, dar 
niekur nieko nesutikęs, tik vaizduodamos, kaip 
reiks susitikti.

— Nu, kurių galų aš čia dabar lendu į tą sve
timą putrą? Ką gi aš pasakysiu, nuo ko pradėsiu?.. 
Piršlio gi būta, ar nematėt!

O balsiai pabaigė:
— Žinai, Kazy, važiuok sau vienas ir suk ta

ve velnias su visom mergom: aš nedrįstu.
— Per vėlu. Aš jau sumokėjau už du buteliu,

Atsiųsta paminėti
Ateitis, Nr. 1-2, 1983 m. sausis-vasaris 

Ateitininkų Federacijas leidžiamas kata
likiškos lieltuviSkos orientacijos mėnesi
nis žurnalas. Red. kuin. dr. K. Trimakas, 
administratorius J. Polikaitis, 7235 S. Sac 
ramento Ave., Chicago. IL 60629, USA. 
Metinė prenumerata 15 dol.

Moteris, Nr. 2, 1983 m. kovas-balandis. 
Lietuvių moterų žurnalas. Red. N. Kialpa- 
vičienė. Leidžia Kanados Liet. Katalikų 
moterų d-ja Toronto, Canada.

Akiračiai, Nr. 3, 1983 m. kovas. Atviro 
žodžio mėnraštis. Redakcija: D. Bielskus 
ir kt. Chicago, IL, USA.

Lietuvių dienos, 1983 m. kovas. Mėne
sinis iliustruotas žurnalas lietuvių ir ang
lų kalbomis. Leidžia A. F. Skirtas, Holly
wood, CA, USA. Metinė prenumerata 29 
dol.

Technikos žodis, Nr. 1, 198'3 m. sausis- 
kovas. PLIAS ir ALIAS leidžiamas žurna
las. Vyr. redaktorius V. Jautokas, Chicago, 
IL. USA.

Skautų aidas Nr. 3, 1983 m. kovas. Ofi
cialus; Lietuvių Skautų S-gos arganias. Lei 
dūda LSS Tarybos Ptarrlja. Redaktorius v. 
s. A. SaiulaiitesįS.J. Chicago. IL, USA.

B. PASTERNAKO PROZA
Praeitų metų pabaigoje leidykla „Sovie

tinis rašytojas" (Savlietskij pasate!) Lenin 
grade išleido B. Pasternako prozos rinki
nį „Oro keliat" (Vozdulšlnyje puti). Kny
gos tiražas 100.099 egzeimplioiių. Į rinkl
ių įtraukti ilš' viso 17 kūrinėliai: 10 belet
ristinių ilr 7 literatūros kritikos straipsniai 
sudėti chronologine tvarka.

Sovietų Sąjungoj tą knygą galima nu
sipirkti tiktai valiutinėje krautuvėje. Ji 
kainuoja 2 rublius 20 kapeikų. Vaikaičiuose, 
Europoje ir JAV, jii parriiuodiamia knygy
nuose, kur platinamos sovietinės’ knygos, 
čia jli kailr.uojia tris kartus bralnigliaiu — 
3.25 dol. Tokiu būdu Tarptautinė knygą 
(Mežknilga) padaro iš Pastemalko gerą 
kapitalistinlį biznį. Pastarnako poezijos riin 
kinį ta pati’ leidykla išleido jau 1976 m.

Knygos įvedą pamaišė akademikas Dlmiiit- 
riijus Lichačioivas, Žymusis literatūros 
tyrilnėtojlas — istorikas nagrinėja Pastar- 
nako prozą, visiškai neuždimindamias apie 
rašytojo didžiiiauisiąjlį veikalą „Daktaras 
Živaigo“. Tas Pasternako romanas yra vi
same pasaulyje žHnomas, iSveinsItas į 30 
kalbų ilr už jiį rašytojui suteikta 1958 m. 
Nobelio premija.

Pasternakais biulvo antras rusų rašyto
jas, kuris gavo siūtą dildžiausiąjįį literatūri
nį apdovanojimą. Nobelio premijos Burni
niu!, (Pašternakiuli ir Solženicynui' buvo su
tiktos jų tėvynėje tiktai šiiiurklščiaife keiks
mais.

Perskaičius rimiMnlio ’komentarą negali
ma nepastebėti!, kad kai kurie rašytojo 
kūrinėliai tėvynėje nebuvo spausdinami 
jau apie 50 metų. Pats ankstyviausias šio 
kūrinėlllo „Be meilės“ (Bezliubje) buivo 
atspausdintas 1918 m. laikraštyje .Darbo 
valia“ ir nuo to laiko jau nebuvo dau
giau išleistas. Kilti keturi kūrinėliai pers
pausdinti Iš pirmo „Oro kelių“ rinkinli’oi, 
kuris pasirodė 1933 m. Lydimasis lališlkas 
(Ochnannaja giramotta) pagal vieną publi
kaciją 1931 mi Prozos pradžiai (Načalo 
prozy) buivo parašytas 1936 m. ir paskelb

grįžti nebegalima: kas gi besugrąžins pinigus? O 
be piršlio važiuoti irgi negalima, — atsijuokavo 
Kazys rimtais kaimiškais sumetimais, ir nuvažiavo 
abudu.

Kelyje tyčia truko, kad namiškiai, sugrįžę iš 
bažnyčios, turėtų laiko pavalgyti ir apsitvarkyti. 
Važiavo žingsnio, pamažu, lyg kitados parveždami 
ponui sampylą, kurio atmieravus nieko patiems ne
beliko. Visgi privažiavo kelio galą.

Kaimas kaip kaimas, kiemas kaip kiemas, tik 
šventiškai ar net atlaidiškai švariai pašluotas. Visi 
pašalėliai aptvarkyti, visur valyva. Matės, laukia
ma ne bet kokių svečių.

Susitiktų išėjo pats Kepelė, jaunas, gražus, švie 
sus dėdė, bent 40 metų su nedideliu kaupu. Už jo, 
bet antroje vietoje, matės jo žmona, gal tokių pat 
metų, taip pat sveika ir graži. Abudu atvirų veidų, 
simpatingi ir natūralūs.

— O kurgi piršlys? Aš čia tematau pačius jau
nikius, — pajuokavo Kepelė, kurs ir pats vos de
šimčia metų tebuvo vyresnis už busimuosius savo 
žentus. — O gal aš apsirinku? Mat, piršlys paskel
bė mums atvešiąs Aneliutei jaunikį, ir mes jo lau
kiame pietų nevalgę.

— Neapsirinki, dėde. Tai mes ir būsime. Tik
tai tikrasis piršlys sugaišo su savo magazinu, ir man 
teko jis pavaduoti. Esu jaunikio Kazimiero šnerves 
draugas Jonas Butkys; abudu iš Puzionių, kurių 
tamstos, žinoma, dar nė girdėti nesate girdėję, o 
ten upės pienu teka, tvoros dešromis tvertos, taip 
ir toliau. Bet tai jau busimosios oracijos dalykas. 
Kaip gerai, kad amstos jau žinote apie jaunikį: 
man nebeteks jis girti, o aš kaip tik jokios oracijos 
nemoku...

Kepelės prapliupo linksmu juoku, kai Jonas, 
didelį susigraužimą rodydamas, ėmė pakaušį dras
kytis. Pradžia Jonui pasisekė. Tur būt, iš despera
cijos, iš per didelio drovumo. Kai sykĮ praplyšo, tai

Su lietuviui* 
Įjasaulyįe

A.L. CENTRO NAUJA VADOVYBĖ
Balandžio 24 d. Argentinos Lietuvių 

Centro narių susirinkimas išrinko naują 
valdybą: pirmininkas Hektoras Katinas, 
viceipinm. Art. Kaminskas, sekretorė Li
dija Kaminskienė, sekr. pad. Jėzus Preyro, 
ižd. Art. Gronskis ir ižd. pad. Karolis1 Ur
banavičius.

Rev. komisaja: Dr. Br. Rukšėnaitė Jui. 
Mičiūdas.

Centro valdybą dabar sudaro jaunų ir 
energingų žmonių grupė.

MIRĖ |K. KAREČKA
Kovo 17 d. Puta ame, JAV, mirė Kazi

mieras Karečka, prieš karą dirbęs Lietu
vos diipioim'attaėje tarnyboje.

Gimę® prieš 80 metų Plungės apylinkė., 
se, K. Karečka mokėsi Palangos proigim- 
nazijoje ir baigė Kauno gimnaziją. Stu
dijai vo teis? Kaune, Vienoje ir Sorfoonoje. 
Dirbo Užsienio reikalų ministerijoje, bu
vo pasiuntinybės patarėju Berlyne ir Ry
goje. Amerikon atvyko 1949 metais.

Liko liūdinti žmona Marija ir duktė 
Vilma Preikerienė su šeima.

tas tik 1980 m. Tai pats vėliausias kūri
nėlis rlilnfkinyje.

Viskas kas buvo patalpinta vėlesnėmis 
datomis yra strat'lpsniiai iš lilterabūinos kri
te kce, ar komentarai parašyti atitinka
miems vertimams. Išllmtį sudaro tiktai’ ulž 
rašai ilš fronto, tačiau ir tie buivo išspaus
dinti tiktai po Pasternako minties’ 1960 m.

Trys kritiniai) straipsniai aipie Kleistą, 
Barataišv’ilį ir Šekspyrą skelbiami! pitimią 
kartą, nors jie buivo parašyti apie 1947 m.

Slalvlilsltai žino, kad Lichačiovas yrai se
nosios rusų literatūros žinovas, tači’aiui ma 
noma, kaid apie egzistavimą tokio šiuo
laikinio romano kaip „Dr. Živaigo“ negai
lėjo nežinoti. Ruisų literatūros emigraci
joje kritikės Liluidlmiilos Fostarės nuomone, 
Lichačioivas nesėkmingai1 nagrinėja B. 
Pasternako pagrindinius beletristinius kū
rinius, ypač „Lydimąjį laišką“, kurio pa
grindinė idėja esanti realizmas. Pagal 
kritikės išvedžiojimus, tai ankstyvoji pas- 
temakiinė proza, pilna metaforų, prideng
tos prasmės, laisvų asociacijų ir žodinio 
žaidimo. Esanti tam tikra likimo iironijja, 
kad Sovietų Sąjungoje taip nutylimas ro
manas yra paraižytas daugiau realistiniu 
būidlu ir labiau paprasta kalba negu tie 
aalykai, kurie įtraukti į rinkinį. Tiesa, ro
mane yrą religiniai motyvai, tam tikra 
simbolika, filcsbfijos istorija. Tiktai Ir 
tuo mėiginama paaiškinti tą faktą, kaid ši
tas Pasternako romanas, kuris yra para
šytas žymiai „paprasčiau“ negu jo anks
tyvoji proza, buvo uždraustas Sovietų Są
jungoje.

