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... Vašingtone įvyko tarptautinė rašytojų 
rus | lonferencija, kurioje pirmą kartą istori- 
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oje Vakaruose gyvenantieji antikomu- 
ostiniai disidentai ir iš Sov. Sąjungos 

' [įvykę rusų rašytojai kartu diskutavo li- 
matūros klausimus.
Kaip pranešė Londono dienraštis IN

DEPENDENT (IV.25), konferencijoje da
tavęs lietuvių rašytojas Tomas Venclo- 
(a, kuris šiuo metu profesoriauja 
universitete, JAV, pasakęs, kad 
svarbiųjų žmogaus teisių yra teisė 

net' ?rae^i> atsiminti pirmtakūnus ir 
(esti su jais dialogą.
Konferencijoje taip pat dalyvavo rusų 

poetas Josit Brodskij, dabar gyvenantis 
Amerikoje, ir rusų rašytojas Andrei Si- 
liavskij, kuris šiuo metu dėsto rusų li-

išlik;

Yale 
viena 
turėti 
galėti

Londonas, 1987 m. gegužės 6 d.
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leratūrą Sorbonos universitete.

kepti.. Į konferenciją, kurią organizavo Kon- 
. jreso biblioteka su Weidenfeldo knygų 

eidykla, buvo pakviesta apie 50 rašytojų, 
š Sov. Sąjungos buvo rašytojas Andrei 
Bytov ir poetas Oleg čuchoncev. Pasta- 
•asis tarp kitko pasakė, kad ankstyves- 
liais laikais daug gabių sovietų poetų, 

koki' “i00“1™ pasekmių, buvo nustoję rašyti. 
Gorbačiovo 

daug naujų

siu 
šokia; 
itituė 
didės 

ne

" Dabar gi, pasinaudojant 
glasnost“ sąlygomis, iškyla 
ašy to jų.
0. Čuchoncev pasakė, jog 

į enkintas pasikeitimais, vykstančiais 
wave Sąjungoje. „Mes dabar galime savo 
ionėj matyti, kiek turtinga yra Amerika, ir 

aip stiprios yra jos tradicijos. Bet, aš 
inim nanau> kad mes esame truputį turtinges- 

li už amerikiečius, truputį turtingesni
,į jį iltimis... Jeigu tos viltys išsipildys, bus 

ariau visam pasauliui“.
— Rusų rašytojas Andrei Bytov pasakė, 

ai sovietų rašytojų svarbiausias uždavi
nį— atidengti rusų kultūros praeitį, 
Brią sovietų buvusi valdžia bandė nu
lipti. „Mes bandome grįžti į praeitį ir 
žpildyti tas spragas, kurios susidarė mū- 
iį kultūriniame auklėjime“. Tuo klausi- 

k nu kalbėjo ir Tomas Venclova, nušvies- 
A pmas padėtį Lietuvoje.
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Sklandžiai vyksta pasiruošimai Lietu
vos 600 metų Krikščionybės paminėjimo 

1 šelmėms Romoje: birželio m. 24 — liepos 
, m. 3 d. Romos lietuvių jaunimas su entu- 
i ziazmu aktyviai prisideda prie iškilmių 
programos. Vienas iš pagrindinių jaunimo 
organizuojamų įvykių šventės metu bus 
MALDOS EISENA, kuri įvyks penktadie- 

Isį, birželio 26 d. į eiseną kviečiame daly- 
vtuti jaunimą bei visus atvykusius Ro
mo maldininkus. Prie Maldos Eisenos 
itganizavimo ir jos pravedimo prisideda 
Italijos Katalikų jaunimo organizacija 
„Comunione e Liberazione“ (kaip lietu
vių Ateitininkų organizacija), turinti apie 
60,000 narių. Jie taip pat bendrai daly
vaus visoj savaitės iškilmių programoj.

Maldos Eisena prasidės 7 v.v. prie bu
vusios senovės romėnų pagoniškos šven
tyklos Pantheon'as. Nuo šios šventyklos 
Pradėsime žygiuot link šv. Petro aikštės, 
Vatikane, nešimi trimis lietuviškais kry
čiais apsuptais fakelų. Taip pat ir visi da
lyvaujantys laikys rankose po kryžiuką 
ar fakelą.

Ši eisena simboliškai pavaizduoja Lie
tuvos istoriją, prasidėjusią nuo pagonybės 
>r išsivysčiusią į gyvastingą bei tvirtą 
krikščionišką tautą, šios eisenos tikslas 
~ Šv. Petro aikštė —■ yra vieta, kur Jė- 
*aus Kristaus įpėdinis šv. Petras buvo 
Persekiotas ir nukankintas, tai paradok
sali istorinė vieta, išreiškianti dabartinę 
Lietuvos tikinčiųjų padėtį.
Susirinkę Šv. Petro aikštėje, tęsime 

Maldos Eiseną Kryžiaus keliais, tuo pa- 
reikšdami maldos bei susikaupimo nuo
gtoje Jėzaus paskutinius gyvenimo 
čipgsnius ir kartu prisimindami sunkią 
mūsų Bažnyčios dabartinę padėtį.

Tikimės, kad eisenos pabaigoje šv. Tė
vus pasirodys pro 
'angą bei suteiks

Iki pasimatymo

savo darbo kambario 
mums palaiminimą.

Romoje!

Ronios lietuvių jaunimas

1987 m. Liberalų Internacionalas šven
čia 40-ties politinės veiklos metų sukak
tį. Šia proga balandžio 25-26 d. Oksforde 
susirinko Liberalų Internacionalo Vykdo
masis Komitetas ii’ išklausė kraštų atsto
vų pranešimus apie jų politinę veiklą. 
Pranešimus padarė Izraelio, Vokietijos, 
Austrijos, Olandijos, Senegalo, Ispanijos, 
Švedijos ir JAV atstovai. Liberalų Egzilų 
Komitetą atstovavo Nenad Petrovič (Ju
goslavija), Aleksander Terras (Estija) ir 
Vladas Dargis. Pirmosios dienos rytiniam 
posėdžiui pirmininkavo Britų Liberalų 
partijos lyderis David Steel. Popietiniam 
— naujai išrinktas Italijos Senato Prezi
dentas, Italų Liberalų Partijos garbės na
rys — Senatorius Giovanni Malagodi. šių 
metų Liberalų Internacionalo Kongresas 
organizuojamas Kanados sostinėje Otta- 
woje. Senatorius Al Graham posėdžiui 
svarstyti pristatė 4-rių dienų kongreso pro
gramą. Kongreso pagrindinė tema bus mi- 
nimalinės žmogaus teisės, reikalingos so
cialinei, ekonominei ir politinei pažangai. 
Pagrindinius pranešimus padarys Kana
dos Liberalų Partijos lyderis J. Turner, 
Senatorius G. Malagodi ir Dr. 
Witte. Žmogaus teisės debatus 
Sovietų disidente poetė Irina 
kaja ir žmogaus teisių judėjimo

Barthold 
atidarys 

Ratušins- 
dalyvis,

1986 m. Nobelio premijos laureatas Elie 
Wiesel. Kongreso pabaigai, rugsėjo 12-tos 
d. banketan, pakviesta Filipinų Preziden
tė Cory Aquino, kuriai bus įteikta Libe 
ralų Internacionalo metinė premija ui 
Laisvę. Žmogaus teisių debatuose, tikima
si, kad gausiai dalyvaus pabaltiečiai li
beralai iš kaimyninės JAV ii- pačios Ka
nados. Ypatingai svarbu, kongrese daly
vaujančius painformuoti apie Sovietų 
nusikaltimus prieš žmogaus teises oku
puotoje Lietuvoje ir kituose Rytinės Eu
ropos kraštuose.

Liberalų Internacionalo vicepreziden
tas Urs Schoettli supažindino posėdžio 
dalyvius su 40-ties metų jubiliejaus pro
ga Liberalų Internacionalo deklaracija iš
naudojamos ir naikinamos ekologijos rei
kalu. Jo teigimu, politinė ir socialinė ne
santaika, atominių ginklų grėsmė ir tech
nologinių ir genetinių manipuliacijų bai
mė gresia šių dienų individui ir trukdo 
jam sukurti geresnę ateitį sau ir žmoni
jai. Du trečdaliai žmonijos gyvena žema
me ekonominiame ir politiniame lygyje, 
milijonai jų kenčia ir miršta nuo bado 
Afrikoje ir Azijoje.

Deklaracija ragina peržiūrėti dabarties 
etiką ir, jeigu reikalinga, ją pakeisti. Nau
jai įvertinti mokymo, tyrimų ir ateities

darbų vertę, kad jie neprieštarautų toli
mesnei žmogaus egzistencijai šioje plane
toje.

Po Oksfordo deklaracijos buvo svars
tomi prašymai 'įstoti į Liberalų Interna
cionalą: Yohei Kono (Japonija), Richard 
Fiter (Andorra), Pakistano ir Šri Lan
kos Liberalų partijos. Pakistano prašy
mas buvo atidėtas sekančiam posėdžiui.

Liberalų Internacionalo Vykdomojo Ko
miteto posėdžiai Oksforde vyko Trinity 
College patalpose, kuriose prieš 40 metų 
buvo pasirašytas Oksfordo Manifestas. 
Iškilminga vakarienė buvo St. Antonys 
College, kur Lordas Mark Bonham-Carter 
iškėlė Rytų Europos reikšmę siekiant pa
saulinio nusiginklavimo, pareikšdamas, 
kad vienintelis realus kelias užbaigti So
vietų ekpansionistinei politikai 
yra atgaivinti po I-jo Didžiojo 
ravusią „buferinių valstybių“ 
reikalauti nepriklausomybės 
kraštams.

Liberalų Internacionalo posėdyje Oks
forde dalyvavo 41 atstovas iš 17 valsty
bių. Europos Parlamentą atstovavo Mme. 
Simone Veil ir Richard Moore.

VI. Dargis

LIETUVOJE

Disidentai apie „Glasnost“

nuomonės, kad Gorba- 
tiesiogiai susijusi su la
ir ūkiškai išsivysčiusių 
Kai tik iš ten pasibaigs

Europoje 
karo vy- 
idėją ir

Baltijos

Stiprią abejonę dėl Gorbačiovo refor- 
minių planų tikrumo pareiškė sovietiniai 
disidentai Tatjana Osipova ir Ivan Kova
liov. Abu Helsinkio grupės nariai, po il- 
gametinio kalinimo, kovo mėn. buvo pa
leisti ir balandžio 7 d. atvyko į Vakarus. 
Spaudos konferencijoj „Kontinent“, vy
kusioj Bonoje (VFR), Kovaliovas sakė:

— Aš esu tos 
čiovo veikla yra 
biau techniškai 
Vakarų politika,
spaudimas, pasibaigs ir naujoji vystymo
si kryptis Sovietų Sąjungoj. Gorbačiovas 
nuolat kartoja, jog jis tvarkosi sovietinės 
sistemos rėmuose. Betgi ši sistema NIE
KADOS NEPAKĘS TIKROS DEMOKRA
TIJOS!

Kovaliovas, iš profesijos inžinierius, 
1982 m. buvo nuteistas dešimčiai metų 
kalėjimo ir tremties. Jis pažįsta sovieti
nę sistemą geriau, negu bet koks užsienio 
žurnalistas, ir todėl neabejodamas teigia, 
kad Gorbačiovo „Glasnost“ politika yra 
ne kas kita, kaip akių dūmimas, idant pa
rodyti Vakarams, jog reikalai stovi ge
rai, 
kai 
bas
nija jaunimo tarpe. Tačiau tikrovė yra ki
tokia. Didesnė problemų dalis, deja, ir

žinoma, „Glasnost“ politika taikoma 
kuriom parinktam temom, kaip dar- 
įmonėse, prostitucija arba narkoma-

laisvė. Koks naivumas!
pacituoti Solženycino 

laisvę mylintys Vakarų 
kairieji leiboristai! Jūs 

vokiečių, pran-

toliau lieka tabu. Kaip, pavyzdžiui, drau
džiama verbuoti religijai, 'arba kalbėti 
apie Krymo totorių padėtį. Tai tik du pa
vyzdžiai, o tokių yra daug.

Tatjanos Osipovos nuomonė:
— „Glasnost“ kampanija turi pasiseki

mą Vakaruose. Aš esu sutikusi žmonių, 
kurie mano, kad dabar Sovietų Sąjungo
je viešpataujanti 
Šia proga galima 
žodžius: — O, jūs 
svajotojai! O, jūs
„pažangūs" amerikiečių 
cūzų studentai! Jums visa tai maža (me
džiaga iš „Gulago Salyno“). Jums ir visa 
mano knyga nepadės. Esmę jūs iš karto 
tesuprasite, kai, rankas ant nugaros su
dėję, patys tipensite į mūsų Gulagą!

