
W X

/ Uctuvos \
I national'11.0 I

LI ETU VIS
Nr. 20 (1559) XXXVLondonas, ,1981 m. gegužės ,18 |d.

Jonas Paulius II
Popiežius Jonas Paulius II yra pirmas 

neitalas, kuris po 455 metų buvo išrinktas 
Romos katalikų Bažnyčios Galva; pirmas 
lenkas, išrinktas popiežium; pirmas po
piežius kilęs iš komunistų valdomo kraš
to, ir pagaliau pirmas popiežius, kuris 
per du metu apkeliavo didelę dalį pasau
lio.

1979 m. birželio mėn. jis aplankė savo 
gimtoji kraštą — Lenkiją, padrąsindamas 
savo tautą kovojančią dėl savo teisių. Be 
to, jis aplankė Ameriką, Dominikos res
publiką, Meksiką, Airiją, Turkiją, Brazi, 
liją, Zaire, Kongo, Ghaną, Vak. Vokieti
ją, Pakistaną, Filipinus, Japoniją, neskai

tant jvairių vietų neramioje Italijoje. Jis 
ruošėsi artimiausiu laiku aplankyti Švei
cariją, o ateinančiais metais — D. Brita
niją.

Visai nebodamas asmeninio saugumo, 
kur bebūtų, jis stengėsi sutikti žmones, 
ėjo į minias, kurios Visur jį entuziastiš
kai sutikdavo. Kiekvienai tautai jis suge
bėjo pasakyti tinkamą žodį. Mokėdamas 
daug svetimų kalbų, jis galėjo visiems su
prantamai išaiškinti jų esamo laiko pro
blemas. Jis sugebėjo sutraukti, kur besi
lankytų, milijonines minias žmonių. Jis 
visur pasirodė tikru liaudies popiežium.

Prieš išrenkant jį 1978 m. spalio 16 d. 
popiežium, kardinolas Karol Wojtyla, 
Krokuvos arkivyskupas, jau buvo Lietu
vos draugas. Kilęs iš tos istorinės vietos 
ir būdamas kaimyninės valstybės sūnus, 
jis rodė ypatingą meilę lietuvių tautai. 
Tą pastebėjo kiekvienas lietuvis, o tokių 
buvo daug, kurie buvo jį sutikę asmeniš
kai, ar buvo priimti audiencijoje. Kiek
viena proga šventasis Tėvas parodydavb 
savo prielankumą Lietuvai. Didžiųjų 
švenčių proga, kaip ir per šių metų Vely
kas, jis viešai tardavo keletą sveikinimo 
žodžių lietuviškai.

Vos prieš du mėnesiu, šv. Kazimiero 
šventės proga lankydamasis Lietuvių 
Koplyčioje šv. Petro Bazilikoje, popiežius 
Jonas Paulius II pasakė: „Maldauju Mer
gelę Mariją, Gailestingumo Motiną, kurią 
taip karštai mylėjo šventasis Kazimieras, 
globoti jus visus. Dievo Motina teužtaria 
jūsų Kolegiją ir visą katalikišką Lietuvą, 
kurią kasdien su meile prisimenu savo 
maldose.“

Jonas Paulius II yra pirmas popiežius 
taip artimas lietuvių tautai. Tą jaučiame 
ne tik mes Vakarų Europoje, bet (spren
džiant iš LKB Kronikų) ir mūsų broliai 
bei seserys tėvynėje.

Todėl visi mes esame giliai sukrėsti ir 
sujaudinti tragišku įvykiu, ir meldžiamės 
Aukščiaustįji kuo greičiau grąžinti Jam 
sveikatą.

NUTEISĖ ESTĄ
„The Times“ pranešė, kad V. 15 Taline 

estų žmogaus teisių gynėjas Tiit Madisson 
buvo nuteistas 4 metams darbo stovyklos 
ir dviem metam tremties.
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ATENTATAS VATIKANE
PASIKĖSINIMAS PRIE POPIEŽIAUS 

GYVYBĘ
Šūviai šv. Petro aikštėje, kurie, sunkiai 

sužeidė popiežių Joną Paulių II, sukrėtė 
visą civilizuotą pasaulį, ypač krikščioniš
kąjį.

Tas įvyko trečiadienį, gegužės 13 d., 
apie 5 vai., kai popiežius bendroje audi- 
jencijoje sveikino maldininkus, susirinku
sius šv. Petro aikštėje, Vatikane, stovėda
mas atvirame automobilyje, kuris lėtai 
judėjo tarp eilėmis sustojusių žmonių. Iš 
minios paleisti šūviai pataikė popiežiui 
į pilvą ir rankas. Sužeistą popiežių įvežė 
į Vatikano kiemą, o iš ten — greitosios 
pagalbos automobiliu — ligoninę.

Tuo pat laiku buvo sunkiai sužeista vie
na amerikietė maldininke ir lengviau su
žeista jauna moteris iš Jamaikos.

Minia sulaikė šaudytoją, kuris esąs ži
nomas Turkijos teroristas Mehmet Ali 
Agca, neseniai pabėgęs iš IStambulo ka
lėjimo, kur buvo pasodintas už laikraščio 
redaktoriaus nužudymą.

Sužinojęs apie pasikėsinimą, į ligoninę 
tuoj atvyko Italijos respublikos preziden
tas Pertini. Iš viso pasaulio pradėjo plauk
ti telegramos, maldaujančios Aukščiausio
jo palaimos sužeistajam popiežiui. Tarp 
pirmųjų telegramų buvo iš D. Britanijos 
karalienės, Amerikos prezidento Reagano, 
kuris pats buvo panašaus atentato auka, 
ir daugelio kitų valstybių galvų bei aukš
tųjų dvasiškių.

Po 5 vai. užsitęsusios operacijos, kuri 
buvo padaryta Gemelli poliklinikoje, Ro
moje, chirurgai pareiškė, kad operacija bu 
vo sėkminga. Popiežius nustojo kraujo, 
bet širdis funksionuoja gerai. Kaip pa
prastai prie panašių operacijų, yra infek
cijos pavojus. Jeigu nebus komplikacijų, 
popiežius turėtų greit pasveikti.
Popiežiui Jonui Pauliui II yra 60 metų 
amžiaus ir jo sveikatos stovis buvo geras.

Vėliau chirurgai pasakė, kad ligoniui 
turės būti padaryta po kelių dienų antra 
operacija.

Turkijos teroristo, norėjusio nužudyti 
popiežių, motyvai nėra žinomi. Pagal Tur
kijos policijos informacijas, jis priklausęs 
,,Pilkojo Vilko“, dešiniųjų ekstremistų or 
ganizaicijai. Bet Italijos policijai per pir
mą tardymą teroristas pasakė: „Aš esu pa
lestinietis. Esu komunistų draugas“.

LENKIJA MELDŽIASI
Pasklidus žiniai apie pasikėsinimą prieš 

popiežiaus gyvybę, Lenkijoje visi teatrai 
ir kinai buvo uždaryti. Milijonai lenkų 
meldėsi bažnyčiose ir po atviru dangum, 
prašydami Dievą grąžinti sveikatą Lenki
jos žymiausiam sūnui.

Tuo pat laiku meldėsi už sunkiai ser
gantį kardinolą S. Wyszynskį.

KNYGŲ PARODA VARŠUVOJE
Varšuvos Aukštoje Technikos mokyklo

je atidaryta knygų paroda, kokios nematė 
joks komunistų valdomas kraštas. Paro
doje galima matyti tokių autorių knygas, 
kaip Aleksandras Solženicynas ir George 
Orwell. Parodos rengėjas M. Chojecki sa
ko, kad valdžia leido jam surengti šią pa
rodą ir pardavinėti kai kurias knygas.

Parodoje taip pat išstatytos knygas, ku
rias M. Chojeckis spausdino nelegalioje 
spaustuvėje. Už tai jis buvo nubaustas 
trims mėnesiams kalėjimo. Jis stebisi, kad 
dabar komunistinė valdžia nedraudžia tų 
knygų rodyti.

MADRIDO DERYBOS
Laukiama, kad Vakarų valstybės pa

siūlys atidėti Europos saugumo ir ben- 
drada.rbi avimo konferenciją, šiuo metu 
posėdžiauj'ančią Madride, 18-kai mėnesių, 
ar net dlviem metams. Po Velykų atostogų 
prasidėjusi konferencija negali pajudėti 
iš vietos, nes delegatai nesutaria dėl ko
munistų siūlomos nusiginklavimo kon
ferencijos, dėl Vakarų valstybių reikala
vimų žmogaus teisių srityje ir dėl Rytų- 
Vakarų dialogo, pradėto 1975 m. Helsin
kyje.

Gegužės 11d. posėdyje Olandijos dele
gacijos pirmininkas Van Dongen, kalbė
damas Europos Bendruomenės vardu, pa
smerkė 30-ties čekų žmogaus teisių vei
kėjų suėmimą praeitą savaitę Prahoje. 
Jis pasakė, kad tie suėmimai dar labiau 
iškelia reikalą tiksliau suformuluoti žmo
gaus teisių paragrafus konferencijos do
kumente.

JAV delegacijos vadovas Max Kampel- 
man pasakė, kad Čekoslovakijos suėmi
mai yra nepakeliamas smūgis Helsinkio 
procesui. Penkių metų laikotarpyje Sov. 
Sąjungos žmogaus teisių veikėjai buvo 
suimami, tremiami ir represuojami. 47 
nariai yra kalėjime ar tremtyje, nemažas 
skaičius žmogaus teisių veikėjų buvo 
teisiama tuo laiku kai Madride posėdžia
vo ši konferencija.

F. MITTERRANT — PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTAS

Gegužės TO d. rinkimuose Prancūzijos 
respublikos prezidentu išrinktas socialis
tas Fracois Mitterrand.

Gimęs 1916 m. spalio 26 d. Charente 
vietovėje, F. Mitterrand prieš pat karą 
baigė teisės mokslus Paryžiaus universi
tete. Mobilizuotas kariuomenėn, 1940 m. 
jis buvo Verduno fronte sužeistas ir paim
tas belaisvėm Po karo gen. de Gaulle pa
kvietė būti ministru belaisvių ir depor
tuotų reikalams. Nuo to laiko jis pradėjo 
domėtis politiniais klausimais ir 1965 m. 
pirmą kartą kandidatavo Respublikos pre
zidento rinkimuose.

ATSISTATYDINO PRANCŪZIJOS 
KABINETAS

Išrinkus naują Respublikos prezidentą, 
min. pirm. Raymond Barre gegužės 13 d. 
atsistatydino. Jo ministrų kabinetase eis 
pareigas dar bent savaitę, kol F. Mitter
rand perims prezidento pareigas.

NUŽUDYTAS VOKIETIJOS MINISTRAS
Frankfurto priemiestyje nežinomas pik- 

tadaris nušovė Hesse provincijos ekono
mikos minister) Herbertą Karry, miegan
tį savo namuose. Piktadaris užlipo laiptais 
.į antrą aukštą ir šovė į miegantį ministrą 
per langą.

Prokuratūros nuomone, nusikaltimą 
įvykdė grupė žmonių, kurią galima skai
tyti teroristų organizacija. Herbert Karry 
buvo žydų kilmės. Jo tėvas karo metu bū
va nacių koncentracijos stovykloje, o jis 
pats buvo darbo stovykloje. Po karo jis 
turėjo sėkmingą tekstilės urmo prekybą.

Panašiomis aplinkybėmis gegužės 1 d. 
Vienoje buvo nužudytas kitas žydų kilmės 
veikėjas Heinz Nittel. Jis buvo nušautas 
prie namų, kai ruošėsi vykti automobiliu į 
Gegužės pirmosios iškilmes.

BRANGESNIS MAISTAS LENKIJOJE
Lenkijos profesinių sąjungų „Solidar- 

nosc“ vadovai perspėjo kad maisto pro
duktų trūkumas Lenkijoje yra nepaken
čiamas. Jie pritarė komunistų partijai, 
kald reikia kainas tokiems maisto produk
tams, kaip pienas, mėsa ir duona pakelti. 
Tie maistoproduktai yra parduodami už 
ketvirtį gamybinės kainos. Todėl jų trūks
ta ir pirkėjai turi valandomis stovėti eilė
je, kol jų gauna, ar tuščiomis nueina na
mo. Dėl tų produktų trūkumo vyksta spe
kuliacija, nuo kurios labai nukenčia dar
bininkai.