Fostere, polemizuodama su Lichačiovu, 
užjaučia sovietinius mokslininkus dėl to, 
kad jiems neleidžiama rašyti anie viską, 
ką jie žino ir mėgsta. Dichaoiovas yrą, pa
sakęs asmeniškai vienam vakariečių sl'a- 
vistuil, kuris norėjo tikslesnio paaiškini
mo dėl kito straipsnio, kad Maskvoje sun
ku dllrbtii, ir kad daugiausiai reikia tvar
kytis su planiniais darbais. jk

VITALIO ŽUKAUSKO SCENOS DARBO 
SUKAKTIS

Balandžio 9 d. Brooklyno Kultūros Ži
dinyje buivo atžymėta Vitalio Žukausko 
scenos darbo 40 metų sukaktis.

(Pradėjęs savo scenos darbą Kaune, Vi
talis Žukauskas daugiausiai pasireiškė su 
savo ,/vieno žmogaus teatru“ išeivijoje, 
uis aplanke bent po kelis karius lietuviš
kas kolonijas Amerikoje, Kanadoje, o 
taip pat buvo nuvykęs į Pietų Ameriką, 
Australiją ii Europą. Per tą laika jis yra 
sukūrus apie 390 raldijo vaidinimų ir hu
moristinių skečų.

STUDENTĖ DIRBS VAŠINGTONE
Vasaros tarnybai JAV Paibaltieeių ko

mitete ALTa parinko studentę Rimą V. 
Silėnaitę, kuri 1982 m. baigė studijas. Ji 
studijavo tarptautinius santykius ir kom
piuterių mokslą. Prieš tai yra mokiusis Va 
sario 16 gimnazijoje.

Rimla šilėnaitė gyvena Forest Parke, ne 
toli Čikagos, kur dirba skautuose ir pri
klauso Lietuvių Operos chorui. Domisi lie
tuvių kultūra, istorija ir kalba.

AUŠROS KOMPLEKTAS
Lietuvių Istorijos draugijos Čilkalgoje 

reikalų vedėja A. Ruigytė pranešė metinia 
me draugijos susirinkime, kad dr. J. Ba
sanavičiaus redaguoto AUŠROS žurnalo 
komplektas yra sudarytas. Dabalr jis yra 
perspausdinamas. Bus du tomai. Prenu
meratorių užsiregistravo daugiau kaip 
209.

MIRĖ INŽ. E. ŽITKUS
Balandžio 3 d. po sunkios ligos Čikago

je mirė inž. Edvardas Žitkus. ,
Gimęs 1921 m. birželio 19 d. Panevėžy

je, Edvardas Žitkus atvyko į JAV po ka
ro. Priklausė karpi Viltis ir ALIAS. Pa
liko liūdinčią žmoną Haliną, tėvus Čikago 
je, dėdę Edvardą Geigą Londone ir gimi
nes Lietuvoje.

ARCH. E. ARBO DARBŲ PARODA
Architektas Edmundas Arbas, nuolat 

gyvenąs Kalifornijoje, buvo atvykęs į 
Bostoną, kur skaitė paskaitą „ŽmoiguB ir 
kultūrinės apraiškos architektūroje“. Jis 
taip pat rodė savo bei kitų architektų dar 
bų skaidres ir buivo surengęs savo tapybos 
darbų parodėlę.

V. ADAMKUS — PASIŽYMĖJĘS 
INŽINIERIUS

Amerikoje leidžiamas žurnalas CHEMI 
CAL WEEK (1983.V.4) išspausdino ilgą 
Straipsnį apie „Lietuvoje gimusį“ Valdą 
Adamkų, kuris būdamas 15 metų amžiaus 
apleido Kaulną ir po karo atvyko į JĄV. 
Aprašė jo karjerą ir įdėjo fotografiją.

V. Adamkus išėjo Inžinerijos mokslus 
Illinois technologijos institute ir dabar 
yra turbūt daugiausiai žinomas lietuvis 
inžinierius netik Amerikoje, bet ir pasau
lyje. Nuo 1969 m. jis darbuojasi JAV gam 
tesaugos srityje. Įsteigus JAV Aplinkos 
apsaugos žinlylbą,, jis buivo paskirtas Di
džiųjų ežerų regiono viceaidministralto- 
riuim. Nuo 1981 m. paskirtas adiministra- 
t<>riulm>.

Amerikoje jis yra laikomas vienu iš 
koimpetingiausių gamtos apsaugos inžinie
rių. Atstovaudamas JAV, jis dalyvauja 
tarptautinėse gamtos apsaugos konferen
cijose, ir šiuo metu’ jis yra Tarptautinės 
tarybos vandens švarai užtikrinti pirmi
ninkas.

ir išbyrėjo.
— Labai malonu. Nebūk, ponas piršly, toks 

kuklus — savo moki. Piršliai mums ne naujiena, 
mes su jais ir ceremonijų nebedarome. Aneliutė 
mums ta viena ir nesugriuvus; bet kad mes, vaike 
liai, tesame paprasti ūkininkėliai, esame, Dievui 
dėkui, pavalgę, bet stambesnių grašgalių nėr, tai ir 
baigias viskas gražiu pasikalbėjimu. Jei ir jūs, vai
keliai, šimtų ieškote, tai būkite mūsų svečiai, ne 
piršliai, ir linksmai sau papietaukime, — rimtai, 
bet linksmu veidu ir lyg pasišokėdama kalbėjo Ke- 
pelienė, vis dar nesivesdama svečių į vidų.

— Nu, šiuokart, rodos, būsite apsirikę: mums 
ne kraitis rūpi, bet žąselės rūšis: balta kaip gulbė, 
kaklelis riestas... Ale tai vėl oracijos dalykas, ku
rios aš nemoku. O ir tos gražiosios gulbės dar nė 
matyt nesu matęs. — Vėl pagavo švatrenti Jonas, 
jau įvedamas į vidų.

Pirkia kaip pirkia: dūminė, o vis dėlto matės 
kažin kokia nepaprasta tvarka: viskas vietoje, dra
panos į gembes sukabinėtos, lovos neiširusios, — 
švaru, balta, nedulkėta. Baltavo gražiai aptiestas 
stalas, padėti šaukštai bei duonos kepalas. Gryčioje 
sutiko nušvitusi Anelija ir pasisveikino kone prie- 
teliškai, kaip su senais pažįstamais.

— Spėk, Aneliut, katras dabar tau jaunikis ir 
katras piršlys! — tarė paskutinis įeidamas tėvas Ke
pelė.

— Šitas! — bakstelėjo rankele Jono link, taip 
pat juokaudama, kaip ir tėvas. Anelė ir Jonas pir
mą kartą pasižiūrėjo vienas antram stačiai į akis.

Jonas visas nuraudo, kaip ką bloga padaręs, bet 
jau nebepaliovė ją sekęs godžiomis kavalieriškomis 
akimis. Jam buvo taip pat smagu su Kepelėmis, 
kaip smagu būdavo per vakaravimus. Dar smagiau.

(Bus daugiau)

NAUJA BRAZILUOS !L.B. (VALDYBA
Balalnidžio 28 d. įivylko pirmasis maiuflos 

BLB valdybos pasėdis, kuriame valdybas 
pirmininkas Alfonsas D. Petraitis prisita- 
t-.> veiklos planą 1983 mėliams. Numatolmia 
padėti jaunimui pasiųsti delegaciją iį PU 
kongresą.

SAVAITGALIO PABIROS
PATRANKOS BE PARAKO

Senovės laikų kariuomenės tarėjo įvai
rių svaidomų!) ų įtaisų, kurių pagalba ap
mėtydavo akmenimis ar kitokiomis „bom
bomis“ priešų pilis, miestus, laivus ir ka
reivių telkinius.

Vienas tokių ginklų, vadinamas balista, 
kurį pradėjo naudoti graikai ir romėnai, 
■buvo didžiulis lankas, pritvirtintas prie 
stiprių rėmų. Balista galėjo nusviesiti 3 
kg svorio strėlę apie 590 metrų. 537 m. 
kai gotai laikė apsupę Romą, telkia strė
lė prismeigė prie medžio vyriausią gotų 
varią. O po trejų šimtmečių, kai vikingai; 
purvo apgulę Paryžių, užregistruotas atsi
tikimas, kaip viena balistos strėlė perSkro 
dė tris skandinavus.

Balistas papildė katapultos. Katapulta 
turėjo krepšį, iš kurio daugiausia buvo 
svaidomi akmenys. Balistas ir katapultas 
nauldojo neit ilki 12 šimtmečio.

Pačios paskutinės, pagerintos katapul
tos, vadinosi įtreibučetais. Jų buvo įvairių 
dydžių. Didžiausias trebučetas, 159 kg svo 
rio akmenį, galėjo nusviesti toliau kaip 
530 metrų.

Trebučetais priešo pusėn mėtydavo ir 
„Graikų ugnį“. Tai iš sieros, gumos, alie
jaus, pakulų, terpentino, salietros ir ang
lies pagaminti specialūs užtaisai, kurie 
sukeldavo nieuižgesinamus gaisrus, nes valn 
duo jų gesinimui netiko, o tik dar laibiau 
išplėšdavo liepsnas. Tų užtaisų gaminimo 
paslaptį bizanltiečiai išlaikė net kelis šiimlt 
mečius, ir dėl to jų karo 'laivynais buvo 
nenugalimas. Arabai tik 9 šimtmety su
žinojo tą paslaptį ir pradėjo naudoti 
„Graikų ugnį“ prieš bizantiečių laivus.

Priešo moralei paveikti, dažnai net gy
vus kaino belaisvius trebučetais mesdavo 
į pilies vidų, o sukelti ligų epidemijoms 
neplalsidlDadaničiolse tvirtovėse, ,Jbomibar- 
duoidavo“ padvėsusių gyvulių lavonais. 
1422 m., KardSteino apsupime, pilies ga- 
rizonas buvo apmėtytas 200 vežimų mėšlo.

Paškutinis treibuičeto panaudojimas užre 
gistruiotas 1480 m., Rhodes apsupime, kai 
turkai atsivežė savo patrankas bomlborduo 
ti salos gynėjus. Krikščionys pasigalmiino 
trebučetą, kuriuo nutildė turkų artileriją.

