
Į Lietuvos \
I nacionaline \ 
\M.Mal»ydol 
\biblioicka/

u ETŲ VIS
Nr. 22 (1659) ,.AUŠROS“ METAI Londonas, .1983 m. birželis 3 (d-

SVEIKINIMAS
PASAULIO LIETUVIŲ SEIMO, 

JAUNIMO KONGRESO IR
II-JŲ PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ 

DALYVIAMS
Šis svarbus išeivių gyvenimo įvykis te

būnie apvainikuotas visų pastangomis su
tartinai sprendžiant ir vykdant mūsų taiuti 
nės kultūros ir lietuvių bendruomenės iš
laikymo bei puoselėjimo uždavinius.

Linkime Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei stiprėti ir telkti jėgas žūtbūtinėje tau
tos išsilaikymo kovoje. Tegul Lietuvių 
Uharta, priimta Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto, būna kelrodžiu iš
eivių bendruomenių ir organizacijų darbo 
pasiskirstymo ir sutarimo reikaluose.

Vyriausias (Lietuvos (Išlaisvinimo 
Komitetas

Baltijos kraštai
VAKARŲ VOKIETIJOS (PAREIŠKIMAS 

PABALTIJO (KLAUSIMU
Š.m. kovo 25 d. Dr. K. Bobelis Pabaltie- 

čių Pasaulinės Santalkos vardu pasiuntė 
Europos Bendlruoimenės užsienio reikalų 
miniisteriams raOtą aipie Pabaltijos kraštų 
padėtį.

Šjm. gegužės 2'3 d. gautas sekantis atsa
kymas iš Federalinės Vokietijos Respub
likos Užsienių reikalų ministerijos:

„Didžiai Gerbiamas p. Bclbeli,
„Federalinės vyriausybės užsienio reika

lų miinisterio pavedimu dėkoju už Jūsų 
1983 m. kovo 25 d. raistą ir priedus.

„Federalinė vyriausybė yra dažnai, vie
šai ir a®kiai pareiškusi savo laikyseną 
dėl Sovietų Sąjungos įvykdytos Baltijos 
valstybių aneksijos: Vokietijos Federali
nė Respublika nuo pat pradžios ir visą 
laiką šios aneksijos nepripažįsta ir nenu
mato to daryti.

Su draugiškais sveikinimais,
Dr. Alexander (Arnot,
Informacijos Reikalams 
Pasiuntinybės Patarėjas

(Elta)

DANIJA NEPRIPAŽĮSTA PABALTIJO 
VALSTYBIŲ ANEKSAVIMO

„Laisvės Radijo“ lietuviškoji laida pra
nešė apie Danijos vyriausybės patvirtini
mą, kad ji nepripažįsta Pabaltijo aneksa- 
yiirjo. Danų socialdemokratų partijos or
ganas Aktuelt (1982.XII.23) žiniomis, 
laikraščio bendradarbis kreinėsi į užsie
nių 'reikalų ministerijų, prašydamas ži
nių apie pasklidusius gandus, kad Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje siaučianti snu
kio ir nagų epidemija. Danų užsienių rei
kalų ministerijos atstovas atsakė, kad tų 
gandų neįmanoma oficialiai patikrinti, ir 
pareiškė: „Mes niėkalda nepripažinome šių 
trijų šalių prijungimo prie Sovietų Sąjun
gos. Dėl tos priežasties negalime užklaus
ti Madkvos dėl gandų, kurie liečia šiuos 
tris kraštus. Nors tai labai nepatogu, šiuo 
atveju politinis požiūris mums daug svar
besnis“. Užsienio reikalų ministerija to
dėl pasinaudojo netiesioginiais informaci- 
ių šaltiniais.

Aktuel .bendradarbis savo straipsnyje 
kritikavo tarybinės propagandos teiginį, 
kad trys Pabaltijo valstybės laisvai pri- 
srungusios prie Sovietų Sąjungos. Jis ra
šo: „Danijos ir kitų Vakarų šalių nuomo
je, 1940 metų rinkimai (Pabaltijo šaly
se) visiškai neatitiko to, kas vadinama 
demokratiniu žaidimu, štai kodėl šios trys 
mažosios valstybės ir toliau tebėra žymi
mos Dalnijos užsienių reikalų ministerijos 
žemėlaipyje“ Danijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Ulffe Ellemann Jensen socialde
mokratų atstovui pareiškė: „Tai tiesa, 
kad mes nenorime dėl Pabaltijo kraštų ra
šyti rusams. Nenorime, kad jie iš mūsų 
gautų bet kokį raštą, kurį galėtų aiškinti, 
kaip tų trijų mažų šalių aneksijos pripa
žinimą“. (N.L.)

PABĖGO LATVIS
Gegužės 27 d. Švedijai priklausančioje 

Baltijos jūros Gotlando saloje nusileido 
sovietų žemės ūkyje naudojamas lėktuvas. 
Juo skridęs 28 metų latvis paprašė politi
nio prieglobsčio.

Švedija atsisakė leisti Sovietų ambasa
dos pareigūnams pasikalbėti su latviu, at
skridusiu iš Rygos. Lėktuvas bus grąžin
tas, kai atskris kitas sovietų lakūnas.

MIRĖ A. įPELŠĖ
Gegužės 29 d. Maskvoje mirė seniausias 

Sovietų kom. partijos politinio biuro na
rys Anvidas PelSė, pasiekęs 84 metų am
žių- Velionis buvo latvis, nuo 15 metų am
žiaus gyvynęs Rusijoje. Sovietams okupa
vus Latviją, 1941 m. jis buvo grįžęs į 
Rygą ir paskirtas vadovauti Latvijos kom. 
partijai. Pastaruoju laiku dirbo Maskvoje 
komunistų partijos kontrolės komisijos 
pirmininku.

SOV. RUSIJOJE
PAVOJUS LADOGOS EŽERUI

Sovietų laikraštis LITERATURNAJA 
GAZIETA praneša, kad Ladogos ežeras, 
esantis prie Leningrado, iki 2000 metų 
pavirs pūvančiu rezervarui, nes jis yra 
užteršiamas nutekamuoju vandeniu iš ce
liuliozes fabriko ir aliuminiu auis įmonės. 
Kitas mažas ežeras, iš kurio vanduo plau
kia į Ladogą, jau yra miręs.

Pavojus ežerui buvo nurodytas jau 1965 
ir 1970 metais, bet ligšiol nieko nepada
ryta. Leninigrado atpygardos taryba atitarei 
pė miškų ir popiermalkių ministerijos dė„ 
eneslį, bet padėtis nepasikeitė. Dabar tą 
reikalą tvanko prokuroras.

Neatsižvelgiant į signalus, jokių įrengi
mų vandens valymui ligšiol nepastatyta 
ir ekologinė katastrofa dabar artinasi.

ATLEISTAS MASKVOS RADIJO 
PRANEŠĖJAS

Maskvos radijo pranešėjas Vladimir 
Dančev, kuris Skaitė anglų kalba žinias 
apie Afganistaną ir pasakė, kad sovietai 
yra banditai ir įsibrovėliai, dabar yra at
leistas iš darbo ir išsiųstas į Taškentą, 
kur gyvena jo tėvai.

VI. Dančev o kiti bendradarbiai. kurių 
anglų kalbos sekcijoje yra vos keli, gavo 
papeikimus. Sakolma; kad niekas nebūtų 
žinojęs apie „klaidingą“ žinių skaitymą, 
jeigu anglų radijo sekimo tarnyba Readin 
ge nebūtų pranešusi apie tas transliacijas.

SOVIETAI BANDYS GELBĖTI AUKSĄ
Soįv. Sąjunga ketina pasisavinti auksą, 

kuris liko niuskendusiaime britų kreisery
je „Edinburg“ Barenitso jūroje. Tokį sipren 
dirną Sovietų vyriausybė pranešė britų 
diplcmiatams Maskvoje.

Kreiseris su aukso kroviniu buvo vo
kiečių torpeduotas ir nuskandintas 1942 
metais. Bet dalį aukso 1981 m. iš jūros 
dugno iškėlė britų narūnai, pagal anglo- 
rusų susitarimą. Rusai gavo 16 milijonų 
svarų sterlingų vertės aukso, t.y. trečda
lį viso išgelbėto aukso.

Dėt dalis nuskendusio aukso dar liko 
kreizeryje, kuris guli jūros dugne. Tą auk 
są ketina iškelti patys rusai. Jo vertė yra 
apie 4 milijonus svarų sterlingų.

L. WALUSA TARDOMAS
Gegužės 30 d. Lech Walęsa buvo pa

kviestas į Gdansko milicijos būstinę, kur 
jis buvo jau trečia diena iš eilės tande
mas. Per tris valandas jis buvo klausinė
jamas apie „Solidarumo“ patarėjus, ku
rie yra suimti ir kaltinami. Jis atsisakė 
duoti parodymus.

AFGANISTANO BELAISVIAI
Afganistano partizanai paėmė nelais

vėn paie 200 kareivių, kaip buvo praneš
ta gegužės 30 d. Sovietų remiami Afgainis- 
tano kareiviai pasidavė partizanams Ge
imai vietovėje, netoli Pakistano sienos.

ISPANIJA PERKA (KARO LĖKTUVUS
Ispanijos min. pirm. Felipe Gonzalez 

pasakė, kad jo vyriausybė nutarė nupirk
ti Ispanijos karo aviacijai Amerikos ga
mybos lėktuvus F18A Hornet tipo.

Ispanijos aviacijai naikintuvus siūlė ir 
Anglo-Europos bendrovė, gaminanti „Tor
nado“ lėktuvus, bet Ispanija pasirinko 
Amerikos gaminius. Manoma, kad tas pir
kinys Ispanijai kainuos 1,625 milijonų 
svarų sterlingų.

WILLIAMSBURG© (KONFERENCIJA
Gegužės 30 d. WiMiamsIburge, JAV, pa

sibaigė Vakarų pramoninių valstybių vir
šūnių konferencija; svarsčiusi ekonomi
nius ir gynybinius klausimus. Konferenci
joje dalyvavo 7 valstybės: JAV, D. Brita- 
ija. Kanada, Vak. Vokietija, Prancūzija, 
Itslijia ir Japonija.

JAV (SENATAS UŽ „PABIALTUO 
LAISVĖS DIENOS“ (PASKELBIMĄ 

Sun. kovo 23 d. JAV-ių Senatas priėmė 
rezoliuciją (S.J.Res. 43), kuri ragina ir 
įgalioja JAV prezidentą paskelbti birželio 
14 dieną „Pabaltijo Laisvės Diena“. Rezo
liuciją Senate pristatė Senatoriai Domeni- 
ci. Percy ir Riegle. Tokio pat turinio re
zoliucija buvo pristatyta ir Atstovų Rū
muose.

Rezoliucija baigiasi šiais žodžiais: „Jung 
tinių Amerikos Valstybių Kongresas Pri
pažįsta, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonės be perstojo geidžia ir turi teisę 
būti laisvais ir nepriklausomais nuo SSRS 
dominavimo; apgailestauja, kad SSRS at
sisako pripažinti Pabaltijo valstybių su
verenumą ir patenkinti jų teisėtus reika
lavimus tapti nepriklausomai nuo svetimo 
dominavimo ir priespaudos; ir pareiškia, 
kad 1983 m. birželio 14-toji, paibaltiečių 
masinių deportacijų iš jų tėvynių 1941 
metinės, būtų paskelbta „Pabaltijo Lais
vės Diena“, kaip Amerikos piliečių soli
darumo su pavergtų pabaltiečių siekiais 
simbolis“ (Eltai)

KONGRESO KOMISIJA APIE 
„ELTOS“ VEIKLĄ

JAV-ių Kongreso Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Komisija vertina EL
TOS veiklą, kurios dėka Komisija yra in
formuota apie įvykių raidą Sovietų oku
puotoje Lietuvoje — ELTOS įstaigai 1983 
m. vasario 2'3 d. raiše Komisijos vicepir
mininkas Sen. Robert Dole. Jis priduria, 
jog Komisija kiekviena proga reikalaus, 
kad Helsinkio Baigminis Aktas būtų pil
niai pritaikintas Lietuvos gyventojams.

(Elta)

NUTEISTAS JONAS iSADUNAS
Gegužės 24 d. Sovietų teisimas Vilniuje 

nuteisė Joną Sadūną pusantrų metų lais
vės atėmimu. Jis buvo kaitinamas baudž. 
kodekso 132 str.

BRITANIJOS PARLAMENTO 
RINKIMAI

Pagal viešosios opinijos tyrinėjimų duo 
me'nis, Britanijos parlamento rinkimuose, 
curie įvyks birželio 9 dieną, konservatorių 
partija gaus 47 nuošimčius baisų, darbo 
partija — 38, ir socialdemokratų - libera
lų santarve — 23 nuošimčius.

SOVIETŲ (BRANDUOLINĖ GRĖSMĖ

Scv. Sąjunga jau prieš daug metų yra 
dislokavusi branduolinių raketų sistemas 
Rytų Europoje. Tos sistemos yra visą lai
ką modernizucijiamos.
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TERORIZMO PROBLEMOS
(Mūsų korespondento pranešimas)

KGB VAIDMUO ATENTATE

Luzerne veikiančioji organizacija „Eu
ropos Žmogaus Teisių ir Apsisprendimo 
Konferencija“ gegužės mėn. surengė Mu
ri ties Bernu uždarą konferenciją, skirtą 
tarptautinio terorizmo problemoms. Refe
rentais pakviesti su terorizmu susietų 
klausimų ekspertai iš Šveicarijos, Pran
cūzijos, Vakarų Vokietijos, Anglijos, Iz
raelio ir Jungtinių Amerikos Valstybių.

Tarp kitų terorizmo aspektų nušviestas 
ir sovietų saugumo policijos (KGB) vaid
muo. Iš Vašingtono atvykęs P. B. Heinze, 
buvęs USA saugumo tarybos narys, kal
bėjo apie „išvadas, sekančias iš atentato 
prielš popiežių“. Pasak referento esą sva
rių įrodymų, kad atentato iniciatorius 
buivęs KGB kaip tik tuo metu, kai tos 
įstaigos priešakyje stovėjo Andropovas, 
dabartinis Sovietijos komunistų partijos 
generalinis sekretorius. Atentato siūlai 
veda į Bulgariją, tačiau ji negalėjo turėti 
jokio intereso žudyti popiežių. Bet Bulga
rija laikoma paklusniausiu Maskvos va
salu, kuris be KGB žinios negalėjo veltis 

>į atentato suokalbį.