Kovaliovas ir Osipova tvirtina, kad 
kalinimo sąlygos nuo Gorbačiovo valdy
mo pradžios pablogėjo. Ypač neigiamai 
prieš kalinius nukreiptas naujasis bau
džiamojo kodekso 188-3 paragrafas. Šis 
įstatymas praktiškai įteisina nuolatinį 
kalinimo laiko pratęsimą Gulage. Tam 
tarnauja papildomi kalinių nuteisimai už 
nepaklusnumą 
Osipova tokiu 
mą kalinimo

„GLASNOST" SOVIETŲ SPAUDOJE
Turbūt Kremliaus vadinamos „glasnost“ 

politikos įtakoje, kaip pastebi užsienio 
spaudos agentūros, vienas Maskvoje išei
nantis savaitraštis pirmų kartą pranešė, 
kad grupė sovietų darbininkų Maskvoje 
paskelbė streiką, protestuodama prieš ne
saugias darbo sąlygas. Valdžios organas 
„Izvestijos" paskelbė rašytojo Aleksandro 
Bovimo laišką, kuriame valdžia raginama 
nutraukti užsienio radijo laidų trukdymą. 
Užsienio radijo laidų trukdymas, pažymi 
laiško autorius, yra silpnumo ženklas. 
Prieš kiek laiko, vienas rusas jaunuolis 
pasiuntė 
Rossija“, 
kuriame 
sovietinė
Vakarų pasaulio gyvenimui užuot 
busi trumpas informacijas vien tik 
Vakaruose įvykstančias nelaimes, 
kaitimus, nedarbą. Jaunuolis reiškia
monę, kad tokiomis informacijomis yra 
iškreipiama Vakarų gyvenimo tikrovė. 
Mąstantis žmogus negali sutikti su tuo, 
rašo jaunuolis, kad viena pasaulio dalis 
būtų pristatoma baltomis spalvomis, o ki
ta vien juodomis, tartum vienur būtų tik
tai gėris, o kitur — tiktai blogis. Galop, 
maskviškė „Literaturnaja Gazeta“ pirmą 
kartą paskelbė priverčiamųjų darbų sto
vyklos kalinio atvirą laišką, kuriame 
griežtai kritikuojamos gyvenimo sąlygos 
lageryje ir yra iškeliami apskritai sovieti
nės teisminės santvarkos netobulumai.

laišką dienraščiui „Sovietskaja 
kurį laikraštis išspausdino ir 
reiškiamas pageidavimas, kad 
spauda daugiau vietos skirtų 

skel- 
apie 

nusi- 
nuo-

lagerių valdžiai. Ponia 
būdu buvo gavusi papildo- 
laiką.
(„Die Welt“, bal. 24)

Nendrių Lingė

Lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Lietuvių kalbos komisija, apsvarsčiusi 

norminamuoju aspektu 1985 m. išleistą 
„Tarptautinių žodžių žodyną", nutarė lai
kyti šitą žodyną ne visais atvejais normi
namuoju veikalu, nes jame įdėta nemaža 
barbarizmų.
Lėktuvu Palangon

Nuo balandžio mėnesio iš Vilniaus 'į Pa
langą skraido vienas naujausių ir moder
niausių keleivinių lėktuvų JAK-42, iki 
šiolei vežiojęs keleivius tik į Maskvą. Lie
tuvos civilinės aviacijos valdyba jau turi 
kelis tokio tipo lėktuvus. Iš Vilniaus į 
Palangą nuskrenda per 35 minutes.

Pirmąjį reisą į Palangą atliko lakūnas 
inžinierius Kazys Lazdauskas, antrasis 
pilotas Petras Rauduvė, borto mechani
kas Vladimiras Petruškovas, stiuardesės 
Birutė Račkaitė ir Liudmila Sadun.
Nauji kultūros rūmai Panevėžyje

Panevėžyje atidaryti nauji kultūros rū
mai. Juose trys salės — posėdžių, disko
tekų ir žiūrovų, erdvios patalpos repetici
joms. Kultūros rūmų direktorė Lina Šili
nienė.
Disko čempionas

Disko čempionas Romas Ubartas išsi
skiria savo ūgiu. Jis yra 2 m 2 cm aukš
čio, sveria 117 kg. Jis atstovaus Sov. Są
jungų pasauliniam čempionate Italijoje. 
Tarptautinė paroda Vilniuje

Balandžio mėn. pradžioje Vilniuje bu
vo atidaryta Tarptautinė paroda „Ultra
garsas — 87". Dalyvavo 40 firmų iš 17 
pasaulio kraštų. Tai jau antroji tokia 
tarptautinė paroda Vilniuje. Lietuva pri
pažinta ultragarso tyrimo centru Sov. Są
jungoje.
Studentų miestelis

Vilniuje, Antakalnyje, įsikūręs Vilniaus 
valstybinio universiteto ir Inžinerinio sta
tybos instituto studentų miestelis. Saulė
tekio alėjoje rikiuojasi fakultetų, audito
rijų korpusai, netoliese stovi šešiolika- 
aukščių bendrabučių kompleksas, kuria
me yra parduotuvė, ryšių skyrius, medi
cinos punktas ir keturios valgyklos, čia 
vyksta jaunimo poilsio vakarai, susitiki
mai, vakaronės.
Puokščių paroda

Gamtos apsaugos draugijos Vilniaus 
taryba ir sodininkų draugijos Vilniaus gė
lininkystės skyrius Parodų rūmuose bu
vo surengę naujamečių puokščių parodą.

Daugiau kaip 400 gėlininkų atnešė sa
vo darbus. Žiuri komisija iš 500 puokščių 
geriausiomis pripažino gėlininkės V. Ai- 
dukienės ir Vilniaus apželdinimo tresto 
darbuotojos D. Norvaišienės kompozici
jas.

ESTO TRAGEDIJA
AR ŽMOGUS IŠMESTINAS VILKAMS?

Deportuoto į Sov. Sąjungą esto Karlo 
Linno klausimu The TIMES dienraštyje 
balandžio 24 d. pasisakė ir to laikraščio 
nuolatinė bendradarbė Barbara Amiel. 
Straipsnyje „Naudojantis laisvėmis“ ji 
pasakė, jog klausydama BBC televizijos 
naujienas balandžio 21 d. ji matė, kaip 
New Yorke vargšas Karlas Linnas buvo 
brukamas į automobilį išvežimui į Sov. 
Sąjungą. Priešindamasis, jis sušukęs: „Lai 
Dievas laimina Ameriką!“

„Ai- žinote, — pasakė britų žurnalistė, 
— aš apsiverkiau. Man buvo gėda pir
miausiai dėl to, kad esu žydė, o Karlas 
Linnas yra kaltinamasis nacis“.

Apraišiusi visą esto bylą, ji sako neži
nanti, kiek K. Linnas yra kaltas. Jis galė
jo būti kolaborantas, ar estų nacionalis
tas, ar fanatiškas antikomunistas, užkie
tėjęs po bolševikinių žiaurybių, kuriuos 
patyrė estai. Jeigu su vokiečiais jis buvo 
įsivėlęs iš patriotinio nacionalizmo, tai 
galėjo būti dalinai pateisinama, pasisa
kant teisme. Deja, jis tos galimybės 
turėjo Amerikos civiliniame teisme.

Dabar Linnas yra išsiųstas mirti, 
rodytų, lyg pasaulio Linnai priklauso
kategorijai žmonių, kuriems Amerikos 
konstitucijos garantuota laisvė yra netai
koma. Siųsti kaltinamą nacį į totalitari
nio komunizmo kengūrišką teismą — 
tvarkoje. Bet, ar būtų tvarkoje siųsti į 
nacių Vokietiją žmogų, kaltinamą komu-

nistų padarytomis žiaurybėmis? „Kas su 
mumis atsitiko, kad mes nutariame, 
kai kurie žmonės gali būti išmesti 
kams?“ — klausia straipsnio autorė.

buvusiame 
visai aiškių 
nesiskaitome 
pažeidžiame

ne-

Al
tai

ŠVEDAI SUSIRŪPINĘ IGNALINA

BALIO GAJAUSKO 35 METŲ 
KANČIOS KELIAS SOVIETINIAME 

GULAGE

jog
vil-

Badbara Amiel sako, kad 
kare mūsų tėvai kovojo dėl 
principų. Jeigu dabar mes 
su žmogaus teisėmis, mes
tuos idealus, dėl kurių kovojo ir krito mū
sų tėvai. Todėl, jai, kaip žydei, jos tau
tiečių prisidėjimas prie šios bylos, atrodo 
dvigubai nesuprantamas. Tas prisidėji
mas padeda šiandieniniam žydų vienin- 
teliui oponentui, Sov. Sąjungai. Juk Sov. 
Sąjunga teikia finansinę pagalbą Pales
tinos Išlaisvinimo Organizacijai (PLO) ir, 
taip pat, engia du milijonus sovietijos žy
dų.

Kodėl Sov. Sąjunga šiuo metu stengia
si padėti Vakarams surasti buvusius ka
ro nusikaltėlius, Barbarai Amiel mįslės 
nesudaro. Ji sako: „Baltijos valstybių ir 
Ukrainos stambios etninės bendruomenės 
Vakaruose žino apie sovietų realybę ge
riau, negu bet kas kitas. Todėl nieko ste
bėtino, kad sovietai bando tas bendruo
menes izoliuoti ir apjuodinti“.

Matydama Karlo Linno vaizdą išnyks- 
tant iš ekrano, aš pagalvojau, — sako 
Barbara Amiel, — kodėl mes (žydai) pa
dedame žmonėms, kurie nori mus (Izrae
lį) nustumti į jūrą? Gyvenimas iš tikrų
jų yra klaikus. I

Kai kuriuose Vakarų Europos kraštuo
se nenormaliai pakilo radioaktyvumo ly
gis. Radioaktyviųjų medžiagų kiekis kai 
kur padaugėjo tris kartus virš normalios 
normos. Kai kurių Vakarų Vokietijos 
specialistų nuomone, padidėjęs radioakty
vumas sklinda iš Sovietų Sąjungos. Va
karų Vokietijos aplinkos apsaugojimo mi
nisterija, per vokiečių ambasadą Maskvo
je, kreipėsi į sovietinę valdžią, prašyda
ma tikslių informacijų apie radioaktyvu
mo padėtį Sovietų Sąjungoje. Nėra atme
tama galimybė, kad sovietai neseniai 
įvykdė naują branduolinio užtaiso bandy
mą.

Užsienio spaudos agentūros praneša, 
kad sovietinė valdžia oficialiai patvirti
nusi, kad šiuo tarpu nebus plečiamas, 
kaip buvo numatyta, Ignalinos atominės 
elektrinės Lietuvoje pajėgumas. Konkre
čiai, yra atsisakoma nuo projekto Igna
linos jėgainėje įjungti naują reaktorių, ša
lia jau dviejų veikiančiųjų. Spaudos agen
tūros pažymi, kad Ignalinos atominės 
elektrinės plėtimas esąs sustabdytas dėl 
Švedijos pakartotinai pareikšto susirūpi
nimo šios jėgainės nepakankamu saugu
mu. švedai atominės energijos ekspertai 
tvirtina, kad Ignalinos jėgainė yra nesau
gi, kad saugumo sistema joje yra dar 
menkesnė už Černobylio jėgainės. Dėl to, 
švedų ekspertų nuomone, Ignalinos jėgai
nė yra pavojinga ir taptų dar pavojinges
nė, jei joje pradėtų veikti naujas reakto
rius. Švedijoje pasigirsta balsų kad Igna-

Prieš devynerius metus — 1978 metų 
balandžio 14 d. — Balys Gajauskas so
vietiniame teisme buvo nuteistas kalėti 
dešimtį metų ir penkerius metus pasilik
ti tremtyje, ši skaudi sukaktis yra tik 
įžanga į kitą dar didesnę sukaktį, kurią 
tik toks dvasios milžinas kaip Balys Ga
jauskas gali pernešti. Velykų antrąją die
ną Balys Gajauskas minėjo savo kančios 
sovietiniame Gulage 35-kerių metų sukak
tį. 35-keri metai — daugiau kaip pusė 
gyvenimo — kančios už ištikimybę Die
vui ir savo Tėvynei Lietuvai, už meilę 
laisvės, taikos ir demokratijos idealams.

MIKĖ JAV-JOSE
Vasario 6 d., po ilgos ligos, Cicero mies

te mirė buvęs žemės Ūkio Akademijos 
Dotnuvoje, profesorius Jonas Paltarokas.

Prof. J. Paltarokas buvo aktyvus Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo kūrėjas 
ir dalyvis.

Kovo 1 d. Pompano Beach, Floridoj, mi
rė Stefanija Skučienė, gen. Kazio Skučo 
našlė, sulaukusi 97 m. amžiaus.

Vasario 26 d. Clevelande, po ilgos ligos 
mirė Veronika Nagevičienė, gen. dr. Vla
do Nagiaus-Nagevičiaus našlė.

tinos atominė elektrinė iš viso būtų užda
ryta. Užsienio spauda šiomis dienomis 
plačiai prisiminė Černobylio elektrinėje 
įvykusios katastrofos pirmąsias metines.
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KUN. K. SENKAUS JUBILIEJAI Inž. J.K. Valiūnui — 70 m.
tuanistą, visą laiką gyvenusį, dirbusį ir 
mirusį Lietuvoje. Ir finansiškai stipriai 
paremia Vokietijos lietuvių labdaros ir 
kultūros darbus.

70-jį gimtadienį kun. K. Senkus at
šventė š.m. vasario 1 pamaldomis ir liet, 
moterų suruoštomis nuoširdžiomis vaišė
mis Kolpingo namuose Bad Cannstatte.