Ketvirtam šimtmety prieš Kristų kinie
čiai jau naudojo paraką, o Vakarų pasau
lyje tik 14 šimt. pradžioje pradėjo naudoti 
■paraką ginklams, ir tie ginklai buvo ta
da dar labai nepatikimi.

Anais senais draugystės laikais, kažkur 
netoli Jaltos, automobiliu važiavo čiorči- 
lis, Ruzveltas ir Stalinas. Privažiavę siaiu 
rą keliuką, žiūri: skersai kelio stovi kar
vė nė nebando trauktis.

Tuoj išlipa iš maišines čiorčiilis ir sako:
— Šori, leidi, mes čia labai skubiais rei

kalais. ..
Karvė angliškai nesupranta, ištiesia 

snukį mūūū...
Ilgai nelaukęs, iškėlęs lazdą, pagalbon 

šoka Ruzveltas:
Neišsigąsta karvė nė lazdos, nė prezi

dento kaubojiškos skrybėlės. Nulenkia 
gaivą žemyn, atstato ragus ir pirtmyn!

Ruzveltas vos snėj’a įšokti aiutomofbilin.
Matydamas, kaip svečiams nesiseka, 

Stalinas pamažu nukulniuoja prie karvės. 
Padavęs gnūžtelę žolės, pašnibžda kažką 
karvei į ausį. Ir va stebuklas! Santarvi
ni nikai netiki savo akims: karvė, kaip 
bimbalo įgelta, Uodegą iškėlus, zylioja' per 
laukus... Neužilgo dingsta.

— Ką tu teb jai pasakei? — stebisi 
čiorčilils.

Išsiėmęs pypk? iš dantų, Stalines dėsto:
— Pažadėjau uždaryti į kolchozą ir per

duoti pasižymėjusiai, Lenino ordinu apdo- 
valnotai, sitaiehianolvietei melžėjai, kuri iš 
Ikielkivi'eho's karvės sugeba išmelžti dvi pie
no normos.

•••
Sutikau nepažįstamus, kurie paprašė rū

kyti ir sudavė slmiū'gį, nuo kurio lūžo šon
kaulis prie turgaus. (Iš pareiškimą)

Flaiciente tejbesigydo suaugusių taiklių 
skyriuje. (Iš pažymos)

R.D. vienas girtuokliauja, niekindalmias 
kolektyvą ir savo šeimą.

(Iš laiško redakcijai) 
Dabar šis klausimas stovi pakibęs ore.

(Iš pasisakymo)
Pas mus vra moterų, kurios lenktyniau

ja su arkliais.
(Iš trenerio pasisakymą)

„Šluotos“ auksinės mintys

PIRMIEJI (ŽMONĖS AUSTRAUJOJE
Tuo tarpu nenustatyta, kad Azija pra

eityje buvo susijungusi su Australija, to
dėl spėjama, jog pirmieji žmonės iš Azi
jos į Australiją atvyko gana vėlai — prieš 
7—1 tūkst metų t.y., tada, kai įgijo pa
tirties įveikti didesnius vandens nuotoMus. 
Bet toji hipotezė neseniai pasirodė esanti 
ne visai tiksli. Kasinėjant valstybinio 
Kadaku parko (Šiaurės Australija) re- 
zervaro teritoriją, 2,9 m gylyje buvo ap
tiktas paleolito žmogaus būstas. Atrasta 
ir akmeninių įrankių, kurių spėjamas am
žius — apie 40—50 tūkst. metų. Kadaku 
parko radiniai kruopščiai tiriami.
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Iš LKB Kronikos Nr 56 Australijos darbiečiu dilema
TARDYMAI

ir kt., kun. J. KAUNECKĄ nubaudė tei
singai, mat apie tai- liudija ir gautas Vieš
vėnų apylinkės darbuotojų BUMBLAUS- 
K-O ir BUMIB'LAUSKIENĖS pareiškimas. 
Prokuroro padėjėja BUTNORT1ENĖ kalti
nimą taip pat palaikė. Kun. J. KAUNEC
KAS pasakė, kad jis nesupranta, kodėl 
teisimas visiškai nenagrinėja jo skutnde pa
teiktų argumentų. Tarėjai raudonavo. 
Teismais pripažino, kad kun. J. KAUNEC
KAS nubaustas teisingai. Teisėja PAU
LAUSKAITĖ visiškai neatsižvelgė į civi
linio proceso nuostatą, jog teismas priva
lo panaikinti baudą, jei .administracinė 
komisija baudžia už veiksmus, senesnius 
negu '30 d. (Civilinio proceso kodekso ko
mentaras, str. 262,18 ir 33). Tuo tarpu 
Telšių aidim, komisijai kun, J. KAUNEC
KĄ nubaudė po proceso praėjus 59 d.

Valkininkai. 1983 m. sausio 16 d. 17 vai. 
pas Valkininkų kleboną kun. Algimantą 
KEINĄ buvo padaryta krata tikslu paim
ti TTGKK dokumentas ir kitą medžiagą, 
turinčią reikšmės byloje. Kratai vadova
vo teisininkas BIČKAUSKAS, krėtė 7 sau
gumiečiai, dalyvaujant dviem kviesti
niams. Buvo iškrėsta vangoniuiinkė Rita1 
LENGVENYTĖ ir klebonas kun. A. NEI
NA. Kratos metu paėmė 2 papkes kun. A. 
NEINOS pamokslų, TTGKK dokumentus 
ir raižomąją malšįnėlę.

1983 m. sausio 27 d. kun. A. KEINĄ, 
buvo tardomas LTSR Prokuratūroje. Tar
dytojas BIČKAUSKAS klausinėjo kun, A. 
KEINĄ, kas yra TTGKK pirmininkas, kas 
raišo dokumentus, kur nariai susirenka, 
kaip Komiteto dokumentai partenka į už
sieni! ir t.t. Kunigas pasaiškino, kad Ko
miteto pirmininko neturi — visi nariai ly
gūs, dokumentus ruošia drauge, o kaiįp jie 
patenka į užsienį, neturi supratimo.

Tardymas užtruko 4 valandas.

Garliava. (jKauino raj.). Jadvyga BIE
LIAUSKIENĖ, areštuota 1982 m. lapkri
čio 29 d. Garliavoje, šiuo metu vra laiko
ma Vilniaus saugumo izoliatoriuje.

J. BlIELIAUSKIENĖ, saugumo tardyto
jų PELENIO ir URBONO žodžiais tariant, 
vra kaltinamla Garliavos moksleivių religi 
nio būrelio organizavimu, panašų rinki
mu po tikinčiųjų pareiškimais, 'skundo ra
šymu Kauno miesto prokurorui dėl vaikų 
terorizavimo bei neteisėtų tardymų ir t.t. 
Už tekią „anltitarylbinę veiklą“ jai grasi
nama 7 m. kalėjimo.

Stalino represijų laikotarpiu. J. BIE
LIAUSKIENĖ buvo nuteista 10 metų ka
lėti.

KRATOS IR

Telšiai. 1983 m. siausto 26 d. apie 30 
saugumiečių apsupo kum. Jono KAUNEC- 
KO butą. Keletas jų tyliai įėjo į kunigo 
darbo kambarį ir pateikė LTSR prokura
tūros nutarimą (kratai sąryšyje siu kum,. 
Alj. SVARINSKO ir Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komiteto byla; 15 valandą 
buvo pradėta krata. Knatai vadovavo res
publikinės prokuratūros tardymo valdy
bos prokuroras JAKAVIČIUS. Kviestinius 
kratoje dalyvavo: Rima PAVLOVA, Čes
lovo, gyv. Telšiai, žemaitės 21, Antanas 
B1DVA, gvv. L. (Pelėdos g-vė 3-16, Julrgis 
PARAIK1NINKAS, gyv. 'Laisvės 12-34. 
Krėtų saugumiečiai, nenurodę savo pavar
džių. Apžiūrėjo kiekvieną popieriuką, 
vartė kiekvieną knygų lapą. Visų, net 
valstybinių (knygų viršelių aplankuose, 
(kažko uoliai ieškojo, pervertė visus senus 
laikraščius ir šiukšlių dėžėse rastus po
pieriukus. Konfiskavo bemaž viską, kad 
butvo rašyta kun. J. KAUNECKO ranka: 
neišsiųstos laiškus, pamokslų planus. įvai 
riius užrašus, užrašų knygutes, viso — ne
toli 10 tūkstančių lapų. Taip pat paimti 
pažįstamų žmonių sveikinimai, laiškai, te
legramos, net iš kareivių gautų laiškų vo 
kai. (Paėmė knygas: Maceinos ,Niekšybės 
paslaptis“, J. Gedgaudos ..Lietuvos isto
rija“ (proistorė), Griniaus „Lietuviškojo 
charakterio problema“, Bartkaus „Psicho
logo pastabos“, „Nactonoloigijois klausi
mai", mažos knygutės apie Sv. Kazimierą, 
TTGKK dokMmentai Nr. 125, Dainos, 3 
knygos B. Brazdžionio poezijos „Svetimi 
kalnai“ (visos rašytos mašinėle) — viso 
apie 20 knygų. Konfiskuota .Kronikos“ 
Nr. 53, Telšių vyskupijos 'kunigų raštas 
Brežnevui t> egz., Tverų kun. J. PALIUKO 
ir K. VELIONIŠKIO raštas ('50 psl.) su, 
priedu Telšių vyskupui, Kunigų tarybai 
ir „Tiesos“ redakcijai, kun. J. GEDVILOS 
raštas Telšių vyskupijos valdytojui apie 
atsisakymą dalyvauti pokalbyje su) Reli
gijų reikalų tarybos įgaliotiniu ANILIO- 
NIU; konfiskuota daugybė nuotraukų: TT 
GKK narių, jiaunimo eisenos į 'Šiluvą. į 
Kryžių kalną bed kun. V. JAUGELIO lai
dotuvių, nugriautų — sulaužytų kryžių 
ir kft. Iš šeimininkės kambario sauiguimie- 
čiai paėmė rašomąją mašinėlę „Optima“ 
ir leidinlį „Aulšra“ Nr. 32. Ils kun. J. KAU- 
NECKIO kišenių buvo surinkti visi su- 
draskyti popierėliai, čekistai paėmė švar
ko kišenėje 3 auksines carines' 5 ruib. ver
tės monetas, kuriais viena moteris padova
nojo Ž. Kalvarijos tebemakulio ir litur
ginių indų auksavimui.

