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Linksmu Velykų

Prisikėlimo giesmė
..(Kristaus Prisikėlimo šventės — nese

niai rašė mano kurso draugas iš Lietuvos 
— jaukios ir gražios. Žmonių net švento
rius pilnas. Eisena ilga, puošni. Gieda 
gausus choras, groja parapijos dūdų or
kestras. Man teks kalbėti centrinių Mišių 
metų. Dieve, tik duck išminties ir iškal
bos, kada tiek tūkstančių stebi ir klauso...

šventovėje naujai įdėtos grindys laiko
si gerai, nors kas vakarą trypia šimtai 
žmonių, eidami Kryžiaus kelią"...

Kasdien šimtai eina Kryžiaus kelius, 
Prisikėlimo pamokslo klausosi tūkstan
čiai. Ir ne vienoje parapijoje, — didmies
čių puošniose šventovėse, bažnytkaimių 
pasenusiuose maldos namuose, o kur jų 
kaip Sangrūdoje, nėra, pasitenkinama tik 
gyvenu namu, kuriame įrengta skurdi 
koplytėlė.

Kaip Pagalbos Vargstančiai Bendrijai 
Britanijos sk. direktorius P. Vickers pa
žymėjo, nors Lietuvoje daugelis senų šven 
tovių paversta bedievybės muziejais, — 
apie 80-85% Lietuvos žmonių tebekrikš- 
tija savo kūdikius, o keturi vaikai iš pen
kių priima Pirmąją Komuniją.

Žmonės dalyvauja Mišiose klausosi pa
mokslo, krikštija vaikus, rengia prie P. 
Komunijos, nors, P. Vickers teigimu, Lie
tuvos Kat. Bendrija turinti atlaikyti daug 
aršesnį persekiojimą nei Lenkijoje.

Prisikėlimo šventės dvasioje poetas V. 
Mykolaitis-Putinas .(Gyvus jilaku, miru
siuosius šaukiu“ eilėraštyje nepaprastai 
vaizdžiai atskleidžia dabartinę tikrovę - - 

Laisvės duobkasiai per bedugnes ir kal
nus žengia kaip gigantai. Išnardo marias, 
kyla į padanges, spjaudydamiesi ugnimi 
ir vemdami sierą: Dievo žemėje jiems nė
ra!

Rūsčių dienų nepalaimos herojai vi
sais keliais, visom kryptim su prievartos 
juoda mirtimi žengia nuožmūs ir pikti, li
kimo bausmei pasmerkti. Žengia jie į 
sostus ir mina altorius. Nuo jų įstatymų 
sugriuvo ir nuodėmės, ir doros o tribuno
luose teisiuosius išdidžiai smerkia žmog
žudžiai.

Plakdamas altorius griaunančius valdo
vus, poetas šaukia lietuvių tautos aukas 
iš kapinynų, iš pakelės duobių ir griovių, 
iš molio, dumblo ir smėlynų ir visų mir
ties vietovių:

— Pakilkit, griaučių šiurpūs milijonai, 
garbingieji pulkai ir legionai, — ir tie, 
kurie už laisvą mintį dūlėja nukankinti. 
Pakilkite, išniekinti, subjauroti, apluo- 
šinti, su aimanomis ir klyksmais su mal
domis ir keiksmais, su budelių girta gau
ja..

Kai, siekiant sumažinti tikėjimo įtaką, 
Lietuvoje kuriamos „naujos tradicijos“ — 
vardo suteikimo ceremonijos, pilnamečių 
įpilietinimo iškilmės, vedybų rūmai ir pa
saulietiškos laidotuvės (P. Vickers), — 
mūsų tėvynėje priespaudos grandinėmis 
rakinami jaučia gilėjančią žmonių sąmo
nėje idėjinę tuštumą ir ragina dvasiniai 
atgimti, nes tiesos, tikėjimo ir Tėvynės 
labui jokia auka nėra per didelė.

„LKB Kronikos“ V tome rašoma: .Jei
gu sugebėjome žemiškiems valdovams pa
siųsti manifestą su 17.000 parašų, tai ar 
neatėjo laikas siųsti „peticiją“ Dangiška
jam Tėvui? Juk Jo ausys labai jautrios 
mūsų prašymams. Tik melskimės, pasiti
kėdami Jo gailestingumu, ir mums nebus 
atsakyta“.

Esame Lietuvių tautos gyvi nareliai ir 
jų šauksmas — „susivienykime ir pakil
kime į dvasinę kovą!“ — saisto ir mus. 
Kaip N. Sadūnaitė teismo metu teigė, mei 
lė žmonėms — visų didžiausioji meilė, o 
kovoti už žmonių teises — gražiausioji 
meilės daina.

Prisikėlęs Kristus įkvepia mums gra
žiausiąją meilės giesmę — lietuviškos vie
nybės, ne tik pagarbos, bet ir meilės kiek, 
vienam tautiečiui ir dvasinio atgimimo 
giesmę!

J. Kuznūckis

Maskva nerimauja
DĖL PADĖTIES LENKIJOJE

nizuoti. Diktoriai skaitė atitinkamas prof
sąjungų susivienijimo instrukcijas.

Neva susirūpinęs dėl Lenkijos gyvento
jų maitinimo, TASS sako:

„Šiomis neramiomis dienomis Lenkijos 
visuomenė kelia Mausimą: kui- stumia ša
lį antisocialistinės jėgos? Kaip atsilieps 
ekonomikai, kiekvienai šeimai gamybos 
ir gyventojų aprūpinimo dezorganizavi- 
mas, chaosas ir anarchija, kuriuos kelia 
„Kos-Kor“ lyderiai ir jų bendrininkai, 
veikiantys vis įžūliau.“

Lenkų komunistinei vyriausybei pa
klusnus kariuomenės laikraštis „žolnež 
volnosci“ pabrėžia: tie, kurie provokuoja 
konfliktus, didina įtempimą ir organizuo
ja riaušes, veikia prieš socialistinę sant
varką.

Maskvą neramina tas faktas, kad sovie
tų turimomis žiniomis profsąjungų susi
vienijimai Vakaruose tiesiogiai bendra
darbiauja su antisocialistinėmis jėgomis 
Lenkijoje. Kaip paaiškėjo, „Koš-Kor“ ir 
„Solidarumas“ pastaraisiais mėnesiais iš 
užsienio gavo daug poligrafinės ir kopija
vimo technikos, kuri naudojama antivy- 
riausybinėms proklamacijoms, plakatams 
ir kitiems leidiniams leisti, šią techniką 
patiekė Amerikos darbo federacija — ga
mybinių profsąjungų kongresas, „'Pran
cūzijos demokratinė darbo konfederaci
ja“ ir Vokietijos Federatyvinės Respubli
kos krikščioniškieji profsąjungų susivie
nijimai, kai kurių Skandinavijos šalių 
profsąjungos.

„Išvien su šiomis streiklaužių organi
zacijoms eina ir lenkų kilmės amerikiečių 
kongresas „Fotonija“, pagarsėjęs savo at
virai antisocialistiniais diversiniais tiks
lais“, — sako TASS.

,,Bolonija“ yra lenkų išeivių organizaci
ja Amerikoje, panaši į lietuvių ALTĄ, 
Amerikos Lietuvių Tarybą.

Pagal Sovietų telegramų agentūros 
TASS pranešimą „Tiesa“ rašo, kad Lenki
jos pogrindžio organizacijos KOS-KOR 
lyderiai, įsitvirtinę profsąjungos susivie
nijime ,,Solidarumas“, kovo 27 d. buvo 
suorganizavę keturių valandų streiką Len
kijoje, kas kai kuriuose rajonuose paraly
žiavo gamyklų, fabrikų, transporto darbą. 
Vėl buvo pažeistas milijonų žmonių gy
venimo ritmas.

Kaip pranešė Lenkijos radijas, Gdans
ke nedirbo gamyklos ir laivų statyklos, 
buvo nubraukti pakrovimo ir iškrovimo 
daitbai prieplaukose stovinčiuose laivuo
se. Varšuvoje darbas buvo nutrauktas to
kiose įm'onėse , kaip metalurgijos gamyk
la „Varšava“, lengvųjų automobilių ga
mykla, traktorių gamykla „Ursus“. Kai 
kuriose įmonėse piketininkai užblokavo 
gamyklų kontrolines ir faktiškai nušalino 
nuo vadovavimo direkciją.

,,Profsąjungų susivienijimo „Solidaru
mas“ veiksmai atvirai politinio pobūdžio. 
Atkreiptinas dėmesys į tą faktą, kad „So
lidarumas“ suorganizavo šį streiką siek
damas daryti politinį spaudimą vyriausy
bei, kad ji priimtų antisocialistinio, anti
liaudinio pobūdžio reikalavimus“, — sa
ko TASS.

Traktorių gamykloje „Ursus“ ir gamyk
loje „Varšava“ kalbėjo L. Valensa, kuris 
pareiškė, kad šios dienos streikas parodė 
,,Solidarumo“ jėgą ir jo organizuotumą.

Kai kuriose vietose išklijuotos prokla
macijos su profsąjungų susivienijimo inst 
rukcijomis apie tai, „kaip organizuoti 
įspėjamąjį ir visos Lenkijos streiką“. „So
lidarumas“ leido dalyvauti jo sambūriuo
se tik daugybei Lenkijoje esančių Vakarų 
laikraščių ir Amerikos televizijų kores
pondentų.

Lenkijos televizija streiko išvakarėse 
perdavė „Solidarumo“ raginimus jį orga

Kas vyksta Latvijoje?
Balsiai iš okup. (Latvijos

„Šviesos veikla“ (Latvių žmogaus Tei
sių Grupė Vokietijoje) gavo iš okup. Lat
vijos atsišaukimą, spausdintą ir slaptai 
platinamą krašte. Papuoštas Latvijos tau
tine vėliava ir Nepriklausomybės Sąjū
džio ženklu, atsišaukimas toks:

Tautiečiai! Tvirtai tikėkit mūsų kraš
to laisve ir nepriklausomybe. Dabar padė
tis panaši, kaip ir prieš 1918 m. lapkričio 
mėn. 18 d. Tada net mažiau turėjome vil
čių sukurti Latvijos valstybę. Nežiūrint 
to, tai įvyko. Tik nepriklausomybę atga
vus, mūsų šių dienų ekonominiai sunku
mai ir politiniai klausimai galės būtį 
išspręsti.

Nuo Latvijos, Lietuvos ir Estijos drau
gystės priklauso latvių ateitis. Išdavikų 
padedami, okupantai išplėšė mums laisvę 
galvoti, kalbėti, keliauti, siųsti ar gauti 
betkokias teisingas žinias. Jų vienintelis 
šūkis — nuolatinis melas. Mūsų prašymas 
— vieningai stokite prieš pūvantį režimą 
ir netallkininkaukit Sov. Sąjungos Kom. 
Partijos melaginguose darbuose. Tik pasi
priešinę, greičiau priartinsim savo tė
vynei laisvės valandą.

Žmogaus teisėms ginti okup. Latvijoj 
slaptai platinamas toks atsišaukimas:

„Kiekvienas privalo turėti teisę laisvai 
pareikšti savo nuomonę; į šią teisę įeiną 
laisvė jieškoti, gauti ir dalintis informa
cija ir įvairiom idėjom, nepaisant valsty
binių sienų“ (J. T. žmogaus Teisių Dekla
racijos 19 paragrafas, kurį pasirašė ir 
Sov. Sąjunga). Be baimės reikalaukime, 
kad tai būtų vykdoma.

Pasirašydami Žmogaus Teisių Deklara
ciją, mūsų valstybės vadavai prieš visą 
pasauli prisiėmė atsakomybę tas teises 
suteikti savo piliečiams. Tačiau iki šiol 
tie įsipareigojimai nėra vykdomi. Ar čia 
tik vadovų bejėgišgumo kaltė?

Visi mes esam kalti, kad bijojom, pasi
davėm ir nepasiryžom reikalauti tų teisių 
vykdymo.

Kreipiamės į visus — atgaukime ryžtą, 
žmogaus orumą, teisingumą ir laisvės 
troškimą!

Pasirašė: Latvijos Demokratinio Jauni
mo Komitetas ir Latvijos Nepriklausomy
bės Sąjūdis.

Pasikeitimai okup. Latvijos valdžioj
Latvijos Kom. partijos 2 sekretorius 

Strelkov pakeistas kitu rusu — V. I. 
Dmitrijevu. Pabaltijo karinio distrikto 
viršininku paskirtas gen. S. Postnikov, o 
padėjėju — A. Ivanov. Latvijos KGB vir
šininkas L. Adjukevic išėjo į pensiją. Jį 
pakeitė latvis B. K. Pugo, 43 m. amžiaus, 
gimęs ir augęs Rusijoje.

PERSPĖJIMAS BREŽNEVUI
Britanijos min. pirmininkės M. That

cher perspėjo Sov. Sąjungos prez. L. 
Brežnevą, kad Sovietų įsikišimas Lenkijo
je turės rimtas pasekmes.

Notoje, kuri buvo įteikta Maskvoje ba
landžio 4 d., M. Thatcher atkreipė L. Brež 
nevo dėmesį į Europos Ekon. Bendruome
nės pareiškimą iš kovo 24 d., kuriame bu
vo pasakyta, kad lenkų tautai turi būti 
leista tvarkyti savo vidaus reikalus tai
kingu būdu ir be išorinio kišimosi.