Kas ilgesnį laiką pažįsta kun. Senkų, 
žino, kad jam laiko tėkmė įtakos nedaro: 
koks veiklus ir gražiabalsis giesmininkas 
buvo prieš daugei'į metų, toks ir šiandien, 
švęsdamas 70-ąjį gimtadienį bei 45-uosius 
kunigavimo metus. Jubiliatas yra gimęs 
1917 sausio 24 Teiberių k., Žaliosios pa- 
rap., Vilkaviškio apskr. Mokslus ėjo Vil
kaviškio gimnazijoje ir Kunigų seminari
joje. 1940 persikėlė į Muensterį/Westf. 
Čia baigė Kunigų seminariją ir buvo 
įšventintas kunigu. Iki karo pabaigos dir
bo lietuvių sielovadoje Saksonijoje.

Po karo 1945-46 studijavo muziką Re- 
gensburgo bažnytinės muzikos institute 
ir 1947-50 — Popiežiškame bažnytinės 
muzikos institute Romoje, 'įsigydamas 
magistro laipsnį. Yra išleidęs keletą lie
tuviškų giesmynų ir liet, giesmių plokš
telių. Organizuoja dainos ir muzikos bū
relius, rūpinasi muzikiniu liet, renginių 
apipavidalinimu.

Jubiliatas nuo 1955 dirba Vokietijoje, 
Rottenburgo vyskupijoje. Gyvendamas 
Stuttgarte, religiškai ir tautiškai aptar
nauja plačios apylinkės lietuvius bei lie
tuvių kilmės žmones. Glaudžiai bendra
darbiauja su vokiečiais ir kitų tautų žmo
nėmis. Leidžia mėnesinį „Lietuvis Baden- 
Wuerttemberge" biuletenį, kuriame ra
šoma ir vokiečių kalba. Yra vienas Lietu
vių kultūros draugijos steigėjų ir veiklus 
jos vadovybės narys. Kun. Senkus yra ir 
uolus bendruomenininkas, nuolat renka
mas į VLB Stuttgarto apylinkės vadovy
bę. Kur nepavyksta suburti tautiečių į 
LB apylinkę, kaip, pvz., Pforzheime, ten 
pats organizuoja įvairius renginius.

Rūpinasi leidimu ir platinimu lietuvių 
religinių leidinių vokiečių kalba. Į vokie
čių kalbą yra išvertęs tėv. dr. J. Vaišno
ros, M.I.C., knygutę apie arkiv. Jurgį 
Matulaitį, išleidęs 100 psl. Alfr. Pranc- 
kaičio į vokiečių kalbą verstą S. Sužiedė
lio knygutę apie šv. Kazimierą ir kt. Taip 
pat pasirūpino išleidimu 78 psl. veikaliu- 
ko apie savo brolį Juozą Senkų, žymų li

NAUJI LEIDINIAI
DANGUS NUSIDAŽO RAUDONAI. 

Pirmosios tremties memuarai „Laisvę 
praradus“. Juozas Keliuotis.

Išleido Į Laisvę Fondas. 359 psl. 1986. 
Minkštais virš. 10 dol. Kietais viršeliai 15 
dol.

PIRMIEJI LIETUVOS PAŠTO ŽEN
KLAI 1918-19 m. Juozas žygas. Išleido 
autorius rankraščio teisėmis. Lietuvių — 
anglų kalbomis. Iliustruota. 363 psl. 1987 
Knyga neparduodama.

GEDIMINAS ŠUKAS Tęsinys (5)

KRUVINA VASARA
Visai nenoromis mano žodžiuose 

skambėjo pajuokos kartėlis. Ir jį pa
davėjas gerai suprato. Tai išdavė jo 
akys. Dar daugiau: jis nesitikėjo gauti 
tiek arbatpinigių ir dabar nusikaltęs 
sumurmėjo:

— Labai ačiū, pone, bet tai tikrai 
perdaug...

— Jei perdaug, tai paimkite tik sa
vo dalį, o už likusius atneškite ko 
nors išgerti linksmiesiems draugams, 
kad juose tikrai negestų tėvynės meilė.

Nežinau, ar padavėjas mane supra
to. Tačiau didelės, išsigandusios ir 
kaltos Danos akys aiškiai kalbėjo, kad 
bent ji suprato mano pašaipų.

„Juokis, pajace, laimę praradęs...“ 
Pakilau nuo stalo, tarytum juokdarys, 
kuris buvo apspjaudytas ir kuriam 
nieko kito neliko kaip pašaipa. Ir keis
ta, nežiūrint mano suteptų marškinių, 
dėmėto kaklaraiščio, niekas iš Danos 
draugų nebesijuokė.

Išėjau vėlaus vakaro užgaubton 
gatvėn. Džiugios šviesos dar tebespink- 
sėjo, tačiau praeivių gretos jau buvo 
praretėjusios. Buvo šalta. Nors dienų 
jau energingai šildė saulė, bet naktį 
dar dvelkė vėsuma.

Šalta buvo ir mano viduje. Užgau
ta savimeilė, tarytum atšipęs peilis,rai
žė krūtinę ir nenorėjo jos palikti. Da
na... Aš dažnai svajodavau apie jų. 
Kai vakarais negalėdavau užmigti, ar 
kai jaunatviškai įkaitinta vaizduotė 
imdavo kalbėti apie meilę, nepapras
tus žygius ir nuostabų, tik svajonėse 
sutinkamų, gyvenimų. Aš niekada ne
kalbėjau apie meilę šiai merginai. Net 
nežinau, ar jų mylėjau. Mano amžiu
je daug ko nežinome. Tačiau man bu
vo skaudu, kad ji nebuvo mano pusė
je, kad jos jausmai priklausė Viktorui.

Šalta buvo ir todėl, jog aš pasiro
džiau esųs menkystė, nemokančia gin
ti nei savęs, nei savo įsitikinimų, štai, 
kodėl Viktoras galėjo juoktis iš manęs; 
štai, kodėl galėjo juoktis kiti... Aš bu
vau ne tik juokdarys, praradęs laimę, 
bet ir nevykėlis, kuris nemokėjo tvir
tai stovėti ant savo kojų.

Nekubėjau namo. Mano nelabai 
jaukų, pigų kambarį net nebuvo gali
ma vadinti namais. Bet labai dažnai 
su knyga rankose aš pamiršdavau savo 
aplinkų, ir nejaukus kambarys pasi
keisdavo — jis tapdavo mano svajo
nių pasauliu. Tik dabar aiškiai paju-

80 METŲ ZINAIDAI GLEM2IENEI

Sukako balandžio 5. Jubiliatė Lietuvoje 
buvo Pienocentro darbuotoja. Ten susipa
žino su direktorium Jonu Glemža ir už 
jo ištekėjo. 1941 abu repatrijavo į Vokie
tiją, bet prasidėjus vokiečių-sovietų karui 
grįžo į Lietuvą. 1944 turėjo vėl dangintis 
su dešimtimis tūkstančių tautiečių.

Po karo 'įsijungė į Vokietijos lietuvių 
veiklą. Nuo 1967 pradžios iki šiandien at
stovauja Vokietijos LB valdybai prie Ba- 
den-Wuerttembergo krašto vyriausybės 
Stuttgarte. Daug metų buvo VLB Stutt
garto apylinkės pirmininkė, iždininkė bei 
narė. Prisidėjo prie įsteigimo ir veiklos 
LABDAROS draugijos ir Vokietijos lie
tuvių moterų klubų federacijos. Kai LAB
DAROS steigėjui ir pirmininkui J. Glem- 
žai pr. metais susilpo regėjimas, perėmė 
Draugijos vadovavimą. Kad J. Glemža 
galėjo šiemet atšvęsti savo amžiaus šimt
metį, nemažas ir Z. Glemžienės nuopelnas.

(VLBVI)

APYSAKA-ROMANAS

tau, kad mano gyvenimas pasiekė ribą, 
ties kuria baigiasi svajonės, ir jų vietų 
užima gyvenimo prasmė.

Iš netolimo kino teatro išsklydo di
delis būrys žmonių, kurie dalinosi įs
pūdžiais, triukšmavo ir juokėsi. O aš 
buvau vienas su savo sunkiomis ir ta
rytum beviltiškomis mintimis. Ir vėl 
prisiminiau kapitoną Gerulį. Ką atsa
kyti jam?

Pasistačiau palto apykaklę ir pas
partinau žingsnį tuštėjančiomis mies
to gatvėmis. Kas mane dar rišo su šiuo 
miestu? Tie keli draugai, su kuriais 
buvo galima šnekučiuotis prie stiklelio 
degtinės? Tie svajotojo prisiminimai 
apie gyvenimo prasmę ir ta neaiški 
ateitis, kuri lyg vagis sėlino iš tamsos? 
Ne, nevertėjo laukti tos ateities užklu- 
pimo! Kodėl nepabandyti vienų kartų 
gyvenime pasirodyti vyru?

Jau buvo vėlu, kai pasiekiau na
mus, kuriuose gyvenau. Gatvėje buvo 
tylu, kvepėjo krosnių dūmais, dvelkė 
šaltas vėjas. Tamsoje susigūžusių na
mų langai buvo pritemdyti, tačiau 
kur-ne-kur jie švytėjo žalsvų ar rausvų 
lempų uždangalų spalvomis.

Štai, dešinėje, pono Antano langas. 
Ką jis dar veikia, tas senbernis? Visi 
namai žinojo jo aistrų rinkti degtukų 
dėžutes. Galbūt kaip tik dabar jis sė
dėjo prie stalo ir pasiklojęs savo tur
tus dar kartą tikrino jų vertę...

Dar toliau — Janonių šeimos lan
gai. Juose taip pat buvo galima atpa
žinti šviesą. Prieš kelis mėnesius Jano
nienė susilaukė kūdikio ir jei šis ne
miegojo — nemiegojo ir visa šeima.

O štai ir ponios Šlėgerienės patal
pos. Pro storai išpintas, brangias lan
gų užuolaidas vogčiomis skverbėsi 
šviesos pluoštai, tik jie buvo prislo
pinti, neryškūs. Taip pat vogčiomis, 
neaiškiai sklido balsai, kažkas mikliai 
grojo akordeonu.

Es geht diles vorueber,
Es geht diles vorbei... — 

traukė užkimusi moteris. Šlėgerienė? 
Niekada nebuvau girdėjęs jų dainuo
jant.

Patamsėję susiradau raktų ir po il
gų bandymų atvėriau duris. Ir tik 
prieškambaryje supratau, kad pas šei
mininkę vėl viešėjo linksma draugija. 
Akordeono muzika, madinga vokiška 
dainelė, moterų kikenimas, įkaušusių 
vyrų balsai, maišyta vokiečių ir lietu

Kai 8591 kuopos vadas maj. J.K. Valiū
nas, sulaukęs 65 metų amžiaus, 1982 ėjo 
į poilsį, jam buvo suruotas šaunus atsi
sveikinimas, vykęs net keliais tarpsniais. 
Kovo 21 jo komanduojama kuopa rekordi
niu laiku per 20 minučių pastatė ponto- 
ninį tiltą per Rheiną. Ant to tilto su juo 
atsisveikino aukštieji viršininkai. Kovo 31 
maj. Valiūnas kuopos vėliavą oficialiai 
perdavė savo įpėdiniui maj. Arno Endri- 
kaičiui. Iškilmėse dalyvavo visa kuopa, 
amerikiečių armijos karininkai, vokiečių 
Bundeswehro atstovai ir Vokietijos lietu
vių organizacijų bei institucijų vadovai. 
Lietuviai kalbėtojai pabrėžė J.K. Valiū
no 27 metus vadovautos 8591 LS inžineri
jos kuopos lietuviškumą. Kiekvienais me
tais ji šventė Vasario 16 ir minėjo kitas 
lietuvių šventes, į kurias buvo kviečiami 
ir vaišinami Vasario 16 gimnazijos moky
tojai, mokiniai ir kiti tautiečiai. Kuopa 
paveikiai rėmė Gimnazijos rūmų ir mer
gaičių bendrabučio statybą darbu bei lė
šomis ir teikė įvairiopą pagalbą Romuvai, 
ypač joje ruošiamoms liet, vaikų vasaros 
stovykloms. Dėl to Vasario 16 gimnazija 
vieną savo klasę yra pavadinusi Maj. J. 
K. Valiūno ir LSCO 8591 kuopos vardu. 
Šią Gimnaziją yra baigę trys J.K. Valiū
no vaikai — Algis, Rainis ir Laima.

Išėjęs į poilsį, jubiliatas nesėdėjo rankų 
sudėjęs, bet susirado savoj profesijoj 
darbo. Nesikratė ir visuomeninių pareigų: 
buvo Vokietijos LB tarybos prezidiumo 
ir Vasario 16 gimnazijos kuratorijos val
dybos narys. Ir anksčiau J.K. Valiūnas 
yra išvaręs gilią vagą Vokietijos LB vei
kloje. Nuo 1960 iki šiandien buvo renka
mas į LB tarybą ir daug kartų pirminin
kavo jos posėdžiams. Sudarius nuolatinį 
Tarybos prezidiumą, dvi kadencijas po 
trejus metus (1973-1978) buvo jo pirmi
ninku. Vokietijos LB valdyboje buvo 13 
kadencijų (1960, 1962-1981), iš kurių 9 
kadencijas (1965-1972 ir 1981) pirminin
kavo. 1968 įsteigus Vasario 16 gimnazi
jos kuratoriją, visą laiką atstovauja joje 
Vokietijos LB tarybai, kur yra renkamas

vių kalba — štai koks triukšmas pa
sveikino mane vos įėjus į prieškamba
rį-

Kelias sekundes delsiu ir tik pripra
tęs prie menkos prieškambario šviesos 
stengiuosi kaip galima greičiau ir ty
liau pasiekti mano kambarėlį. Tačiau 
viskas ne taip paprasta. Ponios Šlėge
rienės rūbų kabykla pilna vokiečių 
karininkų milinių, moteriškų, kailiais 
papuoštų apsiaustų, juodų odinių pus
palčių, nusegiotų iki šiol nematytais 
metaliniais ženklais. Ir kaip tik ban
dant praeiti pro kabyklų, užkliuvau 
už tokio puspalčio ir šis nukrenta ant 
žemės, metalinėmis sagomis atsimuš
damas į kieto medžio grindis. Tarškan
tis, metalinis balsas!