Prelegentas išvedė, kad kaip tik tuo me
tu, kai įvykdytas atentatas, ėjo į galą 
lenkų kardinolo Višinskio era. Kremlius 
galėjo suregzti planą „likviduoti“ vienu 
metu ir lenkų kilmės popiežių, tokiu bū
du būtų buvę pašalinti abu bažnyčios dig 
nitoriai, daugiausia kėlę (o popiežius dar 
ir šiandien tebekelia!) rūpesčių Maskvos 
valdovams. Atentato organizavimas pa
vestas bulgarų saugumo organams, visiš
kai atsidavuisiems maskvinei saugumo po
licijai. Iš neturtingos šeimos kilęs turkas 
studentas, įvykdęs atentatą, turėjo bankų 
sąskaitose kelias dešimtis tūkstančių do
lerių. Turkijos gyvenimo sąlygomis tokia 
suma beturčiui studentui reiškia nepap
rastai didelį kapitalą! Taigi už atentato 
vykdytojo nugaros turėjo stovėti kokia 
galinga organizacija, gyvybiškai suinte
resuota „likviduoti“ popiežių. Tokia or
ganizacija logiškai galėjo būti tiktai KGB. 
Ligi šiol susekti duomenys kaip tik veda 
į Bulgariją, ištikimiausią Kremliaus tarną.

Taip pat kiti referentai prisidėjo prie 
šydo praskleidimo, kurį dengia tarptau
tinis terorizmas, siekiantis ardyti demok- 
atinių valstybių nagrindus ir demorali

zuoti tų kraštų piliečius.

Tarp referentų buvo žymių ekspertų, 
raįp antai šveicarų generolas (divizionie- 
rius) Dr. G. Daeniker; vokiečių pasienio 
apsaugos generolas U. Wegener, prieš ke
lis metus išlaisvinęs Mogadischu pagrob
tąjį „Lufthansa“ lėktuvą su gausiais kelei 
viais; prancūzų žandarmerijos komenidan 
c.s JjL. Esauiviė (ministrų kabineto na
rys), priklausantis Prancūzijos valstybės 
prezidento Mittefanid apsaugos štabui; 
Tel-Avivo universiteto profesorius A. Me 
rari, Izraelio ministro pirmininko Begui- 
co patarėjas teroro klausimais ir kiti.

Konferencijai paruoši i buvo sudaryta 
keturių žmonių komisija, kurios vienas 
narys buvo mūsų tautietis Dr. A. Gerutis, 

į gyvenantis Berne.

KOMPIUTERIŲ (PAVYZDŽIAI 
SOV. (SĄJUNGAI

Britų muitinė sulaikė kelias siuntas 
naujausių kompiuterių, kurie nelegaliai 
buvo siunčiami į Sovietų bloko kraštus. 
JAV įstaigos nusiskundė, kad per Brita
niją į Sov. Sąjungą yra siunčiami moder
nūs įrengimai, kurie gali būti panaudoti 
karo reikalams.

Zelenograde, netoli Maskvos, yra fab
rikas, kuris pagal gautus iš Vakarų pa
vyzdžius, gamina naujausius kompiute
rius.

AFGANISTANIEČIAI VERTINA 
LIETUVIŲ [PARAMĄ

Lietuvos Generalinio Konsulo, New Yor 
ke ir VLIKO suruoštame Vasario 16-sios 
priėmime dalyvavo ir Afganistaniečių 
Bendruomenės Amerikoje pirmininkas 
Habib Mayar. Padėkos laiške gen. konsu
lui Anicetui Simučiui jis rašo: „Aš didžia- 
vausi galėdamas atstovauti Amerikos Af
ganistaniečių Bendruomenę Lietuvos ne
priklausomybės paminėjime. Afganista
niečiai, vėliausia sovietinio komunizmo 
auka, sveikina lietuvius ir pasižada pa
remti Lietuvos 'gyventojus, siekiančius 
atstatyti laisvą ir nepriklausomą valsty
bę. Afganistaniečių Bendruomenė Ameri- 
ikoje labai vertina lietuvių paramą afga
nistaniečių kovoje prielš sovietinį domina
vimą“. (Elta)

DR. GERUTIS ŠVEICARUOS 
LAIKRAŠTYJE

Vienas įtakingiausių šveicarų dienraš
čių „Neue Zuercher Zeitung“ atspausdino 
Dr. A. Geručio laišką redakcijai, pavadin
tą „Dujos iš Sibiro“. Laiško istorija tokia:

Prieš kurį laiką minėtas dienraštis sa
vo savaitgalio numeryje paskelbė ilgą 
iliustruotą reportažą apie tai, kaip Sibire 
klojami vamzdžiai dujoms transportuoti į 
Vakarų Europą. Reportažo autoriai gana 
'kritiškai aprašė sovietų vykdomus darbus 
dujoms atgabenti !į Vakarus.

Beit iš teksto aiškėjo, kad į Sovietiją 
įsileistieji šveicarų laikraštininkai negalė
jo laisvai pasisakyti ir buvo priversti ne
liesti kai kurių sovietams opių temų. Pav., 
autoriai tik bendrais posakiais palietė tą 
žalą, kurią gamtai padarė vamzdžių ir 
naujų kelių tiesimas, aptarnavimo perso
nalo kuirdinimas ir tjt. Jie tuos klausimus 
atsargiai aptarė skyriuje, pavadintame 
sovietų „antraeilėmis gamtos apsaugos" 
problemomis.

Perskaitęs Šveicarų dienraščio reporta
žą, Dr. Gerutis pastebėjo, kad žurnalistai 
praėjo tylomis pro tą milžinišką nepatai
somą žalą, kurią dujų eksploatacija pa
darė ir tebedaro vietiniams gyventojams. 
Savo laiške redakcijai mūsų tautietis 
kaip tik atkreipė skaitytojų dėmesį į ka- 
tastrofiinigus padarinius žmonėms. Laiško 
turinys toks:

„Įspūdingas aprašymas „Dujos iš Sibi
ro“ Jūsų laikraščio savaitgalio numeryje 
tarp kita aptaria ir „'antraeilius aplinkos 
apsaugos klausimus“. Iš aprašymo ūar 
kartą seka, kaip sovietų vyriausybė men
kai atsižvelgia savo krašte į gamtos ap
saugą. Aprašymo autoriai nurodo kaip 
pavyzdį, ką „ten. gyvenančiai gyvūnijai 
reiškia, kai kelios lygiagrečios vamzdžių 
eilės, lydimos naujų kelių, kerta plačias 
prorėžas Sibiro miškų dykrose“.

Tačiau negalima užmiršti, kad vamz
džiai perkerta ne tik „Sibiro miškų1 dyk
ras“, bet ilgiais tarpais ir žmonių gyvena
mus plotus! O jų autochtoniniai gyvento
jai Sibire ir anapus bei šiapus Uralo kai
nyno nėra rusai. Gamtos aplinka sistemin 
gai ardoma autochtoninių tautų nuo am
žių gyvenamuose plotuose centrinių pla
navimo įstaigų praktikuojamąja pramani- 
nimo giganomanija; vietinių gyventojų 
tautinė sudėtis iš pagrindų pakeičiama 
planingu svetimų tautų žmonių, pirmoje 
vietoje rusų, kurdinimu ir galutinėje iš
davoje formuojami „sovietiniai žmonės“, 
kuriems skirta naudotis rusų kalba kaip 
vienintele susižinojimo priemone. To nori 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos pro
grama, to tikslo nuosekliai siekiama.

Šiame sąryšyje dar reikia nurodyti i 
tai, kaid eksploatuojant dujas ir kutas ža
liavas nei kiek neatsižvelgiama į vietinių 
gyventojų teises bei norus. Gamtos tur
tai be atodairų pajungiami Madkvos im
perijos poreikiams; sudaroma klasinė ko- 
lonialinė priklausomybė ir tuo būdu pa
kertama ar net sugriaunama vietinių gy
ventojų tautinė tapatybė. Tai akivaiz
džiai įrodo nuolatinis vietinių gyventojų 
nuošimčio mažėjimas Kazakstane, Latvi
joje ir tragiški ausiu būdu Karelijoje.

A. Gerutis, Berne

PASAULYJE
— JAV tarėsi su savo sąjungininkais 

Europoje dėl galimybių palengvinti eko
nomines sankcijas prielš Lenkiją. Oficia
liai pagrindinės sąlygos baigti sankcijoms 
yra trys: karinio stovio panaikinimas, po
litinių kalinių paleidimas ir vyriausybės 
dialogas su Solidarumu ir Bažnyčia. Popie 
žigus vizitas taip pat turės įtakos sankci
jų ateičiai.

— JAV Atstovų Rūmai priėmė prez. 
Reagano planą apsiginkluoti MX raketom 
ir patvirtino 625 mil. sumą jų gaminimui.

— Armėnų teroristai susprogdino bom
bą turkų įstaigoj Briuselyje. Vienas žmo
gus buvo sužeistas.

— Britų National Westminster bankais 
planuoja mokėti 5 proc. palūkanas ir ei
namosios sąskaitos depozitoriams.

— Reuterio agentūra iš New Delhi pra
neša, 'kad Indija nori pirktis amerikiečių 
ginklų, tačiau technologijos perdavimo su
varžymai daro įvairių sunkumų. Iki šiol 
Indija daugiausia ginklavosi rusų karo 
lėktuvais ir tankais.

— Kai švedai paskelbė, kad Baltijos jū 
roję operuoja sovetų mažieji povandeni
niai laivai, Danija, nutarė sustiprinti sa
vo teritorinių vandenų gynybą.

—1.500 graikų teisėjų ir teisininkų strei 
kavo vieną valandą, reikalaudami algų 
pakėlimo.

— Rumunijos prez. Ceausescu kalbėjosi 
su atvykusiu V. Vokietijos politiku F.J. 
Strau'ssu dėl panaikinimo mokesčių iše
migruojantiems piliečiams. Rumunijoje 
yra apie 300.000 vokiečių kilmės žmonių; 
kurie norėtų į išvykti 'į Vokietiją. Išvyks
tantieji turi atsilyginti valstybei už nemo
kamai suteiktą mokslą. Susimokėti reikia 
užsienio valiuta, kurios tie piliečiai netu
ri. Dėl to išvykti gali tik tie, už kuriuos 
kas nors iš užsenio apmoka.

— JAV-se didžiausią atlyginimą gauna 
F. Smith — 50 mil. dolerių metams. Jis 
yra „Federal Express“ (privačios pašto 
pristatymo tamybos( šefas. Antroj vietoj, 
su 38 mil. dd. atlyginimu, yra Ch. Laza
rus, vienos žaislų bendrovės vedėjas.

— Valstybės apmokami Izraelio gydyto
jai buvo paskelbę streiką.

— Afrikos Tautinio Kongreso lyderis O- 
Tambo įspėjo Pietų Afriką, kad 'bombų 
sprogdinimai Pretorijoj ir kituose mies
tuose gali vėl greit pasikartoti.

— Gegužės 22 d. atpigintos Londono au
tobusų ir požeminių traukinių bilietų kai
nos.

— Erdvės technologija smarkiai plečia
si. Iki šio šimtmečio pabaigos Žemės or- 
biton bus paleista apie 300 naujų komer
cinių satelitų. Apie karinės žvalgybos sa
telitus mažai skelbiama.

— Palestinos Išlaisvinimo Organizacijos 
(PLO) lyderis Arafat nesutaria su kai ku
riais savo partizanų dalinių karininkais.

— Anglų Turistų Įstaigos duomenimis, 
šiais metais 57 proc. britų planuoja vykti 
atostogų. 22 proc. atostogas praleis užsie
nyje. 1980 m. atostogų vyko 66 proc.

— Egiptas atmetė JAV pasiūlymą finan
suoti Ras Balnas, prie Raudonosios jūros, 
karinės bazės įrengimą. Nesutarimai ki
lo dėl tos bazės kontrolės. Prez. Sadatas 
taip pat buvo nesutikęs leisti amerikie
čiams vieniems turėti tą bazę, bet tik siū
lė galimybes ja nauldlotis.

— Argentinos karinė valdžia paskelbė 
dokumentą, kuriuo teroristiniais veiks
mais kaitinami peronistų partijos nariai 
ir žmogaus teisių aktyvistai, žinomi Ar
gentinos politikai mano, kad vėl gali pa
sikartoti opozicijos persekiojimai ir žmo
nių „dingimai“. Neseniai aštuonios žmo
gaus tesiu organizacijos suruošė protesto 
demonstraciją prieš balandžio mėn. vy
riausybės paskelbtą oficialų pareiškimą 
dėl „dingusių“ žmonių.

— Čilės profsąjungų lyderiai įsiteigė 
„tautinę darbininkų vadovybę“, kiuri ska
tins vyriausybę grįžti į demokratija. 
Krašto dešiniojo sparno režimo vyriausy
bės lyderis gen, Pinochet, savo paskutinė 
■kalboj pareiškė, kad' jis nenumato keisti 
dabartinės santvarkos.

— Britų Tautinės Pensininkų Konven
cijos duomenatois, D. Britanijos pensinin
kai yra vieni iŠ blogiausiai aprūpinami 
V. Europos Bendruomenėje. Vidutiniškai 
pensininkai gauna mažiau, negu ketvirtį 
buvusios savo algos (24 proc.). Pirmoj 
vietoj yra Belgija: jos pensininkai gauna 
60-65 proc. buvusių pajamų. V. Vokietijoj 
— 52,5 proc., Prancūzijoj — 50-58 proc. 
Mažiau už britus gaiuna Danijos pensinin
kai — 21 proc.

— Garsus čekoslovakų imtynininkas 
M. Vanek praėjusią savaitę pasiprašė po
litinio prieglobsčio V. Vokietijoje.

— Teherano radijas pranešė, kad Sovie
tų Sąjunga liepė išsikraustyti iš Maskvos 
trimis Irano diplomatams.

— Argentina evakuavo tūkstančius vai
kų iš Resistencijos miesto, kuriam gresia 
potvynis. Dideli potvyniai nusiaubė Parag 
vajų, Urugvajų; Braziliją ir JAV centrinį 
Mississippi upė rajoną.