Notoje be to buvo pasisakyta dėl Rytų- 
Vakarų santykių ir dėl reikalo Sov. Są
jungai pasitraukti iš Afganistano.

LENKIJOS KLAUSIMAS (PRAHOS 
KONGRESE

Dr. Gustavas Husakas, Čekoslovakijos 
komunistų partijos lyderis kalbėdamas 
balandžio 6 d. savo partijos kongrese, 
Prahoje, pasakė, kad Sovietų bloko kraš
tai negali likti pasyvūs kai komunistinei 
santvarkai kaimyninėje Lenkijoje gresia 
pavojus.

Kongrese dalyvaujant Sov. Sąjungos 
prez. L. Brežnevui, dr. Husakas priminė 
Brežnevo riboto suverenumo doktriną, 
kuri buvo panaudota Varšuvos pakto pa
jėgų invazijai į Čekoslovakiją 1968 me
tais pateisinti. Ta invazija užgniaužė 
trumpalaikį „Prahos pavasarį“. Dr. Hu
sakas pasakė, kad nors kiekvienas kraš
tas yra atsakomingas už savo reikalus, 
esama tam tikrų reikalų, kurie rūpi vi
siems komunistiniams kraštams.

Kitą dieną tame pat kongrese L. Brež
nevas kalbėjo truputį atsargiau. Jis pasa
kė, kad jis daleidžia, jog Lenkija sugebės 
sustabdyti savo krašte antikomunistų puo
limą. Tas reikštų, kad Sovietų įsikišimas 
nebus reikalingas.

Netrukus po Brežnevo kalbos, iš Varšu
vos buvo oficialiai pranešta, kad kariniai 
manevrai, kurie vyko Lenkijoje nuo ko
vo 17 d., yra baigti ir kariuomenės viene
tai grįžta į savo bazes.

Jūra iužterta, o jūrininkai girti
Latvių „Darbo jaunime“ Juris Kalninš 

rašo apie Latvijos žuvininkystės pramo
nę. Pavyzdžiu ima Ventspilio uostą, ku
riame žuvis rūšiuojama. Pati geriausia 
„eksportuojama“ į Maskvą, o tik likučiai 
paliekami Latvijos gyventojams. Dėl Bal
tijos jūros užteršimo, nedaug tos žuvies 
ir pagaunama. Jūrininkų girtuokliavimas 
taip pat neprisideda prie produkcijos kė
limo. Vien tik dėl įgulų girtumo, du laivai 
nuėjo į dugną.

Apie besaikį gėrimą kalba ir tarybinis 
rašytojas A. Dripe. Jis aprašo Lenino ko
lūkio atsitikimą, kuriame girtuokliai ko
lūkiečiai neteko dalies karvių, nes užmir
šo jas šerti.

Lena Valaitis — laimėtoja

Eurovizijos dainų varžybose, kurios 
vyko Airijos sostinėje Dubline šeštadienį 
balandžio 4 d. antrą vietą laimėjo mūsų 
tautietė Lena Valaitis, atstovavusi Vak. 
Vokietijai. Ji padainavo „Johnny Blue“ ir 
gavo 132 punktus.

Pirmą vietą varžybose laimėjo britų 
grupė, kurios nelabai vykusi daina „.Mak
ing your mind up“ gavo 136 punktus.

Varžybos buvo transliuojamos visoje 
Vakarų Europoje ir toli už jos ribų. Ap
skaičiuojama, kad dainų klausėsi 500 mi
lijonų televizijos žiūrovų. Varžybose da
lyvavo 20 tautų, iš kurių Norvegija už sa
vo indėlį negavo nei vieno punkto.

Plačiau apie Leną buvo rašyta E.L. Nr.
13, 1981 m. kovo 30 d.

AMERIKOS PESPĖJIMAS
Balandžio 6 d. JAV Valstybės departa

mentas pareiškė, kad Sov. Sąjunga nea
bejotinai elgiasi priešingai Helsinkio su
tarimui, kuris draudžia grasinti ar nau
doti jėgą ir kišimąsi į kitų kraštų vidaus 
reikalus.

Amerika ligšiol negavo atsakymo iš Sov. 
Sąjungos į prez. Reagano laišką, rašytą 
iš ligoninės, kur prezidentas pareiškė rim
tą susirūpinimą dėl Sov. Sąjungos grasi- 
nimų Lenkijai.

VOKIŠKAI (APIE LIETUVA
Katalikų žinių agentūros (KNA) Būti

noje redaktorė, ponia Dithilda Treffert 
kovo mėnesį skaitė šešias paskaitas Augs
burgo diecezijoje, tema „Lietuva — kata
likybės pylimas Sovietų Sąjungoje“. Pre
legentė rėmėsi daugiausia „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos“ informacija 
ir savo patyrimu, apsilankius prieš pu
santrų metų Pabaltijy.

Paskutinė jos paskaita buvo kovo 20 d. 
Donauwoerthe, kur „Nijolės“ Sadūnaitės 
vardo vokiečių mergaičių grupės vadovė 
sesuo Michaela buvo suorganizavusi geros 
informatyvinės, statistinės medžiagos 
apie dabartinę katalikų padėtį Lietuvoj 
ir lietuviškų tautodailės dirbinių bei gin
taro parodą.

Iš Muencheno atsilankę lietuviai padė
kojo poniai Treffert, prisegdami gintaro 
sagę, o seseriai Michaelei, už nuolatinį 
rūpestį Lietuvos katalikų reikalais, įteikė 
architekto Kulpavičiaus darbo lietuvišką 
koplytėlę.

Pranešimu apie Lietuvą nutarta Do
nauwoerthe ruošti dažniau.

A. įHA'IG IR WEINBERGER EUROPOJE
JAV Valstybės sekretorius A. Haig, ap

lankęs Vid. Rytų kraštus ir Ispaniją, ba
landžio 9 d. atskrido į Londoną pasitari
mams su min. pirmininke M. Thatcher.

JAV gynybos ministras C. Weinberger, 
atvykęs į Romą pareiškė, kad būdamas 
Vokietijoje jis matė tą „Sovietų kalėji
mo sieną, sovietų realizmo didįjį pamink
lą, kuris tęsiasi nuo Balkanų iki Baltijos“. 
Praeityje kitos imperijos statydavo tokias 
sienas nuo priešų apsiginti, o dabar sovie
tams jos reikalingos savo gyventojams su
laikyti.

PREZ. REAGANAS .SVEIKSTA
JAV prez. R. Reaganas po siunkios ope

racijos ligoninėje priima savo pavaduoto
ją George Bush ir tariasi aktualiais po
litiniais klausimais.

Numatoma, kad sveikatos stovis netru
kus leis apleisti ligoninę.

MIRĖ MUZIKAS J. ŠVEDAS
„Nepriklausoma Lietuva“ (1981.III.20) 

praneša, kad po sunkios ligos mirė muzi
kas ir kompozitorius Jonas Švedas.

PAŠALL YJE
— Kovo mėnuo buvo vienas netingiau

siųjų D. Britanijos kritulių registracijoj, 
kuri pradėta vesti prieš 250 m. Tik 1947 
metai vis dar pirmauja.

— Peru min. pirmininkas siūlo geriau
sias sąlygas užsienio kompanijoms, ku
rios investuos kapitalą naujiems naftos 
šaltiniams jieškoti. Iki šiol Peru ne tik pa
ti apsirūpina nafta, bet šiek tiek ir eks
portuoja. Dabar norima tą produkciją pa
didinti.

— Vokiečių Ekonominių Tyrimų Insti
tutas Vak. Berlyne sako, kad ir nutiesus 
5.000 km dujų vamzdžius iš Sibiro į Vak. 
Europą, Vokietija nebus pilnai pirklauso- 
ma nuo sovietų tiekimo. Dabar jau gau
nama 18% dujų, o tada pasiektų 30%.

— Jugoslavijoj infliacija pasiekė 40%. 
Vyriausybė imasi griežtų ekonominių su
varžymų. Kreditai pirkti automobiliams, 
motociklams, spalvotoms televizijoms jr 
kitiems prabanginiams dalykams sustab
dyti. Taip pat padidinami įnašai, norin
tiems pirktis išsimokėjimui baldus ir ki
tus būtinus reikmenis.

— Burmos karinis režimas pradės de
rybas su komunistiniais partizanais, ku
rių krašte priskaitoma 14.000. Kova vyks
ta daugelį metų ir galo nesimato. Kinija 
remia komunistus, tačiau po Burmos prez. 
Ne Win vizito Pekinge, kinai ėmė mažinti 
ginklų pristatymą.

— Negaudamas ginklų iš Sov. Sąjun
gos, Irakas kreipėsi į Sadatą. Sutartis jau 
pasirašyta, ir Egiptas per ateinančius 6 
mėn. parduos ginklų už 11 mil. ąv.

— Tarp D- Britanijos ir Prancūzijos 
jau susitarta nutiesti povandeninius lai
dus, kuriais bus keičiamasi elektros ener 
gija. Manoma, kad tai pristabdys nuola
tinį elektros kainų kėlimą. Prancūzai tu
ri nemažai atominių jėgainių, o britai dau 
giausia anglies.

— North Carolina, JAV, sunaudos 
120.000 mil. tonų durpių automobilių ku
rui ir cheminių pašarų gamybai. Tai pir
masis tos rūšies projektas Amerikoje.

— Belgija vėl pergyvena ekonominę 
krizę. Nemaža tų krizių buvę praeity, bet 
ji vis išvengdavo savo valiutos nuvertini
mo. Dabar Martenso vadovaujama dvie
jų partijų — Krikš. Demokratų ir Socia
listų koalicinė vyriausybė nesutaria, 
kokių imtis priemonių.

Valdyti dvikalbį kraštą nėra lengva. 
Nuo 2-jo Pasaulinio karo Belgijoje pasi
keitė 30 vyriausybių.

— Balandžio mėn. daviniais D. Brita
nija jaiu pasigamina pakankamai naftos 
saviems reikalms, o perteklius eksportuo
jamas. Produkcijos mažinimo reikalais, 
vyriausybė turėjo pasitarimus. Kadangi 
yra sudarytos sutartys su naftos bendro
vėm, tai tik nuo kitų metų pradžios tai 
bus vykdoma. Sumažinus perteklių, D. 
Britanijai užtektų naftos mažiausiai 10 
metų, jeigu nebūtų surasta naujų šaltinių.

Apskaičiuota, kad šiais metais savajai 
rinkai reikės 71 mil. tonų naftos, o pro
dukcija gali pasiekti 95 mil. ton.

— JAV nutarė nutraukti visą finansisę 
paramą Nicaraguai, nes Sandinistos kai
rioji valdžia remia Ei Salvadoro sukilė
lius.

—JAV siunčia grupę kareivių dalyvauti 
Liberijos kariuomenės manevruose.

Balandžio mėn. vidury amerikiečių ka
ro laivas „Thorn“ vizituos Liberijos sos
tinę Monroviją.

— Ajatofla Khomeini paskelbė amnesti
ją visoms grupėms, kurios kovojo prieš jo 
režimą. Tai daugiausia taikoma kurdų 
mažumai, kuri jau eilę metų nenuleidžia 
ginklo.

— Zimbabweje vėl nužudyta senesnio 
amžiaus pora. Nuo nepriklausomybės pa
skelbimo, iš viso žuvo 18 baltųjų.

— Iranas pasiuntė savo prekybos mi
siją į Šveicariją. Tai pirmas atvejąs po 
revoliucijos, kai Iranas vėl pradeda do
mėtis užsienio investacijom.

Šveicarijos bankuose yra užšaldyta ne
mažai šacho šeimos kapitalo.

— Balandžio mėn. pabaigoj prez. Rea
gano vizitas į Meksiką, priklausys nuo 
daktarų sprendimo.

— Jamaica gaus iš Tarptautinio Finan
sų Fondo 700 mil. dolerių paskolą, savo 
nualintai ekonomijai pertvarkyti.

— Katalikų žinių agentūra praneša, 
kad Sov. Sąjunga pradėjo kliudyti Vatika 
no radijo transliacijoms pasiekti klausy
toją.

— Britų profsąjungų centras perspėjo 
Rytų Europos ambasadas, kad sovietų in
vazijos atveju britai nutrauks santykius 
su Rytų Europos profsąjungomis.

Britų savivaldybių darbininkai profsą
junga nutarė duoti 2000 sv. paramą len
kų „Solidarumo“ profsąjungai.

— Švedija pasiruošė priimti lenkų pa
bėgėlius jeigu sovietai įsiveržtų į Lenki
ją-
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KAM TURI PRIKLAUSYTI VILNIUS?
Londono lenkų dienraštis „Dziennik 

Polski“ neseniai sipausdino ištraukas iš 
knygos, kurią parašė kun. Vladislovas 
Bukowinskis, per 30 metų gyvenęs ir dir
bęs Sov. Sąjungoje. Jis galėjo grįžti į 
Lenkiją anksčiau, bet buvo pasirinkęs 
likti su tremtinais lenkais Sibire, kur iis 
patef.ro po karo, devynerius metus atsėdė
jęs sovietų kalėjime.