Visam kratos laikui buvo sulaikyta Star 
sė ČUNSKYTĖ, ateinanti gaminti maisto, 
iškratyti ir apklausinėti visi tuo meta ko 
kiu nors reikalu atvykę interesantai (miat 
buvo kun. J. KAUNECKIO budėjimo lai
kas, net žmogus atvykęs kunigą vežti pas 
ligonį. Ilgai saulgumietė tardė ir bemaž 
iki nuogumo išrengę užėjusią Ritą BUIM1B- 
LAUSKAITĘ. 'Genovaitė ŠALKAUSKIAI- 
7Ė, atėjusi pas ČINSKYTĘ pasiimti rak
to, buvo nuvežta i miliciją, kur saulgumie
tė DAPKŪNIENĖ iškratė net (jos bates-.

Klratos meta saugumiečiai nuolat ėjo i 
koridorių kalbėtis prie atsivežtos radijo 
iparatūros. Krata užsitęsė iki 1 vai. nak
ties.

1983 m. sausio 27 d. visose Telšių įmo
nėse, įstaigose, mokyklose, net vaikų dar
želiuose buvo pravesti susirinkimai tema; 
„Suimtas kun. A. SVARINSKAS, jau1 du 
kartus sėdėjęs kalėjime už 'bendradarbia
vimą su pokario nusikaltėliais, šaudžiu
siais žmones; panašus esąs ir Telšių kum. 
J. KAUNECKAS, todėl pas jį daroma kra
ta ir jis tardomas. Netikėkit, jei ką kita
kalbės davatkėlės ar kunigai“.

1983 m. sausio 27 d. 11 vai. kun. J. KAU 
NECKAS buvo iškviestas tardymui pas 
prokurorą JAKAVIČIŲ. Tardyme be pro
kuroro dalyvavo saugumietis ir davinėjo 
nurodymus. Tardymo metu buvo klausi
nėjama apie rastus „-antitarybinius- leidi
nius“. Kun. J. KAUNECKAS pareiškė, 
jog kratos metu antitarybinių leidinių pas 
jį nebuvo. „Knygos yra gaminamos savitai 
dus būdu, nes jų neleidžiama išleisti spaus 
tuvėse, o be religinių — istorinių knygų 
kunigai ir tikintieji -gyventi neįgali; TTG 
KK ir „Kronikos“ taip pat nebūtų, jei nie
kas nepažeidinėtų tikinčiųjų teisių“, — 
kalbėjo ikiun. J. KAUNECKAS.

Tardymo metu saugumietis -atvedė tei
sėją, kuri pareiškė: „Dabar bus nagrinė
jama jūsų byla“. Tiesiai iš tardytojo ka
bineto kun. J. KAUNECKAS buvo nuves
tas į teisiną, mat Telšių raj. administra
cinės komisijos buvo nubaustas 50 rub. 
baiuda už Vėlinių procesijos „organizavi
mą“ Viešvėnuose. Ieškodamas teisybės, 
kun. J. KAUNECKAS kreipėsi į teismą. 
Teismas buvo paskelbtas sausio 26 d. 10 
vai., tačiau sausio 21 d. vakare, po pamal
dų, teisėja PAULAUSKAITĖ išsikvietė 
kun. J. KAUNECKĄ ir pranešė, kad byla 
atidedama, nes teismas šiuo metu turi dau 
gyfbę kitų bylų ir nebespėja visų išnagri
nėti. Salėje nebuvo nė vieno žmogaus, o 
teisėja paskelbė „viešą“ teismo procesą. 
Kum. J. KAUNECKAS pareiškė, jog ši by 
la liečia visus tikinčiuosius ir jų teises, to
dėl nesutinku dalyvauti šitokiame teisme, 
tačiau iš teismo salės išeiti neieidb.

Tefflšių raj. administracinės komisijos 
pirmininkė LIUBINAVIČIENĖ pareiškė, 
jog komisija, susidedanti iš milicijos vir
šininko MICKEVIČIAUS, dinanstnų sky
riaus vedėjote RAUDONIENĖS, SAVICKO

PADĖKA JAUNIMUI UŽ MUZIKOS IR 
PANTOMIMOS VAKARĄ

Ne prakalbą ruošiuosi čia jums sakyti, 
mūsų jaunimėli! Ne, mielieji! Noriu tik 
padėkoti jumis už suteiktą mums malonų 
vakarą, už puikią vaidybą, už gražią mu
ziką ir nuoširdų lietuviškų telentų prista
tymą.

Mes pirmą kartą matėme šios rūšies vai 
dybą ir stebėjomės kaip nuostabiai daug 
galima ir be žodžių pasakyti.

Jūs pritetatėt mums tėviškę brangią, 
vaizduotėje matėme jos mėlyną dangų, 
žaliuojančius laukus, siūbuojančias girias, 
žieduose paskendusius sodus. Jūs atneišėt 
mulmis tėv'škės kvepiantį orą, padangėje 
giedantį viturėlį ir gimtosios sodybos vaiz
delį.

Vaidybos ir muzikos 'suderintoj pynėj, 
girdėjome vėją šiulenant, girią Ošiant, ge
gutę kukuojant, viturėlį čirenant, kaime 
šunes lojant, sodyboj svirtį girgždant ir 
tolumoj varpus 'skambant.

'Mes matėme plaštakę beplasnojant tarp 
pievos gėlių, maltėme augantį medį, gal
būt, šaunųjį klevelį gražiai besvi mojantį 
tėvelių sodtely, matėme, taip pat kasdie
nius žmonių buities vaizdelius.

Mūs tėviškė, šį vakarą, buvo taip arti 
prie mūsų, taip vaizdžiai parodyta, taip 
jautriai išsakyta.

Jūs atkūrėte mums ir žiląją senovę, 
liaudies pasakoj jūs prilstatėt mums gud
rųjį Žilviai, tą gyvybės simboli, besirai- 
čiusį Lietuvos žemėjje tarp žmonių ir se
novės dievų žinyčiose. Jūs parodėte mums 
Lietuvos miškų gražuolę — Eglę, visados 
banguojančią, balta puta putojančią jū
rą ir liaudies kasdienę buitį.

Jausmingais muzikos akordais, supin
dami juos su girios ošimu, jūs išreiškėt 
liūdną raudą šių dienų Lietuvos girių. Gir 
dėjome jų skundą, vaizduotėje matėme 
šimtas nevandintų žemės kauburėlių pa
miškėse, kur ilsisi mūsų laisvės kovoto
jai, partizanai, širdžiai brangūs mūsų ar
timieji.

Dėkojam jutais, mielas mūsų jaunimėli, 
už jūlsų darbą, už pastangas suruošti š’į 
puikų vaidybos ir muzikos meno vakarą 
ir laulklslime daugiau tokių parengimų. Bū 
kitę mus nauju gyvastingumu ir uždegan
čiu. pavyzdžiu, kaip reikia kelti savo tė
vų žemės vardą.

I savo padėkos žodžius, noriu įpinti mū
sų dainiaus Maironio parašytas Jaunimo 
Giesmės žodžius — Į darbą broliai vyrs i 
vyrą... Paimkim arklą, knygą, lyrą ir ei-

Per Australijos parlamento debates pa
aiškėjo, kad Sovietų Sąjungos ambasados 
Canberra’oje pirmasis sekretorius Valerij 
Ivanov buvo „paprašytas“ apleisti kraštą 
tarp kitų priežasčių ir dėl artimos1 drau
gystės su sostines lobbyists (žmogus, ku
ris dėl savo pažinčių sugeba lengviau pri- 
-iti prie ministerių ir aukštų valdžios pa- 
reigūnųi) David Combe (išt. Kiūrnb).

Kals yra David Combe? Jis iau 21 me
tus yra Australijos Darbo Partijos — 
A.L.P. — nariu. Nuo 1973 iki 1981 metų 
jis buvo jos generaliniu sekretorium. Pa
sitraukęs ilš A.L.P. sekretoriato jis tapo 
vienu ilš sostinės lobby-ist‘ų. Jo vertė ypa 
tingai pakilo darbiečiams šįmet kovo mė
nesį atėjus į valdžią ir galvojama, klad 
jo metinės pajamos tarpininkaujant tarp 
įvairių privačių interesų ir valdžio įstai
gų būtų siekę 200,090 sv. per metus.

Jis taip pat priklauso Australijos — 
USSR Draugijai ir paskutiniu laiku yna 
jos valdybos nariu. D. Combe pirmu, kart 
apsilankė Sovietų Sąjungoje 1974 metais 
būdamas A.L.P., kuri tuo laiku buvo val
džioje, generaliniu sekretoriumi. Antrą 
kartą jis ten lankėsi 1982 metais atstovau
damas Ausitralijiois-USSR Draugija pama
šiu organizacijų konferencijoje vykusioje 
Maskvoje, šiuo atveju jo kelionės forma
lumai ir išlaidos buvo tvarkomi Ivanov'o. 
•!o paties prisipažinimu santykiai su Iva
nov neapsiribojo vien tik oficialiais1 kon
taktais, oet Ivanov buvo ir jo draugas, 
kuris lankydavosi ir kartais pietaudavo 
jo namuose.

Savo kalboje parlamentai min, pirpi- 
Hawke (Išt. Hok, ne Kaukas, kaip ralšdma 
sovietinėje lietuvių kalba spaudoje) pa
reiškė, kad nors Comibe jokių valstybės pa 
slapčių sovietams neišdavė, savo intymiu 
bendravimu su Ivanovu jis susikompro
mitavo tiek, kad tolimesnis sanitykiaivi- 
mas galėjo pakenkti valstybės saugumui. 
Ivanov ir Coimbe santykių atidengime 
tam tikrą rolę suvaidino ir Australijos vi
daus saugumo organizacija ASIO, kuri 
min, pirmininkui ir atsakingam minisit'e- 
riui patiekė jų pokalbių 'įrašytas juostas.

ASIO, kaip ir kitos vakarų pasaulio 
žvalgybos organizacijos, yra raikštis kai
riojo sparno darbiečiams politikams, ku
rie jose mato savo priešus dėl kartais ir 
teisingų užmetiimų, load jos teseka ir kau
pia medžiagą tik apie kairiuosius politi
nius aktyvistus. Bet tie patas kraštutiniai 
kairieji sutepa savo bešališkumą reiškia
ma simpatija Sovietų Sąjungai, kaip sau
gotojai „šventų socialistinių relikvijų“ nu- 
stuimdaimi į šalį jos padarytas prasižen
gimus prieš žmonių ir tautų teises „as
mens kulto “ (Stalino) laikais ir tęsiamus 

Stiaityteju Cai^^ai
kim Lietuvos keliu...