Valdžios įstaigoms užregistravus „Kai
mo solidarumo“ sąjunga, ūkininkai pra
dės reikalauti didesnių kainų už parduo
damus žemės ūkio produktus.

SOVIETŲ LĖKTUVO KRATA
Amerikos muitinės tarnautojai patikrino 

Sovietų Aerofloto lėktuvą, pasiruošusį 
skristi iš Dulles aeroporto į Maskvą, ir 
sulaikė įtartiną krovinį. Lėktuvui atskri
dus į Maskvą, Sovietų vyriausybė pareiš
kė protestą dėl padarytos kratos.

Abi pusės sutinka, kad iš Amerikos bu
vo bandoma išvežti Norden Omega naviga
cijos įrengimai ir elektroniniai prietaisai. 
Pagal rusų versiją tie prietaitai būva at
vežti į JAV pataisymui ir gegužės 13 d. 
buvo vežami atgal.

JAV pareigūnai sako, kad prietaisai yra 
sulaikyti patikrinimui, ar įstatymai lei
džia juos išvežti. Rusai apkaltino ameri
kiečius .tarptautiniu terorizmu".

Vėliau Valstybės departamentas pareiš
kė, kad' prietaisai bus grąžinti rusams, jei
gu pasirodys, kad jie turėjo leidimą išvež
ti iš JAV.

LIETUVIAI KALINIAI PAMINĖTI 
P.E.N. SUVAŽIAVIME

Vasario 24-27 d. Kopenhagoje, Danijoje, 
įvykusiame Tarptautinio P.E.N. Klubo de
legatų suvažiavime buvo pranešta apie Vy 
tauto Skuodžio, Gintauto Iešmanto, Povi
lo Pečeliūno, Algirdo Statkevičiaus, Anta
no Terlecko ir Viktoro Petkaus neteisėtą 
nuteisimą ir kalinimą. Pasaulinės rašyto
jų draugijos „Kalinamų rašytojų komite
to“ pranešime rašoma, kad Škotijos ir 
JAV-ių P.E.N. centrai priėmė Viktorą Pet
kų savo „garbės nariu“. Komitetas rūpi
nasi ne tik grožinės literatūros autoriais, 
bet ir žurnalistais, įskaitant savilaidinin- 
kus. Komiteto pirmininkas nušvietė dr. 
Statkevičiaus kančias psichatrinėje ligoni
nėje. Suvažiavime egzilų P.E.N. centrą at
stovavo prof. Algirdas Landsbergis. ELTA

KALBĖJO POPIEŽIUS
Sekmadienį, gegužės 17 d. Šv. Petro 

aikštėje, Romoje, maldininkai girdėjo per 
garsiakalbius .popiežiaus žodžius, ligoninė
je įrašytus į maginetono juostą. Popiežius, 
kalbėdamas normaliu balsu, siuntė palai
minimą visiems, kas meldėsi už rjiį, ir pa
sakė, kad jis atleidžia tam, kuris kėsinosi 
jį nužudyti.

SUNKUMAMS VGALO 
NESIMATO

Prez. Reagano administracijos nutari
mas nutraukti grūdų eksporto į Sov. Są
jungą draudimą, Vakarų spaudoje susilau
kė komentarų ne tik apie to sprendimo 
įpriėžastis, bet ir apskritai apie sovietų 
žemės ūkio produkcijos sunkumus.

To draudimo atšaukimas šiek tiek pa
lengvins sovietų maitinimosi reikalus, bet 
neišpręs visų problemų. Vakarų eksper
tai apskaičiuoja, kad Sov. Rusija iki metų 
pabaigos norės bent 5 mil. tonų grūdų 
importus iš JAV padidinti. Tačiau trūku
mas mėsos ir pieno produktų tęsis dar il
gus metus. Svarbiausios priežastys tų ne
sibaigiančių bėdų glūdi kolektyvinių ūkių 
betvarkėj. Vien dėl blogo i'šdžicvinimo, 
transporto ir stokos gerų sandėlių, kolū
kiečiai praranda daug deriiaus. Net ir 
geriausiais metais sovietai turėjo impor- 
tuotis grūdų iš užsienio.

Sovietų „Ekonomijos klausimų“ žurna
le rašoma, kad dėl netinkamo derliaus nu
ėmimo ir vagysčių, nustojama apie 30% 
grūdų, kas sudaro beveik 40 mil. tonų. 
Pernai buvo įsivežta 35 mil. tonų. Be to, 
apskaičiuota, kad laike kombainais der
liaus nuėmimo ir transporto į sandėlius, 
prarasta 28 mil. tonų grūdų (15%).

1966-76 m. žemės ūkio pagerinimui so
vietai skyrė milžiniškas rublių sumas 
(213 bil.), o tai sudaro du trečdalius visų 
pinigų, investuotų Sov. Rusijos žemės ūkio 
istorijoje. Per tą dešimtmetį reikalai pa
gerėjo. Derlius padidėjo 40% ir žemės 
ūkio produkcija pakilo 58%. Tačiau padi
dėjo ir bereikalingi.eikvojimai ir produk
cijos išlaidos: grūdų — 45%, jautienos — 
47%, avienos — 60% ir vilnų — 70%. 
Maisto kainų pastovumui išlaikyti, vals
tybės primokėjiimai pašoko iki 30 bil. rub
lių.

Sovietų ekonomistas 1. Buzdalovas tei
gia, kad milžiniškos investacijos žemės 
ūkyje neatneš norimų rezultatų, nes vals 
tybiniuose ir kolektyviniuose ūkiuose ma
ža kreipiama dėmesio į pelningumą, ko
kybę ir našumą.

Vakaruose jau senai žinoma, kad to ne
sugebėjimo priežastis yra pačioje kolek
tyvinių ūkių sistemoje. Paskutiniu metu 
sovietai patys tai patvirtino. Pvz., kolūkio 
karvė oficialiai „suėda“ 3-4 kartus dau
giau už privačiai laikomąją. Taip pat sa
koma kad kolūkiečiai transporte kažkur 
praranda 15% mineralinių trąšų, o taip 
pat sėklai sunaudoja apie 7 kartus dau
giau grūdų, kaip amerikiečių ūkininkai. 
Vienas juokdarys yra pasakęs: „Jie ne tik 
pasisėja, bet dar ir samagono išsivaro.“

Kai praėjusiais metais JAV pradėjo tą 
savo eksporto draudimą, sovietų valdžia 
ėmė skatinti privačią iniciatyvą ūkyje, ir 
tikėjosi produkcijos padidėjimo. Anks
čiau kolūkietis galėjo turėti vieną karvę 
ir kiaulę su paršiuku, iš kurių buvo lei
džiama penėti tik du, ir 10 avelių ar ožkų. 
Tie nuostatai jau atšaukti. Dabar ragina
ma daugiau gyvulių privačiai auginti, su
darant mėsos pristatymo kontraktus su 
valstybiniais ūkiais. Be to, valdžia duoda 
paskolos pašarų atsargoms sudaryti, nes 
dėl pašarų stokos pieno produkcija suma
žėjo.

Nežiūrint visų tų priemonių, maisto 
trūkumo pabaigos nesimato. Sovietų val
džia pradeda rimčiau tuo rūpintis, nes ir 
Lenkijos pavyzdys rodo, kad žmonės pa
galiau pritrūksta kantrybės veržtis pilvus. 
Ne tik nesugebėjimas tvarkyti, entuziaz
mo stoka, bet, žinoma, alkoholizmas ir va
gystės taip pat nepadeda išbristi iš esa
mosios padėties.

Labai šaltas balandžio mėnesio oras jau 
pakenkė būsimajams derliui. Tačiau, jei
gu ir geras būtų derlius, sovietams vis 
tiek mažiausia dar reikia įsivežti iki 25 
mil, tonų grūdų.

Nuo 1977 m. rusai valgo mažiau mėsos. 
Tais metais mėsos suvartojimo vidurkis 
dar skaitėsi 125 svarai mėsos metams. 
Pažadai, kad greit tos mėsos vidurkis bus 
180 svarų, kaip iki šiol visi duomenys ro
do, dar ilgai nebus įvykdyti.

NAUJAS PUOLIMAS PRIEŠ 
SOLIDARUMĄ

Gegužės 12 d. sovietų dienraštis „Prav- 
da“ pradėjo naują puolimą prieš Lenki
jos profesines sąjungas ir jų patarėjus 
iš disidentų pusės, Maskvos laikraštis 
kaltina „Solidarumą“ dėl maisto Lenki
joje trūkumo ir dėl betvarkės krašto ūky 
je. Priešingai ankstyvesniems aiškini
mams, „Pravda“ dabar sako, kad Lenki
jos komunistų partija daro ką gali, kad 
stabilizavus krašto padėtį.

A S A UJL YJE
— Ilgai užsitęsusi Kinijos šiaurės rajo

nuose sausra pridarė daug nuostolių. Apie 
100 mil. žmonių gresia badas. Tai ilgiausia 
sausra šiame šimtmetyje.

— B.L. Jaguaro fabrikai, kuriuose dir
ba 8.000 darbininkų, kas mėnesį duoda. 2 
mil. svarų nuostolio. Praėjusiais metais 
iš viso buvo 20 mil. nuostolio. Dabar vyks
ta derybos su profesinėm sąjungom, ir 
norima dar sumažinti darbininkų skaičit), 
nors šiais metais jau buvo atleista 2.000.

— Egiptas, Izraelis ir JAV tarsis dėl su- 
darymO'S tarptautinio kariuomenės kon
tingento taikai Sinojaus rajone palaikyti.

— Ispanijos kariuomenės vadai nerimau 
ja, nes krašte nesimato galo terorizmui. 
Po nužudytojo generolo laidotuvių, susi
rinkę kariuomenės štabe Madride, jie vėl 
kėlė valdžios perėmimo klausimą.

— Gennadi Roždestvensky, BBC simfo
ninio orkestro dirigentas, apdovanotas 
Sovietų Raudonosios vėliavos ordinu.

— Prancūzija planuoja apginkluoti ša
šo kariuomenę nauju taktiniu branduoli
niu ginklu.

— Britų konsultantai paruoš projektą 
ir prižiūrės Bagdado, Irako sostinės, po
žeminio transporto statybą.

— Jugoslavijoj paskiria komisija, kuri 
ištirs priežastis, kurios sukėlė riaušes al- 
bani'škai kalbančioje Kosovo provincijo
je — 9 žmonės žuvo ir daug buvo sužeistų.

— Thailand© karalius Bumibol amnes
tavo karininkus, kurie bandė pašalinti iš 
valdžios min. pirm. Tinsulanondą.

— Įstaigų tarnautojų streikas Švedijoje 
privedė prie vyriausybės krizės.

— Prez. Sadato patvarkymu, nuo se
kančio mėn. Egipte bus pakelti atlygini
mai. Krašto biudžetui tas pakėlimas kai
nuos 333 mil. svarų. Mažiausiai uždirban
tieji (apie 20 sv. mėn.) gaus iki 50% dau
giau. Labiausiai pasinaudos valstybiniai 
tarnautojai, kurie vidutiniškai uždirba 
apie 100 sv. mėn. (jiems pakelta apie 20 
sv.). Pensijos taip pat bus 10% padidin
tos.

— Kenijoje jau nuo seno veikia vadi
namieji „šiltos“ partizanai, kurie nori ne
priklausomybės 200.000 somaliečių apgy
ventai provicijai. Dabar jų įgaliotiniai va
žinėja pa arabų kraštus ir renka aukas 
laisvinimo kovai.

— Iranas planuoja padidinti naftos eks
portą iki 2.5 mil. statinių į dieną. Pinigai 
reikalingi 20 bil. sv. biudžeto balansui 
suvesti. Abejojama, ar tai pavyks, nes 
vylks tant karui daug naftos pramonės 
įrengimų subomborduota.