Kun. V. Bukowinskis savo knygoje sako, 
kad aziatinėje Sov. Sąjungos dalyje kata
likų daugumą sudaro vokiečiai. Antroje 
vietoje — lietuviai. Kitų tautybių katali
kų yra nedaug. Jam pačiam teko daugiau
sia dirbti tarp vokiečių ir lenkų, bet teko 
sutikti nemažai ir lietuvių. 1961 m. kun. 
V. Bukowinskis ir kiti du lenkų kunigai 
buvo „tikybininkų“ stovykloje, kur buvo 
ir lietuvių kunigų. Ten jie daug kalbėjo
si apie lietuvių - lenkų santykius. Iš tų 
pasikalbėjimų jis sudarė savo nuomonę, 
kas kliudo pagerinti santykius tarp abie
jų kaimyninių tautų. Lietuviai kunigai 
jam aiškiai sakė, kad lietuviai nenori at
gaivinti Lenkijos - Lietuvos unijos, jeigu 
tam ir būtų galimybė. Lietuviai sakė jam, 
kad rusai gali fiziniai sunaikinti mažą 
lietuvių tautą, bet jos nesurusins. Tuo 
tarpu lenkai lietuvių tautos nesunaikintų, 
bet tikriausiai sulenkintų. Užtenka to, kad 
anais laikais lietuviai nustojo savo bajo
rijos, kuri tapo sulenkinta. Joks lietuvis 
negali sutikti, kad jo tauta būtų pastaty
ta sulenkinimo pavojum. Bet tas atsitik
tų. jeigu būtų atnaujinta Lenkijos-Lietu
vos unija.

Visi lietuviai, o ypač vyresniosios kar
tos, turi neapykantos jausmą prieš lenkus 
ir Lenkiją dėl Vilniaus. Todėl kun. V. Bu
kowinskis siūlo lenkams pasirinkti, kas 
jiems yra svarbiau: ar geri santykiai su 
Lietuva, ar Vilnius? Jis sako: „teatleidžia 
man lenkai, kilę iš Vilniaus, bet mano 
nuomone, geri lenkųllietuvių santykiai 
yra mums svarbiau, negu vien tik Vil
nius.“ Toliau knygos autorius aiškina kuo 
turi remtis tie geri lenkų-lietuvių santy
kiai, dėl kurių lenkai turėtų atsisakyti 
Vilniaus, turinčio ne tik lietuvių, bet ir 
lenkų istorinę tradiciją. „Ar tas reikštų 
Jogailos unijos atgaivinimą? — ne! — at
sako kun. V. Bukowinskis, — nes tas vi
siškai nerealu. Dabartiniai lietuviai ne
galvoja apie unijos su Lenkija atgaivini
mą, nei apie Lietuvos sąjungą su sovie
tais iki pasaulio galo. Jų politiniu idealu 
yra Baltijos tautų — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — federacija, gal būt dar įjungiant 
Suomiją“.

Kalbėdamas apie santykius tarp Sibi
ro tremtinių, kun. V. Bukowinskis sako, 
kad taip lenkų katalikų ir vokiečių san
tykiai yra geri, kartais net nuoširdūs, ko 
negalima pastebėti tarp lenkų ir vokiečių, 
priklausančių kitoms religijoms. Apskri
tai, vokiečiai sielos gilumoje jaučiasi 
aukštesni netik prieš rusus, bet ir prieš 
lenkus. Bet vokiečiai katalikai skaito len
kus ir lietuvius bemaž lygiais sau. Lenkai 
laiko save geresniais netik už rusus, bet 
ir už ukrainiečius. Bet jaunesniosios kar
tos lenkai yra gerokai pasidavę rusų kul
tūros įtakai.

Europėjinėje Sov. Sąjungos dalyje kie
kybiniu atžvilgiu lietuviai katalikai stovi 
prmoje vietoje, antroje — lenkai, trečio
je — latviai, toliau baltarusiai, gruzinai, 
armėnai, vokiečiai. Katalikų Bažnyčia vie
naip yra traktuojama Lietuvoje ir Latvi
joje, kur valdžia pripažįsta vyskupus, kur 
veikia dvasinės seminarijos. Kitaip — ki
tose Sov. Sąjungos dalyse, kur esama re
gistruotų kunigų ir bažnyčių, bet nėra 
vyskupų. Dar kitaip toliau Sov. Sąjungo
je, Sibire, kur nėra nei vieno registruoto 
kunigo ir nei vienos bažnyčios. Ten visas 
sielovados darbas atliekamas privačiuose 
namuose. Tokiose sąlygose teko dirbti ir

V E L J
Juo arčiau Velykos, tuo, rodos, links- 

menės ir dienos. Griaustinis jau perėjo ir 
šiltas lietus užlijo, atgaivino žolelę žel
ti, sujudino medelius sprogti, nušvito lau
kai, pakvipo miškai, žemė džiaugiasi, dan
gus tarytum juokiasi. Pulkai gulbių ir 
žąsų tūtuodamos ir klykdamos traukė į 
šiaurę pačiomis viršūnėmis medžių. Sau
lelė taip įkaitino žemę, net basos kojos ne- 
bepajuto šalčio. Pavasario linksmybės ap
skleidė visą pasaulį, bet jomis džiaugtis 
niekam nebuvo laiko. Vyrai darbavosi po 
laukus, o moteriškos po vidų šoravo: plo
vės, dulkinos, valės pašalius, prie to virė, 
kepė mėsas, pyragus, suko sviestą, slėgė 
varškes. Piemenėlių bandelė smagiau, ro
dos, kobrinėjo; šaukė vyrai nuo rugių da
boti, o piemenėliams rūpėjo parbėgti na
mo, pasižiūrėti, bene dažo kiaušinius

Subatoj nuo pietų visi susirinko į vidų. 
Prausės, trinkos, barzdas skuto, batus te
pė, merginos Šukavos, nes jau Velykoms 
viskas pataisyta: pašaliai išvalyti, kieme
lis nušluotas. Kai jau apsitaisė visi, gas
padinė apdalijo po didelį abraką šilto py
rago. Visiteli pasišokinėdami išbėgo į Ve
lykas, į Velykas!.. Dar saulelė aukštokai 
tebebuvo, bet žmonės Skubėjo nepavėluo-

Aušros Vartai Vilniuje
kun. V. Bukowinskiui Kazakstane, Kara
gandoje ir Tadžikistane. Ten darbo sąly
gos yra begalo sunkios. Sielovados dar
bas vyksta pogrindžio sąlygomis, kunigai 
visą laiką persekiojami. Bet, neatsižvel
giant į visas kliūtis, netik vyresnio am
žiaus tremtiniai, bet ir jaunimas yra pri
sirišęs prie tikėjimo. Kun. V. Bukowins
kis savo knygoje aprašo daug tokių pa
vyzdžių. Apie vieną jauną lietuvį studen
tą jam pasakojo pažįstamas lietuvis ku
nigas. Studentą jis vadina Vytautu.

Vytautas jau trečius metus studijavo 
viename Sibiro universitete. Tai buvo tie 
laikai, kai tremtyje dar buvo daug lietu
vių. Dabar dauguma jų jau yra grįžę į 
Lietuvą.

Anuo metu tarp ‘ tremtinių dirbo tūlas 
lietuvis kunigas, aišku, neregistruotas. 
Jis dirbo keletą metų ir labai sumaniai. 
Vytautas dažnai ateidavo į mišias, o kar
tais ir patarnaudvo kunigui. Pagaliau 
apie tai prasidėjo pasakojimai universite
te. Aukštųjų mokyklų studentai Sov. Są
jungoje yra suskirstyti į grupes mokymo 
ir auklėjimo tikslais. Kiekviena grupė tu
ri savo globėją, dažniausiai iš docentų ir 
asistentų tarpo. Jo pareiga yra stebėti 
studento mokslo pažangą ir ideologiją. 
Vieną kartą toks globėjas sukvietė savo 
grupę ir pradėjo kalbėti, jog yra stebėti
na, kad esama studentų, kurie dar tiki į 
Dievą ir meldžiasi. Bet yra tikras skanda
las, kad esama net studentų, kurie patar
nauja prie pamaldų popui. Visi studentai 
suprato, kad globėjas gieda apie Vytautą, 
nors nemini jo vardo. Kaip į tai reagavo 
Vytautas? Jis nenutylėjo. Atsistojo ir vi
siškai laisvai pasakė: „Prisipažįstu, kad 
tikiu į Dievą ir kol būsiu gyvas nenusto
siu tikėjęs“. Pasakė ir atsisėdo, o jo drau
gai, tarp kurių nebuvo nei vieno kataliko, 
pasveikino jį plojimais už drąsą ir ryžtą, 
juos nepaprastai užimponavusį Na. o jų 
globėjas — kaip rusai sako — „ostalsia 
duraikom“ (liko durnium)...

Kun. V. Bukowinskis pasakoja, kad jis 
pats nuolat keliaudavo po Sibirą ir kaip

Žemaitė

ti ant mišparo, liko tik namie mažieji vai
kai ir gaspadoriai.

Gaidykste gaspadorius pasiėmęs pišta- 
lietą ar strielbą, pasivaikčiodamas po dar
žus, aplink trobesius šaudė, sako, kad VeL 
lykų naktį piktą dvasią gali nušauti, la
biau šaunant pro trobos kertę ar kitą tro
besį; by tik pro kertę, tuoj nušausi... Pa- 
šaudęs valandą, pasikinkė arklius į dide
lius ratus, gaspadinė pridėjo ryšį visokių 
pyragų, mėsos, sūrio, kiaušinių, gaspado
rius išsivežė pašventinti.

Rytmetį nespėjo saulė iškilti nė į pus
rytį, kaip jau prigulęs kupinas vežimas 
parvažiavo iš Velykų o kas pėsti parėjo, 
sakė: „Iš Ve-ly-kų!“ Mūsieji smagūs, va
žiuoti parvažiavo, suėjo iį vidų, prausės 
burnas, pasakodami, 'kaip šią naktį nepra
ilgo naktis: vėlai mišparai, po tam ilgas 
pamokslas, paskui, kol išgiedojo „Verkit 
aniuolai“, „Kalnus“ ir pradėjo būgnus 
mušt... Mergikės kalbėjo apie bažnyčią, 
o vaikiukai pasakojo kaip piemenys mu
šėsi su žydukais, kaip naktį kepures vie
nas kitam nulaidė į klebono daržą, kaip 
po špitolę stumdėsi.

Gaspadinė tuo tarpu apkrovė stalą vi
sokiais valgiais. Kai susėdo valgyti, visų

misijonierius įvairiose vietose atlikdavo 
sielovados darbą. Kiti kunigai gyvendavo 
vienoje vietoje, o buvo ir tokių lietuvių 
kunigų, kurie atskrisdavo tiesiog iš Lietu
vos. Atlikę savo misiją, jie lėktuvu grįž
davo namo. Iš Kauno atskrisdavo tiesiai 
į Krasnojarską. Ten dirbdavo porą — tre
jetą savaičių, dažniausiai keliose vietose: 
krikštydavo, priimdavo išpažinties, duo
davo komuniją, apvesdindavo, ir vėl sėda 
į lėktuvą ir skrenda į Kauną...

Tiems skraidantiems kunigams buvo 
daugiau pavojaus, negu nuolat gyvenan
tiems Sibire. Bet jų darbas buvo vertin
gas, nes be jų daugelyje vietų žmonės nie
kad nematytų kunigo, ir neturėtų galimy
bės per ilgus metus atlikti išpažinties.

Kun. V. Bukowinskis parašė savo kny
gą grįžęs atostogų į Lenkiją. Pagal jo pa
tvarkymą knyga buvo atspausdinta tik 
dabar, po autoriaus mirties. D.B.

Vladas šlaitas

Be pretenzijų
Ne vienas savo jaunystėje bei pajėgumo 

metuose 
mėgsta pirkti aukštus batus 
ir vaizduoti didelį, 
tačiau laikas visus sumlažina ir sulygina, 
tiktai paprastos rudenio viksvos, 
kai lyja ir lyja, 
be pretenzijų į poeziją rašo (eilėraščius.

PO ILGŲ MEDITACIJŲ
Seno namo langų stiklai yra apsileidėliai. 
Nė mažiausios 
lietaus ašaros patys nenusišluosto: 
mums vistiek, 
ar tos ašaros rieda, 
ar jos nerieda.
Po Ilgų meditacijų 
vienas lašas po kito lašo nurieda žemėn. 
Taip atrodo pasenusio daikto senas 

gyvenimas.

pirma suraikė pašvęstuosius pyragus, ne
leido trupinių mėčioti nė šunims dalyti. 
Pavirino pieno, liepė karštimo visiems 
gert, o šalta mėsa gali pavodyti. Apdalijo 
visiems po penkis kiaušinius, visaip nu
dažytus — raudonai, žaliai, margai... kas 
norėjo, valgė, o kas ne, visus pasidėjo. Pa- 
sivalgę visi kaip lapas iškrito miegoti: per 
dieną niekur nė čiūkšt nieko negirdėti nė 
matyti. Ant pavakarės ištroškę gerti ėmė 
iš lovų landžioti. Išvirė večerei baltų kruo
pų, valgė vėlek mėsų ir pyragų, sviesto, 
sūrio, užsrėbė karštų kruopų, tuomet po 
lauką ėmė rinktis į būrius: dainuoti, šėlti, 
visokias muzikas griežti, klemetas, armo
nikas... Jaunūmenė vėlai vakare benugu- 
lė.