Pakeliu puspaltį ir bandau jį vėl pa
kabinti į senųjų vietų. Aštrus odos aro
matas nuslopina tabako dūmų, keptų 
svogūnų ir dar kažin kokius kvapus, 
kurie veržėsi iš privertų ponios Šlėge
rienės svečių kambario durų.

Durys vienu trūkiu prasivėrė, įleis
damos į prieškambarį daugiau šviesos 
ir dar didesnį balsų gaudesį. Plačia
me gelsvos šviesos ruože dabar stovėjo 
ponia šlėgerienė.

— Dievulėliau, ponas Tomas! O aš 
maniau, kad kas nors iš svečių neran
da įėjimo...

Ji stovėjo, šypsojosi ir didelėmis 
mėlynomis akimis žvelgė į mane. Tik 
dabar pastebėjau, kad ji neturi bliu- 
zės, o tik tamsų sijoną ir rausvus, nėri
niais papuoštus marškinius. Jos gels
vų plaukų kasa sudraikyta, skruostai 
įraudę, marškiniai vargingai laikosi 
ant nuogų, baltų pečių, puošnūs nėri
niai vos paslepia jos įžūliai į priekį 
atsikišusias krūtis. Ponia Šlėgerienė 
dabar panaši į furiją, nužengusią iš 
kur tai matyto, bet svetimo paveikslo. 
Net keliais auksiniais žiedais papuoš
ta ranka ji bando pridengti savo krū
tinę. nors jos akys ir toliau juokiasi.

— Trys mano pažįstami, karinin
kai, dar šių naktį išvyksta fronto link. 
Tai mes truputį ir švenčiam atsisvei
kinimų...

Geras truputis! Kažkas kumštimi ar 
batu tvoja ritmą, norėdamas kaip ga
lima geriau prisitaikyti prie akordeo
no.

— Atleiskite ponia, kad taip vėlai 
sutrukdžiau... Linkiu jums geros nak
ties...

LITUANISTIKOS SEMINARAS m
Keturioliktas Lituanistikos seminaras 

įvyks liepos 18-31 d., Mr. Assisi Academy 
patalpose, Lemont, IL. šios patalpos yra 
patogesnės ir pigesnės už anksčiau nuo
motas. Seminaro mokestis yra 280 dol. 
asmeniui. Tai apmoka pilną pragyveni
mą kartu su privačiu kambariu, maistu 
ir mokslu. Studentai, lankantieji semina
rą, galės gauti University of Illinois 3 va
landų užskaitą.

Seminare dėstyti yra pakviesti lietuvių 
kalbos ir literatūros žinovai: Antanas Kli- 

į Kuratorijos kontrolės komisiją arba j 
Valdybą.

Inž. J.K. Valiūnas yra gimęs 1917 kovo 
24 Samilų k., Panemunės vals., Kauno 
apskr. 1939 baigęs Aukštesniąją technikos 
mokyklą Kaune, stojo į Karo mokyklą, 
kur jį užklupo sovietinė okupacija. 1944 
atvyko į Austriją, 1945 persikėlė į Vokie
tiją, į Memmlngeną. Dirbo MINTIES re

Noriu pasisukti ir eiti, šilta, sudrė
kusi moters ranka paliečia mano ran
ką.

— O, neskubėkite, pone Tomai. 
Šiandien aš tokia viena...

-— Viena? — klausiu ją ir man ro
dosi, kad moteris krūpteli išgirdusi 
mano šaižų balsą.

— Taip, viena... — pakartoja ji ir 
vėl spaudžia mano ranką. — Tas pra
keiktas karas! Jis nesigaili ir geriausių 
vyrų. Kiek mano draugų išvyko į fron
tą ir kiek jų dar išvyks! Aš vis klausiu 
savęs; ar taip jau reikia?

Ji visai arti, ta, jos žodžiais tariant, 
vieniša moteris. Aš juntu jos kūno ši
lumą, mano nosį kutena pakaitomis 
tai jos kvepalai, tai alkoholis, tai ta
bako dūmų aromatas.

Nesuprantamo pasididžiavimo pa
gautas, o gal ir norėdamas išsprukti iš 
ponios Šlėgerienės draugystės, sumur
mu:

- Aš irgi išvykstu... Netrukus...
— Pone Tomai, — išsigando šei

mininkė, — jūs irgi į frontą?! Toks 
jaunas! Juk jūs dar studentas...

— Ne, ne į frontą, bet irgi kažkas 
pavojingo, — pasigyriau ir mano bal
sas skambėjo be galo svetimai.

Moteris kalba ir laisvąja ranka ima 
glostyti mano veidų.

Ko ji neina pas savo svečius, pas 
tuos gerus vyrus, kurių vienas matyti 
nutraukė jos bliuzę, ko ji spaudžiasi 
prie manęs?

Bandau ištraukti mano rankų iš jos 
rankos, atitraukti mano veidų nuo jos 
keistų, tai moteriškų, tai motiniškų 
glamonių.

■— Gerda! — pasigirsta pro duris 
stiprus balsas ir jame skamba ne tiek 
šaukimas, kiek įsakymas.

— Neužrakinkite durų, ponas To
mai... Neužrakinkite... -— šnabžda ji 
man ir karštas skruostas prisiliečia 
mano skruosto. — Aš ateisiu, kai sve
čiai išsiskirstys... Ateisiu pas tave To
mai.. .

Ji paleidžia mano rankų ir kiek svy
ruodama, netvirtomis kojomis dingsta 
šviesiame tarpduryje.

Apie ką kalbėti su ta moterimi? 
Pasakoti apie įžeistą savimeilę, apie 
vienatvę, neaiškius jaunystės polėkius, 
apie norą kur nors ir kuo nors būti? 
Vargu ar ji mane supras, vargu ar aš 
jai iš viso reikalingas. Neužrakinti du
rų...

Girdžiu tą nedviprasmišką pasiūly
mų ir man darosi koktu.

Įeinu į mano kambarėlį, net du kar
tu pasuku raktą spynoje ir, neįjungęs 
šviesos, nenusirengęs, išsitiesiu lovoje. 
Daugybė minčių įkyriai skverbėsi į 

mas, tėv. Juozas Vaišnys, SJ, Ilomaii 
ziliauskienė, Violeta Kelertienė, Beuija 
tas Mačiuika, Rimvydas Šilbajoris itįo 
tautas Kavolis.

T?
Lietuvių jaunimas, mokytojai beiįvi 

menys, norį pagerinti lietuvių kalbosįS’ 
kėjimą, prašomi jau dabai' registram 
Visais seminaro reikalais prašome kr,d< 
tis šiuo adresu: Lituanistikos semiaie 
5620 S. Claremont Ave., Chicago,ST 
60636. fvi

-k;
dakcijoje. Nuo 1947 tarnavo ameriiĮV( 
armijos LS daliniuose. Mi

Didelis šaudymo sporto mėgėjas, šjji. 
srityje yra pasiekęs gerų rezultatų: i 
kartus laimėjęs pirmąsias vietas (įj 
klube, Baden-Wuerttembergo krašttįg 
net Vak. Vokietijos pirmenybėse. It p 
šiol nesiskiria su pistoletais. Įvi

(VLBVI)Lj
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mane. Užrakinau duris ir tų pačiai^ 
kundę gailiuosi tai padaręs. Prigis® 
ti galvų prie minkštos, šiltos šeimiĮ®1 
kės krūtinės ir pamiršti viską: jar 
žmonių pajuokų restorane, savoj* 
natvę, tuos kankinančius svarstį 
apie ateitį...

Ir vėl girdžiu tų patį, dainuoji1 
balsų:

...nach jedem Dezember
f oi g t wieder ei n M ai...

Tas nuolatinis triukšmas už sietų 
ta nesiliaujanti daina grąžina ma:Įn 
tikrovę. Vis didėjanti aistra tai sį - 
siūlančiai moteriai staiga dingo. I. 1 
turn klaikus sapnas, tarytum dra J 
tarytum pagiriotas svaigulys.

Ar tik glamonėdami moterį š ! 
jaučiamės vyrais? Nežinau kuo ai 
vau šią akimirką... Turbūt tik# 
nės graužulio užkluptas vaikigalis ž:

Ir nieko neliko mano širdyje s " 
moteriai — nei meilės, nei užuojaiįk 
nei padėkos. Ji svetima, kaip vii P 
taip svetima šiame kambaryje, šie 
namuose. O dar juk ši rytą jie b? n 
tokie taikingi ir savi. tv

Nežinau kiek laiko praėjo... įn 
landa, dvi? Kambaryje glūdėjo ft b 
tema ir tik pro langų besiveržiant:J 
mėnulio spinduliai slėpiningai fa 
sienas, išdėliotus daiktus, slanki i 
užklotu, užkliuvo ant mano raiį 
kurios ilsėjosi bevalės ir bejausmė 1

Triukšmas ir dainos už sienos; 11 
tilo. Gal svečiai jau išsiskirstė, o b 
ir nurimo prislėgti atsisveikinimo s 
landos rimtumo. Aš gi, vis dar ka? ' 
namas nemigos ir sunkių minčių, r 
nustojau svarstyti savosios padėt a 
bei elgesio. į d
Galbūt akimirkos, įvykiai, per©; 

nimai ir padaro jaunų žmogų suaif ® 
siu, bet tikrai subrendusiu padai 
tik gyvenimas. Koks jis bebūtų — š 
kus ar lengvas ir laimingas: nepak: 
mai žiaurus, persunktas krauju ir 8 
aromis, ar nerūpestingas, lydimas# 
lės ir laimės.

Kas galėjo mane jungti su šia v 
rimi, su jos kūnu? Kelios laimės! į, 
landos, kelios žavesio akimirkos, Į t 
svajonių ir jausmų svaiguly pasai’ į 
žodžiai? į i

Manasis miestas irgi staiga tapo1 z 
kino svetimu, negailestingu, neteik? ė 
čiu jokios prieglobos ir jokios ve# 
gos pastogės. r

Man atrodė aš nesulauksiu ę 1 
kad pasakyčiau kapitonui Gerui? s 
jog sutinku imtis kelionės jo re? k 
lais... c

t
(Bus daugiau) s

2
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NIJOLĖS SADŪNA1TĖS PRISIMINIMŲ IŠTRAUKOS

ANTROJI DALIS
SLEPIA MANE NUO KGB OBJEKTYVO

ir
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PENKTI METAI GERASIS DIEVAS
į Trumpai prisiminsiu tuos metus reikš- 
fįania didžią padėką Dievo gailestingu

mui. Kartu noriu padėkoti mylimai sesei 
Jfichaelai Baumman (sic) (Vakarų Vo
kietijoje), vaikučiams, mokiniams ir v.- 
siems broliams, sesėms Kristuje už mal
das ir meilę Lietuvai, sąžinės kaliniams 
įr visiems persekiojamiesiems dėl ištiky- 
mybės Dievui-Tiesai. Teatlygina visiems 
Visagalis Tėvas tūkstanteriopai!

Savo prisiminimus „Kaip patekau į 
KGB objektyvą“ baigiau faktu: 1982.Xi. 
23, prieš pietus, aplankiau savo brolį Jo

bų Sadūną, uždarytą kagėbistų psi- 
Įchekspertyzei į Naujos Vilnios psichiatri- 

nę ligoninę. Psichekspertyzės skyriaus 
f vyr. gydytoja, KGB agentė Ražinskienė 
mane išvarė ir su atvykusiu jai į pagal
bą čekistu sufabrikavo man iš piršto 
išlaužtą apkaltinimą, esą aš ją įžeidusi... 
Čekistų fantazija apkaltinti jiems nepa
tinkančius asmenis nebūtais nusikalti
mais neišsenkanti, šiandieniniame sovie
tiniame gyvenime plačiai tebepraktikuo-

neį jamas Stalino laikų dėsnis: „Duok žmogų, 
o byla bus!" Kitaip sakant: patys muša ir 
patys rėkia — vaizduoja nuskriaustus... 
Taip sufabrikavo bylas ir nuteisė mūsų 
visų didžiai gerbiamus kunigus: Alfonsą 
Svarinską, Sigitą Tamkevičių, Joną-Kas- 
tyti Matulionį, jaunuolį Romą žemaitį ir

kre daugelį kitų vien už tai, kad jie nenusi
lenkė prieš melą, o liko ištikimi Tiesai. 
Tai mūsų tautos švyturiai, šviečiantys so
vietinio melo ir teroro tamsoje, neapy
kantos šaltyje, egoizmo vienatvėje ir pa

kis vojuose, savo paaukoto už mus ir Tiesą 
didvyriško gyvenimo liepsna. Testiprina 
jų jėgas Visagalis Tėvas!