Taigi visi, visi, nežiūrint kokį darbą be
dirbtume, nežiūrint kokiu būdu sau kas
dienę duoną pelnytame. Ar mūzos įkvėp
tas poėta, ar žavingus akordus beval'dan- 
tis muzikas, ar dainininkas, ar pūslėtų 
rankų artojas, ar mokslų išmintį belukiš- 
renanltis akadetoilkas, sunėrę rankas, su
glaudinę pečius eikime tik vienu keliu 
— Lietuves keliu.

Aušra tėvynei jau dienoja. Greit pama
tysim ir saulės spindulius. Julk nujauti
mais širdžiai šneka taip aiškiai ir taip 
saldžiai. Ir tai ne iliuzijos, ne sapnas, o 
tikrovė, kaip ryto saulės patekėjimas. 
Tik, mūsų mielasis jaunimėli, eikime ir 
toliau Lietuvos keliu. Nesustokime pu
siaukelėj, bet tęskime, tęskime, tęskime 
sa'vo žygį iki galo, iki galutinio tikslo, 
iki Gedimino kalino, iki Vilniaus Aušros 
vartų, iki laisvos nepriklausomos Lietu
vos.

Lai šio vakaro dvasia pasilieka su ju
mis ir lydi jūsų darbais, jūsų pastangos ir 
teikia džiaugsmą mums visiems.

Sėkmės jums, jaunimėli!
K. A. Vilkoniai 

iš Sheffield©

NEBALSUOKIME UŽ PRIEŠUS
Šių metų bėgyje Europos Parlamnete 

buvo iškeltos dvi rezoliucijos, kurios tie
sioginiai palietė Lietuvos ir kitų Pabalti
jo kraštų dabartinę padėtį. Pirmoji, š.m. 
sausio mėnesį, iškėlė Estijos. Latvijos ir 
Lietuvos laisvės klausimą, ir bulvo priimta 
98 balsais prieš šešis, alštuoniems susilai
kius.

Antroji rezoliucija š.m. gegužės mėn. 
iškėlė žmogaus teisių laužymą Sov. Są
jungoje, ir buvo priimta 154 balsais prieš 
aštuionius.

Kaip matoma. daugumas parlamento 
atstovų remia mūsų bylą. Tačiau atsiran
da ir priešingų, kurių tarpe yra du Londo 
no atstovai: Alt Lomas (Hackney, New
ham., Tower Hamlets ir Waltham Forest), 
ir Richard Balfe (Greenwich, Lamberth, 
l.ewshakn ir Southwark). Nors, kiek žino
ma. šie du asmenys nekandidatuoja 'bir
želio 9 d. rinkimuose 'į Britanijos parla
mentą, gal būt jų bendraminčiai kalio tik 
iabar norėtų gauti Britanijos pilietybę tu 
rinčių lietuvių balsų. Tad, kai partijų kan 
•idatai belsis į jūsų duris, patartina jų 
paklausti ką jie galvoja apie Balte ir Lo
mas politines pažiūras, ir atitinkamai bal
suoti. Balsuotojas 

dabartinės valdžios. Kartells vardan socia
listinės vienybės kairieji randa pritarėjų 
ir iš nuosaikiųjų darbiečiu politikų, ku
riems viešas Sovietų Sąjungos pasmerki
mais būtų lygiu susidėjimu su dešiniai- 
niais.

Dabartinis Australijos min. pirmininkas 
R. Hawke yra socialdemokratais panašus į 
vokiečius W. Brandt ir H. Schmidt, ku
riems komunistai yra nepakeliui. Jam atė
jus į valdžią buvo tikimasi visokeriopo 
pagerėjimo Australijos politiniame ir eko
nominiame gyvenime. Jis pats savo laiku 
yra buvęs Rhodes Scholar (stipendinin
kas), o jo sudarytame kabinete vra daug 
nuicisaiikių talentingų žmonių, ko nielbulvo 
galima pasakyti apie prieš tai buvusiąją 
konservatorių valdžią. Galima sakyti, kad 
daugiausiai dėl kairiojo A.L.P. sparno ide 
ologinio sustuburėjimo Australija per pa- 
skutiniulosius 34 metas turėjo tik vieną 
trijų metų laikotarpį darbiečiu valdžios. 
Atrodo, kad ir dabartinė darbiečiu val
džia melpaijėgia atsikratyti kairiųjų įtakos 
ir jos talentai ir pastangos nueina lopymui 
kairiųjų padarytų skylių, o ne konstrukity 
viairn krašto vadovavimui.

Ivaniov — Combe epizodo ironija yna, 
kad Coimbe būdamas A.L.DP. gien. sekreto- 
riulmi 1974 metais buvo įsivėlęs į taip va
dinamą „Irako paskolos aferą“. Tuo laiku 
■kairysis partijos sparnas jį suvedė su 
Irako vyriausybės pareigūnais su tikslu 
gauti iš jų paskolą reikalingą partijos 
priešrinkiminei kampanijai. Sekretoriulmi 
jis išsilaikė tilk dėka dabartinio min. pirm. 
Hawke stipraus užtarimo.

Australijos Lietuvių Bendruomenė pa
stovių tiltų į A.L.P. neturi. Ar tai dėl ne
pasitikėjimo darbiečiais, ar tai dėl kelių 
aktyvistų priklausiančių konservatyvią j ai 
partijai, bendruomenė vienu metu galėjo 
sudaryti įspūdį Liberalų partijos padali
nio. Naujoji bendruolmenės valdyba suda
ryta Sydney‘juje turėtų bandyti sudaryti 
ryšius su naująja valdžiai, bet jos pasky
rimas savo įgaliotinių Melbourne siu aust 
ralų politikais asmens priklausančio kon- 
servatyviąljai partijai ir žinoma savo poli
tiniu nelankstumu, neduoda daug vilčių.

Kiek įtakos gyvenamojo krašto oartijes 
ir jų nariai lietuviai turėtų turėti į bend
ruomenės kryptį ir veikimą turėtų būti 
gerai apsvarstyta. Ar yra reikalas lietu
viams demonstruoti prieš prancūzų pasiun. 
tinybę dėl Prancūzijos ekonominės politi
kos nepatinkančios JAV vyriausybei? Ar 
reikia lietuviams pasisakyti prieš ameri
kiečių rėmimą Anglijos pereitų metų ka
re prieš Argentiną? Taip įvyko Amerikos 
ir Argentinos lietuvių tarpe. Ar nereikė
tų vadovautis berod's Churchill pasakymu, 
kad „valstybės (tautos) neturi turėti nei 
pastovių draugų, nei pastovių priešų, jos 
turi daboti tik pastovius SAVO interesus“.

J. Digrys

AR (ČESNAKAS VAISTAS?
Anglų žurnale „New Scienitis“ išgarbin

tas česnakas. Mažinąs jis kraujospūdį, cho 
lesterino kiekį kraujuje, (apsaugo nuo 
trombų susidarymo riebalų nusėdimo ar
terijų . sienelėse. Telks česnakų poveikis 
aiiškinalmas jų gelbėjimu reguliuoti krau
jyje riebalų kiekį. Be to, česnakas komp
leksiškai.1 veikiąs kraują ir kraujotakos 
sistemą. Jis padedąs ©inganlzmui■ ipasišlavin
ti B grupės .vitaminus, kurie stimuliuoja 
ši'rdSes vainikines kraujaigyisiles. česnake 
— diu gamtiniai antibiotikai, naikinantys 
ligas sukeliančių bakt^ijų 15 rūšių, čes
nakas stimuliuojąs hipofizę, kuri kontro- 
liuoją. (kitaO'.vid'auiscsėkreci'j'OĖ I liaukas1, iir 
ijehalų c,bei,1 'angliavandenių apykaitą.

K'Įtų specialistų nuomone, česnakas vi
siškai netinką .sergant inkstų ligomis be! 
druskų nusėdimu,.,
-goto jja f'r.'iį''r" f ' ‘ m

boii'.'i „PADĖKA“
i/ iGąvęsi .ainociimin'i .la'iŠką, iš nežinomo tau 
tiėčio,'; kuris saivo laiške, pasirašė „Rytie
tis’', kuris tariamai ap'gaillestaujia dėl ma
nė)'vedybų su jauna moterimi. O, jeigu 
žnMsgusįcturi „pasigailėjimą“, nors ir j>au 
po metų, kai vedėmės tai kaipgi, nepa
reikšti .jam. viešą „padėką“? Tik, iš jo lai'š 
'ko man nėra suprantama, ar tik užjaučia 
.mane,''kaip : senesnį/ ar tą jaunesnę mo
terį, kiuri su manimi sutiko vestis?

Kai yra sakoma, „po pietų, šauktai jau 
nėbčireiikatiogi“. Manyčiau, kad ir dėl 
mūsų vedybų, jiau šaukštų nebereikėjo. 
Sakyčiau,j-įkad pramiegojai laiką, dėl 
.šaukštų“?" Ir dar posakis: „nekišk savo 

pirštų, tarp’ svetimų durų“.
. Tokiu būdu, nenorėdamas būti skolin

gas nežinoimiam tautiečiui sumaniau pa- 
reikšiti viešą „padėką“.

Sakoma; „genys yra margas, o žmonių 
gyvenimas, yra dar mangesnis“. Arba: 
būk drąsus, bert ir būk atsargus“. Kai ir 
šv. Rašte rašo: „mylėk artimą taip kaip, 
kad patsai save myli“. Nežinomiateis tau
tietis, po savo anonominiu laišku; neišdrį
so padėti savo tikro parašo, o tik pasira
šė: „Rytietis“.

Ačiū Dievui, kad man leido, pagyventi 
86 mietas ir kiek aš rašinėjau laiškų ir i 
laikraščius rašinėlių, nesiralšiau nei rytie
čiu, nei vakariečiu, nes nenorėjau būti, 
/kurmiu“, kuris negali išeiti iš žemės, nes 
jis buvo Dievo, nubaustas, kad nėjo ke
lių taisyti. O, aš tuom nebuvau ir dar ne

su nubaustas, tai ir pasiralšinėju; tucm 
kuom esu ir kol būsiu gyvas.