Antrąją dieną kas anksčiau atsikėlė, 
tas kitus begulint aplaistė, jeigu kaip pri- 
tilpo, nes kiekvienas užsidaro ir užsisklen
džia. Kai visi sukilo, tuomet kas ką užpuo
lė, o kokį indą sugriebė, laistės kaip pašė
lę. Pagaliau prie šulinių su pilnais viCtt- 
rais pylė ant galvos, labiau vaikiukai nu
sitverdami mergikes laistė, kad didesnės 
augtų, kad riebesnės tuktų. Pakyrėjus 
laistė, po pusryčių vaikščiojo velykauti 
prie genčių arba pažįstamu. Kiekvienas 
nešiojosi kišenėse dažytus kiaušinius; kur 
nuėjęs arba pasilikęs mergikes, prašė: 
„Muškim kiaušiniais!“ Kiek išviliojęs, ir 
joms davė savųjų. Kur nuėjęs velykauti, 
vaikams dalijo kiaušinėlius. Valkai taipo

įsteigtas Lietuviu 
Kultūros Institutas

Vokietijos LB Valdybos narys kultūros 
reikalams Vincas Bartusevičius pakvietė 
aštuonis asmenis svarstyti Lietuvių kul
tūros instituto steigimą. Š.m. kovo 7 Vasa
rio 16 gimnazijoje susirinko: Vincas Bar- 
sevičius, dr. Kajetonas J. Čeginskas, Jo
nas Kavaliūnas, dr. Vilius Lenertas, dr. 
Jonas Noikaitis, Petras Odinis, kun. Au
gustinas Rubiikas ir Andrius Šmitas. Ne
galėjo atvykti dr. Povilas Rėklaitis. Pir
mininkavo V. Bartusevičius, sekretoriavo 
dr. K. J. Čeginskas.

Susirinkusieji svarstė, kokią vietą Lie
tuvių kultūros institutas galėtų ar turėtų 
užimti tarp panašių lietuviškosios išeivi
jos institucijų, jo reiškimąsi lietuvių kul
tūros gyvenime ir kitur.
Priešpiet Lietuvių kultūros instituto stei

gėjams ir Vasario 16 gimnazijos moki
niams bei lietuviams mokytojas dr. K. J. 
Čeginskas skaitė paskaitą apie Lietuvos 
pogrindžio spaudą, pateikdamas jos isto
rijos apybraižą ir apžvelgdamas dabarties 
leidinius. Prelegentas šių dienų lietuvišką 
spaudą įžvalgiai suskirstė į oficialią arba 
nelaisvą ir neoficialią arba laisvą, kuriai 
priklauso ir pogrindžio spauda. Pasisakė 
prieš jos vadinimą rusišku skoliniu savi- 
laidine spauda (samizdato vertimas).

Lietuvių pogrindžio spaudos pradžia 
siekia 1794 (Kosciuškos sukilimo Lietu
vos laikinosios vyriausybės atsišaukimas). 
Jos pėdsakai užtinkami ir Napaieono ka
rų metais. Masiniai lietuvių pogrindžio 
leidiniai pasirodė Vakaruose po 1831 su
kilimo, spausdinami daugiausia lenkų kal
ba ir gabenami į Lietuvą. Spaudos draudi
mo laikotarpy 1864-1904 įvyko tikras po
grindžio spaudos suklestėjimas. Ji buvo 
gaminama ir atgavus spaudos laisvę, ir 
vokiečių okupacijos metu per I pas. ka
rą. Netgi nepriklausomoje Lietuvoje po 
1926 perversmo rodėsi atskiri jos leidiniai. 
Slaptoji spauda vėl atgijo per I bolševik
metį, suvaidindama labai svarbų vaidme
nį. Taip pat ir vokiečių okupacijoje 1941- 
1944. Po pastarojo karo pogrindžio spau
dos leidėjai buvo partizanai. Ir partizani
nę kovą sustabdžius 1952, slaptoji spauda 
buvo leidžiama Lietuvoje ir net Sibire. 
Naują laikotarpį pradėjo žmogaus teisių 
sąjūdis. 1972 pasirodė garsioji Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika, kurios iki 
šiol Vakarus pasiekė 46 numeriai.

Prelegentas vardais suminėjo ir glaus
tai apibūdino po karo iki šiol pasirodžiu
sių per 20 leidinių. Prie jų reikia priskirti 
Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lie
tuvos visuomeninės grupės 26 dokumen
tus ir Tinkinčiųjų teisėms ginti katalikų 
komiteto 42 dokumentus. Dar daugelis 
slaptosios spaudos leidinių nėra pasiekę 
Vakarų ir plačiau nežinomi Lietuvoje. Už 
šios spaudos gaminimą ir platinimą suim
ti ir kalinami daugybė tautiečių. Prele
gentas išvardijo 24 pavardes, bet jų yra 
žymiai daugiau. Suimtų vieton stoja nau
ji.

Popietiniame pasitarime nariai steigė
jai vienbalsiai nutarė Lietuvių kultūros 
institutą steigti. Paruošiamiesiems steigi
mo darbams atlikti išrinkta laikinė val
dyba iš V. Bartusevičiaus, dr. K. J. Če
ginsko ir dr. J. Norkaičio.

Atsiusta paminėti
Elta-Prcss. Nr. 1-2, 1981 m. sausio - va

saris. Eltos informacijos italų kalba. Pir
mame puslapyje JAV Valstybės sekreto
riaus gen. A. M. Haig'o sveikinimas lietu
viams Vasario 16 dienos proga. Toliau 30 
puslapių žinių iš Lietuvos ir laisvojo pa
saulio apie įvykius mūsų tėvynėje.

Laiškai lietuviams, 1981 m. vasaris. Re
liginės ir tautinės kultūros žurnalas. Lei
džia Tėvai Jėzuitai, Chicago.

gi vaikščiojo per kiemus velykauti, visur 
gavo keletą, nors porą, kiaušinių; jeigu 
atėjo vaikai neturtėlių, tai gavo ir pyrago, 
ir sūrio, — mėsos šmotelį; ko nesuvalgė, 
liepė mamaitei parnešti. Taip prisivelyka- 
vę valkai daugiausia kiaušinių, tuomet, 
susirinkę iį būrį, ėmė ritinėti. Vienas pa
dėjo ant žemės kiaušinį, kitas ritino ant
rą; jeigu tas rietėdamas užgavo padėtąjį, 
tai abudu atėmė antrasis, o jei nurietėjo 
pro šalį į pirmojo pusę, tai pirmasis atė
mė. Tokiu būdu vaikai vienas prisirenka 
daugybę, o kitas be jokio palieka, visgi 
per Velykas, sako, kiaušinių paplūdimai. 
Pirmą dieną velykauti eiti neišpuola, nes 
kur nueisi, tuojau paduos kailinius išu- 
tinėti. Bijodami tokio baisaus darbo nė 
kojos niekur nekelia pirmąją dieną. Ant
rąją tai jau visa valia duota velykauti. 
Ne tik vaikai, bet ir senieji pirmąją die
ną niekur nevaikščioja, o jeigu nors su 
reikalu kur nueina, tai iš kalno atsiprašo, 
kad neduotų kailinių utinėti. Po Velykų 
palieka visi, rodos, linksmesni: šoka, tan
kiau dainuoja, nes jau valna, o per gavė
nią neva'lna dainuoti nė šokti.

Oras taipgi kas kartas šiltesnis, medžių 
lapeliai kas kartas didesni, žolelė žalesnė, 
paukšteliai visi renkasi. Kas dieną laukia 
gegužės užkukuojant, dėl to kiekvienas ki
šenėj nešiojasi nors kapeiką, kad gegužė 
neužkukuotų be pinigų.

(Žemaitės Raštai, V t.)

Su lietuviais 
įkasau lįįįe

NAUJA V. LIULEVIČIAUS KNYGA
PLI Istorijos (lektorius Vincentas Liu- 

levičius parašė naują knygą „Amerikos 
lietuvių ekonominė veikla“. Knygą išleido 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas Či
kagoje.

NAUJA VOKIETIJOS LB VALDYBA
1981 m. kovo 14 d. įvykęs Vokietijos LB 

Tarybos posėdis išrinko naują VLB Val
dybą, kuri pasiskirstė pareigomis taip; 
pirm. inž. J. K. Valiūnas, vicepirm. V. Da
mijonaitis, seikr. Živilė Vilčinskaitė, ižd. 
Ričardas Tendzegolskis ir narys Arminas 
Lipšys.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTKE
Kun. Kazimieras Pugevičius, Lietuvių 

Informacijos Centro vedėjas, 1981 kovo5 
aplankė New Yorko laikraščių redakcijas, 
jas painformuodamas apie dabartinę Lie
tuvos būklę, ypatingai iškeldamas JAV-ėse 
gimusio docento Vytauto Skuodžio nutei
simą Lietuvoj.

Kun. K. Pugevičius taip pat painforma, 
vo Frank Stanikų, New Yorke Times už
sienio skyriaus vedėją, apie geologo Vy
tautės Skuodžio teismą bei apie vėliausius 
įvykius Lietuvoje.

Kovo 12 Alan Scarfe, Keston News Ser
vice vedėjas, aplankė LIC įstaigą. Pakeliui 
iš Londono i jo vadovaujamą žinių agentu 
rą Kalifornijoj jis sustojo New Yorke pa
sitarti informaciniais reikalais su LIC ve
dėju kun. K. Pugevičium ir LIC pareigū
ne G. Damu'šyte. Šia proga buvo apsvars
tyti bendri projektai Lietuvą liečiančiais 
klausimai.

LIETUVIAMS DRAUGIŠKA KOLEGIJA
Ypatingo susidomėjimo pavergtomis 

tautomis yra parodžiusi Kestono kolegija 
Anglijoje. Ypač daug prielankumo iš jos 
patymėme mes, lietuviai. Joje besidarbuo
jąs kun. (M. Bourdeaux yra net parašęs 
knygą apie Lietuvos kančias vergijoje: 
„Land of Crosses“. Savo žurnale „Religion 
in Communist Land“, savo biuletenyje 
„The Right to Believe“ kolegija primena 
Lietuvą, cituoja mūsų pogrindžio spaudą. 
Kum. M. Bourdeaux paruošta programa 
apie Nijolę Sadūnaitę net buvo transliuo
jama per Norvegijos radiją.

Tačiau dabar, kaip ir daugelis kitų ko
legijų, Kestono kolegija susidūrė su labai 
sunkiais, jos išlikimui gresiančiais finan
siniais sunkumais. Jai paramą galima 
siųsti tiesiog: Kestcn College, Heathfield 
Road, Keston, Kent BR2 6BA, England, 
ar per Lietuvių Religinę Šalpą: Lithuanian 
Catholic Religious Aid', 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. PLB valdyba 
skatina į šį reikalą atkreipti dėmesį.

NAUJAS (LEIDINYS 'PRANCŪZIJOJE
Paryžiaus knygynuose jau pasirodė nau 

ja dr. Bronio Kasto knyga „Lithuania et 
la seconde guerre mondiale“ (Lietuva ir 
Antrasis pasaulinis karas). Leidėjai: G. 
P. Maisonneuve et Lazos, 15, rue Victor 
Cousin, 75'005 Paris. Knygos leidimą fi
nansavo JAV Lietuvių Bendruomenė.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 6

a) Ką daryti, kad gaidys negiedotų pir
madienio rytą ir neprikeltų anksti iš mie
go?

b) Kaip įspėti vištos amžių?
c) Kodėl žirafa turi ilgą kaklą?
Atsakymai sek nr.

Atsakymas Nr. 5
Paimkime pirmąjį atvejį, kai turime 12 

karvių 10 akrų pievoj. Padalinkime jas 
į dvi lygias grupes. Sakykime, kad 6 kar
vės sųės užaugusią žolę, o kitos 6 — pri
augančią.

Pirmuoju kartu svarbu pievos dydis, 
bet laikas ne, nes žolė jau užaugusi.

Antruoju — svarbu ne tik pievos dydis, 
bet ir laikas, nes žolė vis auga.

Tai jeigu 6 karvės, 10 akrų pievoj, su
es užaugusią žolę per 16 savaičių, tai 24 
karvės sudoros 40 akrų pievą.

Kitos 6 karvės, 10 akrų pievoj suės pri
augančią žolę per 16 savaičių.

12 karvių, 10 a. pievoj — per 8 sav.
48 karvės 40 a. pievoj — per 8 sav.

192 karvės 40 a. pievoj — per 2 sav.
64 karvės 40 a. pievoj — per 6 sav.
Sudėję abu gautuosius įkaičius (24-į 

64), gauname atsakymą — 88 karvės.

Maskvoj turistams atidarė naktinį klu
bą tačiau pasisekimas buvo labai menkas.

Miesto komunistų partijos vykdomojo 
komiteto pirmininkas pasišaukia klubo 
sekretorių ir klausia:

— Kokia priežastis, gal blogas maistas’
— O ne, turime geriausią virėją!
— Tai gal turistai vodkos nenori?
— Turime puikiausių Kaukazo vynų!
— Gal merginos neišprususios?
— Jomis daugiausia galiu pasitikėti, - 

visos priklauso komunistų partijai net nuo 
1920 metų!
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Klaipėdos bažnyčia
LIETUVIAI NORI SUSIGRĄŽINTI BAŽNYČIĄ

VENGRIJOS KELIAS

170.000 Klaipėdos — vienintelio Lietuvos 
uostamiesčio — gyventojai be galo retai 
lanko Liaudies Filharmoniją savo mieste. 
Pastatas Rumšiškės gatvėje atrodo suluo
šintas, net lyg jam galva būtų nukirsta.