1
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KUN. A. SVARINSKAS
Apie neseniai sovietų teismo (nuteistą 

kun. Alfonsą (Svarinską rašo L.K.B. Kro
nika INr. 57:

Kun. Alfonsas SVARINSKAS gimė 
1925.1.21 Ukmergės apskrityje Deltuvos 
valse., Kaairėnų km. Mokėsi Vidiškių 
prad. m-kloję, Deltuvos progimnazijoje. 
Buvo įstojęs i Ukmergės mokytojų semi- 
nariją, bet jos nebaigė — nepatiko. 1943 
m. įstojo i pirmąjį licėjini kursą (3 m. 
iki pirmo filosofinio kurso. Dejai Kunigų 
seminarijos baigti nesuspėjo — 1946 m. 
gruodžio 31 d. suimamas, žiauriai tardo
mas, o vėliau kalinamas spec, lageriuose, 
kur ilgą laiką dirbo felčeriu. Dirbti Alt. 
SVARINSKAS buvo skiriamas į sunkiau
sių ligonių korpusus, bet ir čia jis, nuolat 
besišypsąs, sugebėjo rasti bendrą kalbą 
su beviltiškais ligoniais. Jis žinojo kiek
vieną: kam ko reikia, ką skauda, ir sku
bėjo su savo efektyvia pagalba — turėjo 
neeilinę mokėjimo bendrauti su žmonė
mis dovaną. Už sugebėjimą dalintis, ką 
turėjo ar gaudavo, buvo labai gerbiamas. 
Lageryje jis mėgo draugauti su eruditais 
iš visų sričių ir taip įsigijo neeilinį gyve- 
i.hno diplomą, tapo lyg mažąja vaikščio
jančia enciklopedija. Nuo oat ankstyvo 
ryto (dažnai po sąžiningai budėtos nak
ties) iki vėlyvo vakaro Alf. SVARINS
KAS būdavo visur, kur tik reikalinga pa
galbos rankaę padrąsinantis žodis ar pa
tarimas. NesmuHkmeniišką ir nepriekabų 
j'į mylėjo visi, net ir valgys, — išsivirę ko 
sės, jj kviesdavosi pas save, ir jiems bu
vo malonu turėti jį savo tarpe. Principi
niuose klausimuose Alt. SVARINSKAS pa 
siroidė nepalaužiamas. Laiške tėvams 1943. 
XI.17 iš Intos lagerio parašė:

O jei žūsiu. Tėvyne, žinok, 
jog už laisvę miriau bu daina 
Ir prie kapo įmanęs peraudok, 
Neraudok, neraudok Mama mylima.

Brangieji tėveliai, tebūnie Jums tai su
raminimui ir prisiminimui“.

Po STALINO mirties, kai administraci
ja „įprisiminė“ (kalinių teises. Alf. SVA
RINSKAS pradėjo reikalauti praktikoje 
įgyvendinti iki šiol tik popieriuje skelbia
mą religijos laisvę; visi kaliniai tada Pa
juto pasidalinę kun. Alf. SVARINSKO 
drąsa.

1954 m. spalio 3 d. Abezėsje, lageryje, 
pasipuošęs ir Skaudžiuose bandymuose 
įrodęs savo dvasinį subrendimą. Alf. SVA 
RINSKAS iš vyskupo RAMANAUSKO ga
vo kunigystės šventinimus.

1956 m. kun. Alf. SVARINSKAS buvo 
paleistas ir grtįžo į Lietuvą. Kai kas iš for 
malistų nedraugiškai sutiko lagerio ku
nigą, bet, jo paties žodžiais tariant, netrū
ko ir tikrų katalikų, kurie su meile priė
mė į savo šeimą naują konfratra. Kad 
patenkintų ir vienus, ir kitus, kun, Alf. 
SVARINSKAS buvo paskirtas Kulautuvon 
vikaru, čia jis nuoširdžiai vikarauja, 
ciau'g dirba gražindamas bažnyčios aplin
ką, plačiai apaštalauja — turtinga asme
ninė kum Alf. SVARINSKO biblioteka vi
lioją įvairių tautybių poilsiautojus (tuo 
metu Kulautuvoje buvo visasąjunginė sa
natoria). Pamatę pnie bažnyčios besidar- 
buojatrutį jauną kunigą, maloniai pašne
kinti mokiniai, neretas su prievarta įsek- 
tu komjau’imo ženkliuku, ima kastuvą ar 
grind ims plauti skudurą ir talkina vika
rui. Vakarais jaunimas susirenka į jo kam 
barėlį pasišnekėti ir padiskutuoti. Užsi
mezgė mtoširdi, ilgiems metams palikusi 
neišdildomą įspūdį, kilninanti ir stipri- 
rranti draugystė. Nepatiko valdžiai tokia 

kun. Alf. SVARINSKO veikla, bet suimti 
jį Kulautuvoje, kur jį visi genai pažino 
ir buvo prie jo prisirišę, pabijojo, todėl 
1958 m. perkėlė jiį į didesnę Betygalos pa
rapiją. Bevikaraudamas Betygaloje vėl 
pradėjo eiti į žmones, ieškodamas sielų, 
tai mažas epizodėlis, pradedantis kaip ku
nigas stengėsi laimėti žmones Dievui.

Kartą kun. Alf. SVARINSKAS, užėjęs 
pas vieną parapijietį, paklausė, kodėl ne-

Rev.Alfonsas SVARINSKAS.

buvęs bažnyčioje. Šis teisinosi, kad pra
miegojęs, neturįs laikrodžio. Greitai vika
ras atnešė laikrodį ir padovanojo, kad 
daugiau jau nepramiegotų šv. Mišių.

Betygaloje darbavosi vos du mėnesius. 
Dar ir dabar tikintieji prisimena, kaip 
suimtą kun. Alf. SVARINSKĄ pasodino 
į roges tarp ginkluotų vyrų. Arkliui ne
tikėtai pašokus į šalį, rogės pavirto ir 
metė vieną iš jų, sėdėjusių šalia kunigo, 
bet suimtasis staiga stvėrė į glėbį bevins- 
tantį milicininką ir sulaikė jį. Parapijie
čiai buvo nustebinti kunigo tekia gražia 
prielšų meile.

Kun. Alf. SVARINSKĄ kaltino antita
rybine veikla. Liudininkai turėjo būti 3, 
bet du atsisakė ir liko tik Kauno komjjiaiu- 
nimo sekretorė MALINAUSKAITĖ. Teis
mo metu ji liudijo, kad kunigas Kulautu
vos bažnyčioje, į kurią ji buvo nuėjusi, 
per pamokslą kalbėjo prieš valdžią. Nors 
iš tiesų, tą dieną pamokslo visai nebuvo, 
buvo skaitoma tik evangelija. MALINAUS 
KAITĖ teismą įtikino, kad jos tiesa. Teis
mas nubaudė -6 metams lagerio.

Po sprendimo motina ir savieji gavo pa
sikalbėti su nuteistuoju, kuris buvo ypač 
linksimas, kaip geriausiose vaišėse.

Apaštalavimo vieta pasikeičia kalėjimo 
kamlera, tardytojo kabinetu, lagerio ba
raku. Užsipelno pagarbos jis ir čia. Keis- 
daimasis koridorinis 'įspėjjo atėjusį: „O 
čia, vienutėje, — popas. Nekelk šurmulio 
— jis vils meldžiasi“. Kartą, užsitęsus tar
dymui, kun. Alf. SVARINKAS kreipėsi i 
tardytoją, kad dabar jam laikas pasimels
ti, j po kelių dienų tuo pačiu laiku jau 
pats tardytojas pasiūlė: „Na. o dabar 
jums, rodos, laikas melstis“.

Vienu laiku lagerio administracija nu
tarė apriboti kun. Alf. SVARINSKO apaš
talavimo sferą ir uždarė jį į mažą lage
riuką skirtą ypatingai pavojingiems as
menims, galintiems turėti „neigiamą“ įtai
ką kitiems kaliniams, čia kun. Alf. SVA
RINSKAS susitinka su eile uolių kunigų, 

jų tarpe — Ukrainos unitų arkivyskupą 
J. SLIPYJ. vėliau pakeltu į kardinolus.

Kartą lagerio viršininkas (kreipėsi į 
kun. Alf. SVARINSKĄ: „Alfonsai, pasi
melsk, už mane. Man dabar sunku“. „Aš 
visuomet už jus, viršininke, meldžiuosi,
— atsakė kun. Alf. SVARINSKAS, — tik, 
jeigu ilki šiol melsdavausi už jus kaip už 
priešą, tai nuo šiandien melsiuosi kaip 
už draugą“.

1964 m. kun. Alt. SVARINSKAS išeina 
į laisvę ir .pradeda darbuotis mažoje Dzū
kijos parapijoje — Miroslave, kantu tęsia 
studijas. Dideliems žmonėms nėra nereikš 
rningų darbų. Ten, kur kun. Alf. SVA
RINSKAS, ten žmonės tampa uolesniais 
katalikais, savo tautinę individualybę gi
liau išgyvenančiais lietuviais.

1971 m. jis paskiriamas dirbti klebonu 
Igliaukos parapijoje. Nors šiokiadieniais 
į šv. Mišias ateidavo vos kelios moterėlės, 
bažnyčioje degdavo visos žvakės, o kuni
gas pamaldas laikydavo taip rūpestingai, 
lyg žmonių būtų pilna bažnyčia. Pamoks
lai turiningi, rūpestingai paruošti, nors jų 
klausydavo nedaug žmonių. Ir pastangos 
davė vaisių: žmonių vis dažniau ir sąmo
ningiau pradėjo lankyti naujai suremon
tuotą bažnyčią, sujudo ir jaunimas.

1970-71 m. Lietuvoje už vaikų kateki- 
zaciją teisiami kunigai — Antanas ŠEŠ
KEVIČIUS, Juozas ZDEBSKIS, Prospe
ras BUBNYS — ateistai triumfuoja. Ir ta
da pasigirsta drąsus kun. Alf. SVARINS
KO žodis. Tikintieji iškilmingai sutinka 
Igliaukos bažnyčioje grįžusius iš kalėjimo 
kunigus. Prie altoriaus vis gausiau ren
kasi jaunimas. Saugumas nirišta. Atvažia
vusi visa tardytojų brigada kaltina kun. 
Alf. SVARINSKĄ „LKBK“ leidimu: „Mū
sų turimomis žiniomis tu leidi „LKBK“!
— užsipuolė čekistai. „O kur įrodymai?“
— klausia kun. Alf. SVARINSKAS. „Tuo 
tarpu tai mūsų operatyvinio skyriaus pa
slaptis“, — atsako kagėbistai. „Tai, kai 
nebereiks jų slėpti, tada ir kalbėsimės“,
— nuramina čekistus kun. Alf. SVARINS
KAS. Tardymas baigiamas griežtu drau
dimu be.t kam bent žodžiu prasitarti apie 
jį. Tačiau kun. Alf. SVARINSKAS nepa
laužiamas ir tiesiakalbis: „Kiekvienas puo 
lamasis turi teisę gintis, dar šiandien visa 
parapija sužinos, kas ir kokiu tiksiu at
vyko Igliaiukon“, — prižada čekistams 
Ikun. AM. SVARINSKAS. Vakarinių pa
maldų metu klebonais tikintiesiems atvi
rai papasakojo saugumiečių kėslus. Reak
cija buvo staigi: kaip kas mokėjo, taip 
tas šoko ginti kleboną. Po paros valsty
binio saugumo darbuotojų Igliakoje jau 
nebuvo..., tačiau rūpestis, kaip susidoroti 
su uoliu kunįgu liko.

1976 m. kun. Alf. SVARINSKAS skiria
mas į didelę Viduklės parapiją, kad pa
storalėmis darbas atimtų visas jėgas ir 
laiką; bažnyčia reikalinga skubaus kapi
talinio remonto. Praėjus septyniems mie
tams, kiekvienas vidukiiškis, kur jis be
gyventų, didžiuojasi savo pagarsėjusia pa
rapija. Viduklėje, kaip ir kitur, Alf. SVA 
MINSKO iniciatyva vėl iškilmingai ir šil
tai su'tinkami Lietuvos kankiniai, grįžę į 
Lietuvą no 23 ar 35 metų kalėjimo...
„Knieti saugumui susidoroti su manim. 

Bet ką jie gali padaryt? Į kalėjimą užda
ryti? — ten irgi reikalingi kunigai. Pa
kart? — arčiau dangaus būčiau. Labiau
siai reikia mums kankinių! Idėjos už 
kurias miršta žmonės, nemiršta“. — kal
bėjo kun. Alf. SVARINSKAS laisvėje.

Kun. Alf. SVARINSKAS — tai drąsaus 
pasiaukojimo švyturys, iš Lietuvos viduke 
lės šviečiąs visai numylėtai Tėvynei.

Su lietuviui* 
jįasaulįįjc

LIETUVIŲ KLUBAS AUSTRALIJOS 
SOSTINĖJE

Canberros Lietuvių klubas. Australijoje, 
turi 186 pilnateisius narius ir 809 nepilna- 
teisius. Per 1982 m. klubas turėjo 47.253 
dolerių gryno pelno. Buvęs pirmininkas 
pažymėjo, kad praeitais metais į klubą 
priimti 289 nauji nariai.

Kovo 27 d. metiniame klubo susirinki
me išrinkta nauja valdyba: pirm. A. Brūz
ga. sekr. G. Genys, ižd. G. Andriulika, vi
ce r.irm. T. Žilinskas, nariai: A. Kovals- 
kienė, N. Pilka ir G. Howe.

NYTAUTUI F. BELIAJUI — 75 METAI
Denveryje, JAV, gyvenančiam tautinių 

šokių populiarintojui ir „Vilties“ žurnalo 
leidėjui sukako 75 metai.

Gimė jis 1908 m. vasario 26 d. Pakum
pto kaime, Prienų vis., Marijampolės apsk. 
Amerikon atvyko 1923 m., būdamas 14 
metų amžiaus. Netrukus jis tapo lietuvių 
tautinių šokių puoselėtoju Amerikoje, o 
1933 metais paruošė tautinių šekių grupę 
Pasaulinei parodai. Šiais metais sukanka 
50 metų kai Vytautas F. Beliajus dirba 
tautinio meno puoselėjimo darbą.

PAGERBTAS INŽ. VALDAS ADAMKUS
Balandžio 13 d. Vašingtone, Valstybės 

departamento salėje, inž. Vaidas Adam
kus buvo apdovanotas specialiu žymeniu 
už jo d arba aplinkos apsaugos srityje. Iš
kilmėse dalyvavo 150 kviestinių vyriausy
bės svečių, tarp jų prezidento patarėjas 
Ed Meese, Kanados ambasadorius Gclt- 
lielb, įvairių federalinių žinybų atstovai ir 
konigresmanai.

LITHUANISTIKOS PREMIJA t— 
V. HARDŽIUI

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
taiyba už lituanistiką paskyrė 1000 dol. 
premiją prof. dr. Vytautui Valdžiai, Ok- 
labcmos universiteto politinių mokslų dės
tytojui. Premija paskirta už jo mokslinti 
ir informacinį įnašą anglųkalba apie Lie
tuvą ir lietuvius, ryšium su okupaciją ir 
dabartine padėtimi. Dr. V. Vardys yra iš
leidęs knygą, parašęs mokslinių straipsnių 
anglų kalba įvairiuose moksliniuose žuma 
lutose.