Gyd. Ražinskienės išvaryta tuoj pat iš
ėjau. Su broliu supratome KGB kėslus. 
Greitai perėjau didelį ligoninės kiemą. 
Priėjus šalutinius vartus, pamačiau pra
važiuojant kelias milicijos mašinas, kurių 
viena sustojo netoli vartų, už krūmų, 
tarsi užsimaskavo. O prie vartų stovėjo 
pravirom durelėm taksi mašina. Man la
bai pasisekė, nes čia taksi niekada ne
stovėdavo. Matyt, ką nors atvežė ir ne
spėjo nuvažuoti. Taksistas sutiko parvež
ti į Vilnių, o man prašant išleido prie 

J“” įušros Vartų. Ką tik pasibaigė Švč. Gai- 
. tetingumo Motinos atlaidai. Norėjau pa- 
■* dėkoti Švč. Motinėlei už globą, Jai paves

ti brolio reikalus. KGB kankino brolį vien 
dėl to, kad nepavyko pavergti jo mora
liai. Žinau, kad kagėbistams labiausiai 
rūpi surasti ir likviduoti „LKB Kroni
kos" redakciją. Jau 1974, kai mane areš
tavo, KGB tardytojai gyrėsi, kad po mė- 
nesio-kito „LKB Kronikos“ nebebus, nes
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jie visiką žiną. Gavau tada 6 metus Gu
lago už bandymą padauginti mašinėle 
„LKB Kronikos“ 11-tą numerį. Praėjo 12- 
ka metų, o „LKB Kronika“, Dievui laimi
nant, tebegyvuoja! Garbė ir padėka už 
tai Visagaliui!

Padėkojus Aušros Vartų Gailestingumo 
Motinai, telefonu pasikalbėjau su brolio 
žmona Maryte. Jai trumpai papasakojau 
apie provokaciją, pasakiau, kad namo ne
grįšiu ir paprašiau nunešti kartu su bro
liu uždarytiems vyrams duonos, kurios 
jiems trūkdavo. Po to nuėjau pas pažįsta
mą ir parašiau protesto pareiškimus Svei
katos skyriaus ministrui ir LTSR proku
rorui. Pareiškimus tuoj pat išsiunčiau, o 
jų tekstas buvo „LB Kronikoje“. Vėlai 
naktį grįžau 'į namus pasiruošti kratai. 
Sužinojau, kad pati gydyt. Ražinskienė 
(kai Dievas baudžia — protą atima) tą 
pačią dieną pranėšė broliui, jog man už
vesta baudžiamoji byla ir apgailestavo, 
kad paspėjau pasprukti... Vos man išėjus 
atvažiavo milicija ir kagėbistas. Brolis 
tuoj pat parašė protesto pareiškimus, ap
rašydamas provokaciją. Tą dieną ligoni
nės kieme daug milicininkų laukė manęs 
vėl pas brolį ateinant ir nesulaukė...

Lapkričio 27 d., kun. Broniaus Lauri
navičiaus nužudymo metinėse, anksti ry
tą apsirengusi senute, kad manęs nepa
žintų, jei kas iš KGB agentų lauks kieme, 
išėjau iš namų. Šaligatviu, prieš 
duris, vaikštinėjo vienas vyras, 
kažko tai laukdamas. Susilenkus 
tų našta“ ir kiek šlubuodama aš 
sukau į kairę, kitų namų link, o

norintys 
ir aš turėjau 
mikrorajonas, 
neskubėdama

mūsų 
aiškiai 
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va-šinę, ne į gatvę, kur eina 
žiuoti j miesto centrą, kur 
eiti. Lazdynai — naujas 
Vilniaus pakraštyje. Ėjau
ir pro krūmus pastebėjau, kad tas vyras, 
net pritūpęs, lydėjo mane savo žvilgsniu. 
Nepažino, nes liko savo poste. Ačiū Die
vui! Kai kiemas liko už kelių namų, pa
greitinau žingsnius ir nieko nebesutikda
ma perėjau skersai Lazdynų.

Su troleibusu nuvažiavau į miesto cen
trą ir užėjau j šv. Dvasios (buvusią domi
ninkonų) bažnyčią pasimelsti. šv. Mišių 
Aukos metu visiškai atsidaviau Dievo va
liai, kartodama šv. Teresėlės žodžius: „Ne
noriu kitko tik ko Tu, o Dieve, nori
kaip Tu! O vesk kaip nori ir žinai, nes 
Meilė Tu esi tikrai!" Širdyje ramybė. Pa
simeldusi nuėjau pas savo geriausią drau
gę Bronę Kibickaitę, pas kurią dažnai už
eidavau, turėjau jos buto raktus. Apie 
tai KGB žinojo ir kai kvietė įspėjimui 
šaukimą atvykti siųsdavo dviem adre
sais: Architektų 27-2 ir Tiesos 11-38 (Bro-

nytės butas). Draugė jau buvo išėjusi. 
Atsirakinusi duris įėjau į butą ir neužil
go atsiguliau pailsėti, nes per naktį be
veik nemiegojau, ruošiausi kratai. Tuoj 
pat saldžiai užmigau ir miegojau kelias 
valandas.

Staiga sapne matau du uniformuotus 
milicininkus ir suprantu, kad jie manęs 
ieško. Nubudau. Asisėdau, visa savo būti
mi jausdama, kad manęs tikrai ieško. 
Tuoj pat pasigirdo durų skambutis, ilgas, 
kaip sakome, piktas... Jei ne tas sapnas, 
duris būčiau atidariusi. Dabar gi, tyliai 
priėjau ir užlipus ant paaukštinimo, esan
čio šalia durų, labai atsargiai pasižiūrė
jau pro viršuje durų esantį langelį. Ana
pus durų pamačiau dvi milicininkų kepu
res... Tyliai nulipau ir nuėjau į kambarį 
pasiryžusi durų neatidaryti. Pro galinį 
kambario langą įeinantį į kiemą (butas 
antrame aukšte), pamačiau prie įėjimo į 
namą laiptelių stovinčią baltą milicijos 
mašiną „Novą“ ir joje už vairo sėdintį 
uniformuotą milicininką. KGB nutarė su 
manimi susidoroti milicijos rankomis. 
Kągi, žiūrėsiu kas bus toliau, širdis smar
kiai plakė, o durų skambutis vis piktai 
čirškė. Pagaliau jis nutilo. Neužilgo pa
mačiau laipteliais į kiemą nulipant du 
milicininkus. Vienas iš jų, pasispaudęs po 
pažastimi, nešėsi rudos spalvos papkę, 
kur tikriausiai buvo mane areštuoti orde
ris. Trumpai pasikalbėję su vairuotoju vi
si įšvažiavo. Ąš tuoj pat iš Brony lės buto 
išėjau. Ir tai, ačiū Dievui, jau penki me
tai kaip visa KGB galybė su visais jų 
agentais ir milicijos pagalba ieško manęs 
ir neranda, gaudo ir nesugauna. Kokie arti 
mi man tapo 117 psalmės žodžiai: „Su ma
nimi Viešpats — ko man bijoti? Ką gali 
žmonės man padaryti?!“

* ♦
Kai grįžau iš Sibiro nutrėmino KGB 

neleido man net parduotuvės valytoja įsi
darbinti, dėl to įsidarbinau Paberžės baž
nyčios pagalbine darbininke. Dievo Ap
vaizda viską paverčia į gerą! šiame dar
be KGB manęs negalėjo kontroliuoti;

dirbdavau tada kai darbo būdavo. Daug 
sykių tvarkiau gėlynus, sodinau gėles, 
laisčiau, ravėjau, o rudenį grėbdavau ir 
sudegindavau nukritusius šventoriuje la
pus, padėjau senukui zakristijonui tvar
kytis bažnyčioje. Niekada nesislėpiau nuo 
žmonių atėjusių į talką ar su reikalais 
pas kleboną. Po darbo dalyvaudavau va
karinėse pamaldose, o po jų užeidavau į 
zakristiją pasirašyti, kad tą ar kitų dar
bą padariau. Valstybei mokėjau pajamų 
mokestį. Daug kas perspėjo, kad per drą
siai į darbą važinėju, juk KGB visur ma
nęs taip nenuilstančiai ieško. Pas Paber
žės kleboną kun. Donatą Valiukonį buvo 
manęs ieškoti atvažiavęs RRT įgaliotinio 
pavaduotojas Juozėnas. Klausinėjo ar ti
krai čia dirbu, verkšleno, kad savo bute 
negyvenu. Klebonas patvirtino, kad dir
bu ir išvažiavo nieko nelaimėjęs. Visada 
Dovydukas einantis prieš Galijotą Vieš
paties Vardu yra pergalėtojas! Dievu pa
sitikėdami darykime viską, ką privalome 
daryti, o be Jo valios ir plaukas nuo gal
vos nenukris. Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė! Apie tai liudija ir mano nelega
laus gyvenimo metai. KGB ieško manęs 
ne tik Lietuvoje, bet, kiek aš žinau, ir 
Latvijoje, Ukrainoje, Rusijos gilumoje, 
net Maskvoje visus mano pažįstamus, ra
šiusius man laiš'kus į Sibiro nutrėmimą, 
apklausinėje ii' tardė. O aš tuo metu ra
miausiai gyvenau Vilniuje, lankydavau 
KGB sekamas sąžinės kalinių šeimas, daž
nai net kasdien eidavau į vieną ar kitą 
Vilniaus bažnyčią, su Dievo pagalba pa
dėjau pasiruošti brolio dukrelei Marijai 
pirmai Šv. Komunijai, važinėjau į darbą... 
Taigi ne taip labai jau ir slapsčiausi. 
Dievas padėdavo išvengti susitikimo su 
KGB agentais. Kartais aš juos pirma pa
matydavau, nei jie mane, o kartais kiti 
mane perspėdavo ir suspėdavau dingti. 
Daug ir įvairių nuotykių per tuos metus 
buvo. Visų neaprašyti. Tik viena aišku: 
Dievas Juo pasitikinčių neapleidžia! Už 
viską garbė ir padėka Visagaliui!

(Perraišė Liet. Informacijos Centras)

KAS TAI YRA IMUNITETAS
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ŠIMPANZĖS MOKOMOS SKRAIDYTI 
LĖKTUVAIS

Tolimose Afrikos džiunglėse sugauta 
šimpanzė. Ją nuperka baltas amerikietis 
ir atiduoda jaunai universiteto mokslinin
kei (vaidina Helen Hunt) mokyti. Helena 
pamilsta protingą šimpanzę, kurią vadina 
Virgil, su ja įdomiai žaidžia. Beždžionė 
net ima šposauti: atsuka laikrodį, nes 
tuo laiku žaidžiama sviediniu, ji nenori

\ mokytis. Po truputį šimpanzę išmoko ne-
bylių susižinojimo ženklų, taip susikalba. 
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atiduoti šimpanzę zoologijos sodui — ten 
ją mylės, globos.

Bet Virgil nusiunčiama į amerikiečių 
tyrinėjimo stotį Floridon, uždaroma plie
niniame narve. Amerikiečių aviacija su 
beždžionėmis daro bandymus, tyrinėja jų 
sugebėjimus valdyti greitus lėktuvus. 
Virgil pasirodo gabi, greitai išmoksta vai
ruoti modernius lėktuvus. Amerikiečiai 
ant tų šimpanzių bando atominius spin
dulius.
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Tokiems bandymams pasipriešina Vir
gil mokytojas jaunas lakūnas (vaidina 
Matthew Broderick). Dėl to jis išmeta
mas iš aviacijos. Bet Virgil jau buvo pa
stebėjusi, kad po paskutinio skridimo ne
grįžo jos draugė. Ją pamato ant operaci
nio stalo, greta pamesta skraidymo apy
kaklė.
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Išsigandusi Virgil grįžta prie kitų nar
vuose laikomų šimpanzių, joms pasako, 
kas daroma. Visos šimpanzės sukyla, nori 
pabėgti. Bandymo laboratorijos vadovai 
beždžiones gaudo. Į lėktuvą įsėdusios ke
lios šimpanzės pakyla ir išskrenda. Ben-

po I zinui išsibaigus, nusileidžia Floridos 
eiki! džiunglėse. Pagaliau laisvė!
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Paskutiniu laiku tikrai daromi bandy
mai su ruoniais, delfinais ir kitais pro
tingais gyvūnais, norima juos panaudoti 
sudėtingiems, žmonėms pavojingiems dar
bams. Nuolat skaitome apie įvairius ban
dymus, kankinimus gyvūnų: šunų, triušių,
beždžionių. Šiuo filmu parodyta, kaip 
skraidymams norima panaudoti šimpan

zes, kurios yra protingos, supranta dau
giau nei iš tikrųjų atrodo, žinome, jog 
beždžionės jau skraidintos į stratosferą, 
tikrintas jų kraujo spaudimas ir kitkas.