Anot naujesnių pogrindžio savilaidos lei 
dinių, niūriąją tos savo Filharmonijos is
toriją Lietuvos katalikai pasipasakojo jau 
trečią, o gal net ketvirtą kartą Leonidui 
Brežnevui. Paskutinė peticija partijos va
dui bei valstybės galvai apima 1500 pus
lapių ir maždaug 150.000 parašų (datuota 
1979 m. liepos mėn.). Tai sudaro 5 % vi
sų Lietuvos gyventojų skaičiaus. O turint 
galvoje, kad totalitarinėje valstybėje pa
sirašyti panašų dokumentą reikia paro
dyti daug ryžto, vertinant tokios peticijos 
svorį, reikėtų ši nuošimtį bent padvigu
binti, gal ir patrigubinti.

Chruščiovo atolydžio zenito metu 1956 
m. gegužės 2 d. komunistų organas L'Uni- 
ta Romoje paskelbė tik ką paskirtojo Tel
šių vyskupo Maželio pareiškimą, kad Lie- 
tuvo katalikams vėd atgyjančios viltys. 
Klaipėdoje turėsią pastatyti naują katali
kų bažnyčią — Sovietų Sąjungai tikrai 
neįprastas įvykis.

Tais pačiais 1956 m. Sovietų Lietuvos 
premjeras šumauskas išdavė statybai 
leidimą, Klaipėdos miesto architektas ap
robavo planą, gauta paskyrų statybos me
džiagoms, tikintieji suaukojo 3 milijonus 
rublių sumą, ir prasidėjo tikra to žodžio 
prasme visaliaudinė statybos taika. Kai 
vokiečius, kurie užėmė Klaipėdą 1939 m. 
kovo mėn., išvijo iš to miesto 1945 m. sau
sio mėn., iš visų katalikų bažnyčių liko 
tik griuvėsiai. Tad klaipėdiečiai subruzdo 
net naktimis savo naują bažnyčią statyti.

1960 m. vasarą Taikos Karalienės bažny 
čia buvo jau pastatyta. Ten būta trijų al
torių, virš didžiausiojo — Marijos Kara
lienės, kurios garbei pavadinta bažnyčia, 
bareljefinės stacijos, vitražiniai langai.

Įrengti puikūs vargonai, ir rugpiūčio 10 
d. turėjo įvykti pašventinimo iškilmės.

Daroma kliūčių
Tačiau to nesulaukta. Valdžia pradėjo 

kliūčių daryti. Reikalavo tai stipresnių 
lubų, tai gelžbetoninių laiptų į bokštą, 
tai antrojo elektros kabelio ir specialių 
priešgaisrinių dažų.

Visus reikalavimus įvykdė, bet vėl iš
kilo nauja klūtis. Eina gandų, kad Krem
liuje Chruščiovas įtūžęs suriko: „Nauja 
Romos katalikų bažnyčia Klaipėdoje? 
Draudžiu tatai!“

Veikiausiai Lietuvos sostinėje Vilniuje 
neprireikė nė chruščiovinių uždraudimų. 
Klaipėdoje iškelta baudžiamoji byla kle
bonui L. Poviloniui, vikarui B. Burneikiui 
bei trims pasauliečiams, kaltinant juos ta
riamų statybos medžiagų vogimu. Nuo
sprendžiai buvo žiaurūs: laisvės atėmimas 
nuo trijų iki aštuonerių metų.

Pačių tikinčiųjų lėšomis, jų pačių ran
komis pastatytąją bažnyčią konfiskavo ir 
pavertė filharmonija. Bokštus nugriovė, 
pašalino Marijos Taikos Karalienės statu
lą, sudaužė mozaikinį Kristų. Toks pat li
kimas ištiko altorius, Marijos freską ir 
net angeliukus fasado fortale.

Klaipėdiečiai mėgino protestuoti, bet 
protestuotojus policija mėtė į sunkveži
mius, veždavo toli už miesto ir palikdavo 
dykynėje. Dar prieš padarant Klaipėdos 
bažnyčios „pogromą“, tik ką sugrįžęs iš 
stalininių kalėjimų iškankintas vyskupas 
Matulionis buvo ištremtas ir greit mirė 
tremtyje. Kėlias dienas prieš savo mirtį 
jis patyrė, kad Vatikanas pakėlė jį į arki
vyskupus.

Per trumpą laiką ištrėmė į tolimas pa
rapijas ir vyskupus Steponavičių ir Slad
kevičių, kurie iki šiol negauna leidimo iš 
tremties sugrįžti.

OTOHiAUS KW4O MCWW

Naujoji Klaipėdos katalikų bažnyčia baigia statyba 1960 m.

Okupacinės valdžios įsakymu Taikos Karalienės bažnyčios 
pastatas atimtas iš katalikų ir paverstas liaudies Filharmonijos 
sale (1976 m. nuotrauka )

Jokio pagerėjimo
Nė po Chruščiovo pašalinimo nė kiek 

nepagerėjo Lietuvoje katalikų bažnyčios 
padėtis, taip pat ir po Helsinkio susitari
mų ir tikrinamosios konferencijos Belgra
de. Visos benamės Klaipėdos parapijos pa
stangos pasiekti pagalbos iš aukščiausių
jų šalies instancijų visą 
čios.

Anlkštutėliame maldos 
dabar renkasi tikintieji, 
alpsta per pamaldas, bet valdžios organai 
lieka kurti bet kuriems prašymams grą
žinti Taikos Bažnyčią.

Baigiamoje savo praeitų metų peticijos 
pastraipoje 150.000 Lietuvos žmonių pra
šo:

„Tikimės, kad Jūs, Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Pirmininke, patyręs apie 
skriaudą, kuri padaryta Klaipėdos bei vi
sos Lietuvos 
skubių žygių, 
mūsų pačių 
melsti Mariją 
saugotų taiką 
tuo neabejojame, nes žinome, kaip aukš
tai jūs vertinate taiką ir kiek įdėjote pa
stangų į kovą dėl taikos“.

Iki šiol jokio atsakymo nesulaukta. 
1972 m., kai bažnytinio komiteto pirminin
kas, kaip pirmosios peticijos Brežnevui 
pirmasis pasirašytojas, gavo iš pašto pa
kvitavimą už laišką partijos vadui, prisi
statė KGB saugumo karininkas ir tą paš
to kvitą konfiskavo. Aną peticiją buvo pa
sirašę trys tūkstančiai žmonių.

Prieš keletą savaičių, Madrido 
mosios konferencijos išvakarėse, į 
ją atvyko iš Vilniaus klebonas 
Olandijos žurnalistų, kad Lietuvoje atida
roma naujų bažnyčių bei naujų kunigų se
minarijų. Kiek ankstėliau tas „klebonas“ 
A. Dilys išsijuosęs veikė, stengdamasis 
reabilituoti žmogų, kuilį pašalino iš vie
nintelės Lietuvos seminarijos už viešą iš
tvirkavimą. Tą vyrą jo bendramoksliai 
klierikai laikė slaptuoju agentėliu.

žinoma, gražu sutikti dvasiškius, kurie 
gali vykti iš Sovietų Sąjungos į Vakarus, 
tai visiškai atitinka Helsinkio susitarimų 
dvasią, bet vis dėlto čia ne pro šalį būti 
atidiems ir atsargiems.

Juozas Budreika 
(Šis straipsnis buvo išspausdintas olandų 
laikraštyje „Het Parool“ 1980 m. gruodžio 
13 d.)

Neseniai Brežnevas išgyrė Vengriją ir 
pastatė ją pavyzdžiu ne tik kitoms sateli
tinėms valstybėms, bet ir pačiai Rusijai. 
Daugelis vengrų tuo buvo labai nustebin
ti, o vienas net išsireiškė: „Mes esame pu
siaukelėje į kapitalizmą.“

LIETUVOJE

laiką lieka tu'š-

namelyje, kur 
žmonės dažnokai

katalikams, tuoj imsitės 
kad mums leistų naudotis 
pastatyta bažnyčia ir ten 
Taikos Karalienę, kad ap- 
visame pasaulyje. Nė kiek

tikrina- 
Oilandi- 
įtikinti

TOBULINA GELEŽINKELIUS
Vilniaus geležinkelių apygardos vyr. 

inž. A. Kliorė pasakė, kad dabar yra bai
giama Gaidžiūnų ir Palemono stočių au
tomatizavimas. Ateinančiais metais visa
me Kauno mazge traukinių eismas bus 
valdomas iš centralizuoto pulto. Tas pa
greitins manevravimo operacijas. Stato
mi nauji keleivių namai Ignalinos stotyje.

KILPA V. EUROPAI

Neieškok kvailesnių, nes gali atsirasti 
protingesnių.

Lengviausia rasti bendraminčių tada, 
kai visai neturi savo nuomonės.

MIRĖ GEN. J. MACIJAUSKAS
Kovo 27 d. mirė gen. Jonas Macijaus

kas, buvęs Raudonosios armijos karinin
kas, 1940 m. vasarą atsiųstas į Lietuvą 
„liaudies kariuomenės“ vyriausiojo polit- 
ruko pareigoms.

Gimęs 1900 m. liepos 13 d. Obelių mies
telyje, J. Macijauskas nuo Sovietų revo
liucijos pradžios tarnavo rusams. Antro
je pasaulinio karo metu tarnavo politru- 
ku 16-toje divizijoje, o po karo — respub
likos karinius komisaru ir kituose postuo
se, kur daug pasidarbavo Maskvai.

SULAUKSIME TRAKTORIUKO
,,Valstiečių laikraštis“ (1981. III. 31) 

praneša:
Neseniai Minsko traktorių gamykla 

pradėjo gaminti traktorių MTZ-05, pritai
kytą sodybiniams sklypams. Apie tai pra
nešė laikraštis „Izvestijos“ įš.m. 71 nr.). 
Sprendžiant iš šio laikraščio koresponden
to A. Šimanskio pranešimo, naujas maža
sis traktorius — universalus.

Juo galima arti, kultivuoti, įdirbti tar
pueilius, vežioti krovinius. Mašinos ga
lingumas — penkios arklio jėgos. Pavarų 
dėžė keturių pavarų (keturių priekinės 
ir dviejų atbulinės eigos).

I priekį mažasis traktorius per valandą 
gali važiuoti nuo2 iki 9,5 km greičiu, o

Po nuolatinių sovietų kišimosi i Afrikoš 
ir P. Amerikos reikalus, Afganistano užė
mimo ir paskutiniųjų Lenkijos įvykių, 
politinio klimato temperatūra krito že
miau nulio. Tačiau komerciniam termo
metre pasikeitimų maža. Tik JAV ėmėsi 
kai kurių suvaržymų, bet, apskritai paė
mus, prekyba tarp rytų ir vakarų pasau
lių nerodo ryškesnio sumažėjimo. Dabar 
Brežnevas siūlo Vakarams Sibiro gamti
nes dujas. Tai didelis projektas: iš Jama- 
lo pusiausalio nutiesti į V. Vokietiją 5 000 
km dujotiekio vamzdžius, kuriais 40 bili
jonų kubinių metrų dujų per metus pa
sieks Vak. Europą.

Dujų reikia, visi tai žino. Jau dabar 
sovietai parduoda Vak. vokiečiams nema
žą dalį jų sunaudojamųių dujų. Įvykdyti 
šį milžinišką darbą, Brežnevui reikia Vak 
Europos kraštų investacijų. Maždaug 12 
bilijonų dolerių pradžiai, už kuriuos bus 
perkami vakaruose gaminti vamzdžiai. Pa
skolos atmokamos dujom: kas daugiau 
įneš kapitalo, gaus daugiau ir dujų. Ban
kininkai, vamzdžių gamintojai ir dujų im- 
porteriai V. Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje, Olandijoje, Austrijoje, Belgijoje 
ir Švedijoje jau pasiruošę šiai rizikai ir 
laukia savo vyriausybių sutikimo. Darbas 
gali būti pradėtas šią vasarą.

Taip, kodėl ne? Iš komercinės pusės 
prospektas viliojantis. Vakarų Europą tap 
tų mažiau priklausoma nuo Vid. Rytų, nuo 
nuolatinių Opeco kainų kėlimų. Bankinių 
kai tikina, kad Sov. Sąjunga visados savo 
skolas praeityje laiku atmokėdavo, pasi
tikėti galima, būtų sveika investacija.

Be jokios abejonės aišku, kad Brežnevas 
turi savo planų ir apskaičiavimų. Tačiau 
Vak. Europos kraštai turėtų dar sykį vi
są reikalą pergalvoti. Tokio masto riziką 
reikia nuodugniai apskaičiuoti ne vien tik 
iš prekybinio, bet ir iš politiniai — stra
teginio taško. Brežnevas niekad netvirti
no, kad detente yra kažkas daugiau, negu 
pereinamasis atoslūgis dviejų pasaulio 
ideologijų kovoj. Aprūpindami visus ket-

virčiu energijos V. Europos valstybes, so
vietai turės ginklą tolimesnioms savo už
mačioms.

Toks ginklas buvo panaudotas ir pra
eity. 1948 m., kai Stalinas susiriejo su Ti
to, naftos kranai tapo užsukti. Albanija 
gavo tą pačią pamoką 1961, o Kinij.a 1962 
m. Sovietų nafta suvaidino svarbu vaid
menį 1958 m. pasitarimuose su Suomija, 
o 1968 m. su Ghana. Panašia taktika joja
ma ir Kuba. Daug pelno sovietai padarė 
1967 ir 1973 m., kai arabai sustabdė naf
tos tiekimą. Sovietai paskatino arabus pa
naudoti ,,naftos ginklą“ anuometinių prob 
lemų sprendimui, o tuo laiku patys ją par 
davinėjo. Sovietų nafta -plaukia ten, kur 
ji daugiausia neša politinių laimėjimų.