Premija įteikta Premijų šventėje gegu
žės 14 d. New Yorke. Premijų mecenatas 
yra Lietuvių fondas.

Kratos ir (tardymai
Gargždai, ((Klaipėdos raj.) 1983 m. sau 

šio 26 d. Gargždų parapijos vikaro kun.. 
Antano ŠEŠKEVIČIAUS bute, garaže ir 
palėpėse buvo padaryta krata, kiuriai va
dovavo Klaipėdos ypatingų bylų tardyto
jas A. BARASEVIČIUS. Kratos metu če
kistai ieškojo TTGK komiteto dokumentų 
archyvo bei sovietinę santvraką šmeižian 
etos literatūros. Paimto: 2 rašomosios ma
šinėlės (viena kun. A. ŠEŠKEVIČIAUS, ki
to vargonininko), 10 magnetofoninių juos 
tų su pamokslų bei giedojimo įrašais, vai 
d žios organams išsiųstų raštų kopijos ir 
kiti raistai — viso 31; iš palėpės paimta 
„Kronika“ Nr. 55. Darant kratą, čekistai 
sutaikė visus, atėjusius pas kun. A. ŠEŠ
KEVIČIŲ, neišskiriant nė parapijiečio, at
vykusio vežti kunigą pas ligonį. Iš kun. A. 
ŠEŠKEVIČIAUS buvo reikalaujama nuro
dyti, kokius ryšius jis palaikė su kun. Alf. 
SVARINSKU. Krata užtruko 5 valandas.

ANTANAS SBRAZDYS (MENO 
PARODOJE

Londono dienraštis The TIMES (V. 
25) rašydamas apie Karališkos Meno Aka
demijos vasaros paradą, kuri buvo atida
ryta gegužės 24 d., pažymėjo, kad joje 
dalyvavo per 500 dailininkų su 1483 kūri
niais.

Parodoje yra išstatyti šiuolaikinio me
no geriausių dailininkų darbai. Tarp šių 
The TIMES meno korespondentas Chris- 
topher Wanman paminėjo „stovinčią prie 
įėjimo į parodą Antano Brazdžio nerudi- 
jaučio plieno skulptūrą“.

Parodoje yra išstatyti tik rinktiniai kū
riniai. šiai parodai savo kūrinius buvo pa- 
siūlę 5405 dailininkai, pristatę bemaž 
14000 darbų, i!š kurių atrinkta tik dešimt, 
toji dalis.

Skulrptorius Antanas Brazdys turi savo 
meno studiją ir pats gyvena Londone.

SAVAITGALIO PABIROS
SUKLASTOTOS FRESKOS

1951 m., rugsėjo 2 d., Dytrichas Fėjius, 
vienos meno dalykų restauravimo firmos 
savininkas, pasididžiuodamas lydėjo Va
karų Vokietijos kanclerį Konradą Adenau- 
ertį ir rodė jam naujai restauruotas Liu
beko Marijos bažnyčios freskas. Tą dieną 
buvo minima tos bažnyčios 700 metų su
kaktis.

Vokietijos krikščionys ir meno mėgėjai 
iškilmingai atšventė tą įvykį, o vyriausy
bė ta proga išleido 2 milijonus specialių 
pašto ženklų, vaizduojančių tos viduram
žių bažnyčios freskas.

Ir štai po metų — sensacija! Kažkoks 
nežinclmas Karaliaučiaus menininkas, dir
bęs Fėjau grupėj, Literas Maiskatas. stai
ga viešai paskelbė, kad tos bažnyčios fres
kos nėra .tikros, bet jo paties sukurtos. 
Niekas tuo netikėjo Maiskatas nenusilei
do ir pasamdė advokatą, kuris iškėlė by
lą prieš Fėjų ir jiį patį. Teismo metu vis
kas išaiškėjo.

1942 m., bomborduojant Liubeką, bom
ba sugriovė bažnyčios stogą, kuris tik Po 
ilgo laiko buvo pataisytas. Lietus nuplo
vė sienas ir beveik nebeliko freskų žymių. 
V. Vokietijos Senųjų paminklų apsaugos 
sąjunga paskyrė 100.000 marikių bažny
čios freskų restauravimui. Fėjui pasisekė 
gauti tą kontraktą, nežiūrint vietos pasto
riaus padėjėjo įspėjimo perdaug nepasiti
kėti ta menininkų grupe. Atnaujinimo 
darbai vyko už uždarų durų.

Teisme Maiskatas parodė filmą, kuris 
buvo padarytas prieš pradedant restauravi 
mo darbus — sienose nesimatė jokių fres- 
kų. Naujas freskas sukūrė pats Maiska
tas, pasinaudodamas įvairiom nuotrau
kom: Marlynos Dytrich, savo sesers Fry- 
dos, Raspuitino, Džinigiskano ir kitų.

Kokia buvo to prisipažinimo priežastis? 
Atsakymas trumpas: kerštas ir pasididžia
vimas. Maiskatas norėjo atsikeršyti Fėjui 
ir pasididžiuoti savo darbu. Jis pyko, kad 
Fėj.us pasiėmė sau visą garbę ir mažai 
jam sumokėjo, nekreipdamas dėmesio į 
Malskiato reikaĮJavimą dalytis pinigus pu
siau.

Teisimas nubaudė Fėjų 20 mėnesių ka
lėjimo, bet ir Maiskatas pats nukentėjo: 
gavo 18 mėnesių.

Grįžęs iš kalėjimo, Maiskatas tuoj pat 
gavo didelį užsakymą dekoruoti 14 šimt
mečio motyvais vieną žymų Stodkholmo 
restciralną. Ir dabar jis verčiasi gotiško, 
romantiško ir bizantiško stilių meno dar
bais, kiuriais Maiskatas yra ypač pasižy
mėjęs.

Vaižgantas

Nebylys
(Frangmentas iš apysakos)

PIRŠLĖS

Pirmieji Kazio įspūdžiai buvo nepaprastas Ke- 
pelių suvienodėjimas; iš visų trijų žėrė vienodai 
sveikata, sotumas ir patenkinimas gyvenimu. Net 
palyginti nebuvo su kuo.

— Lyg derlios, gardžios kviečių varpos... Ne, 
ne taip. Lyg raudoni obuoliai... ir tai ne, — suko 
sau galvą Kazys, negalėdamas atsižiūrėti vieno, 
antro ir trečio.

Kazys dabar visai nurimo, lyg jau įsitikinęs, 
kad vis nerimo būta veltui, ir jautės taip gerai, lyg 
jau dabar čia savas žmogus pasidaręs ar šiltoje pir
tyje, belaukdamas, kad jį dar pavanotų. Jis nebesis 
tengė kuo nors tai šeimynėlei įsipirkti; buvo rinitas, 
pastovus; o visų akys krypo į plepį piršlį Joną.

Pakvipo karštais kopūstais. Dar labiau — 
kumpiu. Raudonas, sveikas, storas kumpis, viręs 
kopūstuose, dar buvo pačirškintas, dėl to dar la
biau kvepėjo. Iš bažnyčios grįžę ir tiek ilgai sve
čių pralaukę, buvo visi išalkę, tai nė raginti nerei
kėjo. Visi sėmė iš to pat dubenio ir valgė pavydėti
nai.

— Kaip pas Dėdienę, taip gardu... — pagyrė 
Kazys.

— Pas kokią dėdienę?
— Tai jo štai motutė, artimoji ir mylimoji ma

no kaimynė, — atsakė Kazys.
Prieš mėsą piršlys ir buteliukus atkimšo. Vy

rai susigėrė gerosios, moterims padalijo vyno. Visi 

prisiėmė be ceremonijų, nesivaipydami, bet po vie
nos antros nuo daugiau griežtai atsisakė.

— Pakaks. Mes negėringi. Tik jūsų malonės 
nepaniekinome, — sakė tėvas. — Sakykite, mieli 
bernužėliai, kurie vilkai jus atvijo tokį tolį? Ar 
jums jau nebeliko arčiau viežlybų mergelių? Mums 
garbės nemaža; bet jums... tik kojoms klapatas.

Ir vėl buvo kažkas taip natūralu toje kalboje, 
kad šildyte šildė. Ot, geri, tiesūs, neveidmainūs 
žmonės, ir gana.

— Taigi taigi! Taip pat kalbėjo man ir Dėdie
nė, štai Jono motutė, labai garbinga ir prityrusi pas 
mus ūkininkė. Bet dėl ko mudu štai su draugu Jo
nu pas jus atsiradome, tai pasiklauskite paties po
no Dievulio. Nemaniau nemaniau vesti; O kai pa
maniau, tai „šita“ — pasakiau, kaip pirštu bakste
lėjęs į orakulo galvą. Tamstų, tėveliai, valia, pačios 
Aneliutės valia. Niekus būsime jums nepažįstami 
padarę, išvažiuosime, net už pragertą nepareikalau
sime. O sutikstite, laimingus mus padarysite, — pa
galiau prapliupo kalbėti ir pats jaunikis Kazys.

Jo kalbos visi paklausė tikrai atsidėję; jo kal
ba visiems pasirodė kukli ir išmintinga, pats jauni
kis doras, negėringas ir patikimas žmogus. Visus 
palenkė sau.

Pavalgę visi išėjo ūkio pasižiūrėtų. Visa ko 
buvo po nedaug, bet gražu: kūtėse gyvulėlių ir klė
tyse aruodai neiššluostyti. Visu tuo Kempelės džiau
gės ir Dievui dėkojo.

— O geldų — nito! — atvirai pasisakė tėvas 
neva žydiškai ir išskėtė rankas. Ir tas pats „nito“ 
lyg tik jį džiugino. — Aneliutė gaus arklį, gaus kar
vę. Jos skrynia gerokai pilna, ji ne pliškė. Tai jau 
motinos nuopelnas. Abidvi jos žinomos apylinkė
je verpėjos ir audėjos. Aneliutei jau dvidešimt ket
virti metai, tai buvo gražaus laiko ir dangos pasi

gaminti. Rudenį gal ir gyvųjų sutaisysiu bent šim
tuką; kitą rudenį vėl šimtuką. O daugiau nieko. O 
nebus jums gera Puzionyse, eikšekit į mus užku
riomis. Mes kaip ir bevaikiai, tai du lizdu taikiai 
sudarysime.

— Ačiū, ačiū! gal kada ir bus pravartu. Krai
tis visai nemenkas; be reikalo tamstos kuklaujat. 
Bet tuo tarpu aš tesu šeimininkės reikalingas — 
motina baigia savo dienas. Ir mes esame tokie pat: 
sotūs ir gyvulėlių gana, tik tvarkos pas mus nėra 
motinai karšant. Jei ką skirsite, tai prašom laikyti 
tam laikui, kada brolį atidalysime. Aneliutės da
lies jam bus gana. Ir susidarys gyvenimas neblo
giausias.

Taip rodės ir Kępelėms, kad Kazys Šnerva par
tija neblogiausia, ir buvo patenkinti.

Kol Kazys išsišneko su tėvais, vieni kitiems 
viską iš širdies nusipasakodami, Jonas labai užsi
degęs kalbėjo Anelei apie juodą savo kumeliuką 
su žvaigždele kaktoje. Kalbėjo itin atsidėjęs, tokiu 
vaikiškai nekaltu džiaugsmu, lyg jis ir iš tiesų te
bebūtų pusbernis, o ne brendęs vyras, o tą pasako
jamąjį kumeliuką jam būtų iš kermošiaus parvežę 
dūduoti — džiaugtis, ne darbui rengti.

Anelė sekė jį visiškai pagauta. Tokio doro ir 
iškalbingo kavalieriaus ji dar nebuvo susitikusi. Jo
nas jai taip patiko, kaip dar niekas pasaulyje: joks 
vyriškis dar nebuvo jos taip džiaugsmingai prika
lęs prie savęs, kaip šis tariamasis piršlys. Pasišne
kėjus valandą, ėmė abiem rodytis, kad jie seniai 
jau pasižįsta, seniai esą susidraugavę, lyg kartu 
bent penkerius metus ganę, paskui drauge šienavę 
valiavę, šventadieniais parugėn dainuotų vaikščioję.

(Bus daugiau)

Gegužės pirmąją dieną, Stalino laikais, 
Raudonosios aikštės parade, senis Rabino- 
vičius neša didelį plakatą: „Mes dėkoja
me tėvui Statiniui už mūsų laimingą vai
kystę!“

Žalia einantis ruskelis saiko:
— Už ką tu dėkoji? Kai tu buivai vai

kas, draugias Stalinas dar nebuvo gimęs.
— Už tai aš ir dėkoju, — atsako gudinus 

žydelis.

Maskvos gatvėje didelis triukšmas.
Renkasi žmonės ir žiūri į viršų. Balko

ne vyksta kova: vynas bando išstumti mo
terį, o to, turėklų įsikibusi, klykia.

— Žudo moterį, šaukit greit miliciją, — 
pasigirsta balsiai.

Staiga iš sekančio balkono kažkas su
šunka:

— Čia nieko, nereikia milicijos... Tai 
jo .uošvė!
Ir tuoj pabyra patarimai iš apačios:

— Tai ragana! žiūrėk, kaip laikosi... 
Laužk mešką! Duok per nagus! Atsika
bins...

Kada žmona pradėjo valdyti visus ke
turis buto kampus, aš padaviau skyry
boms. (Ilš skyrybų bylos)

Mane užpuolė šuo ir sudraskė negyvai.
(Iš Skundo) 

Mano darbe galima nedirbti.
(Iš nuogirdų) 

Zarasų krašte ežeras lipa ant ežero.
(Iš įspūdžių) 

Autoinspektorius mane sulaikė, nes aš 
atsisakiau jam papūsti.

(Iš pasiaiškinimo) 
Nepatenkinama padėtis su durų uždary

mo režimo laikymusi. (Iš sienlaikraščio) 
Daug žiūrovų sutraukė pas mus sureng

tas karvių konkursas.
(Iš zootechniko kalbos)

.šluotos“ auksinės minty*
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Šių metų Socialistų Internacionalo kong 
resas, šešioliktas nuo organizacijos atgai
vinimo po antrojo pasaulinio karo, įvyko 
'balandžio 7-10 dienomis Albufeiroje, Die
tų Portugalijos gražioje vasarvietėje. Ten 
suvažiavo per 50 kraštų socialistų parti
jų delegatai ir apie 20 svečių — stebėto
jų. ištaigingame viešbutyje, kur kongre
sas vyko, nebuvo nei senojo socialistų šū
kio „visų šalių proletarai, vienykitės“, nei 
jokių proletarų. Vieton jų, dabar kongre
so salėje tarp gausybės delegatų m-altėsi 
vienais respublikos prezidentas, bene trys 
ministrai pirmininkai (Suomijos — Kallėvi 
Sorsa, Ispanijos — Felipe Gonzales, Šve
dijos — Olof Palme), socialistų partijų 
lyderiai (D. Britanijos — Michael Foot, 
Italijos — Bettino Craxi, Izraelio — Si
mon Peres) ir daug kitų žymių politinių 
veikėjų.