— Didžiausia P. Afrikos juodukų nepri
klausoma profsąjungų federacija, turinti 
apie 60.000 narių, pareikalavo 1.40 sv. į 
vai. mažiausio atlyginimo (dvigubai dau
giau, negu dabar yra) ir įspėjo, kad nau
jai valdžios siūlomosios reformos gali tik 
sukelti naujus neramumus.

— Prez. Reagano administracija ketina 
peržiūrėti vad. Informacijos laisvės ak
tą kurio paskiri asmenys turi teisę pasi
naudoti valstybiniais dokumentais, kurie 
viešai nėra skelbiami.

— JAV ruošiasi atnaujinti Guatemala! 
karinę pagalbą, kuri Carterio laikais bu
vo nutraukta, nes krašto karinis režimas 
pasireiškė savo žiaurumais. Komunistų 
remiami partizanai Centrinėje Amerikoje 
amerikiečiams kelia daug rūpesčio.

— Čekoslovakijoje suimti buv. 1968 m. 
užsienio reikalų ministeris Hajek ir kiti 
7 disidentai. Jie anksčiau buvo pasirašę 
vad. Chartą 77. I'š viso suimta daugiau 
kaip 30 asmenų.

— Balandžio mėn. V. Vokietijos produk
cija sumažėjo 3.5%. Markės vertė pama
žu krinta.

— Per šių metų pirmąjį ketvirtį D. Bri
tanijoje alaus išgerta 17.3% mažiau, negu 
praėjusiais metais.

— Bermudoj, britų kolonijoj, keturių 
savaičių streikas baigėsi administracijos 
tarnautojų ir ligoninių personalo pergale.

— Garsusis Londono Old Vic teatras už
darytas gegužės 16 d.

— Zimbabvės finansų ministeris pareiš
kė, kad 20.5 mil. svarų vertės valstybiniai 
lakštai nebus atmokėti. Tie lakštai buvo 
išleisti buvusios baltųjų vyriausybės ko
vai su partizanais remti.

— Birželio 30 d. Izraelyje bus rinkimai. 
Savo priešrinkiminėse kalbose ir nepri
klausomybės dienos proga, min. pirm. 
Beginąs smarkiai puolė vokiečių kanclerį 
Schmidtą, kuris yra pasisakęs už palesti
niečių teises, 1960 m., kai vokiečiai atida
rė savo ambasadą Izraelyje, Beginąs vado
vavo tai grupei, kuri kėlė didžiausią pro- 
testą.

— Pietų Korėjoj gaminti ,,Pony“ mode
lio automobiliai D. Britanijos rinkoje pa
sirodys šių metų pabaigoje.

— Britų mokesčių įstaiga 1981-82 me
tams išsiuntinėjo apie 10% klaidingų mo
kesčių kodų.

1
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Mūsų Ganytojas
„Meldžiu Aukščiausiąjį padaryti 

mane Jūsų tarnu, mokytoju ir vado
vu pagal Gerojo Ganytojo pavyzdį".

Vysk. A. Deksnys 1969.VIII.8.

Keleri metai prieš nepriklausomos Lie
tuvos saulėleidį Jurbarko didžiulę para
piją vizitavo Kauno Arkivyskupas Metro
politas Juozapas Skvireckas — šv. Rašto 
vertėjas, Kun. Seminarijos profesorius, 
autoritetingas ir užsidaręs Bažnyčios dig
nitorius.

Buvau jaunutis ir sėdėjau prie gausiais 
patiekalais apkrauto stalo šalia ganbingo-
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg

J. Kuzmickis 
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii  ̂
jo Ganytojo, klebono — kelių knygų ver
tėjo kan. J. Bikino ir krūvos pagyvenusių 

-bei energija trykštančių jaunų kunigų. 
Visi nuščiuvę tylėjo, laukdami, ką pasa
kys Arkivyskupas Metropolitas. Jis gi, ne
būdamas kalbus, nuleidęs galvą knibinė
jo patiekalus ir nieko nesakė.

Kažką tarstelėjo kunigų vyriausiasis, 
Raseinių dekanas. Arkivyskupui, matyt, 
tylos sulaužymas nepatiko, ir kažką ne
kantriai užkirto. Mėgino prabilti kažkuris 
kitas, — ir jis buvo nutildytas.

Pietų stalą užgulė sunki tyla. Visi sė
dėjo nuleidę galvas. Pagarba, baimė, no
ras išsisakyti ir nuostabi garbingo Svečio 
atoveika sklendeno nejaukiu debesėliu.

Laikai pasikeitė. Tremtyje mūsų vysku
pai liko be katedrų, kunigai — ibe didelių 
parapijų. Karo siausmas, Lietuvos paver
gimas, beteisio tremtinio nužmoginimas, 
skurdas, fizinis darbas svetimų kraštų 
fabrikuose įspaudė gilų spaudą.

Tremties vyskupai
1947 m. pabaigoje Anglijos lietuvius, 

dar kaip reikiant neįsikūrusius, aplankė 
Europos lietuvių vysk. V. Padolskis: iš
laisvino iš darbo sutarčių suvaržytus ku
nigus, išprašė iš Airijos episkopato dviems 
lietuviams, teologijos studentams, stipen
dijas. draugiškai priėmė vos besikurian
čių kapelionų paslaugas bei kuklias vai
šes, skelbė meilės ir pasiaukojimo evan
geliją.

Kai vysk. V. Padolskis kaip krintanti 
žvaigždė užgeso, aplankė mus jaunas, šven 
tos vienuoliškos dvasios vysk. Pr. Brazys 
ir kartu išjautė bei išgyveno mūsų vargus, 
su meile parėmė geras pastangas, vedė 
kaip Mozė į pažadėtosios, dar besikurian
čios Bendrijos vilties išsipildymą.

Šventasis Ganytojas, gniuždomas orga
nizacinių rūpesčių, paaukojęs šv. Mišių 
Auką, sukniubo Romoje 1967 m. birželio 
9 d.

Beveik dvejus metus gedėjo šventos at
minties vyskupo, kol 1969 m. balandžio 
16 d. Pop. Paulius VI paskyrė Europos 
lietuvių vyskupu E. St. Louis JAV-se N. 
Pr. Mergelės Marijos parapijos kleboną 
prel. Antaną Deksnį, kuris buvo konsek
ruotas birželio 15 d. Naujasis vyskupas, 
savo herbe įrašydnęs „Caritas numųuam 
excidit — Meilė niekuomet neužgęsta“, 
pirmajame įganytojiniame laiške pažymė
jo netrokštas sau jokios asmeniškos gar
bės ar prestižo, o meldžiąs Aukščiausiąjį 
padaryti jį lietuvių tarnu, mokytoju ir va
dovu pagal Gerojo Ganytojo pavyzdį.

Vysk. A. Deksnys
Mūsų vyskupas Antanas Deksnys gimė 

1906 m. gegužės 9 d. Buteniškio vnk., Ro
kiškio apskr., pamaldžių ir tautiniai susi
pratusių Stanislovo ir Venceslavos Kiliu
lės Deksnių šeimoje. Dėdė Antanas taip
gi buvo kunigu ir mirė tame pačiame E. 
St. Louis mieste. Tėvas, pirmosios bolše
vikų okupacijos metu tremiamas į Sibirą, 
buvo nukankintas. Į Sibirą buvo ištremtas 
brolis ūkininkas, kuris bene 1961 m. grį
žo į Lietuvą.

Mažasis Antanukas 1914-1918 m. lankė 
Onuškos pradžios mokyklą, o 1926 m. bai
gė Rokiškio gimnaziją. Rudenį įstojo į 
Kauno Metr. Kunigų Seminariją, kurią 
baigė 1931 m., įsigijo Vytauto D. universi
teto teologijos diplomą. Ark. J. Skvirec
kas įšventino kunigu gegužės 30 d. Taigi, 
šiais metis mūsų Ganytojas švenčia kuni
gystės 50 metų auksinį jubiliejų.

Nuo 1931 iki 1934 m. jaunasis kunigas 
entuziastiškai vikaravo Panevėžio kated
roje, po to dvejus metus Biržuose, orga
nizuodamas vaikus ir jaunimą, lankyda
mas ligonius, diegdamas Dievo ir artimo 
meilę.

Studijos ir sielovada
Nuo 1936 iki 1940 m. Šveicarijos Fribur

go universitete studijavo pedagogiką, fi
losofiją ir istoriją, įsigijęs „magna cum 
Įaudė" pedagogikos mokslų doktoratą. 
Kai Sov. Rusija Okupavo Lietuvą, jauna
sis kunigas negrįžo į tėvynę ir tęsė speku
liatyvinės teologijos, meno istorijos ir li
teratūros filosofijos studijas.

Tėvų Marijonų pakviestas, iš Ispanijos 
paskutiniu išplaukiančiu laivu emigravo 
į JAV ir ėmėsi sielovados darbo Čikagos 

Visų Šventųjų bei Mt. Carmel šv. Kry
žiaus parapijose.

1943 m. sausio 29 d. Belleville vysk. H. 
Althoff paskyrė jį E. St. Louis N. Pr. 
Mergelės Marijos lietuvių parapijos kle
bonu, kai į JAV laivyną kapeliono parei
goms buvo perkeltas klebonas kun. V. 
Tikuišis. Tačiau netrukus bažnyčia sude
gė ir teko pasitenkinti parapijos mokyk
los sale, kol gerų žmonių pagelba galėjo 
įrengti naujosios bažnyčios rūsį, kuriame 
dešimt metų buvo garbinamas Dievas.

1956 m. naujosios bažnyčios statyba bu
vo užbaigta, talkininkaujant architektui 
J. Mulokui, inž. J. Stankui, dail. V. K. Jo
nynui, P. Vėbrai ir V. Košubai. Bažnyčia 
esanti įspūdinga ir savita, o vidus turtin
gas švč. Marijos stebuklingais paveikslais, 
kuris primena Lietuvą. Nepamiršti ir mū
sų tautos didvyriai, žadinę religinį ir tau
tinį Lietuvos prisikėlimą: šalia Dievo Tar
no ark. J. Matulaičio rikiuojasi Vytautas 
Didysis, ark. J. Skvireckas, prel. J. Mairo
nis - Mačiulis ir k.

Europoje
Persikėlęs į Europą, mūsų Ganytojas 

įsikūrė vysk. Pr. Brazio išrūpintoje rezi
dencijoje Bad Woerishofen: tai moderni 
klebonija, kurioje gyvena šios vokiečių 
parapijos lietuvis klebonas su vikaru. Ku
rį laiką gyveno Romoje, šv. Kazimiero 
Kolegijos rūmuose, kad būtų arčiau Baž
nyčios centro.

Tačiau mūsų Ganytojui netenka ilgiau 
pabuvoti nei Vokietije, nei Italijoje: 
kaip šv. Paulius, keliauja iš vienos vals
tybės į kitą, lankydamas lietuvių sielova
dos centrus — jam patikėtus lietuvius ku
nigus.

Kelionės į Angliją
Pirmą kartą vysk. A. Deksnys atkeliavo 

į Angliją 1970 m. pavasarį, aplankęs lie
tuvių sielovados centrus — Londoną, Co- 
vjcntry, Wd'Jverhamptoną, Binmingihamąi, 
Nottinghamą ir BraJdfordą. Nottinghame 
buvo susitikęs su visais lietuvių kunigais 
ir su jais aptarė Kat. Bendrijos, spaudos, 
religinės veiklos planus.

1972 m. kovo 19 d. aplankė Londoną, 
minint parapijos įkūrimo sukaktį. 1974 
m. pavasarį Londone pravedė dvasinio 
susitelkimo Šv. Metų tridienį, aplankė 
Bradfordo lietuvius ir nukeliavo iki Ško
tijos, su prel. J. Gutausku lankydamas 
tautiečius ir dalyvaudamas Lietuvių die
nos iškilmėse Cardife.