Jonas ILiobė

LIETUVOJE
KUN. A [SVARINSKO BYLA

Ilgame straipsnyje .Nuteistas už įsta
tymų pažeidimus“, kuriame TIESA (V.7) 
aprašė kun. A. Svarinsko bylą, visiškai ne 
buvo paminėta Sovietų konstitucijos 50, 
51 ir 52 straipsniai, tauriais Sov. Sąjungos 
piliečiams garanituojalma žodžio, spaudos, 
>r susirinkimų laisvė, piliečiams suteikia
ma teisė jungtis į organizacijas, ir paga
liau — Sov. Sąjungos piliečiams yna ga- 
rantaojaima sąžinės laisvė. t.y. leidžialma 
tikėti, ar netikėti pagal beitkckią religiją,, 
ir vesti religines pamaldas, ar 'ateistinę 
propagandą.
' Straipsnyje nebuvo pasakyta, koks bu
vo kaltinamasis aktas, ką pasakė proku
roras ir ką kaltinamasis. Vieton to diaulg 
priraišyta senų pasakų, neturinčių nieko 
bendro su šia byla. Pavyzdžiui, sakoma, 
kad kun. A. Svarinskas bendravo su L. 
Simučiu, kuris pokariniame laikotarpyje 
'kovojęs partizanų eilėse, ar su V. Petkum, 
kuris gynęs žmogaus teises.

Straipsnyje tai© pat plačiai apraišyta 
kun. A. Svarinsko dvi ankstyvesnės bylos, 
nieko bendro neturinčios su dabartine. 
Pavyzdžiui, pasakyta, kad „1946 meteis, 
dar būdamas Kauno kunigų seminarijos 
klierikui, A. Svarinskas, gyvendamas Uk
mergės rajono Kadrėnų kaime, užmezgė 
glaudžius antitarybinės veiklos ryšius su 
kunigu M. Buožiu, kurio prašymu aprūpin 
davo ginkluotų nacionalistų gaujų daly
vius suitalastotais dokumentais. Jo ryšiai 
su ginkluotais buržuaziniais nacionalis
tais plėtėsi Ukmergės apylinkėse tada 
siautėjo „Šarūno“ ginkluotų nacionalistų 
gaujai".

1946 metais A. Svarinską užverbavęs 
partizanų vadas „Šarūnas“ — J. Survila, 
•lis gavęs slapyvardį — .Laisvūnas“ ir ap 
rūpindavęs partizanus antisovietine lite
ratūra. Už tai 1948 metais jis buvo nu
baustas.

„Atlikęs bausmę, A. SvarinSkas tapo ku 
nigu ir dirbo įvairiose parapijose“, — sako 
ma aprašyme.

„Gyvendamas Raseinių rajono Betyga
los miestelyje ir tarnaudamas Betygalos 
bažnyčioje kunigu; jis savo namuose kau
pė antitarybinę literatūrą, išleistą hitleri
nės okupacijos metais, ir ją visur, taip 
pat ir bažnyčioje iš sakyklos, panaudoda
vo antitarybinei propagandai. Už tuos ir 
kitus nusikaltimus 1958 metais Lietuvos 
TSR aukščiausiasis teismas pripažino A. 
Svarinską kaltu ir vėl nubaudė.

Atlikęs bausmę, A. Svarindkas vėl ku
nigavo keliose parapijose. Dažnai, nesi- 
kl ausdamas vietinio klebono sutikimo, va
žinėdavo į atlaidus...“

Aprašyme užmiršta paminėti svarbus 
įvykis 1975 metais, kada Helsinkyje buvo 
pasirašytas „Baigiamasis aktas, kuriuo 
Sov. Sąjunga, kaip ir 'kitos valstybės, dar 

’kramtą įsipareigojo 'įgyvendinti pagrindines 
žmogaus teises. Tas dokumentas turėjo 
leisti laisvai veikti tokiai organizacij'ai, 
kaip „Lietuvos tikinčiųjų teisėms gln.ti ko 
mitetas“, kuriame kun. A. Svarinskas dir
bo, ir už k a jis dabar buvo teisiamas.

Kaip Vakaruose mes žinome, komiteto 
nasikuinldimai dėl tikinčiųjų Lietuvoje per 
sekiojimo buvo aldresuojaimi Sov. Sąjun
gos įstaigoms, bet jų turinys patelkdavo ir 
l LKB Kronikas, ir per jas į užsienį.

TIESA rašo: „Savo antitarybinei agita
cijai ir propagandai A. SvarinSkiais įvai
riausiais būdais ieškojo užtarėjų užsieny
je. Maskvoje, viename bute, surengė susi- 
sikimą su kad kuriais kapitalistinių šalių 
žurnalistais. Jo metu A. Svarinskas ©arts 
.perdavė buržuazinės spaudos atstovams 
tariamojo „katalikų komiteto“ provokaci
nius „dekumentus“. Juose užsipuolama 
tarybinė valstybinė ir visuomeninė sant
varkai“.

Tokiu būdu, neatsižvelgiant į Sovietų 
.konstitucijos įvairių laisvių garantijas ir 
Helsinkio akto įsipareigojimus. Sovietų 
teismas nuteisė kun. Alfonsą Svarinską 
už „antisovieltinę agitaciją ir propagandą“ 
Septyneriems metams darbo stovyklos ir 
trejiems metams tremties.

NAUJAS LINŲ FABRIKAS
(Panevėžio pramoninio rajono pakrašty

je pastatyta nauja linų perdirbimo įmonė 
— „Linų pluošto“ fabrikas, kurio teritori
jai skirta 22 hektarų sklypais.

Linų fabrike per dieną perdirbama 7,5 
tonas pluošto ir išmirkoma 16,5 tonos stie
belių.

KONTROLIERIŲ PARAMA
Kasdien iš Zarasų autobusų stoties tairp- 

miesrtiiniais ir priemiestiniais maršrutais 
išvyksta 121 autobusas. Žmonės noriai 
nauidoj'asd visuomeninta transportai, tačiau 
ne visi sąžMnigadl, — yra tokių, kurie va
žiuoja „zuikiu“. Pasitaiko^ bando pasipel
nyti ir konduktorės — pinigus paima, o bi 
lėtų neišduoda.

— Permali 3 etatiniai ir 15 visuomeninių 
autotransporto ikotrolierių atliko .beveik 
penkiolika tūkstančių patikrinimų, išaiš
kino 285 keleivius, važiavusius be bilietų, 
77 nesąžiningus konduktorius ir vairuoto
jus,—pasakoja Zarasų autotransporto įmo 
nės eksploatacijos skyriaus viršininkes Jo
nas Nastajus.

A Zibolis
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TAUTINES PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

Nottinighamo lietuviai 47.50 sv.
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

DBLS TARYBOS POSĖDIS
Gegužės 29 d., sekmadienį, Sekminių 

Sąskrydžio proga, Lietuvių Sodyboje, 
Headley Parke, yra kviečiamas DBLS- 
gos Tarybos posėdis.

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

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

R. Šova
Tarybos pirmininkas

PABALTIECIŲ FESTIVALIS
Gegužės 14 dieną Pietų Valijoje buvo su- 
n.oEtas Pabaltiečių tautinių šokių ir dai
nų FESTIVALIS, kuris anglų spaudoje 
buvo aprašytas kaip „Baltic night“. Prie 
programos prisidėjo ir svečiai ukrainie
čiai, kurie maloniai nustebino žiūrovus 
(pasirodydama su 20-.ties akordeonų grupe.

Žinomai, daugiausiai entuziazmo sukė
lė lietuviai, išpildydami šokį „Suk. suk 
ratelį“ į kurį įsijungė latvių ir estų tau
tinių šokių grupės.

Festivalis praėjo su dideliu pasisekimu 
ir numatoma tokias šventes rucSti daž
niau. Lietuvius atstovavo Didž. Britanijos 
tautinių šokių grupė „Lietuva“, kuri vėl 
atstovaus lietuviams liepos 9-tą dieną. Le 
Court, Hampshire's Cheshire Home. „Gar
den Fete“ (šventė-piknikas), kur papras
tai atsilanko keli tūkstančiai vietinių ir 
toliau gyvenančių svečių,

Virginija (Juraitė

Londonas
PAVASARIO (MENO VAKARAS 

šeštadieni. gegužės 28 diena, 8 vai. va
karo Sporto ir Socialinio klubo valdyba 
rengia „Pavasario Meno vakarą".

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

Maūslto bufetas veltui
įėjimo bilietus galima įsigyti pas klubo 

sekretorę iŠ anksto. Kaina 2 svarai.

IŠVYKO I (PORTUGALIJĄ r— FATIMĄ
Gegužės 25 d. išvyko į Portugaliją — 

Faitimą E. Bliūdžiūtė, S. Kačinas, B. Klio- 
rys, M. Paulavičienė, H. Pukštienė ir kun. 
j. Balkevičius. Aatskirais lėktuvais iš Anig 
jos išvyko apie 1500 maldininkų, kurie da
lyvauja maldingoje padėkos kelionėje. 
Lietuvių grupė grįžta atgal birželio 2 d.

PAMALDOS (DEVINTINĖSE
Birželio 2d. — ketvirtadienį yra Devin

tinių šventė. Šv. Mišios Lietuvių bažny
čioje bus 8 vai. vakare, sugrįžus ekskur
sijai iš Portugalijos, o ne 11 vai. ryte.

Boltonas
A.A. EDVARDAS (MEŠKĖNAS

Gegužės 7 d. po kelių savaičių ligos mi
rė Boltono DBLS skyriaus narys Edvar
das Meškėnas.

Gimęs 1909 m. rugsėjo 5 d. Vilniaus 
kralšte Edvardas po kar0 atkliuivo į Bolto-

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 5.00 
sr. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia, auto

rių, ne būtinai Redakcijos ar leidėjo nuo
monę. 

ną kur, dirbdamas įvairiuose fabrikuose, 
jis ir gyveno iki mirties.

Edvardas buvo suSipratęs lietuvis ir ka
talikas, dalyvavo skyriaus veikloje ir tik 
per paskutinius kelius metus jau rečiau 
pasirodydavo savo tautiečių tarpe. Jis bu 
vo nevedęs ir artimų giminių neturėjo, 
bet jam mirus kam Kamaičio laikomose 
laidcltuivių apeigose ir vėliau kapinėse 
□alyvavo nemažas boltoniškių būrelis.

Ilsėkis ramybėje, Edvardai, ir tebūnie 
Tau lengva Anglijos' žemelė!

Manchester!!
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

šeštadienį, birželio 4 d., 3 vai. pjp. Drau 
gija šaukia savo susirinkimą Manoheste- 
rio lietuvių klube.

Visi lietuviai filatelistai vra kviečiami 
šiame susirinkime daly vault.

Rochdale
MIRĖ J. LIAUGAUDAS

Gegužės 16 d. Rochdialėje mirė Jokūbas 
Liaulgąudas.