Filme „Project X" naudojamos tikros 
šimpanzės, ne apvilkti ar nupaišyti žmo
nės. Jos skirtingų, charakterių. Šimpanzės 
pasitiki, myli, nori bendrauti. Jos grei
tai atskiria gerus ir blogus žmones, tuoj 
pasirenka patinkančius, ieško ryšio, tar
si supratimo. Atidžiai stebint šimpanzes, 
galima įžiūrėti daug bendro su žmonėmis. 
Neapgaudinėk, nes jos tuojau pastebės, 
pradės nepasitikėti. Jos gimusios su ge
rais jausmais. Ar visi žmonės gimę su ge
rais jausmais, kilniais norais? Filmui jas 
mokė Hubert Wells, Ron Oxley. Svarbu, 
kad šimpanzės būtų jaunos ir kitokioms 
pareigoms netreniruotos, nes tada jas pa
keisti sunku. Virgil buvo labai rami, ji 
būdavo patenkinta viena, ramiai sėdėda
vo, kažin ką galvodavo. Nebuvo sunku ją 
išmokyti ir beveik nereikėjo jokio su ja 
nufilmuoto epizodo iškirpti.

Kita šimpanzė, filme vardu Arthur, gy
venimą priimdavo kaip humorą, tarsi ap
linkui būtų juokingi dalykai. Kiekviena 
šimpanzė kitokia, turi savo charakterį. 
Stebint, t a i nesunku patirti, pa
justi, pamatyti. Suprantama, joms pa
tinka daug žaisti, nes laikomos metali
niuose narvuose pasiilgsta aukštų me
džių, šokinėjimo šakomis, vaisių ieškoji
mo.

Pagrindinis artistas Matthew Brode
rick pažįstamas iš sėkmingo filmo apie 
kompiuterius „War Gamės“, kai jis vos 
nesukėlė karo tarp JAV ir Sovietų Rusi
jos, neleistinai įsijungęs į slaptas linijas, 
davęs intriguojančių klausimų, šiuokart 
ne visur jis įtikimas. Geresnė Helen 
Hunt. Kiti vaidintojai: Bill Sadler, Johnny 
Ray McGhee, Jonathan Stark, Robin Ga- 
mmell. Direktorius Jonathan Kaplan. 
Rankraštis Stanley Weiser. Pagamino 
Twentieth Century Fox. Film Corp., 1987 
m. Filmas trunka apie dvi valandas. Ma
lonus žiūrėti jauniems ir seniems.

Imunitetas — tai organizmo sugebėji
mas apsisaugoti nuo ligos sukeliančių mi
kroorganizmų ir kitokių kenksmingų me
džiagų. Tačiau ši žmogui labai naudinga 
savybė nepastovi, ji priklauso nuo aplin
kos sąlygų. Atitinkamai elgdamasis žmo
gus savo imunitetą gali sustiprinti arba 
prarasti.

Kokiomis priemonėmis žmogaus orga
nizmas kovoja su jam žalingais mikro
bais?

Pirma — tai oda ir gleivinės. Bakteri
joms nelengva prasiskverbti pro odą į 
gilesnius audinius, nes odoje esančios 
riebalų ir prakaito liaukos išskiria į pa
virtų tam tikras medžiagas, kurios jas 
naikina, švarios odos bakterijas užmu
šant! savybė yra daug stipresnė, negu ne
švarios.

Jei bakterijos nuo nešvarių rankų pa
tenka į burną, dąlį jų gali sunaikinti sei
lės, kuriose yra bakterijas tirpinančių fer
mentų. Todėl burnos ertmės žaizdelės 
greitai užgyja. Gyvuliai žaizdas išsilaižo. 
Panašiai kaip seilės veikia ir ašaros. To
liau apsauginę funkciją vaidina skrandžio 
sultys. Bakterijos skrandyje patenka į 
rūgščią aplinką, kurioje paprastai dau
gelis jų žūva. Iš čia suprantama, kokią 
reikšmę turi normalus skrandžio sulčių 
rūgštingumas.

Jei pagaliau ligas sukeliančios bakteri
jos praeina pro visus barjerus ir patenka 
į kraują, pradeda veikti svarbiausi imu
niteto veiksniai — leukocitai ir kraujo 
serume esančios medžiagos, vadinamieji 
antikūniai. Leukocitai pavojingas bakteri
jas „praryja“. Užkrečiamąja liga sergan
čio žmogaus kraujuje jų labai padaugėja. 
Antikūniai bakterijas ir jų išskiriamus 
nuodus paverčia nekenksmingais. Kiek
vienos ligos atveju kraujuje susidaro 
skirtingi antikūniai, veikiantys tik tos 
ligos sukėlėjus. Kartą susidarę, jie ilgam 
apsaugo žmogų nuo tam tikros ligos. Pa
vyzdžiui, persirgę tymais, skarlatina, vė
jaraupiais, žmonės įgyja imunitetą visam 
gyvenimui, t.y. šiomis ligomis daugiau 
nebeserga. Antikūnių susidarymą galima 
skatinti ir dirbtinai — skiepais.

Labai pavojingi ligų sukėlėjai yra vi
rusai. Baltieji kraujo kūneliai jų neįsten
gia sunaikinti. Virusas, patekęs į ląstelę, 
sunaikina ją ir pats sparčiai dauginasi 
jos sąskaita. Atsparumas virusinėms li
goms priklauso nuo jau minėtų organiz
mo apsauginių barjerų ir kraujuje esan
čios medžiagos interferono, kurį išskiria 
viruso paliestos organizmo ląstelės. Kol 
kas nesurasti dar universalūs skiepai nuo 
gripo, kuriais paskiepytas žmogus būtų 
ilgai atsparus gripui. Mat gripo virusas la
bai nepastovus, keičia savo tipus.

Imunitetas, silpnėja pervargus, piktnau
džiaujant alkoholiu, rūkant, neracionaliai 
maitinantis, vartojant daug antibiotikų.

Imunitetą stiprina švara, grūdinimasis, 
sportas, vitaminai. Baltųjų kraujo kūne
lių veiklą labai skatina vitaminas C.

Taigi, jeigu norime būti sveiki, atspa
rūs ligoms, privalome higieniškai gyven
ti. Ne veltui nuo seno sakoma, kad pats 
organizmas yra geriausias gydytojas.

J. Paransevičienė
(LVKD „Aušra“)

LIC ATSTOVAS
KALBA MOKYTOJAMS

Washingtono lietuviui Algiui Šilui tar
pininkaujant, Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos Žinių agentūra, Lietuvių In
formacijos Centras, užmezgė ryšius su 
sostinės organizacija Close-Up. Jos tikslas 
yra supažindinti mokytojų bei moksleivių 
grupes iš įvairių JAV vietovių su Washing
tono politiniu bei kultūriniu gyvenimu. 
Close-Up mokytojams bei moksleiviams 
suruošia ir praveda programą, įskaitant 
ir paskaitas.

Lietuvių Informacijos Centro Washing
tono skyriaus vedėjui Viktorui Nakui iau 
teko du kartus prabilti į mokytojų gru
pes. Kovo 24 d., Office of Personnel Ma
nagement pastate V. Nakas dalyvavo sim
poziume kartu su latvių atstovu Ojars 
Kalnins ir este Mary Ann Rikken. Tema 
buvo Pabaltijo valstybės.

Antrą kartą, kovo 30 d., V. Nakas buvo 
atskirai pakviestas kalbėti ir jam teko 
vienam paskaitą skaityti National Press 
Club. Prelegentas supažindino klausyto
jus su Pabaltijo valstybių istorija bei da
bartine būkle. Didesnę prakalbos dalį te
ko skirti Lietuvos tikintiesiems.

Tiek po kovo 24 d. simpoziumo, tiek 
po kovo 30 d. paskaitos, buvo skirta maž
daug pusvalandis klausimams. Mokytojų 
keliami klausimai rodė jų susidomėjimą 
Lietuva bei tikinčiųjų būkle. Vieni norė
jo daugiau sužinoti apie Lietuvos katali
kus (pvz., apie vienuoles, kurios Lietu
voj turi slaptai veikti), kiti klausė, kaip 
jie gali tikintiems padėti. Mokytojų smal
sumą įrodė ir tai, kad jų dauguma rea
gavo į kvietimą pasiimti nuo stalo išdės
tytos literatūros apie Lietuvą, įskaitant 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 70- 
tą numerį bei Lietuvių Katalikų Religi
nės šalpos išleistas brošiūras.

Vietovės, iš kurių dalyviai atvažiavo, 
sudarė Amerikos geografinį skerspjūvį. 
Kovo 30 d. paskaitos klausėsi mokytojai 
iš Alaska, Arkansas, Colorado, Connecti
cut, Florida, Idaho, Indiana, Massachu
setts, Montana, North Carolina, Ohio, 
Pennsylvania, Texas, Utah ir West Virgi-

■ nia valstijų. (LIC)

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOTE. KAD:
— 19-jame šimtmetyje Turkija pra

laimėjo trylika karo mūšių, o laimėjo 
lik vieną.

Antrajame pasauliniame kare 
daugiau kaip 56.000 karvelių buvo pa
naudota perduoti žinioms. Kai kurie 
už. drąsą buvo apdovanoti medaliais.

Anglijos karalius Jurgis VI-sis 
mėgdavo siuvinėti. Kartą jis išsiuvinė
jo dvylikai kėdžių apdangalus.

— Prancūzai suvalgo daugiausia 
sūrio pasaulyje.

— Mokslininkai skaito, kad kiaulė 
yra viena iš gudriausių gyvulių. Jai 
priklauso dešimtoji vieta.

Bulius neskiria spalvų. Matado
ro danga yra raudonos spalvos ne tam. 
kad erzintų bulių, bet kad nesimatytų 
kraujo dėmių.

— Senovės švedai senus žmones 
įdėdavo į molines bačkas ir palikdavo 
įnirti.

— „Falabella“ veislės arkliai yra 
vos 60 cm aukščio, bet jie labai greiti. 
Trumpoj distancijoj gali aplenkti nor
malų lenktynių arklį.

— Citrinos ir braškės nuskintos ne- 
prinoksta kaip, pvz., bananai.

— Tyrimai parodė, kad suomiškų 
pušų šaknų ilgis pasiekia apie 50 kilo
metrų.

— Senovės Airijoj obelys ir lazdy
nai buvo laikomi šventais medžiais. 
Už jų nukirtimą bausdavo mirtim.

— Tongos valstybėlėje kartą buvo 
išleisti pašto ženklai banano formos.

— Švedai pirmieji pradėjo pilstyti 
pieną į kartonines dėžutes.

PLAUČIAMS
Armėnijos sostinės Erevano radijas 

duoda atsakymus į klausytojų paklau
simus.

Klausimas: Ar būtų įmanoma su
kurti sovietinį socializmų Šveicarijoje?

Atsakymas: Viskas galima, bet gaila 
būtų šveicarų.

Klausimas: Koks skirtumas tarp ka
pitalizmo ir komunizmo?

Atsakymas: Kapitalizmas daro so
cialines klaidas, komunizmas — kapi
talines.

Klausimas: Kai pasieksime tikrąjį 
komunizmą, ar bus dar vagysčių?
Atsakymas: Bus, jei po dabartinio 

socializmo liks kas vogtina.
Klausimas: Kodėl vis dar trūksta 

mėsos?
Atsakymas: Mes taip greit žengia

me į tikrąjį komunizmą, jog gyvuliai 
nespėja pasivyti.

Klausimas: Kai pasieksime tikrąjį 
komunizmą, ar iš viso reikės dirbti?

Atsakymas: Žinoma, reikės! Tik ne
sijaudinkit — blogiau negali būti.

Klausimas: Ar galima į laikraštį 
įvynioti dramblį?

Atsakymas: Tik tada, kai „Prav- 
doj“ išspausdinta pilna Gorbačiovo 
kalba.

Klausimas: Kodėl Raudonoji armi
ja vis dar nepalieka Čekoslovakijos?

Atsakymas: Vis dar ieško ir neran
da, kas ją pakvietė į pagalbą.

Klausimas: Ar bus kada Trečiasis 
pasaulinis karas?

Atsakymas; Ne! Kova už taiką pa
sieks tokį lygį, kad nebus kam kariau
ti.

NESILAIKO PAŽADO
Amerikos valstybės departamentas Va

šingtone atkreipė dėmesį, kad sovietinė 
valdžia nesilaiko duotojo pažado kai ku
riems savo piliečiams leisti išvykti į Va
karus. Valstybės departamentas pažymi, 
kad sovietinė valdžia praėjusiais metais 
buvo įsipareigojusi devyniasdešimčiai sa
vo piliečių leisti emigruoti į Vakarus, 
bet iki šiol tik mažiau negu pusei jų bu
vo išduotos emigracijos vizos. Amerikie
čių pakartotini raginimai, kad sovietinė 
valdžia gerbtų duotąjį pažadą iki šiol 
liko neišklausyti. Tai pažymima valsty
bės departamento pusmetiniame raporte 
apie Helsinkio susitarimų vykdymą So
vietų Sąjungoje ir kituose komunistų val
domuose kraštuose. Raporte pabrėžiama, 
kad komunistiniai režimai Centro ir Ry
tų Europos kraštuose ir toliau nuosekliai 
pažeidžia Helsinkyje prisiimtus įsiparei
gojimus žmogaus teisių apsaugojimo plot
mėje. Komunistiniai režimai ir toliau ne
leidžia savo piliečiams laisvai keliauti, 
paneigia žodžio, tikėjimo, spaudos ir vi
sas kitas pagrindines laisves.