Londone nepamiršo ir 1976 m. gegužės 
23 d., o 1979 m., talkininkaudamas gavė
nios rekolekcijoms, aplankė Glasgową, 
Londoną, Bradfordą, Manchester! ir Not

tinghamą.
Mielai mūsų Ganytojs sutiko įprasmin

ti lietuvių kunigų neeilines sukaktis: 
1976 m. birželio 19 d., lydimas mons, P. 
Celiešiaus ir mons. Kl. Razmino, dalyva
vo mano kunigystės iškilmėse, o 1980 m. 
liepos 6 d., prel. L. Tulabos lydimas atskri 
do į Glasgową dalyvauti prel. J. Gutaus
ko kunigystės 60 metų deimantinio jubi
liejaus šventėje.

Tartum švyturys
Mokslus, gerai pažįstąs sielovados rei

kalus, kriščioniškai nuolankus ir tėviškai 
prieinąs prie kiekvieno dvasios, mūsų Ga
nytojas yra tartum švyturio žiburys, — 
padedąs, pamokąs, vedąs Dievo tautą 
Kristaus Evangelijos nurodytu keliu.

Kai prabyla bažnyčioje ar didesniame 
sambūryje, neuždengia išmąstytų žodžių 
bei užnešiotų minčių retorikos ornamen
tais. Kalba sklandžiais sakiniais, kurie 
yra taiklūs, veikią protus ir sujudiną jaus
mus.

Priėmimų, įvairaus masto vaišių metu 
nevaržo nei šeimininkų, nei svečių: lei
džia išsisakyti ir pagyvenusiems, ir jau
nuoliams. Visi drįsta ką nors pasakyti, 
nes žino, kad bus suprastas ir atjaustas. 
Būdamas pedagogikos specialistas, moka 
nusileisti ligi vaiko mentaliteto: suįdomin
ti, patraukti dėmesį, ką naujo įdomaus 
pasakyti.

Paprašydamas, mielu noru aplanko se
nelius, ligonius, paskirtas šeimas ir trum
pu metu užmezga kontaktą, imponuoda
mas didžia patirtimi, įsijautimu, gera va
lia ir meile.

Kunigystės auksinio jubiliejaus džiaugs 
mas, 75 metų amžiaus paliama jaudina 
visų lietuvių širdis.

Dėkodami Dievui už gerąjį Ganytoją, 
meldžiame laiminti ir apipilti šv. Dva
sios malonėmis, kad ilgus metus vestų 
mus mįslingais tremties keliais.

Atsiusta paminėti
Elta-Press, Nr. 3, 1981 m. kovas. Eltos 

informacijos italų kalba, šiame numeryje 
— LKB Kronikos Nr. 45 vertimas į italų 
kalbą ir įvairios žinios. Viršelyje: šven
tas Tėvas Lietuvių koplyčioje š.m. kovo
5 d. (foto nuotrauka). Informacijas reda
guoja kun. V. Mincevičius, Roma.

Lietuva Nr. 1, 1981 m. sausis-balandis. 
Filatelistų Draugijos biuletenis, Chicago, 
JAV.

Vytautas Volertas, GREITKELIS, ro
manas, 164 psl. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas, 1981 m., Chicagoje, JAV. Kaina
6 dol.

Su lietusiais 
įįasaulyįe

ČIKAGOS (ANGLIKONAI 
LINKSMINASI

Čikagos Anglijos-Britanijos liet, klubas 
išrinko naują valdybą: pirm. J. Šidlaus
kas, vicepirm. J. Liubinas, sekr. Nina 
Liubinas, iždininkai J. Jokubka ir St. 
Rudokas. Be to 1980 m. gruodžio mėn. su
sirinkime buvo išrinkta parengimų ko
misija (K. Rožanskas ir J. Aukščiūnas) 
ir Valdybos nariai (V. Paliulionis ir S. 
Kaulėnienė).

Pusmetinis narių susirinkimas ir Mo
tinos dienos minėjimas įvyko gegužės 10 
d. Vyčių salėje, Čikagoje. Tai buvo gera 
proga klubo nariams pasimatyti ir pa
bendrauti. Pasirodo, visi nariai gerai lai
kosi. Tik Vladui Polikauskui buvo pa
daryta gan sunki operacija, kuri laimiai- 
gai pavyko. Ligoninėje taip pat teko pa
būti poniai Milkštienei ir V. Pablubedkui.

Liepos 12 d. klubas ruošia pikniką, ku
ris įvyks Vyčių salėje. Bus šakiai loterija, 
valgiai ir atsigaivinimai. O metinis klu
bo balius bus lapkričio 7 d. Jaunimo 
Centro salėje.

(Iš klubo biuletenio)

DZŪKŲ KONKURSAS
Dzūkų draugija Čikagoje paskelbė kon

kursą solo dainai sukurti ir paskyrė 3 pre
mijas: I — 500 dol., II — 300 dol. ir III — į 
200 dol.

Konkursui nustatytos šios taisyklės:
1. Kūrinys turi būti sukomponuotas že

mam balsui su fortepiono palyda, naudo
jant Dzūkų kraštui artimą tematiką.

2. Kūrinys turi būti pasirašytas slapy. 
varde, o antrame voke įdėtas kompozito- ’ 
liaus vardas ir pavardė.

3. Kūrinius siųsti iki 1981 m. spalio 1 
d. šiuo adresu: Dzūkų draugijos pirminin
kas P. Nedas, 6242 South Francisco Ave., 
Chicago, Hl. 60629, U.S.A.

4. Premijuoti kūriniai lieka Dzūkų 
draugijos nuosavybėje.

5. Neatsiradus premijuotinų kūrinių, 
konkurso komisijas pasilieka teisę premi
jų neskirti.

6. Konkurso.komisija bus sudaryta ir 
paskelbta vėliau.

ŽURNALUI „ATEITIS“ — 70 METŲ
Ateities žurnalas šiais metais mini 70 * 

metų sukaktį. Kovo 29 d. New Yorke bu
vo surengtas sukakties minėjimas, o pats 
žurnalas išleido dvigubą numerį, kuriame i 
aprašyta jo istorija.

Petras Volungė

Sekmadienis laive Zuericho ežeru
Jau su džiovos simptomais 1904 metais 

į Zuerichą atvažiavo Jonas Biliūnas, kur 
vietos universitete studijavo literatūrą. 
Deja, jauno rašytojo sveikata ėjo vis blo
gyn, o 1906 metais jis atsisveikino su švei 
carija, išvyko į Zakopanės džiovininkų sa 
natoriją, kur mirė 1907 metais.

Gyvendamas Zueriche, Biliūnas toliau 
kūrė. Čia jis, tarp kita, parašė „Pūga kal
nuose" ir ,,Ant Uetlibergo giedra“ (Uetli- 
berg yra kalnas miesto pašonėje). Mano 
jau minėtasis Mykolaitis - Putinas verti
na tuos kūrinius kaip „negausingos mūsų 
alpinistinės literatūros“ pavyzdžiu. Man 
pačiam „Pūga kalnuose“ atrodo gana silp
nas kūrinėlis. Tuo tarpu Putinas vertina 
„Ant Uetlibergo giedra“ kaip „blaivesnės 
nuotaikos ir meniškesnį vaizdelį“, kuris 
rodąs, kad „autorius moka piešti peizažą, 
panaudodamas gamtos spalvingumą ir 
garsimgumą“ (pusi. 378).

Džiova anais laikais per anksti nuvarė 
į kapus ne vieną talentingą tautietį. Ke
lis jų priglobė ir šveicarų žemė. Pirmojo 
pasaulionio karo metu, 1915 metais, mirė 
Leysin kurorte 29 metų anyžiaus bepra
dedantis reikštis kaip filosofas Ramūnas 
Bytautas. Ten pat antrojo pasaulinio ka
ro metu mirė talentingas tapytojas Anta
nas Samuolis.

Taip prisimindamas šių tautiečių liūd
ną likimą, nė nepastebiu, kad laivas pri
plaukė prie Kilchbergo vietovės, čia, pa
sitraukęs nuo Hitlerio totalitarinio reži
mo, gyveno ir mirė garsusis vokiečių ra
šytojas, Nobelio premijos laureatas Tho
mas Mann. Rašytojas kurį laiką leido atos 
togas mūsų idilinėje Nidoje, kur pasista
tė lietuviško stiliaus namelį.

Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
laikais Zueriche veikė Lietuvos garbės ge
neralinis konsulatas. Tas pareigas ėjo W. 
Simon, stambus miesto produktų pirklys, 
jungęs didmenų prekybą su klientų aptar 
navimu gausiose krautuvėlėse. Tų krau
tuvėlių buvo ne tik Zuericho mieste bei to 
vardo kantone, bet ir kituose gretimuose 
kantonuose. Tad Lietuvos generalinio 
konsulo pavardė buvo žinoma plačiuose 
gyventojų sluoksniuose. Po antrojo pasau
linio karo konsulo įpėdiniai pardavė įmo
nę Zuericho kooperatyvų sąjungai.

Nepriklausomybės laikais Zuericho uni
versitete kasmet studijuodavo po pustuzi
nį, o protarpiais ir po visą tuziną lietuvių 
studentų. Maskvfaė okupacija atkirto Lie
tuvos akademinį jaunimą nuo Vakarų Eu
ropos.

1937 metais Zueriche kurį laiką gydėsi 

ilgametis ministras pirmininkas ir finan
sų ministras Juozas Tūbelis.

1964 m. gegužės 8-11 d. Zueriche sureng 
tos „Baltų Kultūros Dienos“, susilaukusios 
šveicarų spaudoje nepaprastai plataus at
garsio. Renginio atidarymo žodį tarė po
puliarus miesto prezidentas .(burmistras) 
Dr. Landolt, pareiškęs, kad „mes dvasioje 
jungiamės su jumis“. Miestas nupirko ke
lis tapybos parodoje išstatytus lietuvių 
dailininkų J. Katiliūtės (Ženeva) ir V. 
Kasiulio (Paryžius) bei latvio J. Soikano 
(Muenster) paveikslus. Dr. P. Rėklaitis 
ir Latvijos vokietis O. Bong surengė dide
lio susidomėjimo susilaukusią Pabaltijo 
senų žemėlapių parodą. Rašytojas Edzard 
Schaper paskaitoje ištarė reikšmingus, 
dažnai cituojamus žodžius apie Maskvos 
paglemžtas baltų tautas: „Neužmirškite 
mūsų! Ir mes esame Europa!“. Kultūros 
dienas surengė Baltų Draugija Vokietijoje.

Antroje Zuericho ežero pusėje, Zollikon 
vietovėje, veikia žinoma „Glaube ir der 
Zweiten Welt“ institucija, kuri studijuoja 
religijos, ateizmo ir žmogaus teisių klausi 
mus. Jos leidžiamas mėnesinis žurnalas 
dažnai skelbia ir apie žmogaus teisių ir 
tikybos persekiojimus Lietuvoje, o 1978 
metais išleistas specialinis numeris, pa
švęstas Lietuvai.

Nors saulė pasislėpusi už debesų, bet 
Zuericho ežero pakrantėse ima skleistis 
pirmieji ievų, beržų ir klevų lapai. Ežeru 
plaukioja gausybė paukščių: čia suplas
noja grakščiosios baltasparnės gulbės, čia 
pasineria ausuotasis kragas, ten plaukio
ja kelios ančių rūšys, o kai laivas pra
plaukia pro Ufenau salą, jis išbaido apie 
20 juodų kaip smala kormoranų būrį.

štai išnyra iš rūko Rapperswilio pilies 
siluetas. Artinasi mano kelionės galas.

Su Rapperswilio nediduku miestu (jis 
neturi nė 10.000 gyventojų) siejasi daug 
epizodų iš lietuvių tautos istorijos, prade
dant devynioliktuoju šimtmečiu. Pilyje 
dar šiandien tebegyvuoja lenkų muziejus. 
Kaip ir daugelyje kitų atvejų, taip ir len
kų muziejaus atsiradimas neapsiėjo be lie
tuvių, bent jau be iš Lietuvos kilusių žmo
nių. 1806 metais Lietuvoje gimęs grafas 
Vladislovas Plateris dalyvavo 1831 m. su
kilime, o nuo 1844 m. gyveno Šveicarijoje. 
Kilus 1863 metų sukilimui, grafas neofi- 
ciališkai atstovavo sukilėlių vyriausybei 
Šveicarijoje ir čia leido vokiečių kalba 
žurnalą „Baltasis Aras“. Grafas laikė sa
ve ,,unijiniu“ Lietuvos piliečiu, o tautiniu 
atžvilgiu sutapo su lenkais.