Gimęs 1918.4.11, Kretingos apskr. Skuo
do miestelyje, J. Liaugaudas jaunystėje 
lošė futbolo komahdojje. Vėliau tarnavo 
Vietinėje rinktinėje, o vokiečiams ją lik
vidavus, buvo išvežtas Vokietijon. Ten ir
gi reiškėsi sporte.

Atvažiavęs 1947 metais Anglijon, dirbo 
medvilnės pramonėje, o vėliau metalo lie- 
jyPJloje. 1948 m. sutiko ir vedė savo gyve
nimo draugę Vl'adę ir laimingai gyveno.

Jokūbui sunkiai susirgus, žmona rūpi
nosi ir globojo ligi paskutinės gyvenimo 
valandos.

Gegužės 19 d. gausaus lietuvių būrio bu
vo palydėtas į Manchesterio Mostono ka
pines. Kan. V. Kairaitis atliko visas lai
dojimo apeigas, bažnyčioje pasakė pamoks 
lą, kuriame prisiminė Jokūbą.

Kapinėse atsisveikinimo žodį tarė Roch 
dėlės DBLS skyriaus pirmininkas D. Ba
naitis primindamas Jokūbo gerus darbus 
ir pareikšdamas našlei užuojautą.

J, Liauwauskas priklausė DBLS Rochda- 
lės skyriui, skaitė spaudą buvo dosnus, 
tvarkingas ir ramaus būdo vyras.

Vėliau laidotuvių dalyviai buvo pakvies 
ti į Manchesterio Lietuvių klubą arbatė
lei.

Ilsėkis ramybėje, mielas Jokūbai. Liū
dime visi apylinkės lietuviai. V.M.

Stoke-on-Trent
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Birželio 4 d„ šėštadieniio vakare, 5.30 
vai., ST. BARNABAS bažnyčios salėje, 
Cauldon Avenue, BradweM, Stoke-on- 
Trent, DBLS-goS Stoke-on-Trent Skyrius 
ruošia’ Motinos dienos minėjimą su prog- 
rainėle ir pasilinksminimu.

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

Po programos įvyks bendras pasilinks- 
mtnimas ir šokiai’.

Visus naršus, jų svečius ir kaimynus 
maloniai prašome į ši minėj imą atvykti ir 
paremti skyriaus pastangas.

Skyriaus V-ba

Prancūzija
MOTINOS (DIENA

Motinos dienos minėjimas Paryžiuje 
įvyko gegužės 2 d. patalpose, kur lietu
viai paprastai kiekvieną mėnesio pirmą 
sekmadienį renkasi pamaldoms ir bend
riems pietums.

Minėjimas prasidėjo šv. Mišicmis, ku
rias atnašavo kun. J. Petrošius visų mo
tinų intencijom Jolanda Vaičaitytė- 
Goutt su guitara pagiedojo keletą šiai pro
gai pritaikytų giesmių.

Po šv. Mišių, J. Tomkus, Prancūzijos 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos Pirmi
ninkas, kaip visuomet širdingai svečius 
sutiko, rūpinosi jais ir kvietė visus bend
riems pietums, kuriuos skaniai paruošė 
jaunimas. Toliau sekė lietuviškas vaidi
nimas prancūzų kalba. Režisavo Kristu
pas Moneys įtraukdamas beveik Visus 
Paryžiaus jaunuolius vaidybom.

Pagrindinė tema šio veikalo: Dievas 
siunčia angelus į pasaulį surasti tai, kas

jame yra gražiausio. Angelai, po ilgo i ieš
kojimo atranda, kad Motinos šypsnis yra 
pats gražiausias visame pasaulyje ir ji 
parneša Dievui.

Vaidinimas buvo su muzika, kurią iš- 
I ,ldė lietuvių kilmės jaunikaitis Christian 
F maudo, panaudodamas technikiniai tobu 
lą garsų aparatūrą.

Motinos dienos šventės pabaiga buvo 
suruošta tradicinė Icterija, kurios pelnas 
skiriamas jaunimui.

Minėjime buvo apie 90 dalyvių, tarpe 
jų malonu buvo matyti ne vien tik Pary
žiečius bet ir iš toliau atvykusius lietu
vius. ž.k.

Vokietija
SAARO LIETUVIŲ (PAVASARIO 

ŠVENTĖ
šių metų balandis visai atitrūko nuo 

kalendoriaus, gamta vėlavosi mažne dviem 
savaitėm. Tik, nei kalendorius, nei nu
matyti renginiai negali vaikytis gamtos 
Įgeidžių — kokį nors trūkumą visama rei 
kia '(kalkuliuoti. Toks idealas, kad būtų 
„ir avis sveika ir vilkas sotus" gali atsi
tikti, kai vilkas bus piemeniį suėdęs...

Tali, niūriam orui esant, bet pagal planą 
Šnairo Krašto lietuviai rinkos balandžio 
30 d., Homfcurgo mieste į savo tradicinę 
„Pavasario šventę“. Paprastai šią šventę 
švenčiame gegužės mėnesį, bet tai jau ir 
buvo gegužės išvakarėse.

šventė patraukė ir daugelio gretimų 
apylinkių lietuvių dėmesį dar ir tuo, kad 
programos išpildymui pavyko pasikviesti 
aukšto lygio menininkus: muziką Arvydą 
ir jo žmoną—solistę Nelę Paltimis, jų kon 
cento pertrauką užpildė gimnazistės ei
lėraščių deklamacijomis.

Rinkomės 17 valandą pamaldoms. Ka
talikai į greta esančią Dievo Kūno baž
nyčią, evangelikai į parapijos namų at
skirą patalpą, šalia salės, kur vėliau vy
ko programa.

Turime pagrindo pasidžiaugti, arba ma
žiausiai — nenusiminti, kad mūsų šven
čių Skaičius — bent jau paskutinio dešimt 
mečio bėgyje, kai čia nusistovėjo „Pavasa 
rio šventės“ — nei kiek nemažėjai. Veidu 
prabėga tik liūdesnis šešėlis, kai susitikus 
nei žvilgsniu, nei laikysena nepastebime 
vienas pis kitą... pajaunėjimo požymių... 
Negalime pasidžiaugti nei jaunimo daly
vavimu, Nuotaikai pakelti reikia imtis eu
forijos:“... o mūsų, antai dar kiek daug; 
kitur nesusirenka nei tiek“. O kad tokiai 
euforijai pagrįsti ėmiausi skaičiuoti da
lyvius.

Palmlaldas katalikams laikė kum Liubi- 
mas; čia priskaičiau per septyniasdešimt 
dalyvių. Evangelikams pamaldas su Sv. 
Vakariene laikė kun. Skėrys. Ten. dalyva
vo apie trisdešimt asmenų, iš kurių pen
kiolika dalyvavo Šv. Vakarienėje. Abu 
dvasiškiai savo pamoksluose prisiminė, 
kad susirinkome lietuviams įprastos Mo
tinos Dienios išvakarėse, tad maldoje tu
rime prisiminti ir savo motinas, bei .plo
tiną“ bendrai.

Salėje prisidėjo dar kelios dešimtys da
lyvių ir optimizmas visai pasiteisino. Apie 
programos atlikėjus daug pasakoti neten
ka: kas domisi šiuolaikinės lietuviškos 
programos muzikos įrašais ar plokštelė
mis, tam gerai žinoma ir Paltinų pavar
dė. Na, o tuo įdotmiau buvo juosi išgirsti 
originaliai.

Svečius pasveikino aštraus radikulito 
pričiuptas, rementu pasiremdamas šių 
eilučių autorius. Prie svečių stalo susėdę 
buvo pasveikinti: Krašto soc. reikalų m- 
jos atstovas p. Wiedemann, Hombuirigo 
miesto burmistro pavaduotojas p. Jochum, 
šviėtimo m-jos atstovas, p. Weszkalnys 
(lietuvių kilmės), mūsų abiejų konfesijų 
dvasiškiai.

Trumpame referate vokiečių kalba bu
vo prisimintas taip vadinamas „Helinkio 
Sutarties“ paradoksas, kuris būdingas ne 
tik liėtuiviams, bet ir bendrai europie
čiams. O būtent, nutarimas leisti keistis 
informacijomis ir idėjomis tarp Rytų ir 
Vakarų. Kaip ir galima buvo tikėtis — in
formacijos, tiek normalios, tiek perkelti
ne prasme eina tik viena kryptimi iš Ry
tų 'į čia be jekios kontrolės ir net nepra
šomos, atgal — tik kas atrinkta. O kas 
atrinkti nepajėgiama, kaip kad radio ban
gos — tam pastatyti galingi trukdymo 
įrengimai, o visa tai vadina šmeižtu.

Savo ruožtu susirinkusius sveikino soc. 
reikalų m-jes atstovas p. Wiedemann', p. 
Jochiulm, kuris prisiminė, kad tremtiniai 
ir emigrantai nėra jokie revainšistai, kaip 
jis dažnai Rytų propagandistų vadinami. 
Jie — pa,prasti žmonės. O tėvynės ilgesys 
juk būdingas kiekvienam žmogui. — Tad 
tėvynės besiilgančius, — sakė p. Jochum, 
— galime būtų pavadinti fantastais. o 
kaip taisyklė — šiandieniniai fantastai 
yra rytdienos realistai.

Baltinai davė madingai aranžuotų liau
dies dainų bei lietuviškų kompozitorių 
kūrinių koncertų bei Vakarų klasikų iš
traukų. Sakau tyčia madingą, mat mano 
supratimu modernūs atlikėjai ne dainuo
ja, o pamišėliškai konvulsijų tąsomi stau 
gia. Kažkodėl, mano vaizduotėj, jeigu 
jau galima prielaida, kad žmogų apsėstų 
velnias, tai tas žmogus ir tegalėtų taip 
.padainuoti“, kaip kad „modernūs“ šiuo
laikiniai daini... pardon, menininkai...

Muims pakako ir labai džiaugėmės sce
noje matydami ir girdėdami normalų, naiš 
kų, dainingą balsą.

Iki sekančio karto Jums!
Palavinskas

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ STOVYKLAI AUKOS

DBLS Ketteringo skyrius per A. Kuka- 
nauską — aukų rinkėją, grąžindamas au
kų lapą, rašo: „mūsų kolonija maža ir vi
si pensininkai, tačiau vis dar rodo nuošir
dumą ir įvairiausiai visas lietuviškas ins
titucijas ir skautus remia. Siunčiu 13 sv. 
su gražiausiais linkėjimais“.