Delegatų gausumas rodo tarptautinio 
socialistų sąjūdžio visame pasaulyje au
gimą ir išsiplėtimą. Iš grynai europėjinio 
sąjūdžio šio šimtmečio pradžioje, Sočia- Į nių, be jokio pagrindo nuteistų, a-r tardo- 
iistų Internacionalas dabar virto viso pa- Į mų.
šaulio organizacija', apjungianti 77 sočia- — negrąžinus teisės veikti ,,Solild-aru- 
listų partijas. Todėl ir šis kongresas pin-1 mui“ ir kitoms draugijoms.
mą kartą turėjo įvykti tolimoje Austra
lijoje, bet tik dėl staiga ten paskelbtų par 
lam-einlto rinkimų turėjo būti perkeltas į 
kitą vietą. Portugalijos socialistų partijai 
pakvietus, jis susirinko Europoje.

Portugalijos socialistų partijos lyderis 
Mario Soares, sveikindamas į kraštą su
važiavusius delegatus, pažymėjo, jog kong 
resas bandys duoti „Socialistų atsakymą 
į pasaulio krizę“. Po jo kalbėjęs Socialis
tą Internacionalo prezidentas Willy 
Brandt pasakė, jog nuo paskutinio kong- I — grąžinti valdžios garantuotas piliečių 
reisą, įvykusio prieš du su puse mėtų Mad I demokratines teises, kokias turi visų tei- 
ride, padėtis pasaulyje nepasidarė nei Į sę gerbiančių valstybių piliečiai.
kiek Šviesesnė. Tačiau nuo to laiko, kai Į Lenkijos jaunoji karta, pergyvenusi me 
kurių kraštų socialistų partijos pasiekė I tus laisvėje, to neužmirš visą savo gyveni- 
zytmių laimėjimų. Tai Prancūzijos, Ispa- I -ną ir nenustos kovojusi dėl laisvės. Dide- 
nijes, Švedijos, Suomijos, Graikijos, Do-Į ię pagalbą tai mūsų kovai teikia laisvojo 
mmilkos respiulblikos, Kosta Rikos, ir pa- Į pasaulio viešosios opinijos parama. Kiek- 
skiausiai Australijos Darbo -partija laimė- I vienas kongresas jr kiekviena konferenci- 
jo parlamento rinkimus. Į ja mums rėdo, kad protestai prieš karo

Willy Brainldit perspėjo apie pavojų, ku- diktatūrą ir represijas dar nesustojo.
ris kyla dėl ginklavimosi ir branduolinės Socialistinių sąjūdžių istorija žino daug 
xonfronltacijcs. Apžvelgęs šiuo metu vyks- I pavyzdžių kur buvo laimėta prieš dlikta- 
tančias tarptautines derybas dėl ginkluo- taras>. Nauj-aiuisi pavyzdžiai yra Ispanija 
tės sumažinimo, jis perėjo prie Madride ir Portugalija, tto kraštai, kurie 
vykstančios konferencijos Helsinkio susi- sų paigailbos vedė ei!lę metų 
tarimo vykdymui patikrinti. Deja, čia jis 1 j0 
turėjo pažymėti, kad Lenkijoje nuslepi-1 
nūs Solidarumo laisvės sąjūdį, buvo duo
tas didelis smūgis tam susitarimui.

Kongreso darbotvarkėje buvo keli stebi Į Europos delegacijų nariais, kad gavę tokią 
būs klausimai, kaip „Ekonominis teisin- 
gumlas ir pažanga“, „Saugumas, taika ir 
nusiginklavimais“, kurių diskusijos -užėmė 
didžiąją dalį laiko. Be to kongresas iš
klausė ilgą pranešimą apie S.I. principų 
naujos deklaracijos projektą, ir apsvarstė 
eilę organizacinių klausimų.

Deklaracijos projektas remiasi 1952 m.
Frankfurte priimtu dokumentu, gerokai Į bjfeiros Manifestą“, keletą resoliucijų ir 
jį praplėsdamas. Projektas paliekamas iki išrinko naują prezidentą.
sekančio kongreso, kad partijos galėtų I Aflbufeiros Manifestas yra bendroji kein 
susipažinti su juo nuodugniau- ir pareikš- Į gpeso rezoliucijas, kuri apima visus kerg
ti savo pastabas.

Kongreso 'diskusijose Rytų Europos Į kas dekutotentas, 
klausimą palietė keli kalbėtojai: Willy Į ,,T,a,j yra didžių 
Brandt, Bernt Cairisson, Mario Soares, L. Į laikai“.
Jospin (Prancūzijos soc. partijos) ir Bet- ’ B 
tino Craxi (Italijos soc. partijos lyderis), Į . , .
Rytų ir Vidurinės Europos egzilinių sočia- I " 
listų partijų v-aridu kalbą pasakė S. Trzcins Į „Didelį rūpestį 
ki, Lenkijos socialistų partijos ir „Solida-1 tis žmogaus teisių laužymas. Mums kelia 
ruimo“ delegatas. Jis pasakė: I suisirūpinimą veiksmai, kurie pridštarau..

„Sveikinu jus visų Rytų ir Vid. Euro-1 ja Helsinkio konferencijos Baigiamojo ak- 
pos kraštų socialistų partijų vardu ir taip Į to punktui apie „visų žmonių ir idėjų 
pat Lenkijos socialistų partijos bei prote-Į laisvą cirkuliaciją“. Mes turime ypatin- 
sinių sąjungų „So-lidamosc“, kurios esu I gai pažymėti tebesitęsiantį Lenkijos dar- 
vaūdybos narys Varšuvos rajone, vardu. I bininlkąms pagrindinių teisių paneigimą, 
Kalbu visų mūsų partijų vardu, nes „Soli- Į ir sveikiname „Solidamosc“ lyderių paro- 
danuimo“ idėjos yna bendros visiems mūsų I dytą dlrąsą. Mes, aišku, solidarizuojame 
kraištams. I su visais demokratiniais sąjūdžiais, kaip

Atvykau iš 'krašto, kuris, kaip visi Rytų Į „Solidarumas“, Rytų Europoje, kovojan- 
■Buropos kraštai, vėdin-a save ,socialist!-1 čiais dėl pagrindinių laisvių, įskaitant 
niu“, bet kuriame socialistų partija, gyvuol profesinių sąjungų 
jarati virš 90 metų, gali veikti tik ilšeivijo-1 
je. Į

Kraštas, kuris vadina save .^liaudies Į 
respublika“, bet kuriame liaudį valdo ka- Į 
ro ir politinė vienos partijos’ diktatūra. I

Kraštas, kuris valstybės konstitucijoje I 
ir tarptautinėmis sutartimis garantuoja Į 
visas pilietines teises, bet tuo pat laiku I 
uždarė visas laisvas profesines sąjungas | 
ir daugumą draugijų^ įsteigiant vieton jų Į 
fiktyvias profesines sąjungas, veikiančias Į 
tik paskirose įmonėse, ir paklusnias vie- Į 
nai politinei partijai.

Kraštas, kuris neseniai paskelbė „karo I 
stovio panaikinimą“, o tikrumoje kaskart Į 
įveda vis naujus įstatymus, kurie dar la
biau padidina karo stovio represijas.

Tai — trumpai kalbant — šių dienų 
Lenkijos, kurią valdo karinė džiunta, 
vaizdas.

Brangūs draugai, daug čia kalbėjome Į 
apie saugumo įvairius aspektus, nusigink-1 
lavimą ir taiką. Lenkijoje esanti padėtis I 
taip pat gręsia taikai. Jeigu- grėsmė pa
sauliui kyla i'š įtempimo santykiuose tarp 
dviejų didžiųjų valstybių, tai esama pa
vojų ir iš vidujinių neramumų paskirose 
valstybėse. Negalima kalbėti apie taiką 
pasaulyje, jeigu -kuriame nors krašte-, 
kaip pav. vyksta Lenkijoje, kur ruošiami 
manevrai, dalyvaujant 190 tūkstančių 
svetimos kariuomenės, siekiant įvaryti

baimę gyventojams, o pirmoje eilėje „So
lidarumo“ dešimčiai milijonų narių.

Daug geros valios žmonių pasaulyje, 
kaip ir daug vyriausybių, bijo sovietų ag
resijos Lenkijoje, nes tas galėtų būti nau
jo karo pradžia-.

Brangūs draugai, nebijokite! Tekios ag
resijos nereikia. Turite suprasti, kad so
vietų kariuclmenė jau yra Lenkijoje, 
kaip ir kituose Rytų Europos krantuose. 
Ji ten yra jau 35 metai, nuo antrojo pa
saulinio karo pabaigos.

Jiuk Lenkijos žemėje, Legnicos mieste, 
netoli Wroclawo, randasi Varšuvos pakto 
vyriausioji būstinė ir stambus sovietų ka
rinis vienetas, o daugelyje Lenkijos vai
vadijų stovi lenkų tautai priešiškos rusų 
divizijos.

Negalima kalbėti aipie taiką Europoje.
— nepanaikinus karo stovio Lenkijoje,
— neipadeidtus tūkstančių politinių kali-

Lenkai yra genai įsisąmoninę saivo ko
vos tikslą: ji bus vedama iki bus įgyven
dinta „Solidarumo“ programa. Būdami re
alistai, esame priversti prisitaikyti prie 
mūsų krašto geopolitinių sąlygų, bet bū
dami socialistais, reikalaujame:

— grąžinti iškovotas pluralistinius san
tykius politiniame ir visuomeniniame gy
venime, o ypatingai — profesinėse sąjun
gose,

Leiskite pareikšti įsitikinimą.

dėk a jū- 
ir laimė-

brangūs
draugai, man kartu1 su visais Rytų ir Vid.

iparamą, kokią gauna iš jus Lotynų Ame- 
ilkos ir Afrikos tautos, mes būsime tikri, 
kad netolimoje ateityje, istorija įralgys 
mūsų kraštus į laisvųjų tautų sąrašą.“ — 
baigė kalbą Rytų Europos socialistų dele
gatas.

Po visų gražių kalbų ir ilgų diskusijų, 
šis kongresas rriėmė taip vadinamą „Ai

rose svarstytus klausimus. Tai yra ilgo- 
įprasidedantis žodžiais 

baimių ir didžių vilčių

KRATOS IR
Vilnius. 1982 m. gruodžio 8 d., vadovau

jant paipulk. VILIMUI, saugumiečiai įsi
veržė į Irenos SKUODIENĖS butą (Van- 
dentiiidkio 44-4) ir padarė kratą tikslu 
„paimti šmeižikiško turinio literatūrą ir 
kitus dokumentus, turinčius reikšlmės by
loje“. Kratos metu paimta: vizitinė kor
telė su užralšiu — „Edward Wayne Merry- 
Iccelnd secretary Embassy of the United 
States of America“, Vizitinė kortelė — 
— „Daniel Fridi vice konsui USA, kišeni
nis kalendorius su įvairiais įrašais.

1962 m. gruodžio 17 d. Irena SKUODIE
NĖ parašė LTSR Prokurorui tekio turinio 
skundą.

„Š.mi. gruodžio 3 d. mano bute, vadovau
jant tardytojui VILIMUI, dalyvaujant 
Vlaisovui VONDRASEVSKIUI.H. BOZKO 
ir MICKUI, kviesinlams — ŠEŠTAKO- 
VUI ir BEBAKOVUI, gana dramatiško
mis aplinkybėmis buvo padaryta krata 
protelkisitu surasti šmeižikiškos literatūros.

Šį faktą laikau dar vienu aktu nuosek
lioje Vytauto SKUODŽIO šeimos persekio
jimo grandinėje, prasidėjusioje 1979 m. 
pabaigoje.

'Nuolatinio persekiojimo faktoriai: seki
mas, telefono pasiklausymas, priekaištai 
iš darbovietės, korespondencijos nusavi
nimas ar sulaikymas. Protarpiais paįvai
rinama kardinalesnėmis priemonėmis, pa
vyzdžiui, 1981 m. buvau iškviesta pusiau 
oficialiam pasikalbėjimui apie šeimą, kur 
buvau įpareigota prisiimti atsakomybę už 
bet kokią informaciją apie Vytautą SKUO 
Dį bei jo būklę bausmės atlikimo vietoje.

1982 m. balandžio 2 d. grasino mm iš
kelti bylą LTSR P'K 68 sltr. už mano teigi
mą bei įsitikinimą, kad mano vyras yra 
sąžiningas, visuomenei nusipelnęs žmogus, 
turįs tvirtas pažiūras ir visiškai nepana
šus į nusikaltėlį, šį grasinimą atmetu 
kaip nepagrįstą, nors ir „argumentuotą“ 
įsta'itymiais, juo labiau, kad pirmajame gra 
sinirne (1981 m.) figūravo teiginys „už 

I įsitikinimus mes nebaudžiame“. Taigi, 
I mano giliu įsitikinimu, tarybiniai pareigū
nai visiškai nepaiso „Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos“ ir „Pakto apie žmo-

I gaus teises — 1966“.
Protestuoju prieš nuolatinį Vytauto 

I SKUODŽIO šeimos persekiojimą, apsivai- 
I pikavusį durų išlaužimu mano bute.

Gruodžio 8 d. iš ryto kažkokia moteris 
Į paskambino ‘į duris, norėdama „įteikti“ 
I man telegramą. Prašau, kad atiduotų

klausimu Manifeste pa-

mums kelia tėbesitęsian-

teises, dėl religijos 
laisvės ir tautinių mažumų teisių, kurios 
yra ylpaitinigai varžomos Sov. Sąjungoje ir 
Rumunijoje.

Ištikrųjų mes tikime, jog mūsų pastan- I 
gos nusiginklavimo ir atoslūgio srityje su Į 
darytų palankesnes sąlygas tiems sąjū- Į 
džiairr.ls. Nors mes netikime į „sąryšį“, tu
rime pažymėti, jog jeigu nebus tikro pa- Į 
gerėjimo Lenkijoje, tas neigiamai atsilieps I 
į santykių tarp Rytų ir Vakarų Europos I 
klimatą.“

S.I. prezidiumo rinkimuose Willy Į 
Bralnidt buivo perrinktas S.I. prezidentu. 
Vieton atsistatydinusio gen. sekretoriaus Į 
Bennt Carissono, išrinktas suomis Penitti I 
Vaeaenaenen. Prie esamų garbės pirmi-1 
ninku išrinktas naujuoju garbės pirtninin- I 
ku Bruno KalninS, Latvijos socialdemo- Į 
kratų partijos ilgametis pirmininkas. !