1869 metais grafas Plateris išnuomojo 

99 metams Rapperswilio pilį ir padėjo 
pagrindą lenkų muziejui, atidarymas 1870 
m. spalio 23 d. Kaip ir galima buvo laukti, 
muziejuje buvo sutelkta gausybė ekspo
natų ir archyvų, tiesioginiai liečiančių 
Lietuvą. Ypač daug vertingų eksponatų 
surinko ir pasiuntė Rapperswilio muziejui 
Stookholme gyvenęs Henrikas Bukovskis, 
gimęs Žemaitijoje. Jame niekada neišblė
so lietuvybės jausmas. Dar praeito šimt
mečio viduryje studentaudamas Maskvo
je, priklausė lietuvių rateliui, o po 1863 
m. sukilimo jis nusėdo Stockholme, kur 
įsteigė vėliau išgarsėjusį antikvariatą. 
Yra žinių, kad Bukovskis, dovanodamas 
Rapperswilio muziejui Lietuvą liečian
čius eksponatus, pastatęs sąlygą, kad to
kie eksponatai būtų perleisti Lietuvai, kai 
ten įsikurs lietuvių muziejus.

Rapperswilio muziejus pasidarė anais 
laikais lenkų emigraciniu kultūros centru. 
Atsistačius laivajai Lenkijai muziejaus 
eksponatai 1927 m. išvežti į Varšuvą, kur 
jie per antrąjį pasaulinį karą žuvo. Kartų 
dingo ir Lietuvą liečiantieji eksponatai, 
jie pagal donatoriaus valią turėjo būti 
perduoti Lietuvai dar prieš juos išgabe
nant į Varšuvą. Bet muziejaus ano meto 
vadovybė viso to nepaisė.

Henriko Bukovskio sesuo ištekėjo už 
gydytojo Geršinskio, vieno iš Paryžiaus 
draugijos „Želmuo" veikėjų. Toji draugi
ja buvo „unijinio“ lenkiškumo atmiešta, 
bet vis dėlto šį tą nuveikė ir lietuvių la
bui.

Šia proga galima pastebėti, kad Švėkš
nos dvare (Tauragės apskrityje) 1875 m. 
gimęs grafas Jurgis Plateris įsijungė į 
lietuvių tautos gyvenimą, prisidėjo prie 
Švėkšnos gimnazijos įsteigimo ir dalyvavo 
lietuviškose organizacijose. Jo sūnus Alek 
Sandras (gimęs 1913 m.) mokėsi Švėkšnos 
gimnazijoje, baigė Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune teisių fakultetą ir ruošė
si profesūrai. Emigracijoje pirmininkavo 
Bad Woerishofeno lietuvių komitetui, 
veikliai reiškėsi skautų judėjime, o 1949 
m. emigravo į Ameriką. Kaip matome 
šios garsios giminės nariai naujaisiais lai
kais sutapo su lietuvių tauta.*

*Grafas Jurgis Plateris 1941 m. „šiur
paus birželio“ masinių trėmimų metu 
maksvinio okupanto deportuotas „plačio- 
jon tėvynėn“, kur ir žuvo.

Nūn Rapperswilyje kopiu į kalvą, ku
rios viršūnėje stūkso imponuojanti ketur
kampė pilis. Jos pradžia siekia 12-tąjį 
šimtmetį. Kurį laiką ji priklausė vienai 
Habsburgų ištakai. Pati pilis pastatyta iš 
paprastų lauko akmenų.

Po antrojo pasaulinio karo Šveicarijo
je įsikūrę lenkai vėl pradėjo rūpintis mu

ziejaus atgaivinimu. 1954 m. įsteigta Rap
perswilio lenkų muziejaus bičiulių drau- 
gij.a. Dabartinis lenkų muziejus, atidary
tas 1975 metais, teužima vieną pilies aukš
tą. Ligšiol surankioti eksponatai turtingu
mu nepasižymi. Išstatytuose žemėlapiuose 
Vilnius figūruoja kaip Lenkijos dalis, o 
Vilniaus universitetas vadinamas seniau
siu lenkų universitetu po Krokuvos. Iš 
parašo po Adoma Mickevičiaus paveikslu 
sužinome, kad poetas gimęs „im polnisch 
Litauen" (lenkiškoje Lietuvoje).

Iš Rapperswilio kalvos atsiveria vaiz
das į Zuericho ežerą ir apylinkės vietoves. 
Pats Rapperswilio miestas įeina į St. Gal
iono kantono ribas. Prieš pilies vartus 
aikštelėje pastatytas akmens stulpas, o 
jo viršūnėje įsitvėręs nagais laikosi išsi- 
skėtusiais sparnais lenkiškasis aras. Prie 
stulpo prikalta Lenkijos istorinės Rzecz- 
pospolitos herbas: Baltasis Aras ir Lietu
vos Vytis. Ryškiomis raidėmis igravinuo- 
tas prasmingas įrašas lotynų kalba: Mag
na res libertas (laisvė — didelis dalykas).

Muziejaus aplankymas ir ten išstatyti 
eksponatai mane kiek prislėgė. Muziejaus 
atnaujintojai dar gyvena seniai atgyven
tais unijiniais laikais. Lietuvių tautai vis 
dar siekiama paneigti savarankiškumas.

Aplankiau muziejaus įkūrėjo Vladislo
vo E. Broel - Flaterio ir Henriko Bukovs
kio kapus pilies kieme. Abiems pastatytas 
bendras antkapis. Kairėje užrašas byloja, 
jog čia palaidotas 1831 m. sukilimo daly
vis (powstaniec listopadowy), Žečpospo
litos seimo atstovas iš Vileikos, lenkų tau
tinio muziejaus Rapperswilyje steigėjas, 
gimęs 1808. VII. II Vilniuje, miręs 1889. 
IV. 22 Kilchberg (taigi, ten pat, kur mirė 
rašytojas Thomas Mann) ii- jo žmona Ka
rolina, gim. Bauer.

Antras užrašas skamba taip: Henry M. 
A. Bukowski, gim. 1839. I. 6 „Kaukte na 
Žmudzi“, miręs 1900. III. II Stockholme, 
1863 m. sukilėlis (powstanec styczniowy), 
žinomas Stockholmo antikvaras, Nordis- 
ka Museet vienas iš steigėjų (wspoltwor- 
ca), lenkų tautinio muziejaus Rapperswi
lyje nusipelnęs globėjas.

Išbuvęs Rapperswilyje keturias valan
das ir, be to, aplankęs gretimo Jonos mies
telio pašonėje esančią Busskirch istorinę 
bažnyčią ežero pakrantėje (bažnyčios pra
džia siekia net devintąjį šimtmetį), vėl 
sėdau į laivą (šį kartą „Linth“ vardu, tal
pinantį 1.200 žmonių), kuris mane už dvie 
jų valandų vėl nuplūkavo iki Zuericho.

Taigi, beplaukiojant laivu sekmadienį 
Zuricho ežeru, praskriejo pro akis nema
ža vaizdų iš tolimos, bet ir iš šiuolaikinės 
mūsų tautos istorijos, — pasididžiavimą 
sukeliančių bet ir liūdnų vaizdų.

(Pabaiga)

SĖKMĖS VIOLETAI
Violeta Rakauskaitė įsijungė į estradinį 

ansamblį „Mill family" ir išvyko ketu
riems mėnesiams gastroliuoti Norwegijo- 
je. Ten jai teks dainuoti anglišką reper
tuarą.

Mūsų gabiai Violetai linkime sėkmės! į

PAMINĖJO STEIG. SEIMĄ
Kovo 22 d. Čikago paminėta Lietuvos t 

Steigiamojo Seimo 60 metų sukaktis. Pa- į 
skaitą apie Seimą skaitė Vyt. Vaitiekų- į 
nas. Kiti kalbėtojai priminė, kad gyvųjų | 
tarpe dar yra keturi buvę Steig. Seimo | 
nariai: dr. E. Draugelis (Brazilijoje), J. 1 
Pronslkus (Kanadoje), O. Muraškaitė ir Į 
J. Pakalka (New Yorke).

Steig. Seime buvo astuonios moterys: 
G. Petkevičaitė, F. Bortlkevičienė, E. S. 
Spuidaitė - Gvildienė, M. Lukošiūtė, O. 
Muraškaitė, S. Stakausikaitė ir V. Macke- į 
vičiūtė.

ST. BARZDUKUI — 75 M.
Žinomam visuomenininkui ir PLB vei

kėjui Stasiui Barzdukui balandžio 23 d. 
sukako 75 metai.

B

Galvai ir plaučiams
GAVOSŪKIS NR. 11

• sTurime tris devynenukes: 9, 9, 9. Į 
Kaip turėtume jas parašyti, kad gautu- į 

me 11-kos sumą.
Nesunku — 99:9 = 11.
Dabar pabandykite tas tris devyniukes į 

taip išdėstyti, kad atsakymas būtų lygus t 
20.

Galite naudoti visus aritmetinius ženk- j 
lūs.

Atsakymas Nr. 10
a) Galvos plaukai apie 16 m. senesni už | 

ūsus.
b) Normaliu. Jo pirštai vienodai išdalin

ti dvejose rankose.
c) Žodyne.

Sugrįžusį iš Amerikos sovietų prekybos 
atstovą, žmona klausia:

— Kaip jie ten gyvena?
—Taip, kaip ir mes. Už dolerį gali gau

ti viską, o už rublį nieko, — atsako Ivanas, s

Maskvoj vyrukas užkalbino praeinan
čią merginą.

— Nesiikabink, kiaule! — piktai atšovė 
gražuolė.

Žodis „kiaule" nuskambėjo taip garsiai 
kad bematant susidarė ilgiausia „kiaulie
nos mėsos“ eilutė paskui merginą. :
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Bronys Raila

Ir vėl sudiev rašytojui
Gimęs 1900 m. liepos 6 dieną Raseinių 

apskrityje, Nemakščių valsčiuje, Pužų 
dvare — rašytojas Fabijonas Neveratfl- 
čius pasimirė Londone, Didžiojoje Brita
nijoje, 1981 m. balandžio 17 dieną...

Ar ne per dažnai, ar ne perdaug žinomų 
rašytojų pradėjo mus palikti Vakaruose? 
Aiškiai per dažnai ir pastaraisiais laikais 
jau perdaug, neleistinai perdaug.

Tiesa, kai velionis užbaigė saivo žemės 
takų kreivą kelionę, eidamas ašluonesde- 
šimt pirmuosius, gal nesakytina, kad bu
vo dar per jaunas ar kad pasimirė per 
greit. Juk apie save taip negalvotume, 
bet kai kiti tokio amžiaus pasiekia, tai 
lengva pasiguosti: kągi, aštuonesdešimt, 
tai jau užtenkamai gera biologinė „nor
ma“ egzistuoti ašarų pakalnėje.

Šiaip ar taip, su liūdesiu tenka liudyti, 
kad dabar vėl kita senoji, o ir mažiau se
na lietuvių kultūrininkų ar politikų kar
ta, po sovietinės okupacijos pasitraukusi į 
Vakarus, dabar atsiskiria. Ir kažkaip 
greitėj ančių tempu...

Ir štai vėl tenka sakyti sudiev — šį 
kartą rašytojui Fabijonui Neveravičiui, 
vienam tos generacijos žymesniam atsto
vui, kuris panorėjo ir galėjo aktyviai dė
tis darban nuo pirmųjų Lietuvos nepri
klausomybės valstybės atkūrimo dienų.