V. Vokietija planuoja gauti 10 bidonų 
kubinių metrų dujų. Dabar j.au jos 18% 
dujų, 6% naftos ir 50% uranijaus priklau
so nuo sovietų malonės, o 1990 m. nau
jaisiais vamzdžiais ateinančios dujos siek
tų daugiau kaip 30%. Vokietijos suvieniji
mo ir Berlyno klausimuose „dujų ginklas“ 
galės turėti svarbų vaidmenį, žodžiu, vo
kiečiai būtų lengviausiai pažeidžiami.

Gal vien dėl to projekto, Brežnevas vis 
delsia Lenkijos užėmimą, nes tada tikrai 
vakariečiai atsisakytų teikti paskolas. Tai
gi vamzdžių tiesimo pradžia jau netoli, 
įkišus kapitalą, kelio atgal nebus. Prisiri
šus ekonominiai, iškilus ateity naujoms 
Lenkijoms ar kitokioms sovietų avantiū
roms, V. Europos ne tik burna bus užkiš
ta, bet ir rankos surištos.

Dujų galima gauti ir iš arčiau. Pirmiau
sia iš Norvegijos ir Šiaurės Afrikos, nors 
problemų būtų ir čia, bet visiškai skirtin
gų sovietinėms. Prancūzija pradeda apsi
galvoti ir, vietoj užplanuotų 10 bilijonų 
kub. metrų, dabar jau kalba apie mažes
nį investavimą.

Daug laiko prabėgo nuo to laiko, kai 
Leninas pasakė: „Mes parduosim kapita
listams virvę, o pasikars jie patys.“ Brež
nevas to nesako, bet kilpą siūlo.

„The Sunday Times“ Budapešto kores
pondentas K. Ričardsonas įdomiai aprašo 
savo įspūdžius ir supažindina skaityto
jus su ta vadinamąja vengrų „guliažo eko
nomijos“ politika.

Pirmiausia jis duoda Budapešto gatvės 
vaizdelį, kurioje visu tempu vyksta priva
ti prekyba. Daržovių parduotuvėse įvai
rių vaisių pasirinkimas, ir eilių nėra. 
Užeina į barą, čia išgeria austriško alaus. 
Patarnavimas greitas ir mandagus.

Nuvykęs mažą Szentendre kaimelį prie 
Dunojaus, užeina į restoraną. Malonūs 
šeimininkai gražiai priima. Jie nuomoja 
valdiškas patalpas, bet pelnas eina į jų 
kišenę.

Kažin ar Brežnevas žino, kad šeštada
lis visų Vengrijos darbo valandų sunau
dojamas privačioj pramonėj o trys ket
virčiai visų patarnavimų taip pat paskirų 
savininkų rankose, kurių pastangos kraš
to ekonomijai ir žmonių gerbūviui neša 
daug naudos. „Jeigu Brežnevas manytų, 
kad tai būtų galima atsiekti ir Rusijoj be 
privačios iniciatyvos, jis labai klystų“ pa
reiškė vienas vengras.

Visi tie ekonominiai laimėjimai pasiek- j 
ti sunkiu keliu. ;

Pelno paskirstymas ir iniciatyva, Jais- Į atbulas — nuo pustrečio iki puspenkto ki- 
voji prekyba ir tam tikri pačių fabrikų I lometro. Traktorius MTZ-05 gana lengvai 
administracijos nutarimai, buvo dalis tų I įveikia sunkiai pravažiuojamus plotus, 
metodų, kurie, po 1968 m. Čekoslovakijos I Pr'e j° galima greitai ir patogiai prikabin- 
užpuolimo, gavo paskatinimą Janos K a-1 ii inventorių.
daro naujose reformose. Naują traktorių lengva valdyti. Tam

Prasidėjo geresni laikai, kurie tęsėsi Į nereikia specialaus pasiruošimo, pakanka 
iki 1973 m., kai pasaulio naftos krizė pa- gerai išmokti ekgplotavimo instrukciją, 
lietė visus. I MTZ-05 sveria 140 kg, atstumas nuo že-

Kadaras ėmėsi vėl griežtų ekonominių I mės paviršiaus pakankamas, gad galima 
priemenių: naujo penkmečio plane nenu-1 būtų įdirbti bulvių, kitų žemaūgių kultū- 
matė algų pakėlimo, visas lėšas skirda-1 rų tarpueilius.
mas eksportų projektams, apkarpė viešuo-1 Traktorius bus parduodamas su 500 kg 
sius darbus, daugiau kaip 70 mažų įmo-1 ‘kėlimo galios priekaba, plūgu, akėčiomis 
nių atskyrė nuo didžiųjų kombinatų, pa-l'r kultivatonumi.
likdamas pačioms tvarkytis, apie 30.0001 Sodybiniams Sklypams skintus mažuo- 
darlbininkų atleido iš valstybinių fabrikų sius traktorius netrukus pradės gaminti ir 
ir įjungė juos į privačias firmas, skatin-1 Kutaisio traktorių gamykla.
damas laisvąją prekybą. I TSRS prekybos ministerija ir Vartoto-

Paškutiniųjų metų Vakarų ekonominiai ™ kooperacijos Centro sąjungoje „Izves- 
sunlkumai smalkiai paveikė ir Rytų Eu- korespondentui paaiškino, kad indi- 
roipos valstybes. Nė viena jų neišpildė sa- vidualiam naudojimui skirtieji, traktoriai 
vo penkmečio planų. Taip pat sukrėtė ir bus P^nvinejami sodininkystes ir uarži- 
Vengrijos viltis pamažu pasiekti vadina- ninkystės reikmenų parduotuvėse. Jo kal
imąjį „guliažo komunizmą“, kuriame tilp- na be Prikabinamojo inventoriaus - 1100 
tų abiejų pasaulių vertybės. Nežiūrint tų rubli^ Numatoma, kad tokius traktorius 
sunkumų, vengrai pasiryžę ir toliau ženg-1 bus 8alirna ir išsinuomoti.
ti ta pačia kryptimi. I TRŪKSTA DARŽOVIŲ SĖKLŲ

Vengrai tiki, kad Kadaras gali atsiekti! „Valstiečių laikraštis“ (1981.111.31) ra
tai, kas kitiems satelitams nepasisekė, I §0, fcad Lietuvoje gyventojai negauna nu
neš jis visiką daro ramiai, ne per greit ir, j sipirkti pašarinių runkelių, valgomųjų 
svarbiausia, turi rusų pasitikėjimą. Į burokėlių ir morkų sėklų. Laikraštis pa- 

Pasikalbėjimus su vengrais koresipon- taria: „Trūkstant sėklos, vertėtų patiems 
dentas susumuoja šitaip: „Važiuokite pas I išsiauginti daigų ir juos vėliau sodinti į 
mus, kalbėkite, prekiaukite su mumis. Į paruoštą žemę.“ 
Vakarų žmonės nežino, kas dedasi pas I Salamoniškas sprendimas!
mus. Jeigu uždarysite duris, mes būsime I----------------------------------- ——
priversti grįžti prie tos satelitinės unijos, Į
kurios nenorime. Nukentės visos mažosios I kas, pasiuntinybės patarėjas prekybos rei- 
valstybės, o rusams tai nepadarys jokios I kalais.
įtakos. I Leidžiu sau pastebėti, kad savo pasisa

kymu apie tariamas jo vestas derybas dėl 
Lietuvos pasiuntinybės perdavimo sovie
tų ambasadai S. Kuzminskas kompromi
tuoja save. Bet tai jo reikalas. Tačiau aš 
negalėjau leisti, kad kartu būtų kompro
mituojama tokia tauri asmenybė kaip 
Kazys Škirpa.

Savo kovo 23 d. laiške S. Kuzminskas ne 
tik nebevadina Škirpos „buvusiu“ pasiun- 

(ne Kovaliov I tiniu (kaip tai lis daro savo pasisakyme 
’Į sausio 12 d.), bet dargi primena, kad jį 

.. rugpiūčio 10 d. (prieš PriSlaudęs savo 'bute. Tai gražus mostas.
| Škirpa, be abejojimo, turėjo pagrindo 

laukti, kad jo vadovautos pasiuntinybės 
nariai padės jam jo darbuose bei užmo
juose. Bet jis liko vienas. Prieš įsakmų jo 
norą pasišalino ir išvyko Amerikon tiek 
pasiuntinybės patarėjas J. Kajeckas, tiek 
karo atstovas pulk. K. Grinius. Deja, ne
ilgai truko, kol bloguoju su savo šefu iš
siskyrė ir patarėjas Stasys Kuzminskas, 
nes jis ėmė nebepripažinti pasiuntinio au
toriteto.

O kad Škirpos darbai ir užmojai nebu
vo bereikšmiai, liudija, kad jis buvo vy
riausias inspiratorius sukilimo, kurio 40 
metų sukaktį minėsime šių metų birželio 
mėnesį.

Dar vi ena pastaba: Prieš pasiuntinybės 
Berlyne raktų perdavimą vokiečių URM- 
jai, kartu su pasiuntiniu Škirpa atrinko
me svarbesniąsias bylas. Du lagaminus at
sivežiau į Berną ir bylas dar šiandien tu
riu savo archyve, lygiu būdu kaip ir K. 
Škirpos raštus apie tolesnę veiklą, kol jį 
Gestapo suėmė ir uždarė koncentracijos 
stovyklom

Nūn keli žodžiai dėl V. Čapo (Bradford) 
laiško. Autorius pateikė tikrą mišrainę, 
nieko bendro neturinčią su tema. Tuo pat 
metu jis betgi sugebėjo prirašyti visą ne
sąmonių virtinę: aš niekada nedirbęs už
sienių reikalų ministerijoje, nuo 1928 m. 
gyvenęs Šveicarijoje ir t.t. ir t.t.

Kaip reaguoti į tokius absurdus? Turė
čiau dėstyti savo biografiją. Turbūt, bus 
geriau, jei tokius tauškalus iš viso igno
ruosiu.

Berne (Šveicarija)

SAcdtyteju Caišfiai
KAD NEBŪTŲ KOMPROMITUOJAMAS

PLK. ŠKIRPA
Susilaukiau net dviejų atsiliepimų į 

savo pastabas (E.L. 1981: III. 9 Nr. 10) 
dėl S. Kuzminsko pasisakymo apie Lietu
vos pasiuntinybę Berlyne tuo metu, kai 
1940 m. vasarą į mūsų Tėvynę įsibrovė 
raudonoji armija.

Nenorint nukrypti nuo pradinės temos, 
reikia atstatyti į tikrą plotmę visą reika
lą, dėl kurio laikiau savo pareiga reaguoti 
į Kuzminsko pasisakymus. Iš jų sekė, kad 
„tarybinė Lietuvos vyriausybė tuojau pa
šalino buvusį pasiuntinį Škirpą. Man 
(Kuzminskui) teko perimti Pasiuntinybės 
administravimą, o vėliau tartis su Sovie
tų ambasada dėl Lietuvių Pasiuntinybės 
perdavimo Sovietų Sąjungai“.

Štai visas reikalas, dėl kurio buvau (ir 
tebesu) nuomonės, kad S. Kuzminskas sa
vo pasisakymu ,,apverčia aukštyn kojo
mis visa, kad tuo skaudžiu metu darėsi 
mūsų pasiuntinybėje“.

Iš pasisakymų sekė, kad „buvęs“ pasiun 
tinys K. Škirpa nieko nebedarė, kai „liau
dies vyriausybė“ jį „pašalino“ iš pareigų, 
o Kuzminskas, perėmęs administravimą, 
vedęs su sovietų ambasada derybas dėl 
pasiuntinybės perdavimo.

Savo atsiliepime (E.L. III.23 Nr. 13) S. 
Kuzminskas jau žengia kelis žingsnius at
gal būtent, jis pripažįsta, kad pik. Škirpa 
liko pasiuntiniu ir po to, kai Maskvai pa
klususi „liaudies vyriausybė“ jį „pašali
no“ iš pareigų.

S. Kuzminskas prikibo prie žodžio „ma
čiau". Nuvažiavęs iš Berno (mano pirma
me laiške klaidingai atspausdinta „iš Ber
lyno“) į Berlyną, dieną iš dienos lankiau
si mūsų pasiuntinybėje ir tariausi bei iš 
viso glaudžiai bendradarbiavau su puik. 
Škirpa. Man ne naujiena, kad Kuzminską

pasiuntinybėje lankė sovietų ambasados 
patarėjas Tichomirov ir konsularinio sky
riaus vedėjas Žuravliov (.__
kaip autorius klaidingai rašo). Žinau ir 
tikslią datą: 1940 m.
piet ir popiet). Žinau todėl, kad Kuzmins
kas ir man pasiuntinybėje pasakojo apie 
savo susitikimus. Dar daugiau: Aš turiu 
nuorašą Kuzminsko ,pro memoria“, ku
rią jis surašė apie savo pasikalbėjimus su 
anais sovietų valdininkais. Pro memoria 
Kuzminskas, tarp kita, rašo, kad Ticho
mirov užvedęs kalbą apie pasiuntinybės 
perdavimą, bet jis atsakęs: .... kas liečia
Pasiuntinybės perdavimą, tai labai apgai
lestauju, šiuo klausimu aš visai nesu kom- 
petetingas su Tamsta kalbėtis ir pareikš
ti bet kurią nuomonę, šiuo klausimu Tams 
ta galėtum kalbėtis tik su Ponu Ministru 
Škirpa, kaipo mūsų Pasiuntinybės šefu“.