Paskutinė kongreso diena pasibaigė tra„ I 
I giškai: PLO teroristas nušovė kongreso 
Į svečią — palestiniečių delegatą dr. įsam 
I Sartawi. i

Kongreso proga suvažiavę Rytų ir Vid. 
Europos socialistų partijų delegatai, ba-1 
landžio 8 d. Albufeiroje buvo susirinkę 
savo konferencijai, kurioje aptarė kai ku
riuos klausimus. Tačiau jokio formalaus 
nutarimo nebuvo padaryta, nes konferenci 
ja nebuvo Iš anksto paskelbta ir tarp su
važiavusių trūko kai kurių kraštų dele
gatų. j.v.

TARDYMAI
man ją per durų plyšį, palaikomą grandi
nėle. Bet ji griežtai pareikalavo ją įleisti 
į namus neva pasirašv-ti... Pajutusi ap
gaulę, duris užtrenkiau^ bet, nesiliaujant 
skambinimui, buvau priversta skambutį 
išjungti. Tada pasigirdo beldimas i duris. 
Vyriškas balsas rėkė: „Atidaryk, rupūže, 
nes išlaušime duris!“ Išsigandusi iškvie
čiau miliciją. Bet, kol atėjo įgaliotinis, 
papulkininkis VILIMAS jau siautė mano 
■bute, pareiSkęs: „Aš čia šeimininkas!“ ko
mentarai manau nereikalingi...

KGB šeimininkauja vienokiais ar kito
kiais būdais mūsų bute, šeimos darbavie
tėse ir tariasi esą mūsų likimo šeiminin
kais, o aiš, bejėgė persekiojamoji, drįstu 
-atkreipti jūsų dėmesį į VSK darbuotojų 
panašius ar būsimus brutalius veiksmus“.

Šiauliai. 1982 gegužės 6 d. Rygos gele
žinkelio stotyje, išlipant iš traukinio, -bu
vo sulaikyta šiaulietė Stasė TAMUTIENĖ. 
Milicijos Skyriuje čekistai, nepristatę ir 
nepateikę kratos orderio, atliko smulkią 
su savimi turimų daiktų ir asmens kratą. 
Nieko, išskyrus rožančių ir maldaknygę, 
kratos metu nerasta. Po valandą laiko tru
kusios kratos S. TAMUTIENĖ buvo pa
leista

1982 m. gruodžio 8 d. S. TAMUTIENĖS 
'bute (Šiauliai, Ežero 65-36), sandėliukyje 
ir garaže -buvo padaryta krata. Kratai va
dovavo Vilniaus KGB tardytojas majoras 
VALAITIS, krėtė 3 Šiaulių miesto čekis
tai, dalyvaujant dviems 'kviestiniams. Kra
tos metu, ieškant antitarybinės literatū
ros, dokumentų, ypatingai iš kailio nėrė
si vietiniai čekistai: radę kalinių ar trem
tinių nuotraukas, bandė įrodyti, kad jos 
yra perfotografuotis tikslu perduoti į už
sienį; atidžiai perskaitė užsienį gyvenan
tiems giminėms bei pažįstamiems paruoš
tus Kalėdinius sveikinimus. Namiškiai 
juokėsi, kad po tokios cenzūros laiškai ir 
sveikinimai tikrai pasieks adresatus.

Kratos metu paimta: knyga 
vėtroje“ (2 egz.), užrašų 
sas iš Belgijos.

Atsisakiusi pasirašyti, 
orderio nepaliko.

Po kratos tardymui į 
KGB buvo išvežta 
Majorą VALAITĮ
Dalia važiavo į -Maskvą. Ką perdavusi už
sieniečiams, dirbantiems -Maskvoje, kur 
ir ką girdėjusi apie įvykius Vilniuje po 
1982 m. rudenį vykusių futbolo varžybų 
ir 1.1. Tardytojas reikalavo, kad apie tar
dymą niekam nebūtų pasakojama. Tardy
mas truko apie 6 vai.

1982 m. gruodžio 17 d. D. TAMUTYTĖ 
pakartotinai buvo iškviesta į Vilniaus 
saugumą pas tardytoją VALAITĮ, čekis
tas teiravosi iškviestąją, ar nepastebėjus 
si kokių nors psichinių nukrypimų Editos 
ABRUTIENĖS elgesyje (E. ABRUTIENĖ 
suimta 1982 gruodžio 2 d., jai iškelta bau
džiamoji byla Nr. 105 pagal LTSR BR 
199 str. 1 d. už žinomai melagingų prasi
manymų skleidimą, žeminančių tarybinę 
valstybę ir santvarką); kokiu tikslu buvus 
si Maskvoje, ar pažįsta nurodytus užsie
niečius, ar nėra ji, ar jos motina susiti
kusi su užsienio korespondentu, kitais už
sieniečiais; tardytoją domino, ką D TA
MUTYTĖ žino apie „LKBK“ ir kitus po
grindžio leidinius.

Tardymo metu atėjęs E. ABRUTIENĖS 
tardytojas DAUGALAS -buvo nepatenkin
tas D. TAMUTYTĖS atsakymais, grąsino, 
kad teksią pasimatyti kitoje vietoje ir 
kitaip pasikalbėti. Tardymas truko maž
daug 3 vai.

.Ąžuolai
knygutė, adre-

čekistai kratos

Šiaulių miesto 
Dalia TAMUTYTĖ. 

domino, kokiu tikslu

Skaitytojų laiškai
LAIKAS PLANUOTI ŠV. (KAZIMIERO 

SUKAKTUVĖMS
Kitais, 1984 metais, sueina 580 meltų 

nuo šv. Kazimiero, mūsų tautos vieninte
lio šventojo, mirties.

Visame pasaulyje lietuviai ruolšiasi 
šią sukaktį kuo iškilmingiau paminėti. Ro 
moję tikimasi, kad pats popiežius atlai
kys mišias kovo 4 d. Laimingu sutapimu', 
kovo 4 d. 1984 metais bus sekmadienis.

Ar ne laikas mums, europiečiams'susi
rūpinti, kaip kuo tinkamiau tą sukaktį pa
minėti ir atkreipti mūsų gyvenamo, kraiš
to gyventojų dėmesį į Lietuvą ir jos kan
čias.

Reikėtų sudaryti specialius komitetus. 
Kurie ne tik kad rūpintųsi sukaktį praves
ti lietuvių tarpe, bet kuo plačiau 'įtraukti 
gyvenamo kraišto dvasiškius ir tikinčiuo
sius į mūsų šventojo mirties sukakties 
minėjimą.

Šią pareigą kiekvienos Europos valsty
bės lietuviai pritaikins pagal savo gyvena 
mo krašto sąlygas. Aš tik galiu' daugiau 
pasakyti apie D. Britaniją.

Jau dabar reikėtų sueiti į kontaktą su 
kardinolu Huime ir vyskupais ir ištirti 
galimybes, ar nebūtų galima, kad kardi
nolas ir vyskupai išleistų pastoracinį laiš
ką, kuris būtų skaitomas bažnyčiose vie
toj pamokslo, ir mišios laikomos ta inten
cija (gal net ir Westminsterio katedroje). 
Svajonės — gal taip, o gal ir ne.

šv. Kazimieras yra žinomas ne vien 
Lietuvoje ir Lenkijoje. Aš turiu Knights 
of St. Columba kišeninį kalendorių ir ten 
kovo 4 d. yra įrašytas — St. Casimir. Po 
1984 metų tikėkime, kad šv. Kazimieras 
bus visiems žinomas-, jeigu mes atliksime 
savo pareigą sąžiningai.

I Tačiau jeigu nepavyktų mums patraukti 
bažnytinės hierarchijos į mūsų pusę, ta
da reikėtų mums tartis su parapijų klebo
nais. Aš tikiu, kad mano parapijoje kovo 

I 4 d. (1984 m.) bus mišios už Lietuvą, mel 
I džiant karalaitį šv. Kazimierą globoti ir 
Į saugoti savo tautą.

NUTEISTA JADVYGA - BIELIAUSKIENĖ
TIESA (V.20) pranešė, kad Garliavos 

gyventoja Jadvyga Bieliauskienė Sovietų 
aukščiausiojo teismo buvo nuteista ketve- 
riems metams darbo stovyklos ir trejiems 
metams tremties už „skleidimą šmeižtų, 
žeminančių sovietų santvarką“.

D. čepulytės pasirašytame straipsnyje 
sakoma, kad 1947-48 m. Jadvyga Bieliaus
kienė, tada Palangos gimnazijos mokinė 
Jadvyga Šidlauskaitė, buvo Kretingos ra
jone veikusios partizanų „Narimanto“ 
grupės narė. Pas jos tėvus Rūdaičių kai
me buvo partizanų susirinkimo vieta. Jog 
tėvas .^banditus“ maitindavo ir apnakvy- 
dindavo. Naktimis Jadvyga tapdavo „Šat
rija“ ir susitikinėdavo su partizanais, per
duodavo jiems žinias. Ji rašiusi „priešiš
kus tarybinei santvarkai rašinius“.

Aprašiusi partizanų veiklą Kretingos 
rajone, D. Čepulytė sako, kad 1948 m. Jad
vyga Šidlauskaitė buvo suimta ir nuteista. 
,)Laikui bėgant bausmė buvo sumažinta 
iki aštuonerių metų“. Grįžusi į Lietuvą, 
ji apsigyveno Garliavoje.

D. čepulytė sako, kad -po kurio laiko 
„J. Bieliauskienė vėl ėmėsi antitarybinės 
veiklos“. Ji aiškino vaikams religines 
dogmas ir mokė maldų, kartu bandyda
ma „įdiegti vaikams priešiškumą tarybi
niam gyvenimui, tarybinei mokyklai, skie
pijo neapykantą ateistams“... Ji organi
zavo viaidinimėliius, mokė juos eilėraščių, 
„kuriuos parašė tėvynę išdavę asmenys“.

„Tendencingai paringdama eilėraščius, 
J. Bieliauskienė tikėjosi iškreipti jaunus, 
dar mažai gyvenimą pažįstančius protus, 
užnuodyti juos nacionalizmu, neapykanta 
kitoms tautoms, viskam, kas tarybiška“. 
— sako D. Čeputytė.

Savo bute tuo pačiu tikslu J. Bieliaus
kienė laikiusi antisovietinio, nacionalisti
nio turinio leidinių, jų kopijų. Rašinius 
bei informacijas ji perduodavusi kitiems 
asmenims, kad jos patektų į užsienį. Ji 
rinkusi parašus po antisovietinio turinio 
laiškais, kuriuose buvo rašoma apie ti
kinčiųjų persekiojimą Lietuvoje. Dalį tų 
laiškų ji gaudlavo iš „ekstremistiškai nu
siteikusių dvasininkų“, kitus pati surašy
davo. Už visą tai ji buvo suimta ir nu
teista sunkia bausme.

M. Bajorinas

JEIGU BUČIAU
Jeigu būčiau aš poetas
Toks šakotas buvęs,
Niekados tarp dviejų auklių
Būčiau nepražuvęs...

Greit pakilęs į aukštybes 
Virš visų žvaigždėtų, 
Balf'o skirtos dovanėlės 
Kišenėj (čežėtų...

Kapsukas. 1982 m. lapkričio 11 d. į Vil
niaus saugumą pas tardytoją KOVOLIO- 
VĄ buvo iškviesta C. SUCHACKIMAITĖ 
pedagoginės mokyklos IV kurso mokslei
vė Zita ŠARAKAUSKAITĖ. Tardytojas 
paaiškino, kad ji iškviesta būti liudinin
ke ukrainiečio Zoriano POPADIUKO by
loje. Teiravosi, iš kur gavo suimtojo ad
resą, ką rašė laiškuose, ar buvo nuvyku
si pas jį į tremtį ir 1.1. (Lietuvoje įpras
ta, kad žmonės sąžinės belaisviams kalė
jime ar tremtyje pasiunčia sveikinimus, 
laiškus ibei siuntinius).

Pasirašyti po protokolu Z. ŠARAKAUS
KAITĖ atsisakė.

Po tardymo Z. ŠARAKAUSKAITĖ sten
gėsi užverbuoti pavardės nepasisakęs če
kistas. Jam rūpėjo sužinoti, kur dirba jos 
sesuo Ona ŠARAKAUSKAITĘ, ar dažnai 
Zita pas ją lankosi, ar gauna skaityti 
legalius 
sidėjusi 
novaite 
liais.

Pokalbio metu čekistas 'šmeižikiškais 
prasimanymais juodino aktyvius kunigus, 
atsisveikindamas prižadėjo, kad jai dar 
reikės su juo pasimatyti.

leidiniuis; aiškino, kad sesuo, 
su Ona VITKAUSKAITE ir 
NAVICKAITE, nuėjo blogais

ne-
su-

ke-

Prozos eilutes rikiuoti 
Aš .tol (nepaliaučiau, 
Kol (vyriausio kegebisto 
Honorarą (gaučiau...

Ex-poet Vladimir Smirnoff

Joniškėlis (Pasvalio raj.). Joniškėlio 
klebonas kun. Benediktas URBONAS 
1982 m. gruodžio 6 d. Pasvalio rajono 
saugumo komitete buvo tardomas, kaipo 
turįs ryšį su užsieniu. Ypač saugumui rū
pėjo, kam ir kur išsiuntinėjo nuorašus 
pareiškimo, kur kunigas URBONAS skun
dėsi, dėl -baudos už vaikų mokymą. „Pa
sakyk, kad žinias perdavei kun. Antanui 
BA1LAIŠIUI, Saločių klebonui, ir viskas 
baigsis“, — reikalavo čekistas. Kun. B. 
URBONAS griežtai atsisakė tokio mela
gingo liudijimo.

VL. ŠLAITO PADĖKA
Kaip praneša Vilniuje leidžiamas GIM

TASIS KRAŠTAS (V. 19), Landome gyve
nantis poetas Vladas šlaitas nusiuntė oku
puotos Lietuvos spaudai naujų savo eilė
raščių. šešis eilėraščius išspausdino tas 
-pats laikraštis. Vladas šlaitais rašo: „Tai, 
kad mano eilėraščiai pasirodė Lietuvoje, 
man atnešė daug tikro džiaugsmo, ir už 
tai esu didžiai dėkingas“.