Aukotojai:
Pr. Požerskis, A. Kukanauskas. V. Ka- 

ranaudkas — po 2 sv. Mardcsas, Varsckas, 
P. Adomaitis, J. Pipynė. F. Lewis, A. Di- 
ckėnas, G. Kukanauskas — po 1 sv.

DBLS Gloucester-Stroud sk. pirm. M. 
Gelvinauskienė prisiųsdama 10 Sv. rašo: 
„siunčiu Jums skautų surinktą auką. Nuo 
širdžiaiusiai linkiu jums stiprybės, ištver
mės ir sveikatos. Jūsų sunkiuose darbuo
se ir linkiu, kad daug, daug metų tęstu- 
mės tą sunkią naštą“.

Aukotojai:
M. Gelvinauskienė — 1.50 sv. S. šuliaus 

kas, E.A. Kušneraičiai, V. Navickas, A. 
Bieliūnas, J. šlepertas, P. Bielskis, A. Va
lentai J. Vilimas — po 1 sv. L. Gnaivienė 
- - 0.50 sv.

DBLS skyrių Valdyboms, aukų rinkė
jams, nariams ir skautiškos idėjos1 rėmė
jams išreiškiamas nuoširdus, didelis skau
tiškas ačiū.

Stovyklos organizatoriai

PAŠA VL YJE
— Indija nutarė atsisakyti prancūzų 

Mirage-20u0 karo lėktuvų gamybos, kaip 
anlksčiatu buvo planuojama ir susitarta su 
Prancūzija. Priėš 20 metų su sovietų Pa
galba pradėjo MiG lėktuvų gamyba bus 
tęsiama ir toliau. Sovietai taip pat aprū
pino Indiją T-72 tankais, kurie ateityje 
bus pakeisti T-80 modeliu.

— Jauniausias sovietų politlbiuro narys, 
2 m. Mikail Gorbačev, vizitavo Kanadą.

Tai greit kylanti figūra Kremliaus hierar
chijoj. —

KGB ARDOMOJI VEIKLA ITALIJOJE
Italijos spauda, gavusi iš valdžios sluoiks 

nių informacijų, paskelbė pranešima apie 
sovietų KGB vaidmenį, vairuojant italų 
„raudonųjų brigadą“ ir kitų teroristinių 
organizacijų veiklą.

Pranešime sakoma, kad sovietų slaptos 
tarnybos agentai parūpindavo pogrindžio 
organizacijoms ginklų ir pinigų, o taip 
pat apmokydavo Italijos teroristus.

Tas 25 puslapių valdžios pranešimas 
buvo išsiųstas parlamento komisijai, kuri 
tyrinėjo dr. Aldo Moro, žymaus politinio 
veikėjo, pagrobimą 1978 metais ir jo nu
žudymą.

Pranešimo kopijos buvo taip pat išsiųs
tos pa'riąmento komisijai, kiuri tikrina 
valstybės saugumo tarnybos veiklą. Jame 
aprašyta svetimų valstybių ardomoji veik
la Italijoje, kur komunistų partija gauna 
'0 nuošimčių balsų. Atrodo, kad tą pra
nešimą paruOšė Italijos saugumo organai.

Pranės i me yra paminėti Sov. Sąjungos 
ir Čekoslovakijos, o taip pslt kitų Rytų 
Euro|poS komunistinių kraštų agentai.

SIRIJA APŠAUDĖ (IZRAELIO 
LĖKTUVUS

Gegužės 25 d. Sirijos lėktuvai apšaudė 
raketomis Izraelio žvalgybinius lėktuvus, 
skridusius virš Libano teritorijos, bet Iz
raelio lėktuvai grįžo sveiki į savo bazę. 
Vienas bepilotinis Izraelio lėktuvas buvo 
nušautas Bekaa slėnyje.

Tie apšaudymai rodo, kad Sirija yra 
pasiruošusi pereiti iš propagandos karo į 
veiksmus, ir kad Izraelis gali artimoje atei 
tyje pulti Sirijos raketų baterijas, esan
čias Libano teritorijoje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchesteryje — gegužės 29 d.. 12.30 vai.
Nottinghame — gegužės 29 d.. 11.15 vai., 

Aušros Vantų Marijos židinyje.
Stoke-on-Trente — gegužės 29 d., 14.30 

šv. Vuistane.
Nottinghame — birželio 2 d.. Dievo Kūno 

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

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

Northamptone — birželio 5 d., 18 vai., šv. 
Lauryne.
Gloucesteryje — birželio 11 d.. 15 vai., 
šv. Petre.

Stroude — birželio H d., 17.30 vai.. Bee
ches Green.

Noltinghame — birželio 12 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Coventryje — birželio 12 d., 14 vai., šv.
Elzbėtoje, už a.a. Antaną Paulavičių ir 
a.a. Kazimierą Balandį. Po to jų kry
žių šventinimas kapinėse. Taip pat a.a. 
Antano Anužio kryžiaus šventinimas. 
Tą dieną lietuviškų pamaldų Learning
tone Spa nebus. Todėl visi kviečiami į 
Coventry.

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,

Bradforde — bržėlio 5 d., 12.30 vai.
Eccles — birželio 12 d., 12.15 vai.
Huddersfielde — birželio 19 d., 1 vai.. St.

Joseph's baž-
Manchesteryje — birželio 26 d„ 12.30 vai.

PLJS Informacijos
V PLJK pirmininkės Violetos Albariū- 

tės pageidavimu informacijos centras per 
keltas į Chicaigą. Apie Kongresą lietuvių 
visuomenę informuos Ofelija Baršketytė, 
Ramunė Kulbliūtė ir Grasilda Reinvtė.

DĖMESIO! DĖMESIOf DĖMESIO!
Nedelskite! Skubėkite! Nedelskite!

Jau laikas' ruoštis:
KAM? PLJK stovyklai
KUR? Oberlin College, Oberlin., Ohio, 

USA
KADA? 1983 m. liepos mėn. 4 d. iki 

liepos mėn. 10 d.
KAS GALI DALYVAUTI?

Visas lietuvių kilmės jaunimas,
16-35 m. amžiaus

KO GALIMA TIKĖTIS STOVYKLOJE?

Tarp eglynų ir pušynų
Oberiino aplinkoj
Susitiks šaunus jaunimas 
Konlgresinėj stovykloj.

Pasiruošę pabendrauti, 
Pasvarstyti daug minčių 
Jš kur esam? Kur mes einam? 
Kas iš mūsų visų bus?

Bus būreliai — dramos,
Foto, filmo, virimo.
Gros orkestras, dainiuos choras 
Pūs birbynėm išdrožtam.

Tuoj nedelskit, registruckit
Save, dlrauguS, gimines.
Tuščių vietų kol kas turim, 
Bet už mėnesio adieu!

Yra laibai svarbu kuo greičiau registru© 
tis. Kongreso registracijos informacijas 
teikia:

PLJK .būstinė
5620 South Claremont Avenue
Chicago, XL 60636

1-(312>) 778-2200
Galima telefonu skambinti darbo die

niomis ir savaitgaliais.
• • •

Kongreso techninė komisija Kanadoje 
pravedė vaikų meno piešinių konkursą. 
Tikslas buvo uždegti jaunimą nesulauku
sį 16 m. — Kongreso dvasia. Konkurse 
buvo dlvi temos: 1) Kaip aš parodyčiau 
Kanadą atvykusiems iš kitų kraišttų ir 2) 
Kaip aš parodyčiau Kanadcs lietuvius iš 
kitų kraštų atvykusiems.

Piešiniai bus išstatyti meno parodoj 
per Studijų dienas Trent Universitete. 
Teisėjais bus kraštų Jaunimo sąjungos 
pirmininkai. Premijos bus įteiktos Toron
te liepos mėn. 16-17 dienomis. Parodai jau 
įteikta 100 piešinių.

•••
Jaunųjų menininkų (nuo 16 iki 35 m. 

amžiaus) paroda įvyks Chicagoje per Pa
saulio lietuvių dienas. Nuo birželio mėn. 
21 d. iki liepos mėn. 9 d. menininkų dar
bai bus išstatyti University of Illinois at 
Chicago, School of Architecture and 
Urban Design. Parodos atidarymas bus 
penkt. birželio mėn. 24 d. 5 v.v.

KALINIŲ PROTESTAS REAGANUI
Neseniai Vakarus pasiekė praeitais me 

tais parašytas laiškas JAV prezidentui 
Ronaldui Reganui iš Permės 36-lto lagerio. 
Laišką pasirašė 10 politinių kalinių, jų 
tarpe Antanas Terleckas.

Amerikos ukrainiečių savaitraštis „The 
Ukrainian Weekly“ praneša, kaži .pasira
šiusieji prašė prezidento sudaryti tarpiau 
tinę komisiją, kuri patikrintų sovietų la
gerius. Jie sakė, kald sovietų prasižengi
mai priėš politinius kalinius yra „taip iš
siplėtę, kad daugiau nebėra žmogaus tei
sių pažeidimo klausimas, bet sąmoningas 
įiežmogiškumas, fizinis ir psichologinis 
kankinimas, dvasinis teroras ir moralinė 
neapykanta kultūringumui“.

Pareiškime yra suteikiami vaizdūs ka
linių persekiojimai faktai. Pvz. 1982 kovo 
mėn. Vladimirui Balakhovui, 48 m. am
žiaus vertėjui, atliekančiui 12 m. bausmę, 
buvo uždraiusta turėti pirmą pasimatymą 
su dukrą po 10 metų. Priežastis — neiš
pildyta darbo kvota.

Kalinių korespondenciją yna žiauriai 
cenzūruojama bei konfiskuojama, pasa
koja kaliniai. Laiškai dažnai „dingsta“. 
Per pastaruosius metus, nė vienas laiškas 
iš Vakarų nepajėgė praeiti Kuchino sto
vyklos cenzūrą.

Lagerio vyriausybė dažnai atkeršija ka
liniams, kurie pasirašo pareiškimus ar vie
šai iškelia protestus. Tekiem gresia pa
baudos.

Čia pabrėžiamai, kad Antanas Terleckas 
buvo vyriausybės prigrasintas, kad j«a 
ir kitiems laiško autoriams bus priskiria 
dar naujos laisvės atėjimo bausmės už M 
prasižengimą.

Kaliniai baigia pareiškimą su apeliaci
ja prezidentui iškelti šią problemą Mad
rido konferencijoje ir kituose forumucsĄ 
ypač siekiant įsteigti neutral e tarptautinę 
■komisiją, kuri patikrintų sovietų lageriu*. \
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