Priešingai kaip daugumas kolegų, ra
šytojas po karo apsisprendė nesikelti iš 
Europos savarankiškai, pasirinkdamas Di
džiąją Britaniją, kur išgyveno su viršum 
tris dešimtmečius, pradžioje labai veikliai 
dalyvaudamas bendrųjų ir ypač rezisten
cinių sambūrių šurmulyje, keletą metų 
redagavęs „Santarvės“ žurnalą, dar vė
liau iki pensijos dirbęs svetimų kalbų ins
titucijose, iš kur pasitraukė, sveikatai 
ėmus blogėti.

Tik kartą buvo atvykęs apsidairyti Ame 
rikon, bet ir kviečiamas nepasiliko, nors 
čia gyveno gerai įsikūrusios dvi jo dukte
rys. Rašytojas jautėsi lietuvis europietis 
ir norėjo tokiu pasilikti, kur jis buvo jau 
sutapęs, žinomas ir gerbiamas. Tad Ame
rikos lietuviam buvo rečiau girdimas ir 
gal kiek pamirštas, o jaunųjų netgi nepa
žintas.

Bet lietuvių kultūros pasaulyje, ypač 
antikomunistinės rezistencijos sąjūdžiuo
se jis buvo gana reikšminga figūra.

Yra teorija, rekomenduojanti rašytojam
— poetam, beletristam ar dramaturgam
— ko mažiau kištis politinėn veiiklon ir 
pasisaugoti žumalizmo. Esą, tose srityse 
būtų tik labai tuščias ir beprasmiškas jų 
laiko eikvojimas, kūrybinio talento susini- 
mas ir meninio stiliaus gadinimas.

Betgi būtų nemaža faktų, kur Vakarų 
literatūrose ir politikoje ši teorija nelabai 
pasitvirtina. Tačiau lietuviškoji patirtis 
liudytų, kad rekomendacija vengti tautos 
vadų ir redaktorių verslo turi gana daug 
pagrindo. Ne vienas iš mūsų gerų literatų 
bei šiapjau humanitariško pašaukimo vei
kėjų pasipjovė politikoje ir žalojosi žur- 
nalizmu.

Bet ne Fabijonas Neveravičius. Jis bu
vo reta, kone vienintelė ano protingo dės
nio išimtis. Juk nors nuo jaunystės inte
lektualiai pasirengęs, mėgąs menus ir dai
lųjį žodį, ligi 1934-35 metų jis buvo at
žvilgiu niekam nežinomas.

Gal toks būtų ir likęs, jei ne šaunusis 
1934 metų vadinamasis „bandomasis aliar 
mas“ (iš tikrųjų, sukilimėlis, pučas), ku
ris generolui P. Kubiliūnui padedant mo- 
josi pabarti Smetoną ir valdžion jėga grą
žinti Augustiną Voldemarą. Ton akcijon, 
pasirodė, buvo įsipynęs ir karštas patrio
tas Fabijonas, tuomet 5-jo pėstininkų put 
ko karininkas.

Ir gerai, kad įsimaišė į veiklią politiką. 
Mat dėl to nesėkmingo papOlitikavimo 
jam teko pasitraukti atsargon iš karinės 
tarnybos. Didžiosios nacionalinės politikos 
teisingesnei raidai gal tai buvo nuostolis, 
bet neabejotinas pelnas lietuvių literatū
rai ir kultūrai. Kitaip sakant, užaugo 
vertinga talka mūsų literatūrai, o dar 
kaikas nutrupėjo vėlesnei antinacinei bei 
antikomunistinei rezistencijai ir pagaliau 
Anglijoje žumalizmui, sugraužusiam jo 
katerių metų laisvalaikį ir nieko nebeda- 
vusiam grožinei kūrybai.

Prievarta išblokštas į Kauno civilinį gy
venimą, be praktiškos profesijos ar ko
mercinių palinkimų, Neveravičius tuojau 
pat ėmė reikštis, kaip reto darbštumo, 
plačios erudicijos ir nemenko talento 
grožinės literatūros kūrėjas.

Per keletą metų jis parašė tiek, kiek 
kiti per dešimtmečius. Jo beletristika pra
dėjo rodytis tomais: romanas „Dienos ir 
naktys“, du tomai romano „Blaškomos 
liepsnos“ (iš 1772-95 Lietuvos-Lenkijos Pa 
dalijimų laikmečio), netrukus vėl du to
mai ,,Erškėčių“ romano apie 1831 metų 
sukilimo nuotykius, ir dar novelių rinki
nys „Palaimintas juokas“.

Taip palaimintai Fabijonas juokavo ir 
vėliau, blogiausiem laikam užjus. Naci- 
mečiu dirbęs Vilniaus radiofone, jis pa
rašė daug trumpesnių radijo vaidinirftų 
bei montažų ir stambią dramą Vilniaus 
teatrui ,,Priešai“. Ruošėsi dideliam roma

nui apie Barborą Radvilaitę, atspaude vie
ną kitą ištrauką, bet rankraštis per karą 
nesurandamai dingo. Turėjo ir kitų suma
nymų, kurių pėdsakai, tikiuos, bus likę 
rankraščiuose.

Kaip originalus beletristas, Neveravi
čius betgi nespėjo įgyti plataus populia
rumo, kažkaip išsiskirdamas iš mūsų be
letristikos tematikos ir įprastinių skonių. 
Tačiau jo istoriniai romanai buvo gana 
naujas ir įdomus užmojis, kuris ateity 
suras reikiamą vietą mūsų istorinės — 
buitinės beletristikos raidoje, dabar jau 
gerokai pastūmėtoje, mūsų rašytojų Ame
rikoje ir Kanadoje.

Paradoksalu sakyti, bet Neveravičių 
beletristą ir dramaturgą beveik uždengė, 
„pralenkė“, kiekvienu atžvilgiu laimėjo 
daugiau populiarumo Neveravičius ver
tėjas. Vienas po kito pasirodydavo jo iš
versti rinktiniai klasikų ar modernistų 
veikalai: S. žeromskio, Wl. Reymonto, L. 
Tolstojaus romanai. Wallace „Ben Hunas“, 
po karo Anglijoje G. Orwellio Gyvulių 
ūkis“ ir kiti vertimai.

Gerai mokėdamas rusų, lenkų ir vėliaif 
anglų kalbas, pats išaugęs subrendusio 
stiliaus lietuvišku beletristu, jis buvo itin 
kvalifikuotas ir aukštos kokybės užsieni
nių klasikų vertėjas. O geri vertimai da
bar taip pat pradedami pripažinti meno 
kūrybos paminklais.

•••
Fabijonas Neveravičius buvo savotiškas 

ir įdomus dar kitu atžvilgiu — kaip žmo
gus, t.y. tam tikros kilmės ir rūšies žmo
gus. Ne vienas toks, bet ir ne dažnas.

Jis gerokai prisidėjo toliau apgriauti 
vienai mūsų istorinės ir tautinės „filoso
fijos“ įsigalėjusiai tiesai, kad, girdi, lietu
vių kalba išliko ir tautinis atgimimas ki
lo daugiausiai ar beveik tik iš lietuviškos 
liaudies, iš baudžiauninkų, iš darbininkų 
ir valstiečių artojų, — o aristokratai ir ba 
jorai smarkiai nutauto, išsigimė tau
tiškai ir morališkai, prie Lietuvos valsty
bės atstatymo nesidėjo, dargi išdavikiškai 
dairėsi į lenkus „povviakus“...

Viskas visiškai priešingai atsitiko su 
Neveravičium.

Savo socialine klase ir kilme jis buvo 
bajoras, senos aristokratiškos kilmės, iš 
dvaro. Bet tai buvo žemaičių bajoras, ku
riuose, kaip žinoma, lietuviškumas ir tau
tinė tapatybė bei garbė stipriau sužėrė
davo, negu kitur, kaip pvz. tegu ir labai 
mano aukštinamuose aukštaičiuose.

Pirmajam karui baigiantis, būdamas aš-

MOTERYS POLITIKOJE
Pergyvenalme laikus kada moterys bai

gia išsikovoti lygias su vyrais teises viso
se gyvenimo srityse. Politinė veikla yra 
bene paskutinė sritis, į kurią jos įžengė 
šiame šimtmetyje ir kai kuriuose kraštuo
se jos jau pasiekė aukščiausią politinės 
karjeros pakopą. Neskaitant monarchinių 
valstybių, kur moterys į sostą įžengdavo 
ir anksčiau demokratiškai valdomuose 
kraštuose valdžios viršūnę jos pasiekė tik 
šiame šimtmetyje.

Nepriklausoma Lietuva buvo viena iš 
pirmųjų valstybių, kur moterys gavo ly
gias teises nuo pat valstybės atkūrimo. 
Jau 1919 m. Steigiamojo Seimo prezidiu- 
man, sekretorės pareigoms buvo išrinkta 
rašytoja Gabrielė Petkevičaitė (1961- 
1943). Vėliau demokratiniuose Seimuose 
aktyviai pasireiškė kita moteris — adv. 
Liuda Purėnienė (1884-1972), ir kitos. Ta
čiau ministerio posto Lietuvoje nei viena 
moteris nepasiekė.

Kituose Europos kraštuose moterys iš
kilo į politines veiklos viršūnes daug vė
liau. Pirmoji pasiekusi ministrės pirminin 
kės vietą buvo ponia Goldą Meir Izraely
je, o antroji — ponia Margaret Thatcher 
D. Britanijoje. Po to sekė kitos: Islandijos 
Respublikos prezidente buvo išrinkta p- 
lė Vigdds Finnbogadottir, Norvegijos min. 
pirmininke tapo ponia Harlem Brundt- 
land, ir Europos parlamento prezidente— 
ponia Simone Veil, prancūzė.

Lietuvos moterys neatsilieka ir Lietu
vai nustojus nepriklausomybės. Lietuvo
je kiek vyresnio amžiaus moteris Ona Lu- 
kauškaitė-PoSkienė nepabūgo įsijungti į 
žmogaus teisėms ginti Helsinkio grupę. 
Visa eilė jaunesnių dirbo ir dar tebedir
ba pavojingą patriotinį darbą pogrindyje. 
Jų pavardes tesužinome kai okupanto 
teismas nuteisia kai kurias iš jų sunkio
mis bausmėmis.

Iš Amerikos leidžiamos lietuvių spaudos 
žinome, kad ir išeivijoje esančios lietuvės 
nuo seniau dirba politinį darbą. Prie jų 
dabar prisideda jaunosios kartos lietuvai
tės. Aktyviau jos pasireiškė Los Angeles 
mieste, kur pradeda organizuoti naują 
Lietuvių informacijos centrą.

Tos jaunos veikėjos sausio 17-18 dd. 
posėdyje paaiškino motyvus, kurie atve
dė jas •’ aktyvią politinę veiklą. Kaip pra
neša „Draugas“ (1981.III.12), Daina Gu
dauskai tė sakė, kad ji susidomėjo savo 
kilmės šaknimis per jaunimo kutūrinius 
pasireiškimus, o po to kartu sukitomis pri
brendo politinei veiklai.

— Nors politiškai Kalifornijos jaunimas 
pradėjo reikštis neseniai, — kalbėjo Gu- 

tuoniolikos metų jaunuolis, jis savanoriu 
stojo į organizuojamą Lietuvos kariuome
nę, baigė karo mokyklą ir aukštuosius ka
rinius kursus, vėliau kaip intelektualiai 
tinkamai išprusęs gerų manierų karinin
kas ilgesnį laiką buvo kariūnų mokytoju, 
po to husarų ir pėstininkų pulkuose...

Jis taip šimtaprocentiškai surišo savo 
likimą su Lietuvos valstybe, su lietuvių 
tauta, mūsų kultūra ir vėliau išsilaisvini
mo siekimais, kad aš tiesiog nėbedrįsčiau 
kam sakyti, jos mūsų tautinis atgimimas 
ir kultūrinis subrendimas stiprybės sėmė
si vien tik iš baudžiauninkų...

Labai graudu per dažnai vis rašyti mū
sų kultūrininkų nekrologus.