— Svetimšaliai, kurie pasilieka ilgiau 
kaip tris mėnesius Sov. Sąjungoje, gali 
būti tikrinami, ar neturi Aids viruso. So- 

I vietai kaltina Vakarų homoseksualus ir 
I Afrikos studentus dėl Aids užJcrėtimų.
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Išvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 
24 d., sekmadienį. Nuo Lietuvių bažny
čios išvykstama 8.30 va!., nuo Lietuvių 
Namų — 9 vai. Rengia Londono Lietuvių 
parapija.

Lietuvos krikšto 600 m. minėjimas 
Stuttgarte — gegužės 29-31 d.

Vasario 16 Gimnazijos kelionė autobu
su į Romų — birželio 25 d. Grįžimas lie
pos 1 d. Norintieji vykti kreipiasi į Vasa
rio 16 Gimnaziją. Tel. 06256-322.

Kelionė į Romų iš Stuttgarto — auto
busas išvažiuos birželio 24 d. ir grįžtama 
po penkių dienų. Registruotis pas kun. 
K. Senkų. Tel. 0711-2622839.

Dvigubos sukakties minėjimas — birže
lio 20 d. vakare, Londono Liet. Sporto ir 
Soc. klubo patalpose, 345A Victoria Park 
Rd., E.9. šeimyninis vakaras paminėti 
klubo patalpų atidarymą ir 40 metų į šį 
kraštą atvykimo sukaktį.

LSS Europos Rajono 38-oji tradicinė 
vasaros stovykla — liepos 25 — rugpjū
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių 
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos 
mokestis — 25 sv. Atsisveikinimo laužas
— rugpjūčio 2 d., sekmadienį.

D. Britanijos lietuvių kelionė į Komą
— birželio 25 — liepos 2 d.

Išvyka prie jūros — liepos 4 d. Rengia 
Londono Liet. Sporto ir Soc. Klubas. 
Vykstama į Brightoną. Nuo Liet, bažny
čios — 8.30 v., nuo klubo — 9 v. Užsira
šyti pas klubo sekretorę, arba Parapijos 
svetainėje pas S. Kasparą.

Lietuvių tėvų ir vaikų stovykla Romu
voje — liepos 26 — rugpjūčio 9 d. Regis
truotis Vasario 16 Gimnazijoje.

įdėt. Studijų Savaitė Londone — lie
pos 26 — rugpjūčio 2 dienomis, Digby 
Stuart College, Roehampton Lane, Lon
don, SW15 5PH. LSS reikalais kreiptis 
šiuo adresu: M. Bajorūnas, Lithuanian 
House, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT. Gt. Britain. Kaina: registracijos mo
kestis — 25 svarai, pragyvenimas vienam 
asmeniui — 165 sv.

D. Britanijos Lietuvių Diena — rugsėjo 
12 d. Wolverhamptone, Civic Hall patal
pose. Tautos šventės minėjimas ir kon
certas.

Lietuvos krikšto 600 m. minėjimas 
Mainze — spalio 25 d.

Kultūrinis Festivalis Nottinghame — 
gegužės 16 d., 7.30 vai. vak., Royal Con
cert Hall. Ten pat nuo 3 vai. p.p. vyks 
etninių grupių meno paroda.

Sodyba
PAVASARIO SĄSKRYDIS 

SODYBOJE
Tradicinis D. Britanijos lietuvių pa

vasario sąskrydis Lietuvių Sodyboje šiais 
metais bus gegužės 23-25 dienomis.

DBLS 40 metų sukakčiai atžymėti, sek
madienį, gegužės 24 d. prie paminklinio 
kryžiaus kun. A. Geryba atnašaus šv. 
mišias ir pasakys progai pritaikytą pa
mokslą. Po pietų bus sporto žaidynės, tau
tiniai šokiai ir Sąjungos veteranų pasikal
bėjimai apie praeitį.

Norintieji Sodyboje apsistoti savait
galiui, prašomi užsisakyti kambarius nas 
Sodybos vedėją.

PADĖKA
Reiškiu padėką DBLS Suvažiavimo 

Prezidiumo Pirmininkui ir atstovams už 
pareikštą užuojautą man ir mano dukre
lėms Danutei ir Birutei, mirus mano žmo
nai.

Dėkoju Birminghamo Skyriaus valdy
bai ir nariams už vainikus ir gėles. Taip 
pat tiems, kurie vietoj gėlių aukojo pini
gais Moseley ligoninei.

Didelė padėka kun. S. Matuliui, MIC, ir 
anglų kun. Holmes už atliktas bažnytines 
apeigas ir palydėjimą į amžiną poilsio 
vietą Witon kapinėse.

S. Starku

Nottinghamas
KULTŪRINIS FESTIVALIS 

NOTTINGHAME
ONE —■ Europos Pavergtųjų Tau

tų organizacija Nottinghame gegužės 
16 d., 7.30 vai. vak., Royal Concert 
Hall, rengia Kultūrinį Festivalį.

Programoje muzika ir tautiniai šo
kiai, kuriuos atliks estų, latvių, lietu
vių, lenkų ir ukrainiečių grupės.

Taip pat bus etninių grupių meno 
ir įvairių dirbinių paroda, kuri vyks 
ten pat nuo 3 vai. p.p.

Įėjimas 1, 2, 3, 4 svarai. Bilietai 
gaunami: Royal Concert Hall Box 
Office ir Victoria Centre Box Office.

Visi kviečiami gausiai atsilankyti.
Norintieji geresnių vietų bilietų, prašo

me iš anksto juos užsisakyti pas J. Kičą 
Tel: 0602 872251 (Pensininkams ir stu
dentams — 1 sv.).

IT L ATE LIST Ų D R A U G IJ A 
„VILNIUS“

Ateinantis Draugijos susirinkimas 'įvyks 
gegužės 9 d., 3 vai. p.p., Židinyje, 16 
Hound Rd., West Bridgford, Nottingham. 
Po einamųjų reikalų apsvarstymo, Drau
gijos nariai parodys kelioliką lapų Ne
priklausomos Lietuvos pašto ženklų. Visi 
vietiniai ir apylinkės lietuviai yra malo
niai kviečiami šiame susirinkme dalyvau
ti.

PASILINKSMINIMAS
Balandžio 24 d. W. Eagle patalpose 

ONE komiteto surengtas pasilinksmini
mas praėjo labai geroje nuotaikoje.

Meninėj programoj pasirodė „Rūtos“ 
duetas (Genė ir Brigita), P. Anužis anglų 
kalboj paaiškino dainų turinį ir reikšmę. 
Publika labai šiltai priėmė mūsų dainas 
ir dainininkės turėjo padainuoti bisui.

Dalyvis

Boltonas
ŠAUNUS VELYKŲ POBŪVIS

Per paskutinius kelius metus antra Ve
lykų diena pasidarė šventė, kurią Boltono 
lietuviai švenčia kartu. Taip įvyko ir šiais 
metais. Velykų pirmadienį, balandžio 20 
d., boltoniškiai susirinko šv. Patriko baž
nyčioje, kurioje kan. V. Kamaitis atlaikė 
velykines mišias.

Po mišių toliau Velykas švęsti boltoniš
kiai susirinko vietiniame Ukrainiečių klu
be. Boltono šeimininkės dar karto parodė 
ką jos gali padaryti —- įvairiais patiekal- 
lais apkrauti ir pavasario gėlėmis pa
puošti stalai visiems padarė malonų 
įspūdį. Pirmą alkį numalšinus, kan. V. 
Kamaitis padėkojo boltoniškiams už gra
žų priėmimą, priminė, kad šią vasarą 
įvyks Lietuvos krikščionybės 600 metų su
kaktuvės ir ragino visus dalyvauti iškil
mingose mišiose, kurias atlaikys vietinis 
katalikų vyskupas ir kurios įvyks Man- 
chesterio St. Chad's bažnyčioje rugpjūčio 
22 d. Skyriaus pirmininkas H. Vaineikis 
padėkojo kanauninkui ir svečiams (kurių 
buvo netikėtinai labai daug) už atsilan
kymą ir šeimininkėms už tokius gražius 
stalus.

Šeimininkės, kuriomis boltoniškiai tei
sėtai didžiuojasi — O. Eidukienė, S. Ke- 
turakienė, M. Pauliukonienė ir M. Vaines 
pagamino skanius patiekalus, o Florence 
Silius prisidėjo prie stalų paruošimo.

Boltoniškiai Velykas dar kartą šventė 
labai šauniai ir ypatingai malonu buvo 
matyti kelis pažįstamus veidus iš Man- 
chesterio. Gaila tik buvo, kad, kaip visa
da. ir gražiausi pobūviai turi pasibaigti, 
taip ir šios boltoniškių šventės, po skar
džios dainos priėjo prie galo.

NELĖS PALTINIENĖS DAINOS
Dar galima gauti Sąjungoje Nelės 

Paltinienės įdainuotų dainų kasetėse. 
Užsakymą siųskite Lietuvių Namų ad
resu Londone: 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT. Vienos kasetės 
kaina 6 sv.

Londonas
LATVIŲ CHORO KONCERTAS

Gegužės 17 d., sekmadienį, 18 vai., 
Ukrainiečių Klubo patalpose, 154 Holland 
Park Avenue, rengiamas Londono latvių 
choro koncertas. Programoje latvių kom
pozitorių dainos.

įėjimas 2, 3.50 sv., įskaitant atsigaivini
mo gėrimus.

Visi kviečiami dalyvauti.

Manchesteris
PADARĖ PRANEŠIMĄ

Balandžio 4-5 d. DBLS Manchesterio 
skyriaus atstovas Ant. Jakimavičius (bu
vo išrinktas Ant. Jaloveckas, bet, gydyto
jui neleidžiant vykti į tolimą kelionę, at
sisakė) dalyvavo 39-tame DBLS-gos ir 
akcininkų suvažiavime Londone ir grį
žęs balandžio 11 d. M. lietuvių klube pa
darė pranešimą apie įvykusį suvažiavi
mą, padarytus pranešimus, nutarimus bei 
ateities planus, ir atsakė į iškeltus klau
simus. Išsiaiškinimas buvo naudingas vi
siems.

Dėkojame už padarytą pranešimą.

VELYKOS KLUBE
Po velykinių lietuviškų pamaldų St. 

Chad's bažnyčioje, didesnė dalyvių dalis 
nuvyko į M. lietuvių klubą, kur puikioje 
šventiškoje nuotaikoje praleido laiką. 
Moterys — A. Kmitienė, B. Kupstienė —• 
paruošė puikius užkandžius, o prie to — 
stikliukas ir daina.

Po užkandžių įvyko klubo rengtos gra
žiausių margučių ir kepuraičių varžybos. 
Komisiją sudarė A. Podvoiskis, A. žebe
lys ir O. Žebelienė.

Pirmą premiją laimėjo O. Vinbickaitė, 
antrą — S. Verbickaitė, trečią — A. Kmi
tienė, ketvirtą — B. Raulukienė. Kepu
raičių varžybas laimėjo B. Laurukienė.

Moterys pravedė loteriją. 
Laimėtojus sveikiname.

KIAUŠINIŲ BALIUS
Balandžio 25 d. MLM Ratelis „RŪTA“ 

surengė M. lietuvių klube kiaušinių ba
lių — pobūvį, kuriame dalyvavo apie 45 
žmonės ir kan. V. Kamaitis.

Pobūvį atidarė A. Jaloveckas ir sukal
bėjo stalų palaiminimo maldą.

Skanų ir įvairų maistą paruošė A. Kmi
tienė ir B. Kupstienė. Nors buvo skelbta, 
kad bus kiaušinių balius, tačiau nebuvo 
nei vieno kiaušinio, galėjo būti nors po 
vieną.

Pasitaikė, kad ta pačia proga savo gim
tadienius šventė J. ir A. Kmitai, kurie 
abu yra gimę tą pačią dieną. Jie abu yra 
klubo nariai, o Angelė (Angela) yra ir 
klubo valdybos narė. Juos visų vardu pa
sveikino A. Jaloveckas ir įteikė visų pa
sirašytą sveikinimo kortelę ir Angelei gy
vų gėlių. Visi jiems sugiedojo Ilgiausių 
metų ir išgėrė tostą už jų sveikatą. Žodį 
tarė klubo pirm. A. Podvoiskis, kuris pa
dėkojo rūtietėms už surengtą pobūvį ir 
pasveikino klubo narius J. ir A. Kmitus, 
jų gimtadienio proga. Dar kalbėjo klubo 
sekr. J. Verbickas.

Visi esame dėkingi rūtietėms už sureng
tą pobūvį, kuris davė progos pasilinks
minti ir pasižmonėti. Laukiame daugiau 
tokių progų. A. P-kis

PAMALDOS
Nottinghame — gegužės 10 d., 11.15 v.. 

Židinyje.
Eccles — gegužės 10 d., 12.15 vai.
Leeds — gegužės 17 d., 13 vai.
Ketteringe — gegužės 10 d., 14 vai., Šv. 

Eduarde.
Northamptone — gegužės 10 d., 18 vai., 

Šv. Lauryne, Craven St.
Nottinghame — gegužės 17 d., 11.15 v., 

Židiny.
Derbyje — gegužės 17 d., 14 vai.,

Bridge Gate.
Nottinghame — gegužės 24 d., 11.15v., 

Židinyje.