Kaip matome, 1940 metais puik. Škirpa 
Kuzminskui nebuvo nei „buvęs“ pasiun
tinys, nei ,.pašalintas“, nei iš viso pasyviai 
laikęsis dėl tariamo pasiuntinybės perda
vimo sovietų ambasadai. Be abejojimo, 
pats Škirpa su sovietų ambasados nariais 
nesusitikinėjo.

Aš savo archyve turiu dokumentaciją, 
kaip bolševikas P. Glovackas, į kurio ran
kas pateko URM-ja, bandė surasti tarp 
pasiuntinybės Berlyne tarnautojų žmogų, 
kuris būtų sutikęs nustumti į šalį pasiun
tinį puik. Škirpą ir „perduoti“ rūmus so
vietams, Mačiau, kaip mūsų pasiuntinybę 
keliais atvejais lankė iš Kauno atsiųstas 
subolševikėjęs „eserininkas“ Andrius Bu
lota, kuris ir gyvu žodžiu įkalbinėjo vie
ną kitą pasiuntinybės tarnautoją( tarp jų 
P. Baroną) persimesti į okupanto pusę. 
Bet niekas tos rolės nesiėmė. Nesutiko to 
negarbingo vaidmens imtis ir S. Kuzmins-

Su pagarba
A. Gerutis

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1981 im. 'balandžio 13 (d. {Nr. 15 ,(1554)

LI ETŲ VIS
LITHUANIAN

WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain 

by the Lithuanian House (Ltd.
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

Tel. 01.727 2470
Registered as a Newspaper at the Post 

Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir Lietuvių Namų Ako. Bendrovė.
Prenumeratos kaina metams 15 sva
rų, pusei metų 8 sv. (kitų kraštų prenu

meratoriai moka pagal Britanijos svaro 
kursą).

Kronika
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KALENDORIUS 1981 M.
IV. 19. Margučių ir kepuraičių varžybos, 
121 Middleton Rd. Manchester 8.
V. 9. Motinos dienos minėjimas Buerger- 
hous'o salėje, Huettenfeld, Vokietijoje.
V. 9. Motinos dienos minėjimas, 18.00 vai. 
30 Bentinok Rd. Nottingham.
V. 9. Pavasario balius, 20.00 vai., 2 Lad- 
roke Gdns., London Wil 2PT.
V. 24. Pavasario Sąskrydis, Headley Park, 
Hampshire;
VI. 5-8. VI Baltistikos Konferencija Skan
dinavijoje Stockholm.
VI. 14. Paibaltiečių pamaldos, 14.30 vai-, 
St Martin'-in-the-Fields Trafalgar Sq. 
London.
VI. 20. DBLKB Suvažiavimas ir Tautos 
1941 m. Sukilimo Minėjimas 30 Bentinck 
Rd., Nottingham.
VII. 3-5 Vasario 16 d. Gimnazijos buv. 
mokinių suvažiavimas, Huettenfeld, Vo
kietija.
VII. 25-VIII. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley Park, Hampshire.
VII. 26-VIII. 2. VLJS Stovykla, Romuva, 
Huettenfeld, Vokietija.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de MontviMar- 
genne, Chantilly-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.

DBLS SUVAŽIAVIMAS
DBLS Suvažiavimas, įvykęs balandžio 

4-5 d.d., perrinko į Centro Valdybą ligšiol 
buvusius Valdybos narius, kurie turėjo 
rotacine tvarka pasitraukti, bet turėjo tei
sę vėl kandidatuoti.

Tokiu būdu buvo išrinkti A. Vilčinskas 
ir B. Butrimas. Taip pat buvo perrinktas 
S. Nenortas, prieš suvažiavimą pareiškęs 
norą pasitraukti.

Kiti Centro Valdybos nariai yra: Z. Ju
ras, J. Alkis, K. Tamošiūnas ir R. Šova.

Suvažiavimo aprašymas bus atspaus
dintas ateinančią savaitę.

DBLS TARYBA
Tarybos prezidiumas pasiskirstė parei

gomis sekančiai:
Pirm. A. Bučys, vicepirm. K. Bivainis, 

sekr. J. Levinslkas, nariai: V. Kupstys ir 
J. Podivoiskis.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
D. Jelinskas — 3 sv.
Manchesterio lietuviai per DBLS sky

riaus suruoštą Vasario 16 d. minėjimą 
paaukojo Tautos Fondui: A. Miliūnas — 
20 sv., V. Paulauskas, S. Lauruvėnas, J. 
Naujokas. K. Narbutas ir P. Podvoiskis 
— po 5 sv. Kiti paaukojo mažesnėmis su
momis. Iš viso surinkta 81 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

DBLS Ketteringo - Corby skyrius-—4 sv. 
Ačiū.

AUKOS SPAUDAI PAREMTI
E. A. Gasperas — 10.00 sv., St. Janavi

čius — 6.00 sv., J. Levinskas — 5.00 sv. 
J. Dimša, P. Bradulskis, P. Šarūnas ii- J. 
Česukėnas — po 2.50 sv., P. Ramaitis — 
1.00 sv. ir P. Popika — 0.50 sv.

Ačiū.
PADĖKA

Mane ištikus akių ligai (gliukoma), 
mane finansiniai parėmė DBLS-ga; taip
gi mane parėmė Balfas dr. Kęstutis Kėb- 
lys, dr. Petras ir Laima Žliobos ir sesuo 
M. Augusta kartu su ukmergiškiais ir ki 
tais mano eilėr. prieteliais Amerikoje.

Esu visiems didžiai dėkingas. Tai ypač 
didelė moralinė parama, kuri padės man 
išsivaduoti iš dalinio akių užtemimo.

Su didžia padėka ir nuoširdumu pasilie
ku Jūsų

Vladas šlaitas
Londonas 6.4.1981

MIRĖ V. CILCIUS

Vasario 22 d. Treliske ligoninėje, Tru
ro, Cornwall, vėžio liga mirė Vladas CiL 
cius. Jo palaikai buvo sudeginti Pennount 
Krematoriume.

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 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
manę.

Londonas
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS
Lietuvių bažnyčioje Londone Did. ket

virtadienį — balandžio 16 d. pamaldos 
įvyks 8 vai. vakare.

Did. penktadienį — 3 vai. Kun. A. Ge- 
ryba pradės išpažinčių klausyti 2 vai. ir 
pamaldų metu pasakys pamokslą.

Did. šeštadienį pamaldos bus 7 vai. va
kare.

Velykų rytą Prisikėlimo pamaldos pra
sidės 8 vai. Suma bus 11 vai.

Velykų II-ją dieną šv. Mišios bus 11 vai.

SVEČIAS IŠ JAV
Kun. Vytautas Palubinskas, Lietuvių 

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Paterso- 
ne, N.J., administratorius, atvyks į Lon
doną balandžio 20 d. ir pavaduos kun. J. 
Sakevičių iš eilės tris sekmadienius (bal. 
26, gegužės 3 ir 10 d.). Gi kun. Sakevičius 
išvyksta į Romą bal. 21 d. dalyvauti vi
suotiniame Marijonų vienuolijos suvažia
vime, kuris užtruks 3-4 savaites.

Prašoma pasinaudoti svečio patarnavi
mu.

TRADICINIS MARGUČIŲ BALIUS
Šeštadienį balandžio 25 d., 7-30 vai. va

karo Sporto ir Socialinio -klubo salėje, 
345A Victoria Par Road London E9., Lon
dono Moterų šventos Onos Draugijos val
dyba rengia savo tradicinį Margučių ba
lių.

Veiks baras, užkandžių bufetas, bus pre 
mijuojami margučiai. Šokiams gros gera 
kapela.

Visi londoniečiai laukiami Margučių ba
liuje.

„DAINAVOS“ PAVASARIO BALIUS
Tradicinis „Dainavos“ Pavasario balius 

įvyks gegužės 9 d., 8 vai. vak., Lietuvių 
Namuose, 2 Ladbroke Gardens, W.11.

Gros smagi muzika, bus turtinga lote
rija ir lietuviškas bufetas.

Maloniai kviečiame visus -atsilankyti. 
Įėjimas 1 sv. Staliukus galima užsisakyti 
tel. 727-2470. Dainavietės

Bradfordas
MIRĖ AUG. CEBATARIUNAS

Po širdies smūgio, paralyžo ir 4 ilgų mė
nesių kančių Bierley ligoninėje, kovo 2.6 
d. mirė Augustas Čebatariūnas, aprūpin
tas Švč. Sakramentu.

Augustas gimė 1908 m. rugpjūčio 28 d. 
Dvarykčio km., Dūkšto v., Švenčionėlių 

a.pskr. Baigęs mokyklą ir pasimokęs miš
kininkystės, ėjo vyr. eigulio pareigas 
Dūkšto girininkijoe. Palaikė ryšius su 
vilniečiais, atsidūrė S. Rusijoje, bet iš ten 
pabėgo. Karo metu gyveno Hartenholme 
(Kr. Segeberg) ir dirbo vokiečių pramo
nėje. 1946 m. vasarą atsidūrė Eutino sto
vykloje ir metus laiko buvo policininku 
1947 m. rudeni emigravo į Angliją, dirbo 
žemės ūkyje ir 1951 m. kovo 9 d. apsigy
veno Bradforde, dirbdamas tekstilėje ir 
kitur. Po kelerių metų vedė Katariną Kul- 
bicką, įsigijo Shipley namus ir atliekamu 
metu drožinėjo iš medžio vykusius meno 
kūrinėlius.

Buvo karštas patriotas, rėmė lietuvišką 

spaudą, nors nesiveržė į visuomeninę veik
lą. Jo namai buvo visiems atviri. Kiekvie
ną vaišino, sielojosi Lietuvos ■ reikalais, 
lankė ligonius, dalyvavo didesniuose pa
rengimuose. Išėjęs į pensininkus, nesėdė
jo sudėjęs rankų — skaitė knygas, droži
nėjo, ėjo į gamtą, į šilus, kur senu papra
timu rinko grybus.

Balandžio 1 d. šv. Oonos bažn. gedulin
gų Mišių susirinko gražus būrelis jo dirau 
gų ir pažįstamų. Po Libera giesmės kun. 
J. Kuzminckis iškėlė velionio sunkaus gy
venimo užgrūdintą charakterį, gilų patrio 
tizmą ir pasitikėjimą Dievo Apvaizda. Ga
le perskaitė rankraštyje likusį „Už laisvę, 
žuvusio testamento mums ištrauką: „Tau 
palikau krauju rašytą testamentą, kurį 
privalai šventai įgyvendinti, vykdydamas 
mano valią... Tu privalai būti tikruoju 
lietuviu, kurio nepalaužiama valia, gry
na sąžinė, veiklus protas yra skirtas mū
sų tautos didybei ir garbei pakelti. Gilus 
patriotizmas, lietuviška dvasia, nuošir
dus darbas ir atkaklus lietuviškumo gyni
mas turi tavo žygius lydėti.“

Liūdnai eisenai pasiekus W. Bowling 
kapines, a.a. Augusto palaikai buvo palai
doti prie gero draugo Kazio Jakučio ka
po. Po religinių apeigų visi susirinko Vy
čio klube, kur našlės Katarinos surengtų 
vaišių metu buvo gražiai paminėtas velio
nio asmuo ir gyvenimas.

Amžiną atilsį, taurusis lietuvi; „Tau
ta kovoja lemtingąją kovą. Nepamirški
me, kad kiekvienas kraujo lašas, pralie
tas už laisvę, yra už auksą brangesnis, 
nes jis gyvuos per amžius.“ J. K.

Corby
MIRĖ V. DAUGINTIS

Balandžio 2 d. palaidotas Vacys Dau
gintis, (65 m. amžiaus) kilęs iš Viekšnių 
m. Mažeikių apsk. po karo gyvenęs Coriby- 
je ir dirbęs metalo fabrike. V. Daugintis 
ankstyvesniais metais buvo Corby sk. val
dybos nariu ir skaitė „Europos Lietuvi“.

Paliko liūdinčią dukterį, kuri gyvena 
Nottinghame.

Gloucesteris
METINIS SUSIRINKIMAS

Balandžio 25., šeštadienį, 2.30 vai., 37 
Midland Road ukrainiečių klubo patalpo
se. Gloucesterio-Stroudo DBLS skyrius 
kviečia metinį narių susirinkimą. Bus 
renkama nauja skyriaus valdyba ir svars
tomi skyriaus einamieji reikalai. Taip 
bus pranešta iš Londono metinio Suvažia
vimo. Prašome skyriaus narius ir nena- 
rius dalyvauti.

J. 'Vilimhs (Skyriaus Valdybos vardu

Mancliesteris
SUSIRINKIMAS

Parvažiavę iš DBLS-gos suvažiavimo 
p. V. Kupstys ir A. Jaloveckas balandžio 
25 d., šeštadienį, 6 vai., Lietuvių klubo pa
talpose padarys pranešimą. Kviečiame 
kuo daugiau atvykti ir išklausyti prane
šimo. Skyriaus Valdyba

MARGUČIŲ BALIUS
Manchesterio lietuvių klubas Velykų 

pirmą dieną rengia gražiausių margučių 
ir kepuraičių varžybas. Laimėjusieji var
žybas bus premijuojami.

Kviečiame visus klubo narius dalyvauti 
varžybose ir atsinešti margučių ir kepu
raičių.