Daug smagiau buvo pernai „Europos 
Lietuviui“ parašyti apybraižą F. Nevera- 
vičiaus 80 metų sukakčiai paminėti, pa- 
pasakojant vieną kitą jo kūrybinės veik
los bruožą ir prisiminti, kaip 1939 metų 
rudenį mudu įžengėm į išlaisvinamą Vil
nių viena ar dviem valandom anksčiau už 
ten lėtu žingsniu slenkančią gen. Vitkaus
ko Vilniaus Rinktinės armiją. Tada Fabi
jonas puikiai pravedė Vilniun įžygiuojan
čios mūsų kariuomenės dalinių parado 
transliaciją, o aš vakare iš Vilniaus radio
fono mėginau nesėkmingai pateikti tų 
įvykių ir spaudos pirmutinę apžvalgą.

Rašytojas jau kelinti metai sirguliavo, 
ypač skųsdavosi nepataisomu regėjimo 
silpimu. Gal jubiliejinio mano rašifiio 
kiek paveiktas, jis vėliau atsiuntė padėkos 
laišką, paskutinį, rašytą jau labai dreban
čia ranka, bet dar šiaip taip įskaitomą. 
Pasidžiaugęs, kad mano „plunksna dar 
nerūdija“, jis pridėjo:

„Visai kitaip su mano plunksna. Prieš 
dvejus metus mane dar pritrenkė smege
nų priepuolis, ir dabar negaliu padoriai 
rašyti, žodžiu, į senatvę praradau tai, kas 
man buvo brangiausia. Manau, kad tuo 
atžvilgiu jau nebeatsigausiu... Tik norėjau 
Tau pasakyti, kad tame straipsnyje daug 
tokių komplimentų, kurių niekad nesiti
kėjau gauti. Dairykis dar daugelį metų. 
Tavo Fabijonas“...

Vis dar dairausi ir jaučiu, kad mano 
senasis bičiulis nusipelnė žymiai daugiau 
komplimentų, negu iš šykštaus gyvenimo 
gavo. Bet širdis man apsilieja krauju, kai 
vėl reikia sakyti paskutinis sudiev rašy
tojui ir draugui. Vėl ir vėl, ir vis dažniau.

„Vervveile doch!“ — kaip kartą sušuko 
Goethės Faustas srauniai tekančiam lai
kui. Neskubėkit, užgaiškit dar valandėlę...
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dauskaitė, — pirmasis egzaminas buvo 
sėkmingas. Tai j.aunimo iniciatyva suor
ganizuotos ir pravestos demonstracijos 
prie sovietų misijos San Francisco mieste. 
Įdomiu sutapimu, tuo pačiu metu, nesu
sitarus, panašias demonstracijas suorga
nizavo ir rytinio Amerikos pakraščio jau
nimas.

— Politinis klimatas stipriai keičiasi 
palankia Lietuvai kryptimi, ir mes tai tu
rime išnaudoti. Sovietų agresija Afganis
tane ir sukurta grėsmė Lenkijai atsklei
džia pasauliui tikruosius sovietų tikslus. 
Viešosios opinijos dėmesį į Lietuvos pa
dėtį atkreipia patvari antisovietinė rezis
tencija Lietuvoje, čia patenkanti pogrin
džio spauda, Šakalio pabėgimas, žmogaus 
teisių pažeidimai ir t.t. Politinei jaunimo 
veiklai ateities dirva gan derlinga, — dės 
tė Gudauskaitė.

Danutė Barauskaitė, rūpestį Sovietų 
Sąjungoje įkalinta Lietuva irgi lailkė pa
grindiniu jaunosios kartos akcijos moty
vu. Savo pranešime vystydama tą mintį, 
ji palietė ir santykių su Lietuvos lietuviais 
klausimą. Labai įdomu, kad jaunoji kul
tūrininkė, „Viiva Europos“ programos or
ganizatorė, į šią politinę problemą įsten
gė pažvelgti prityrusio rezistento akimis. 
Lietuvos laisvės rūpestis turi vesti išeivi
ją į galimai artimesnį bendravimą su Lie
tuvos lietuviais, bet, iš antros pusės, bend 
raudami, turime būti budrūs, nes ,,/ir vel
niui smuiku grojant, galima linksmai pa
sišokti, bet ateis laikas, kai jis paprašys 
atlyginimo“.

— Sovietų Sąjunga būtų labai paten
kinta, — kalbėjo Barauskaitė, — jeigu ne
kreiptume dėmesio į Lietuvą, užmirštu
me vykdomą priespaudą ir kalinius. Ty
liai trintų iš džiaugsmo rankas, jei nede
monstruotume prie jų ambasadų ir kon
sulatų, nesustabtytume prie jų pastatų 
judėjimo, neprisirakintume grandinėmis 
ir didžiuliais plakatais nereikalautume 
Lietuvai laisvės. Ji džiaugtųsi, jei pasau
lio spauda ir vyriausybės Lietuvos bylą 
pamirštų. Tada su Lietuva ji galėtų elg
tis, kaip brutalus sargybinis su visų už
mirštu kaliniu.

— Sovietams yra malonu, kai mes tam- 
pameme pasyvūs, pradedame nekoordi
nuotai veikti ir vieni kitiems kliudyti. Prie 
šas yra gudrus ir kaip gyvatė moka savo 
nuodais mūsų veikimą sustabdyti. Būkime 
atsargūs, perspėjo D. Barauskaitė.

Ta proga verta paminėti, kaip reagavo 
kitos dvi jaunos lietuvaitės kai jų tė
vams buvo padarytas priekaištas, kad lei-

A.A. F. Neveravičių 
atsisveikinus

Lietuviškos išeivijos narius vis labiau 
amžiaus naštai slegiant, neišvengiamai lie
tuviškos gretos retėja, mūsų likimo bro
liams — sesėms amžinybėn iškeliaujant.

Štai ir mes, Londono lietuviai, š.m. ba
landžio 24 d., susirinkę West Londono kre
matoriumo koplyčioje, atidavėme paskuti
nę pagalbą ir atsisveikinome su A.A. Fa
bijonu Neveravičiumi.

A.A. F. Neveravičius, žengdamas jam 
likimo skirtu gyvenimu keliu, praėjo ka
rio rašytojo, žurnalisto, rezistento ir vi
suomenininko šakotą kelią. Tad ir visai 
suprantama, kad buvo plačiai pažįstamas 
bei žinomas ir turėjo daug draugų ir 
prietelių ne tik čia, bet ir už D. Britani
jos ribų.

Todėl nežiūrint, kad balandžio 24-oji 
buvo apsiniaukusi ir lietinga darbo die
na, atsisveikinti su velioniu, susirinko 
gausus būrys draugų, pažįstamųjų ir buv. 
bendradarbių, tiek lietuvių ir kitataučių, 
net ir iš tolimesnių šio krašto vietovių.

Velionies karstas buvo papuoštas šei
mos, artimųjų, DBLS ir LNB, tautinių 
spalvų kaspinais perjuostais, gėlių vaini
kais. O daugumos, velionies šeimos pagei
davimu, vieton gėlių buvo aukojama Tau
tos ar Tautinės Paramos Fondams.

Laidotuvių pamaldas atliko kun. Vyt. 
Palubinskas. O laidotuvių visus reikalus 
tvarkė ir atsisveikinimo žodį tarė p. Z. 
Juras, kartu, velionies žmonai ir dukte
rims, dalyvių vardu pareikšdamas užuo
jautą.

Tautos Himnu užbaigus laidotuvių apei
gas, p. Juras, velionies šeimos vardu, lai
dotuvių dalyvius pakvietė į užsakytą pri
ėmimą Lietuvių Namuose, į kurį atsilankė 
40-50 dalyvių:

Priėmime besivaišinant skaniai paruoš
tais užkandžiais ir atsigaivinant žaliuoju 
vyneliu, buvo priminta praeities gyveni
mo dienos ir su susirūpinimu žvilgterėta į 
eilių retėjimą ir taip jau negausioje D. 
Britanijos lietuvių šeimoje. Ypač buvo 
apgailestautas mūsų mielo a.a. F. Nevera- 
vičiaus netekimas.

Skirstantis, atsisveikinant našlę Ireną 
ir dukteris, asmeniškai dalyvių buvo pa
reikšta užuojauta ir padėkota už malonų 
priėmimą.

Skaudu, Fabijonai, kad Tu jau nesi mū
sų tarpe. Bet Tu liksi su mumis Tavo pa
rašytose knygose ir atliktuose darbuose. 
Ilsėkis ramybėje. Dalyvis 

do joms aplankyti Lietuvą ir .pasiklausy
ti velnio muzikos“.

„Draugas (1981.11.1(1) atspausdino Va
sario 16 d. gimnazijos mokinės Aušros Ge 
čytės laišką, kuriame jauna lietuvaitė 
tarp kitko pasakė:

„I Vilnių nuvažiavau traukiniu iš Va
karų Vokietijos, kur tuo metu lankiau Va 
sario 16-sios gimnaziją... Vykau pamaty
ti ir susipažinti su nematyta tėvų šalimi 
ir giminėmis. Po kelionės Lietuva man 
jau nebuvo pasakų šalis, o dalis mano 
kasdieninių jausmų, tautiškumo ir lais
vės ilgesio. Grįžau tautiškai sustiprėjusi. 
Pasiryžus dirbti Lietuvos gerovei, skleis
ti tiesą apie mūsų pavergtąją šalį. Lietu
voje gėdos tėvams, nei lietuviams Ameri
koje nepadariau.“

Atsiliepė ir kartu į Vilnių važiavusi 
Daina Kamantaitė. Į priekaištus ji atsi
kirto .Darbininke“ (1981.III.6):

„Esu jau subrendusi 19 metų studentė 
ir savarankiškai tvarkausi, todėl aš pati 
atsakau už savo gyvenimą, mokslą, dar
bus ir žodžius, ne mano tėvas ar motina 
ir jų organizacijos. Aš esu gimusi Ameni- 
koje, visada norėjau daugiau sužinoti apie 
savo tėvų gimtinę Lietuvą ir ją kada nors 
pamatyti. Ją pažinojau iš tėvų ir senelių 
pasakojimų, laiškų iš nematytų giminių. 
Apie ją išmokau iš lituanistinės mokyk
los. Apie dabartinę Okupuotą Lietuvą dau 
giau sužinojau iš ateitininkų stovyklų ir 
kursų Dainavoje, kur kunigai Yla ir Pū- 
gevičius, ateitininkų vadovai dr. Vygantas 
ir kiti man aiškino apie Lietuvos pogrin
džio veiklą, Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos ir kitą pogrindžio spaudą.

Okupuotą Lietuvą aplankiau 1980 me
tų balandžio mėnesį ir savo pačios akimis 
pamačiau, kaip ten žmonės gyvena, už ją 
visaip kovoja ir su viltimi laukia laisvės. 
Ir tada lankydamasi su okupantu nešven- 
čiau jokių .pavergimo švenčių bet aplan
kiau gimines, susitikau ir pasikalbėjau 
su daugeliu lietuvių, ypač jaunimu. Lietu 
voje būdama, girdėjau, kad ten žmonės 
trokšta žinių iš laisvo pasaulio, kasdien 
klausosi Vatikano, Amerikos Balso ir Lais 
vės radijo ir labai skaito laikraščius, žur
nalus ir knygas, atvežtas iš Vakarų. Jie 
džiaugiasi ir vertina išeivijos pastangas 
ir darbus.

Aplankiusi pavergtą Lietuvą, aš dar 
daugiau ją ir jos žmones pamilau, man jų 
gaila, ir aš jų neužmiršiu jų varge. Aš 
jiems visada padėsiu.“

Toks lietuvaičių pasireiškimas politinė
je veikloje teikia vilčių, kad vieną dieną 
ir Lietuvoje turėsime moterį ministrę pir
mininkę. D. B.

LIETUVOJE
LENINO KELIU I VIDURAMŽIUS
„Valstiečių laikraštis“ rašo:
Kai kuriuose ūkiuose nemažai taisytinų 

dalykų įdirbant pavasarį sodybinius skly
pus.

„Mechanizatoriai, kurių žinioje trakto
riai, dar išsiverčia. O ką daryti kitiems, 
ypač moterims ir pensininkams?“ — rašo 
P. Ramonienė iš Utenos rajono kolūkio 
„Lenino keliu“, J. Jušinskas iš Kauno.