PUBLICISTAS IR ARKLYS
Publicistas Stasys Kašauskas LITERA

TŪROS IR MENO savaitraštyje (V.21) 
rašo:

Sodų žydėjimo metą žmogaus jutimas 
paaštrėja visam kam — bitei, skruzdėly
tei, taigi kaip neatkreipsi dėmesio i tokį 
didelį sutvėrimą, koks yra arklys. Bet čia, 
kaip sakoma, yra tik dvasinė reikalo pusė. 
Pavasarį arklys reikalingas žemelei išpu
renti, bulvėms ir pupoms pasodinti, o 
arklio nėra. Pamenu, prieš keletą pava
sarių „Septyniose dienose“ apie arkliuko 
nebuvimą rašė publicistas R. Sadauskas, 
visai neseniai su išmanymu ir graudžia 
ironija — kas belieka daryti — ištikimo 
žmogaus pageibininko problemas apkalbė
jo poetas S. Jonauskas. Jei spaudoje apie 
arklį užsimenama tik retkarčiais ir puse 
lūpų, tai kaimo žmogus, kuris iš naujo 
spėjo įsitikinti romaus gyvulio nauda, 
kalba visu balsu. Ir ne tik kaimo.

Atavizmas? Ne. Būtinybė! Tokia, kuriai 
išspręsti jau rašomi net vyriausybiniai do
kumentai. Rusų rašytojas V. Peskovas yra 
paskelbęs skaičius, kad JAV arklių stai
giai padaugėjo nuo 3,5 iki 12 milijonų; 
mūsų šalyje jų yra apie 8 mln. Užatlan- 
tėje, kaip žinome mašinų nė kiek ne ma
žiau kaip pas mus...

Tačiau grįžkime i savo kiemą ir pama
tysime, kad tas, kuris turi reikalo su ark
liais, yra didis žmogus, tik žmonių tokių, 
deja, nedaug. Girdėjau šį pavasarį Žemai
tijoje, kaip vieni ir kiti žmonės, ypač 
senesni, meldė arklio į savo sklypą, kur 
traktorius nebūtinas ir neprisišaukiamas. 
Gerai, jei konservatyvesnis ūkis išsaugojo 
dešimtį kitą arklių, jei dar yra vėžlybes- 
nis žmogus kuris moka su jais apsieiti... 
Publicistai, žinoma, negali nei užauginti, 
nei prižiūrėti arklio, bet jie šventai tiki 
spausdinto žodžio galia. Gal, sakome, ku
rią dieną arklys padėkos mums.

KANDIDATAI VALSTYBINĖMS 
PREMIJOMS

Sov. Sąjungos valstybinių literatūros, 
meno ir architektūros premijų komitetas 
paskelbė, kad į 1983 metų premijų kankor 
są iš Lietuvos respublikos yra įtrauktas 
architektų A. Nasvyčio, V. Nasvyčio ir 
inžinierės J. Morozienės darbas — Lietu
vos valstybinio akademinio dramos teatro 
architektūra.

Kandidatų į lauretus sąraše taip pat 
yra Lietuvos valstybinio akademinio teat
ro dramos aktorius J. Kisielius, vaidinęs 
televizijos filme „Ilga kelionė per kopas“ 
drauge su Rygos kino studijos aktoriais.
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Vokietija
PAVASARIO ĮŠVENTĖ IR MOTINOS 
DIENOS MINĖJIMAS PFORZHEIME 
Pforzheimo ir apylinkės lietuviai atišven 

tė Pavasario šventę ir Motinos dieną 
1983 m. gegužės mėn. 14 d. (šeštadienį) 
šv. Pranciškaus parapijos salėje. Bendras 
pamaldas laikė kunigai K. Senkus iš Struct 
tgairto ir Fr. Skėrys iš Mannlheimo. Tai 
dienai pritaikytą pamokslą apie meilę

d.

EUROPOS LIETUVIŲ 
KALENDORIUS l»8i M.

VII.17 — Dariaus ir Girėno AUanitinio 
skridimo minėjimas Soldino miškelyje, 

Lenkijoje.
V1L23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla

Llrtuvtų Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

TLL24-31 d. — Europos Ltatuvllkųjų Stu
dijų Savaitė Au«*bur<e, V. Vokietijoje.

VIIL29 — mokslo metų pradžia Vasario 
16d Gimnazijoje, 
Huettenfeid, VFR.

Etl». — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hall. North Street, Wolverhampton.

[ Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. 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 '<ai® šeimos pagrindą pasakė kunigas Fr. 

savo nuožiūra. 1 Skėrys, šventas mišias cetebravo kunigas
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš unkšto Senkus. Šventą Komuniją priėmė 4, o 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. . Šventą Vakarienę 7 žmonės. Visi darniai
Atspausdinu straipsniai išreiškia auto- giedojo evangelikų ir katalikų giesmes.

rių ne būtinai Redakcijos ar leidėjo nuo-1 Šventėje atsilankė apie 60 tautiečių. 
nionę. . I Ypatingai daug buvo atvykę iš Rastatto ir

1 keletas iš Stuttgart©. Visi apgailestavo, 
kad nei vieno asmens nebuvo iš Kairlsru- 
hės ir Freiburgo.

Kunigas Fr. Skėrys savo pamoksta pa
žymėjo, kad Motinos Diena — ne bažny
tinė šventė. Ją galima rišti tik su Motinos 
dienos minėjimu, šeimą sudaro tėvas, mo
tina, vaikai, broliai seserys ir artimi gi
minės, kuriuos visus jungia meilė. (Be 
meilės nėra šeimos. Meilę tikrąja žodžio 
prasme supranta ir jos pasigenda visi. 
Kiekvienas įvairiai ją pergyvena ir išgy- 

vienaip,

MOTINOS DIENA NOTTINGHAME
D.B.L.K. BENDRIJOS

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Želi tad kaip vakarą-, gegužės mėn. 21
Nottingham© Bentin.dk Rd. salę, pripil

do suvažiavę iš artimų ir tolimų Anglijos 
vietovių, tautiečiai, Motinos Dienos minė
jimui ir koncertui. Koncerto „žvaigždė“, 
pirmą sykį apsilankanti Anglijoj, garsi 
lietuvė solistė iš USA, Roma Mastienė.

Minėjimą atidarė D.B.L.-K. Bendrijos 
Valdybos pirmininkas P. Popilka. Pasvei

kinęs susirinkusius, motinas, trumpai ir 
gražiai apibudina motinos vaidmenį, šei
moje, ir visuciminiam gyvenime. Taip pat 
primindamas ir mūsų visų Motinų Motiną 
dangiškąją Motiną, į kurią mes 
melstis.

Toliau sekė šv. Mišios, kurias 
kan. V. Kamaitis ir kum. dr. S.
M.I.C. Jos buvo skirtos už gyvais ir miru
sias lietuves motinas ir taip pat už jų. sū-

■turime

aukojo
Matulis

Stoke-OB-Trent

LIETUVIŲ SĄKRYDIS,
IR KONCERTAS NOTTINGHAME
tautiniai audiniai ir lietuviškos lėlės, pa

traukė visų dėmesį. Turtinga filatelistų 
d-jos Vilnius paroda, v.s. J. Masllausko pa 

rengtas skautiškas Skyrius, spauda, ženk
lai, vėliavos. Na ir spaudos skyrius „Šal
tinis“.

Meno ir rankdarbių parodą paruošė R. 
Popikienė ir N. Vainoriūtė.

Padėka atitenka rengėjams ir talkinin
kams: vietos DBLS skyrių, Gintarui, Glou 
cesterio Baltijai, Nottingham© Moterų 
draugijai. Derby Tėviškėlei, lilatelistų 
draugijai „Vilnius“, skautams, šaltiniui,

J. Domaševičiui ir A. Važgauskui už pa
rnešimą loterijos, ir visiems kitiems, kurie 
vienu ar kitu būdų prisidėjo prie sėkmin
go Motinos Dienos minėjimo ir koncerto 
parengimo. S.B. Vaitkevičius

AUKOS SPAUDAI
Jurgis Pyragas (Vokietija) — DM.100.
B. Vieraitis ir S. Macūras — po 5.00 sv.,
P. Sarapinas — 4.00 sv.,
P. Grend'a — 2.50 sv.,
J. Krisiūnas — 2.00 sv.,
E. Siinidkienė, V. Lisius, P. Liesis, dr.

S. Sereika — po 1.50 sv.,
Z. Dzemyda — 1.00 są., 
Č. Navickas — 50 p.
Ačiū.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
Gegužės 29 d., sekmadienį, lietuvių sąs

krydžio metu, Sodyboje įvyko DBLS Tary 
bos posėdis. Posėdis, dėl užimtos salės ir 
išsiblaškiusių atstovų (kai kurie net iš 
viso neatvyko) turėjo vykti Sodybos raš
tinėje ir prasidėjo valandą vėliau.

Prezidiumo pirm. R. šova pasveikino 
susirinkusius ir iš anksto įspėjo, kad po
sėdį teks sutrumpinti ir nebus laiko nuo
dugniau aptarti visų reikalų. Praėjusių 
mėtų posėdžio protokolą taip pat buvo nu
tarta neskaityti.

R. Šova siūlė ateityje šaukti daugiau 
posėdžių, kurie neturėtų aprėpti per daug 
dalykų pvz., atskiras posėdis turėtų būti 
sušauktas aptarti tik jaunimo reikalus. A. 
Bu'čys siūlė surinkti visus pasiūlymus ko- 
respondenciniu būdu, o tik paskui pateik
ti juos DBLS Valdybai.

Jaunimo reikalais plačiau pasisakė A. 
Alkis, B. Butrimas ir DBLJS pirm. V. Pūo 
džiutas.

Ilgiau- buvo aiškintasi dėl Tarybos pa
reigų ir autoriteto. Trumpai išsiaiškinti ir 
■kai kurie neaiškumai dėl ryšių su- Lietu
va.

Iš organizacijų tik šv. Onos D-jos at
stovė padarė trumpą veikios pranešimą. 
Posėdžio pradžioje Tarybos pirm. R. šo
va pristatė 1983-84 m. veiklos programą.

PAIEŠKOJIMAS
Vincas Rastauskas, gyv. Kaune, paieško 

saivo sūnaus Algirdo, per karą buvusio 
Vokietijoje.

Atsiliepti šiuo adresu:
P. Vitkauskas, Brookhurst Farm, Ew- 

hurst, Cranieigh, Surrey, GU6 7SJ, Eng
land.

Bradfordas
PADĖKA

Širdingai dėkojame Bradford© Klubo 
Valdybai už ekskursiją ir „Sodybai“ už 
gražų priėmimą.

J. Slanka
Halifax,

Manchesleris
išvežtųjų minėjimas

Mianchesterio Lietuvių K. Koordinaci
nis Komitetas, visų veikiančių organiza
cijų talkininkaujamas, šjm. birželio mėn. 
18 d. šeštadienį, 4 vai. p.ip. rengia

Išvežtųjų minėjimą,
kuris įvyks Mos-tono -R.K. kapinėse, kur 
dalyvaujant organizacijoms su vėliavo
mis, bus prie paminklo kryžiaus padėtas 
vainikas už žuvusius, už laisvę ir išvež
tuosius, atliktos -religinės apeigos.

Visi maloniai kviečiami kuo skaitlin
giausiai minėjime dalyvauti.

MLKK Komitetas

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Birželio 4 d., šeštadienio vakare. 5.30 

vai., ST. BARNABAS -bažnyčios salėje, 
Cauidon Avenue, BraidweM, Stoke-on- 
Trent, DBL&gos Stoke-on-Trent Skyrius vena pagal savo amžių: vaikas 
ruošia- Motinos dienos minėjimą su prog- Į Pagyvenę kitaip.
ramėie ir pasilinksminimu.. Į Kas yra meilė? Jos aptarimą paimoksli-

Brograiną atliks mok. Irenos Venskie-1 uinkas paėmė is apaštalo Povilo laiško 
nės vadovaujama jaunųjų menininkų gru I ^orintiečiams: „Meilė yra kantri, maloni, 
pė iš Derby „TĖVIŠKĖLĖ“. Motinos die-1 nepaivyidiuliauja, nesffldžiiuoja, nesipučia, 
nos proga jaunieji atvyksta su lietuviško Į nesielgia nemandagiai, neieško savo mau- 
žodžio muizakos ir dalines pyne. Jaunųjų I dos, n-esusierzina,nekerlsija, džiaugiasi 
muzilkantų grupei -vadovauja Renata Vents* I tiesą. Ji visa paneša-, visa tikti, viskuo tu- 
ĮęU,tė. I ri vilties, visa Ištveria.“ Tai savybės-, be

Po programos įvyks bendras pasi-links- I kurių negali egzistuoti palaiminta šeimai, 
minimas ir šokiai. gyvuoti tėvai bei vaikai. Ištikrųjų gražus

Visus narius, jų svečius ir kaimynus amerikietės An-n-os Jarvis sumanymas, 
maloniau prašome į š-į minėjimą atvykti ir I -'kirti metuose vieną dieną motinos prisi- 
paremti skyriaus pastangas. Į mi-nimui ir pagerbimui. JAV motinos die-

Skyriaus V-ba na Pra<dėta minėti nuo 1914 m., o Volkie-
I tijoje, tuometinio prezidento Hinidenbur- 

LlCt Sodvbjl I go ™tciaityva, nuo 1925 m., jai paskyrė
* • Į antrąjį gegužės sekmadienį. Po Pirmojo

SUBUVIMAS (SODYBOJE Į pasaulinio karo 1929 m. ši i-dėjia ir pas 
šaltas ir lietingas šių metų pavasaris Į mus Lietuvoje įsigalėjo, bet buivo šven- 

turbūt atbaidė ne vieną tautietį atvykti į I čiama pirmąjį gegužės mėnesio sekimadie.. 
tradicinį metinį lietuvišką pasižmonėjimą Į nį.
Sodyboje, šį karą nesimatė daugumos se- Į žios puikios idėjos sumanytoja Annė 
nųjų veteranų ir net kai kurių žymesnių- Į J-arvis mirė 1943 m. senelių namuose Phi- 
jų mūsų veikėjų. Apskritai imant, šuva- Į ladeliphijoje kaip beturtė. Kuklus kapas 
žiavo vidutiniškai, apie trys šimtai. I akis 
krito gausus jaunimo Skaičius, tačiau vis 
sunkiau darosi išsijoti lietuviukus nuo jų 
draugų angliukų. Teko sutikti ir iš Ame
rikos ir neseniai iš Lietuvos atvykusių 
lietuvių.

Sekmadienio pamaldas Sodybos salėje 
atlaikė kun. A. Geryiba, o nuo pirmos va
landos, kas norėjo, galėjo Skaniai papie
tauti valgykloje. Buvo galima nusipinkiti 
vertingų knygų ir pasigardžiuoti arbatė
le jaunimo kavinėj. Sodybos DBLS sky
rius pravedė savo loteriją.