Klubo Valdyba

FILATELISTŲ DRAUGIJA („VILNIUS“
Lietuviams filatelistams yra primena

ma kad ateinantis Draugijos susirinkimas 
įvyks balandžio mėn. 25 d. 2 vai. p.p. 
Mančesterio lietuvių klube.

Vokietijos pašto ženklai yra dienotvar
kėje ir visi filatelistai yra kviečiami šia
me susirinkime dalyvauti.

K. BENDRIJOS PIETUS
Kovo 29 d. M.L. K. Bendrija surengė M. 

lietuvių klube velykinių rekolekcijų pro
ga, kurias pravedė St. Chad's bažnyčio
je iš Bradifordo atvykęs kun. J. Kuzmic
kis, bendrus pietus — polbūvį. Dalyvavo 
du kunigai ir 30 žmonių.

Pobūvi atidarė ir pravedė B-jos sekr. 
A. Jaloveckas. Stalus su sočiu pietų mais
tu, kurį paruošė L. PodvoiSkienė ir R. Na
vickienė, padedant P. Podvoiskiui ir ki
toms moterims, palaimino svečias kun. J. 
Kuzmickis.

Besivaišinant žodį tarė B-jos sekr. A. 
Jaloveckas, kuris padėkojo svečiui kun. 
J. Kuzmickiui už atsilankymą Mančeste
ryje ir dalyvavimą pietų pobūvyje. Dar 
kalbėjo 1. klubo pirm. V. Kupstys, kun. 
J. Kuzmickis, kuris padėkojo bendrijai už 
priėmimą ir vaišes, kan. V. Kamaitis, ku
ris pažymėjo, kad ši diena yra rekolekci
jų diena ir mums didelė priešvelykinė 
šventė, ir DBLS Boltono skyr. pirm. H. 
Vainys.

Po sveikinimų ir kalbų vyko gyvi pa
šnekesiai ir pasižmonėjimas prie vaišių 
stalo ir klubo bare. Tik sulaukus vėlaus 
vakaro skirstėsi namo.

Visi dalyviai dėkingi pobūvio šeiminin
kams už gardžius pietus ir gražią progą 
pasižmonėti. A. P-kis

Nottinghamas
MOTINOS DIENOS (MINĖJIMAS

Nottinighamo Moterų Draugija ruošia 
Motinos minėjimą, kuris įvyks šeštadienį, 
gegužės 9 d., 6 vai. vak. Ukrainiečių klu
be, 30 Bentinck Rd., Nottingham.

Bus įdomi programa, gros puikus or
kestras, veiks turtinga loterija ir t.t.

Kviečiame visus tautiečius iš arti ir to
li dalyvauti.

Moterų draugijos valdyba

Liet. Sodyba
MARGUČIŲ VARŽYBOS

Velykų sekmadienį, balandžio 19 d., So
dybos skyrius kviečia jaunimą dalyvauti 
margučių varžybose. Prašome pristatyti 
tik po vieną margutį. Premijos teikiamos 
5 vai., po pietų.

Geros sėkmės!
Sk. Valdyba

Belgija
NAUJA PLOKŠTELĖ

Kovo gale mus pasiekė žinia, kad Olan
dijoje „Speel“ firma išleido Bronės Spies- 
Gailiutės ilgo grojimo plokštelę. Tuoj pat 
susitikau su daininke jos namuose Moelin 
gen miestely, prie Olandijos sienos. Ište
kėjusi už olando, Bronė Spies natūraliai 
palaiko ryšius su abiems kraštais, kalbė
dama nederlandų kalbą.

Plokštelė neturi kito pavadinimo — vien 
tik dainininkės vardas ir pavardė. Virše
lyje — skrendantys du paukščiai ir stili
zuotos tulpės piešinys. Bronė Spies norė
jo pavadinti savo darbo vaisių „vai lėki
te dainos iš vargo nupintos...“ Bet... ,,kas 
supras?“ — pasakė. Iš tikrųjų, kas supras 
kibk įtemto darbo, kiek sunkiai sutaupy
tų centų, įdėtų į tą plokštelę, kad ji tap
tų prieinama pirkėjui ir paliktų kaip lie
čiamas prisiminimas, jog Belgijoje gyve
no lietuvė moteris, kuri ilki įpusėjusio am
žiaus mokėsi, važinėjo ir dirbo lietuvių 
dainai.

(Plokštelės turinyje: pirmoje pusėje — 
šešios tradicinės eiltuvių liaudies dainos 
ir dvi sukurtos. Tai „Mano pasaulis Lietu 
va“ A. Raudonikio, ir ,,Vaivos daina“ V. 
Klovos. Antroje pusėje — klasiniai daly
kai: Fr. Schuberto „An die musik“, „Im 
Abend ort“, „Erntelied“, R. Schumano 
„Widmun.g“, H. Moellerio „Laest sich 
amor bei euh schauen“, ir belgų kompozi
toriaus C. Franco „Panis angelicus“, — 
ir užbaigai nederlandų kalba flamų liau
dies daina „Baladė“ (K. Candael).

Visas dainas pianu palydi Aurelia Olow- 
nia, iš Liege konservatorijos.

Sveikiname ponią Bronę Spies, ir lin
kime, kad jos įdainuotos dainos nulėktų 
iš kaimo į kaimą, pas jaunus ir senus.

Užsisakyti galima pas autorę

Mme B. Spies 46 Dorpstr Moelingen 
3799 Belgie arba pas bendruomenės pir
mininkę

Mme St. Baltus 39, Rue Gr. Champs 
Lambermont 4852 Belgique.

Vokietijoje pas
Herr Eric Hoffmann 154, Schlagibaumer 

str. Solingen 5650 Tel. 021 22-55040 ir pas 
Pastorių J. Urdžė 400 Annaberger str., 
Bonn-Bad Godesberg 53.

Kaina: 25 DM St. Baltus

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Nauji 1981/82 mokslo metai gimnazijo- 
prasideda rugpjūčio mėn. 31 d. Kaip ki
tais metais, taip ir dabar, keli mokytojai 
išvyksta. Todėl nuo mokslo metų pradžios 
gimnazijai reikia lietuvių kalbos ir lite
ratūros, fizikos, chemijos ir sporto moky
tojų, mergaičių bendrabučio vedėjos ir 
berniukų bendrabučio vedėjo padėjėjo.

Norintieji gimnazijoje dirbti, prašomi 
tuojau siųsti gimnazijos direktoriui pa
reiškimus, nurodant išeitą mokslą, peda
goginį patyrimą ir pridedant trumpą gy
venimo aprašymą bei išeito mokslo doku
mentų kopijas. Bendrabučio vedėja ar ve
dėjo padėjėju gali būti asmenys, turi pe
dagoginį, psichologinį ar socialinio darbo 
(social worker) pasiruošimą.

Atlyginimai finansuojami vokiečių val
džios. Jie šiais metais žymiai padidinti. 
Pragyvenimas pas mus pigus. Rašyti šiuo 
adresu: Privates Litauisches Gymnasium, 
Schloss Rennhof, 6840 Lampertheim 4.

Vasario 16 gimnazijos mokiniai ir tėvai, 
iš viso 35 asmenys, daro Velykų atostogų 
metu ekskursiją į Romą. Kelionėje išbus 
8 dienas. Apžiūrės Romos įžymybes, mu
ziejus, dalyvaus šv. Tėvo audiencijoje, o 
Velykų rytą — šv. Mišiose šv. Petro ba
zilikoje ir palaiminime uiibi et orbi. Taip 
pat aplankys Pompėjų, Neapolį ir Capri 
salą.

JAUNIMO S-GOS SUVAŽIAVIMAS
VLJS — Valdyba kviečia lietuvišką jau

nimą į tradicinį Sąjungos suvažiavimą, 
kuris įvyks nuo 1981 m. balandžio mėn. 
30 d. iki gegužės mėn. 3 d. Vasario 16- 
osios gimnazijoje, Huettenfelde.

PROGRAMA:

ketvirtadienį, balandžio mėn. 30 d.:
20.00 vai. Susipažinimo vakaras resto

rane „Seefeld“.
penktadienį, gegužės mėn. 1 d.:

9.30 vai. Registracija ir pasiruošimas 
„Mašinų varžybom“.

14.00 vai. ,,Mašinų varžybos“.
20.00 vai Laužas ir varžybų laimėtojų 

premijavimas.
šeštadienį, gegužės mėn. 2 d.:

10.00 vai. Kun. A. Rubiko (Memmingen) 
paskaita tema: „Meilė“.

14.30 vai. Inž. Alfredo Luco (Stutgart) 
referatas tema: „VLJ-Sąjungos veikla“.

16.00 vai. Vas. 16-osios gimnazijos moki
nių simpoziumas tema: „Lietuvių jauni
mo problemos“.

20.00 vai. Talentų vakaras. 
Sekmadienį, gegužės mėn. 3 d.:

10.00 vai. Suvažiavimo uždarymas.
11.15 vai. Pamaldos.

Registracija: iki balandžio mėn. 16 d. šiuo 
adresu:

Kernas žaliukas
Box 39
Seestr. 63
6904 Eppelheim
Tel.: 06221 - 66571

ROMO ŠILERIO VEIKLA
Frankfurte gyvenąs Romas Šileris, 

Amerikoje leidžiamo laikraščio „Laisvė“ 
bendradarbis ir vilniškės „Tėviškės“ d-jos 
kolaborantas, savo leidžiamo biuletenio 
naujausiame numeryje (Nr. 2, 1981 m.) 
puola DBLS valdybos narius, kurie „su
sidraugavo su Vidurio Europos Federalis- 
tų grupe“.

Kitoje vietoje biuletenio redaktorius, 
pasiremdamas „Tiesos“ informacijomis, 
pristato Lietuvos laisvės kovotoją Vladą 
šakalį kaip kriminalinį nusikaltėlį.

Nesistebėkit, kad Šiferiui nepatinka kai 
kurių Londono lietuvių dalyvavimas an- 
tisovietinėje ir antinacistinėje federalistų 
organizacijoje. Juk feder.alistų laikraštis 
kol buvo leidžiamas pasisakydavo prieš 
sovietų ir nacių imperializmą. O Romas 
Šileris savo biuletenyje pasirinko rekla
muoti netik liet, komunistų „Laisvę“ ir 
Memellanderių „Memeler Dampfboot“, bet 
ir sovietų laikraščių katalogą bei komu
nistų knygyną Vokietijoje.

7 dienos
— Per demonstracijas Kosovo apskri

tyje, Jugoslavijos pietuose, 11 asmenų, jų 
tarpe du saugumo pareigūnai, buvo už
mušti ir 57 sužeisti. Demonstracijas su
ruošė albanų nacionalistai, kurių 33 buvo 
suimti.

— Belgijos karalius Baudouinas papra
šė buv. finansų ministrą M. Eyskensą su
daryti naują ministrų kabinetą.

— Sovietų invazijos Lenkijon atveju, 
Japonija sutiko imti sankcijų prieš Mask
vą, tuo būdu prisijungiant prie Vakarų 
demokratinių valstybių.

— Pasibaigus Šiaurės Atlanto santravės 
krašto apsaugos ministrų konferencijai 
Bonoje, balandžio 8 d. NATO gen. sekre
torius dr. J. Luns pareiškė, kad santarvės 
(kraštai stebėjo su rimtu dėmesiu Varšu
vos pakto kariuomenės manevrus Lenki
joje ir prie jos sienų. Ministrai svarstė tą 
klausimą, nors jis nebuvo konferencijos 
dienotvarkėje.

,— 3 rumunai gimnastikos treneriai, ku
rie ruošė Rumunijos sportininkus olim
piadai, viešėdami JAV-ibėse paprašė lei
dimo pasilikti.

KAIP VEIKIA EKSPORTO EMBARGO?
Kaip praneša „Adelaide Advertiser*' 

(1981.III.7), Australijos prekyba su Sov. 
Sąjunga padidėjo keturgubai nuo to laiko, 
kai buvo Įvestas embargo žemės ūkio pro
duktų eksportui į Sov. Sąjungą. 1978/79 
m. buvo išvežta už 221 mil. dolerių, o 
1979/80 m. išvežta už 888 milijonų dolerių.

PAVARDŽIŲ ĮSTATYMAS DANIJOJE
Danijos parlamentas priėmė įstatymą, 

pagal kiurį ištekėjusios moterys turės tei
sę pasilaikyti savo mergautinę pavardę. 
Tokių vedybų vaikai galės pasirinkti sau 
motinos ar tėvo pavardę. Jeigu tėvai šiuo 
klausimu negalės susitarti, tai vaikai tu
rės motinos pavardę.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — balandžio 19 d., 12. 30 
vai. — Kristaus Prisikėlimo Mišios.

Rochdalėje — balandžio 19 d., 12.15 vai. 
Išpažintys prieš Mišias.
Boltone — balandžio 20 d., 11 vai. Išpažin 
tys prieš Mišias.
Manchesteryje — balandžio 26 d., 12. 30 
vai.
Nottinghame — Didžiosios Savaitės apei
gos Židinyje: Did. Ketvirtadienį 19 vai., 
Did. Penktadienį 15 vai., Did. šeštadienį 
20 vai., Velykose su procesija 11.15 vai- 
Wolverhamptone — Velykose 17 vai., Šv. 
Petre ir Pauliuje, North St. Sidabrinė mo
terystės sukaktis Jono ir Mafaldos Berta- 
šių.
Birminghame— Velykų II d., balandžio 20 
d., 11 vai., 19 Park Rd., Moseley.
Derby — Velykų II d., 15 vai., Bridge 
Gate.
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