PAMALDOS ŠKOTIJOS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Gegužės 8 d. — Specialios padėkos Mi
šios lietuviams ir jų draugams Šv. šei
mos bažn., Mossende, 7.30 v.v. Mišias kon- 
celebruos vysk. J. Devine, asistuojamas 
kunigų. Bus paminėta Lietuvos krikšto 
600 m. sukaktis. Po to arbatėlė parapijos 
salėje.

Gegužės 24 d. —- Motinos dienos minė
jimas. Mišios 2 v.p., Šv. šeimos bažn., 
Mossende. Po to arbatėlė klube.

Birželio 7 d. — Sekminių Mišios Šv. 
Luko bažn., Glasgove, 2 v.p. Po to arbatė
lė.

Birželio 14 d. — šv. Trejybės Mišios 2 
v.p. Rožančiaus procesija į liet, šventovę. 
Prisiminsime gyvus ir mirusius gimines 
Lietuvoje.

Liepos ir rugpjūčio mėn. dėl atostogų 
lietuviškuose centruose Mišių nebus.

VOKIETIJA
DISKUSIJOS ANNABERGE

Nuo pat įkūrimo Annabergas yra Vo
kietijoje vieta, kur susitinka tautybės ir 
užmezgami nauji ryšiai. Nors lietuviai 
Vokietijoje gyvena jau daugiau 40 metų, 
bet tarp jų ir ryprūsiečių, o ypač tarp jų 
ir Klaipėdos krašto vokiečių, vyravo di
delis atsiribojimas. Tiesa, šis atsiriboji
mas buvo daugiau keliamas iš memelen- 
derių pusės, tačiau ir lietuviai neieškojo 
kontaktų, o kartais neapgalvoti ir viena
šališki Amerikos lietuvių reikalavimai, 
susiję su Rytprūsiais, keldavo čia nerei
kalingų nesusipratimų.

Balandžio 3-5 d. Lietuvių Literatūros 
Būrelis pravedė Annaberge diskusijas 
apie Johannes Bobrovskio romaną „Li- 
tauische Claviere“ (Lietuviški fortepijo
nai). Norint pasikviesti ir vokiečius, buvo 
numatytas suvažiavimas vokiečių kalba. 
Taip rašytojo sukakčiai paminėti (balan
džio 9 d. jam būtų suėję 70 metų) susirin
ko 30 pasiruošusių diskusijoms asmenų. 
Pusė iš jų buvo vokiečiai iš Rytprūsių, 
ypač iš Klaipėdos krašto, šiaip iš Vokie
tijos ir net iš Moravijos. Tai labai pagy
vino diskusijas, kuriose reikėjo pasisaky
ti ir dėl vokiečių bei lietuvių nesantaikos 
Klaipėdos krašte, kur pats romano veiks
mas vyksta 1936 m. Aprašoma ban
dymas kurti operą apie Donelaitį. Operos 
kūrėjai vyksta iš Tilžės 'į Klaipėdos kraš
tą susitikti vieną Donelaičio žinovą, bet 
čia jie pakliūva į vokiečių nacių ir lietu
vių kivirčus bei muštynes. Per tai išryš
kėja, kad nebus galima šią operą parašyti, 
nes kas ją norės pastatyti, kai abiejuose 
kraštuose plečiasi šovinizmas. Labai svar
bus vaidmuo skirtas Donelaičiui, kuris 
veikia per savo kūrybą ir net asmeniškai 
vizijoje.

Diskusijų metu buvo aptarta anų metų 
problematika bei šių laikų skirtingi vo
kiečių ir lietuvių įvertinimai. Sekmadie
nį buvo dar pristatytas surinkimininkų 
judėjimas, kuris iš vienos pusės palaikė 
lietuvių kalbą, bet iš kitos pusės nedalei- 
do plėstis lietuvių tautiniam judėjimui. 
Per šias diskusijas buvo sudaryti pirmi 
kontaktai po karo su Klaipėdos krašto 
vokiečiais. Išaiškėjo, kad laikas yra pri
brendęs pradėti kalbą naujoje dvasioje.

Artūras Hermanas

ROMUVOS PILIES ATSTATYMO 
FINANSAVIMAS

Dar nėra galutinai užtikrintas. Jo svars
tyti kovo 11 :į Romuvą buvo suvažiavę 
iš Federalinės vidaus reikalų ministerijos 
(Bonn) Ministerialrat Dr. Reiner von 
Kempis, Oberregierungsrat Lamm ir Obe- 
ramtsrat Arend, iš Hesseno socialinių rei
kalų ministerijos (Wiesbaden) — Leiten- 
de Ministerialrate Prof. Dr. Krauss bei 
Wagner ir Regierungsdirektor Roether. 
Vokietijos katal. vyskupų konferencijai 
atstovavo Herr Wiemar, Vokietijos liet. 
Bendruomenei — direktorius Andrius 
Šmitas, Vasario 16 gimnazijai — Kurato- 
rijos valdybos pirmininkas tėv. Alf. Ber
natonis ir iždininkas inž. Jonas K. Valiū
nas. Pilies atstatymo darbus apibūdino ir 
sąmatą pateikė architektas Prof. Dipl. 
Ing. Ulrich Beck.

Rasta, kad pilies atstatymui dar trūksta 
3.400.000 DM. Bonna dabar sutiko paskir
ti 1.800.000 DM (anksčiau buvo žadėjusi 
tik 1.500.000 DM), Wiesbadenas — 500.000 
DM, Vokietijos katal. vyskupų konferen
cija — 300.000 DM. Trūksta dar 800.000 
DM. Lietuviams ši suma surinkti neįma
noma. Vokiečiai siūlo Lietuvių Bendruo
menei paimti iš banko paskolą ir iš gau
namos už butus nuomos mokėti nuošim
čius ir ratomis grąžinti paskolą. Pilyje nu
matyti įrengti 6 maži butukai išnuomoji
mui. Iš gaunamos už juos nuomos nepa
kaktų net nuošimčiams sumokėti, nekal
bant apie paskolos grąžinimą. Jei dalį lie
tuviams skirtų 800.000 DM pasisektų su
rinkti, likusiai sumai būtų galima rizi
kuoti užtraukti banko paskolą.

Per pietus gimnazijos valgykloje dir. 
A. Šmitas supažindino svečius su moki
niais ir mokytojais. Patirta, kad dr. von 
Kempis išeina į poilsį. Už ilgametį rūpi
nimąsi Gimnazija ir LB jis buvo apjuos
tas lietuviška juosta ii’ prisegtas auksinis 
lietuviškas ženkliukas.

(VLBVI)

KELIONĖ l ROMĄ
Piligriminėje kelionėje į Lietuvos krikš

to jubiliejų Romoje — 26 birželio - 2 
liepos — iš Muencheno, Memmingeno ir 
kitur — užsiregistravo apie 50 asmenų. 
Iki gegužės 30 d. prašomi visi susimokėti 
likusius 380 DM. Prašom patikrinti pa
sus, ar galiojimo laikas nepasibaigęs ir, 
kam reikia, išsiimti laiku austrų vizą.

Jubiliejinis rengimo komitetas prašo, 
kad kuo daugiausia atsivežt tautinius 
drabužius.

I.K. ŠMIGELSKIUI — 65 M.
Balandžio 25 d. Ignui Kaziui šmij 

• • .v. *kiui suėjo 65 metai amžiaus. Jis yra į 
nas „Europos Lietuvio“ skaitytojas it! 
tyviai reiškiasi pasaulio lietuviįj 
spaudoje. Yra parašęs nemaža eilėrajl 
domisi tapyba. ■

Išėjęs į pensiją, gyvena nuosavame* 
me, mėgsta dirbti savo sode ir darže;

Sveikiname sukaktuvininką ir link, 
jam ilgų metų ir geros kloties. įli

r darbiniame 
Vakarus. įu 

sulaikytą 
šiais meifcit

ne

— Rusų poetė Irina Ratušinskaja, įį, 
praėjusiais metais buvo išleista vyk'J 
D. Britaniją gydytis, buvo sovietų K 
puolama už jos „išsigalvotus pasakoj^ 
apie Černobylį". Atrodo, kad grįžti 
ji negaus leidimo. j-a

— Victor Kavrinka, 26 m„ čekosltL 
kų rugby komandos žaidėjas, pasipiL, 
politinio prieglobsčio D. Britanijoje. la 
kas jam duotas leidimas pasilikti j- 
niems metams. įa

-— Jugoslavijoj vėl prasidėjo nauja sį), 
ga streikų. Darbininkai reikalauja j| 
pakėlimo. ja,

— Japonas Kazama, 36 m., važiuaįr 
mas motociklu iš šiaurės Kanados, 
kė Šiaurės polių. įį;

— Birželio mėnesį NATO kariuomt: i 
daliniai manevruos rytinėj Turkijoj. gu

— Buvusio Gestapo šefo Lyons mieL 
Prancūzijoje, teismas, kuris prasidės į0! 
gūžės mėnesį, bus filmuojamas. Tačiauįa 
po 20 metų tas filmas bus viešai parode, 
tas.

— Jaunas Rytų Vokietijos 
per Čekoslovakiją perbėgo 'į 
draugas pasienio sargų buvo 
Tai jau 28-4as Rytų vokietis 
laimingai pasiekęs Vakarus.

Penkiolika lenkų, kurie savaitgaliui pa 
vyko į Miuncheną, pasiliko mieste. į ;

— V. Vokietijos spauda spėlioja, kįns 
Hitlerio pavaduotojas Rudolfas Hessį- 
93 m., kuris nuo 1946 m. kalinamas Bįa, 
lyno Spandau kalėjime, neužilgo bus ko 
leistas. ; ]

— Užsienio spaudos agentūros praįa] 
ša, kad pirmą kartą po sovietinės invaį; 
jos į Afganistaną, afganai laisvės kovoja 
jai, stebint Tarptautinio Raudonojo Kįia 
žiaus atstovams, išlaisvino apie 140 ijį0 
bulo režimo įkalintų politinių belaisv es 
Šiuo tarpu nėra žinoma, kur kaliniai i ė 
vo laikomi ir kada įvyko jų išlaisvlnim jį 
Afganai rezistentai nuo sovietinės oku; |y 
cijos pradžios yra iš viso išlaisvinę a; j 
penkis šimtus politinių kalinių ir Kabi jį 
režimo bei sovietų į nelaisvę paimtų įnii 
menų, bet dabar pirmą kartą išlaisvifų 
mas įvyko stebint Tarptautinio Raudot: j 
jo Kryžiaus atstovams. Lg

— So v. Sąjungos su Vakarais prekyb^.^ 
deficitas 1985 m. buvo 19 milijardų doįjn 
rių, o 1986 m. pakilo iki 24 milijardų.

— Britų min. pirm. Thatcher Maskvc:gar 
buvo 'įteikta statulėlė, kurioj Fridri.ė .. V v * * ®dIMol'tdinov, 54 m., įraše žodžius: „As prjjs 
šau politinio prieglobsčio. Aš per dešii^er 
metų vis bandžiau išvykti iš Sov. Sąjfeuj 
gos ir už tai buvau 100 dienų uždaryti į 
psichiatrinėj ligoninėj“. Ponia Thatch|js 
pasižadėjo jam padėti. .į*
------------------------------------------------------------- j j

Skaitytoju laiškai
JUOKINGAS POKALBIS ,ro

Teko susiginčyti su vienu tautiečiu, »;nut 
ris didžiavosi, kad jokios uniformos ra 
karą nenešiojo ir tuo patenkintas, kad rj 
padaręs jokių nusikaltimų Sovietų S 
jungai, o tie, kurie nešiojo vokiečių its 
formą •— kariavo už Vokietiją.

Mano manymu, tai labai klaidingas pi 
sisakymas. Kai Lietuvos Vietinė rinkti?’’*33 
buvo steigiama, tūkstančiai savanorių bFa' 
vo aprengti vokiečių uniforma. Jie ė;'-; 
ginti savo krašto nuo sovietinių bandilf® 
ir nesibijojo nusikalsti sovietams. Kite 
pavyzdys, kai Vokietija puolė Rusiją, M;

• centuvių kariuomene pateko vokiečių nela:
., .. , . ... , .. misven ir vėliau buvo Įjungta į WehrmacM 

Mažos tautos visad nukenčia. į ”-t , , , , .. , .‘dviNorėčiau, kad kas nors plačiau patvK'i , 
tintų mano nuomonę.
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MIRĖ VYTAUTAS KALVAITIS ties
Balandžio 9 d. Peterborough, bedirbtas 

damas darže, širdies smūgiu staiga m“Ar 
V. Kalvaitis, 63 m., kilęs iš Suvalkij^Vak 
Marijampolės apsk. Į Angliją atvyko 19!į G 
m., o nuo 1948 m. visą laiką gyveno P^Ral 
terborough. Paliko žmoną anglę Florine! 
vaikų neturėjo. pyto

Palaidotas iš krematoriumo balandinei 
15 d. Palydėjo daug anglų, latvių ir kekbalj 
tas lietuvių draugų.

Tebūnie Tau, Vytai, lengva mylima Akcepi 
glijos žemė, kurioje praleidai didesnę 
lį savo amžiaus.

Nuliūdę draugas A. Vitkus ir kiti 
Peterborough lietuviai
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