■Nemanaui, kad kas galėtų 
sikeitusią Sodybos aplinką. 
Matosi įdėto darbo vaisiai: 
-pievos, gražiai prižiūrimos gėlių klombos, 
aptvarkyti buvusieji tvartai ir tvarteliai, 
nugriauti supuvę pastatai, nudažytos na
melių sienos, jau ir pasėtų daržovių rūšis Į tienės, Siglindės Liepaitės ir Editos Jeke- 
■galima atskirti, iškelti nudšalion vieton Į lienėss padainavo 4 dainas, palydint kuni- 
karavanai, prie švaraus baseino vešliai Į gal K. Senkui pianinu-:
auga a.a. J. Lūžos pasodintos eglutės (oi Tau sesute puikios gėlės, Oi, žiba žibu- 
jos tokios gražios!) ir atlikti kiti darbeliai. Į rėlis, Pidlki keleliai dulka, Augo girioj ža- 
Tačiaiu didžiausia a-tvykusfeims staigmena I lia liepelė.
— antrasis ežerėlis! Ir tikrai žaviai atro- I Alfos-as Cesevičius pagerbė visas m-amy 
do: aplink žydi roidadendrai, vidury ža- Į tęs, įteikdamas kiekvienai po Šampano 
liuoją salelė, ne vienas meškeriotojas j-au Į buteliuką. Po programos vyko linksmoji 
bando laimę, o tai rodo, jog ten kažkas I dalis, grojant plokštelių muzikai. Buivo 
spėjo ir žuvelių prileisti. Belieka dar tik Į pragos savo laimę išbandyti loterijoje, 
igulbių ar antelių prisišaukti.

Rodos-, neseniai matėme, kaiip 
idėjos entuziastai kirto krūmus 
lūžius, vykdė kitos ežerėlio gyvybei suigrą- Į gai pasiliks visų dalyvių atmintyje. Kam© 
žiniti operacijas. Ir štai- jis prikeltas iš nu-Į limentas vyriausiam šventės rengėjui At
minusiųjų! Gražus entuziazmo ir darbo die-1 fonsu-i Cesevičiui, talkininkams ir talki- 
rin-ys. Į ninkėms, nes pasirodė, kad ir pforzheimiš

Susidarė įspūdis, jog tikrai stengiamasi Į Wai moka puikias Šventes organizuoti ir 
Sodybą taip tvarkyti, kad joje galėtų pa- j -pravesti. Ta linkme linkiu visiems-oms 
'.ogiau gyventi seneliai, maloniau praleis- Į ir toliau draugiškai darbuotis, vienybės 
ti laiką vasarotojai ir pasigrožėti gražia Į laikytis, sekinės ir Aukščiausiojo palai- 
aplinCea savaitgalių svečiai. Pelno galima Į mos. Dieve padėk. kun. Skėrys
■padaryti ir sąžiningesniais būdais, ne vien 
alaus puimpavimu bare. Buvęs

Skautiškuoju keliu
Birželio 18-19 d.d. No-ttinghame, židinio 

patalpose, 16, Hound Road, Westbridg- 
tord, įvyks traldicinė skautų,-čių savaitga
lio stovyklėlė.

Kviečiame visus skautus,-es ir 
skaitlingai dalyvauti.

Renkamės šeštadienio popiečiui 
p.p. Prašau atsivežti uniformas ir 
mus maišus.

Mokestis — padengti maisto išlaidoms 
3 sv. per asmenį.

Registruotis šiuo adresu: S. B. Vaitke
vičius, 325, Eastfield Rd.. Peterborough, 
Caimlbs., PEI 4RA (Tel. 0733-41705).

N.B. Tuo pačiu laikui šaukiamas L.S.S. 
Europos Rajono vadi jos posėdis. Skauti
ninkai kviečiami į posėdį.

Rajono Vadija

užginčyti pa
ir tai ryšku.

nušienautos

vargšų kapinėse primena šią idealią mo
terį, kurios dėlka milijonai motinų visa
me pasaulyje savo dieną švenčia. Gal tik 
tėvai galėtų dalinai nusiskųsti diskrimi
nacija, kad jie lyg ir užmiršti, nors ret
karčiais prasitariama ir apie juos. Dabar 
jau pradedama minėti nedalomas viene
tas — šeima.

Po bendrų pamaldų toje pait salėje įvy
ko kavutė ir vakarienė su programėle, 
tilėralštiį apie mamytę pasakė midkinė Sil
vija Hoch'aitė, Alfonso Cesevičiaus anū
kė. Manuėla ir Heroldas Jėgeriai iš Stuitt 
ganto trimitais pagrojo penkias melodi
jas. Manuela Jėgerytė, labai gabi dvyli
kos metų mergaitė, pagrojo okondeoniu 
apie dešimt dalykų, daugiausia liaudies 
•ciainų. Pforzlheimo kvartetas, susidedan
tis ilš Alfonso Cesevičiaus, Lydios Kundro

I Visi buvo įsismaginę, kad sunku buvo 
ežerėlio Į skirtis į namus. Pavasario Šventė ir Moti- 
ir nie- Į nvs Dienos minėjimas Pforzheime dar il-

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
šeStadienį, birželio 4 d., 3 vai. pjp. Drau 

gija šaukia savo susirinkimą Mancheste- 
tio lietuvių klube.

Visi lietuviai filatelistai yra kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti.

. nūs, kankinius, kurie kaip tik šiuo laiku, 

. buvo nuteisti ar teisiami Vilniuje už mei
lę Dievui ir Tėvynei. Puikų pamokslą pa
sako kan. V. Kamaitis. Per šv. Mišias 
viešnia solistė, R. M-astienė giedojo A. Mi
kulskio „Giesmę Aušros Vartų Marijai“ 

. ir J. Dambrausko „Te sau blaškas“. Not-
tinghamo choras „Gintais“, vadovauja

mas V. Gasparienės, išpildė S. Ylos — 
K. Senkaus „Pasigailėk manęs“ (duetas 
B. Bishop ir G. Kučinskienė; Sscihuberto 

.^Šventas, šventas“ ir Maironio — Sasnaus
ko „Marija. Marija...“ akompanuojant N. 
VaiZicrūtei. šv. Mišioms patarnaują —skai 
to uniformuoti skautai: — Algiukas ir Ri
mutė Gasparai ir A. ir V. Vaižgauskai.
Po šv. Mišių pasirodo Nottingham© cho

ro ,,Gintaro“ atžala — „Jaunasis Ginta
ras“ vadovaujamas N. Vainoriūtės. Labai 
gražiai padainuoja S. Zlibino-Kairiūlkščio 
„šiezipiovėlius“ ir „Keliaujame su daina“. 
Jaunam vienetui tenka palinkėti ir toli
mesnės sėkmės.

Gloucester!© „Baltija“, vadovaujama M. 
Galvanauslkienės, pašoka „Kalvelį“ „Pas 
močiutę augau“, „Vėdarą“. Puikios jau
nos šokėjos susilaukė ilgų .plojimų, šo
kiams akordeonu1 grojo J. Kulklštas.

Toliau sekė mokyt. I. Venstavienės va
dovaujama Derbyje jaunimo grupė „Tė

viškėlė“. Deklamacijos, dainos ir puikus 
orkestrėlis-, vadovaujamas jaunutės Rena
tos Venskutės, pagrojo V. Buirinsko „Kiš
kučius“, „Nykštukus“, liaudies dainą „Ko 
liūdi berželi“ ir „Lietuva brangi“. Visi 
buvo orkestrėliui sužavėti, o Renata ir mu 
zikantai susilaukė gausių aplodismentų.

Po trumpos pertraukėlės B. Bisho© lie
tuviškai, o R. Juozelskis angliškai supa
žindina susirinkusius su solistės Romos 
Mastienės biografija.

Išeina j sceną akompanistė Helen Ire
land, o neužilgo pasirodo visų laukiama 
viešnia solistė Roma Mastienė. Padainuo

ja tris liaudies dainas — „Oi augiu-, au- 
gin“ „Kad aš našlaitėlė“ ir „Oi laukiau, 

laukiau“. Toliau dainuoja penkias lietu
vių kompozitorių: — S. Ga'ilevičiaus, A. 
Jurgiučio, J. Gruodžio, J. Gaižausko ir S. 
Šimkaus dainas. Po kiekvienos dainos il
giausi plojimai. Visa salė sužavėta pui
kaus solistės balso.

Vėl trumpa pertraukėlė. Jos metu B. 
Bishop ir G. Ručinskienė duetu išpildo 
Daugaičio - M-akačinsko „Tu motule mie
la“ ir Vitkaudko-Drėgvos „Širdies dainą“.

Antroje koncerto dalyje solistė dainavo 
pasaulinių -kompozitorių kūrinius: — N. 
Dostal „Tėviškės ilgesys“; E. Grieg „My
liu tave“; C. Loeve , Laikrodis“ ir „Pir

masis dantukus“, A. Thomas — ariją iš 
operos „Mignon“ ir Ch. Gounnld- ariją iš 

operos Faustas.
Po ilgų plojimų solistė dar sykį pasiro

dė scenoje ir dainavo bisiui.
Koncertas baigtas. Silistė Roma Mastie

nė ir jos akompanistė Helen Ireland buivo 
apdovanotos gražių gėlių puokštėmis.

Sąskrydį uždaro vietos DBLS Skyriaus 
ir DBLK Bendrijos pirmininkas K. Bivai- 
niis, trumpu žodžiui. Visi gieda tautos him
ną.

Toliau sekė šokiai, grojant gerai iš 
Rodhdalės muzikantų grupei.

Tuo pačiu laikui salės rūsyje buivo tur
tinga paroda'. Meno parodoje paveikslai: 
-- P. BugailiBkio, G. Johnstonienės, V. 
Narbuto, F. Ratnonio. Rankdarbių parodo 
je: G. Kučiniskienės, R. Popikienės, E. I 
Vainorienės ir I. Venskienės rankdarbiai. 
Reikia paminėti, kad p. Rūtos Popikienės i

N.B. Nottingh-amiečiai, kurie rytojaus 
dieną atvyko išklausyti šv. Mišių židiny
je, dar sykį turėjo progos išgirsti puikios 
solistės balsą per šv. Mišias. Tuo pačiu 
laiku viėšėjosi Židinyje solistės sūnus, dr, 
Linas V. Mastis, kuris jau keli mėnesiai 
kaip atlieka praktiką Basingstoke District 
J ligoninėje. Pasirodo, kad jis yra ir neblo
gas maigikas. Turėjom progos 40 minučių 
pabuvoti magikos sesijoj. S.B.V.

PAŠAVL YJTJK
— Zimbabweje teisiami keli balti karo 

aviacijos karininkai, kaltinami pagalba di
versantams susprogdinti 13 karo lėktuvų.

— Sovietų Sąjungos nutarimas pradėti 
naftos ieškojimo gręžimus Barento jūro
je, kelia susirūpinimą Norvegijos vyriau
sybei.

— New Yorke atšvęsta garsiojo pasau
lio „Brooklyn Bridge" tilto 100 metų su,, 
koklis. Tas tiltas vadinamas aštuntuoju 
pasaulio stebuklu. Tiltas buivo statomas 
14 metų, kainavo tuo laiku 16 mil. dolerių 
ir nemaža žmonių gyvybių.

NATO GINKLUOTĖS (REIKALAVIMAI
Admirolas Robert Falls, NATO karinės 

komisijos pirmininkas, kalbėdamas birže
lio 1 d. Briuselyje, pasakė, kad organiza
cijai priklausančios valstybės turėtų Skir
ti daugiau lėšų paprastai ginkluotei, kad 

niekad nereikėtų panaudoti branduolinių 
ginklų.

Jis pasakė, jog reikia „didesnio politi
nio pasiryžimo“, kad pasiėkus ginklų 
standartizacijos ir specializacijos, kas su
mažintų gamybos kainą.

Adm. R. Falls toliau pasakė, kad Vaka
rai turi žinių, jog Sov. Sąjunga pastatė 
naują milžinišką povandeninį laivą. Jo 
ilgis apie 75 metrai, o svoris 25.000 tonos. 
Laivas turės 20 tarpkontinentalinių rake
tų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — birželio 5 d.. 11.15 vai., 
Židinyje.

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

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

Stroude — birželio 11 d.. 17.30 vai.. Bee
ches Green.

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

Coventryje — birželio 12 d., 14 vai., šv.
Elzfoėtoje, 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 Sjpa nebus. Todėl visi kviečiami 1 
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 — bržeiio 5 d., 12.30 vai.
Eccles — birželio 12 d., 12.15 vai
Huddersfielde — birželio 19 d., 1 vai.. SL 

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

MIRĖ RED. S7EB/3RT
Iš Klaipėdos krašto kilusių vokiečių 

bei jų pakalikų organas „Memeler Dampf- 
boot“, leidžiamas Oldenburge, Vakarų 
Vokietija, skelbia, kad miręs šio mėnesi
nio leidinio leidėjas ir redaktorius F W. 
Siebert, sulaukęs 83 metų amžiaus.

Dar 1849 m. Klaipėdoje 'įsteigtasis laik- 
. rastis n-uo to laiko, kai Klaipėdos kraštas

v i U3 I atiteko Lietuvai, pasidarė aršus vokiškų
jų interesų gynėjas, o Vokietijoje įsigalė
jus Hitleriui tarnavo -nacionalsocialistų 
politikai.

Po antrojo pasaulinio karo „Memeler 
Dairr.pflboot“ atgaivintas Vakarų Vokieti
joje ir -pradžioje ėjo kas dvi s-avaites, o 
paskubi kas mėnesį. Leidinys visą laiką 
pasiliko ištikimas savo pagrindiniam nu
sistatymui— neapykantos skleidimui prieš 

’■ | Lietuvą ir lietuvių tautą.
Reikia pastebėta, kad ta pati W. Sieber- 

io leidykla leido Klaipėdoje taip pat dien
raštį lietuvių kalba „Lietuvišką Ceitun- 
gą“. Laikralščio leidimas sutabdytas 1939 
m., Klaipėdos kraštą užėmus Hitleriui. 
Pokarinis „Memeler Dampfboot“ dar ir 
šiandien neriasi iš kailio, kartodamas dai- 
.elę, kad Klaipėdos kraštas (*ir iš viso 
Rytų Prūsija) visais laikais buvęs vokiš
kas. Bet nuostabu, kodėl tam- .^grynai vo
kiškam kraštui“ prireikė leisti „Lietu- 
wiszfcą Ceitungą"...

2 val. 
miega-

REIKALINGAS SPAUSTUVĖS 
MOKINYS

Namuose „-Nidos“ spaustuveiLietuvių 
reikalingas jaunuolis norintis mokytis 
spaustuvės

Kreiptis rašte, Lithuanian House Ltd.,
2 Ladbroke Gardens,
Loudon, Wil 2PT.

darbo.
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