KAIP IŠLAIKYSIU KARVĘ
„Anksčiau, kol buvo gyvas mano vy

ras mokytojas, Kaišiadorių sodininkystės 
tarybinis ūkis skirdavo sklypelį daržui, 
o dabar niekas apie tai ir girdėti nenori. 
Kasmet į priėmimo punktą pristatau pie
no. Jei ūkis neskirs ganyklos, kaip karvę 
išlaikysiu?“ — rašo mokyklos valytoja 
A. Randakevičienė iš Kaišiadorių rajono 
Medinių Strėvininkų kaimo.

(V.L.,)

KALĖJIMAI ILIETUVOJE
Vakarų Vokietijoje rusų emigrantų 

žurnalas „Posev“ dažnai pateikia įvairių 
žinių apie Lietuvą. Viename iš paskuti
niųjų šio žurnalo numerių rašomą, kad 
Lietuvoje veikia vienuolika priverčiamų
jų darbų lagerių ir septyni kalėjimai. 
Ypač gerai žinomas Pravieniškės lageris, 
kuriame kaliniai gamina baldus. Dalis 
šio lagerio esanti Vilniuje, netoli nuo 
Aušros Vartų, buvusiame vienuolyne. „Po 
sev“ žurnale yra taip pat archyvinės me
džiagos skyrius. Jame yra taip pat dažnai 
rašoma apie įvykius Lietuvoje. Tvirtina
ma, kad ginkluoti pasipriešinimai prieš 
rusus Lietuvoje dar ilgai vykę po parti
zaninio karo pabaigos — iki 1962 metų. 
1962 metais visa žvejų laivų flotilė Klai
pėdoje protestavusi prieš Chruščiovo po
tvarkį sumažinti žvejam mokamą atlygi
nimą. Žvejai visą sugautą žuvį išvertę 
ant jūros kranto. Pratęstą gynęs lietuvis 
kapitonas Antanas Zurinskas buvęs su
šaudytas. 1963 metais vasario mėnesį, Vil
niaus „Spalio“ kino teatre demonstruo
jant filmą apie Nikitą Chruščiovą, vilnie
čiai sudeginę gausybę reklaminių plakatų.

LRTV

ŠEŠTADIENIO TALKA
Balandžio 18 d. visoje Sov. Sąjungoje 

žmonės dirbo „šeštadienio talkoje“. 154 
milijonai žmonių dirbo veltui, nes tai bu
vo V. Lenino gimimo 111-tosios metinės. 
Vien pramonės įmonės per tą dieną paga
mino valstybei gaminių už 880 milijonų 
rublių.

Veltui turėjo dirbti ir Lietuvos gyven
tojai.

STUMBRAI IŠVYKSTA IŠ /LIETUVOS
Stumbrų istorija sudėtinga ir pamokan

ti. Kaip biologinė rūšis, jie buvo išgelbėti 
nuo visiško išnykimo tik didžiulių tarp
tautinių pastangų dėka. Po Pirmojo pa
saulinio karo vos pusšimtis tų laukinių 
dykaragių buvo išlikę kai kuriuose Euro
pos zoologijos soduose. Dabar stumbrų 
yra ir Lietuvoje — 1981 m. sausio 1 d. jų 
buvo 25. Visi jie kilę iš Belovežo girios ir 
vadinami dar lietuviškaisiais stumbrais. 
Pagrindinė šių stumbrų veisimo vieta ir 
liko Belovežo giria; nuo 1952 m. pradėta 
juos tenai leisti į laisvę. Lietuvoje stum- 
rų veisimosi židinys buvo įsteigtas Pašilių 
miške, tarp Ramygalos ir Krekenavos, 
Naujamiesčio medžioklės ūkio plotuose. 
1969 — 72 m. iš Rusijos buvo atgabenti lo 
stumbrų (2 buliai ir 8 stumbrės) ir apgy
vendinti dviejuose bendro 47 ha ploto ap
tvaruose. Pirmieji čia gimę 5 jaunikliai 
1973 m. buvo paleisti į laisvę Pašilių miš
ką. Kitais metais dar 7 jaunikliai buvo iš
leisti Širvintų rajone. Toji banda neatve
dė prieauglio, dėl įvairių priežasčių labai 
suskurdo ir dabar iš jos beliko 2 stumb
rės. Geriau sekėsi stumbrams Pašilių miš
ke. Ten laisvųjų banda kasmet susilaukia 
prieauglio ir jau 1976 m. padidėjo iki 13 
vienetų. Tapo pastebima stumbrų žala že- 
žemės ūkio pasėliams. Laisvųjų bandoje 
dauguma bulių. Vyriausias bulius .(Giri
nis I, gimęs 1971 m.) pradėjo vaikyti jau
nesnius ir tie, vienas po kito, paliko ban
dą ir toli nusibastė. 1977 m., kai buvo la
bai karšta vasara, vienas net paskendo 
Rekyvos ežero klampynėse. Kebli padėtis 
buvo susidariusi ir stumibryno aptvaruose 
kur laikoma veislinė banda. Bręstančius 
jauniklius reikia atskirti, tačiau nebuvo 
kur juos dėti šeši Lietuvoje gimę stumb
rai 1980 m. išvežti į Ukrainą. (M. ir G.)

LIETUVIAI DONO KAZOKŲ CHORE
New Yorke Dono kazokų (ukrainiečių) 

choras pradėjo savo 54-tųjų metų sezoną, 
ir ta proga nurodoma, kad chore kaip so
listas iki savo mirties (1959) dainavo Kos
tas Jurkevičius, o dabar dainuoja bosas 
Stasys Citvaras.

Praeitą sezoną St. Citvaras buvo choro 
vedėju. Choras tada apkeliavo vakarų 
Europą ir davė 120 koncertų.

Tas choras yra koncertavęs nepriklau
somoje Lietuvoje.

3



EUROPOS LIETUVIS

P
1981 tai, (gegužės 18 d. Nr. ,20 (1559),

lietuvis
LITHUANIAN

WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain 

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

Tel. 01.721 2410
Registered as a Newspaper at the Poet 

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
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1981 M.
V. 24. Pavasario Sąskrydis, Headley Park, 
Hampshire.
VI. 5-8. VI Baltistikos Konferencija Skan
dinavijoje, Stockholm.
VI. 14. Pabaltiečių 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. Pradžia 18.00 vai.
VII. 3-5 Vasario 16 d. Gimnazijos buv. 
mokinių suvažiavimas, Huettenfeld, Vo
kietija.
VII. 4. Vasaros šventė, Wolverhamptone 
(Lenkų klube, Stafford Rd).
VH. 25-Vin. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley Park, Hampshire.
VH. 26-V1H. 2. VLJS Stovykla, Romuva, 
Huettenfeld), Vokietija.
VIII. 2-9. 28-ojl Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Montvlllar- 
geime, Chantilly-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių, vid. Anglijoje, šo
kiai.

DBLS CV ŽINIOS
Trečiasis šios Valdybos posėdis įvyko 

Lietuvių Namuose gegužės 8 d. Dalyvavo 
0 CV nariai, pirmininkavo Z. Juras.

Ypatingus Suvažiavimas
Dar kartą buvo apsvarstyta Ypatingo 

Suvažiavimo darbotvarkė. Vidurinės 
Anglijos Centro (VAC) klausimu CV nu
tarė, kad tokio Centro, kokį vaizduoja 
VAC komisija, įsigyjimas būtų neįmano
mas nepardavus Headley Parko. Atsi
žvelgiant į Britanijos ekonominę padėtį 
ir lietuvių visuomenės išgales, toks Sody
bos ,.perkėlimas" statytų į pavojų visą 
Britanijos lietuvių kultūrinę veiklą. Nau
jasis Centras per pradinius 3-5 metus di
delio pelno neduoti), tuo tarpu būtume nu
stoję Headley Parko pajamų, kurios da
bar prisideda prie „Europos Lietuvio“ ir 
kitos DBLS veiklos finansavimo. Tokiam 
planui CV negali pritarti. Valdyba skaito, 
kad geresnis sprendimas būtų laikyti ir 
tobulinti Headley Parką, o Vidurinėje 
Anglijoje, vienoje iš didesnių kolonijų, 
nupirkti namus klubui.

33-iame Metiniame Suvažiavime buvo 
priimta rezoliucija varžanti DBLS Sky
rių bei Centro Valdybos politinę veiklą. 
CV nuomone, ši rezoliucija pravesta ne
tvarkingai, t.y. ne pagal įstatų ir Ben
drovių įstatymų tvaiką, ir skaito, kad ji 
negalioja. Todėl šis klausimas įrašytas į 
ypatingo suvažiavimo darbotvarke.

Atsistatydinimas
Valdyba gavo atsistatydinimo laišką iš 

Rimanto Šovos kuris į CV buvo išrink
tas 1979 m. Prieš tai jis kelis metus buvo 
DBLS Tarybos pirmininku. R. šova buvo 
vienas iš Tautinės Paramos Fondo stei
gėjų ir Lituanistinio skyriaus inicato- 
rius. Jis taip pat įdėjo daug darbo Vidu
rinės Anglijos Centro komisijoje ir DBLS 
įstatų komisijoje. CV labai apgailestau
ja R. šovos pasitraukimą ir linki jam 
sėkmes kituose darbuose.

Kiti reikalai
Šm. gegužės mėn DBLS pirmininkas 

Z. Juras lanko Bradfordo ir Škotijos Sky
rius.

Iš Treasury Solicitor nupirktos a.a. B. 
Kmieliausko palikimo Liet. Namų B-vės 
144 akcijos.

Sekantis posėdis numatytas gegužės 20 
d.

CV sekr.

DHLS LONDONO CENTRINIO 
SKYRIAUS ŽINIOS

Gegužės 24 d. per Pavasario sąskrydį 
Sodyboje po pamaldų šaukiamas skyriaus 
susirinkimas. Pasimatymo vieta — po 
Rūpintojėliu. Jeigu lytų — Sodybos poil
sio kambaryje (užlipti pagrindiniais laip
tais ir pasukti į kairę).

Jeigu kas norėtų ta proga užsimokėti 
nario mokestį, ten pat bus galima padary
ti — priims skyriaus iždininkas Stasys 
Bosikis.

Stasys Kasparas gavo siuntą iš ,,Vf- 
ties“ leidyklos su rašytojo Romualdo 
Spalio dabar išleista knyga „Auksinio 
saulėlydžio gundymai“. Tai yra jo pa
skutinė knyga iš 7 romanų ciklo. Jis ra
šė Ją sirgdamas. Sodyboje tą knygą pla

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. 
monę.

tins S. Kasparas. Jos kaina 5 svarai. Jei
gu, kas norėtų užsisakyti paštu, tai kai
nuotų 5 svarai ir 70 penų. Prašome rašy
ti S. Kasparui, kurio adresą esame davę 
pereitame „E.L.“ nr.

Lietuvių Namų biblioteka, kuri yra 
Centrinio skyriaus globoje, susilaukė 25- 
rių metų jubiliejaus. Nuo pat pradžių iki 
mirties ja rūpinosi pilk. T. Vidugiris. S. 
Kasparas siūlo tą knygyną pavadinti pik. 
T. Vidugirio vardu. Prašome skaitytojus 
pasisakyti dėl to. Jeigu atsiliepimai bū
tų palankūs, tada prašytume Centro val
dybą leisti taip pavadinti oficialiai.

M. B-nė

TAUTOS FONDUI AUKOJO
V. Leonas — 5 sv., P. G. (Londonas — 

50 svarų.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
P. Pupalaigis — 1.00 sv., L. Dzemyba — 

1.50 sv., I. Dailidė — 2.00 sv., A. Diską — 
2.39 sv., Emma Purželis, J. R. Mac Tavish, 
D. Gintas ir P. Grenda — po2.50 sv., A. 
Vitkus — 3.00 sv., Dr. K. Miknevičius — 
3.00 sv., K. Skudutis — 5.00 sv., V. Keris 
— 6.50 sv. ir Dr. V. A. Rainys — 15.00 sv.

DBLS SUVAŽIAVIMAS
DBLS ypatingas suvažiavimas. įvykęs 

gegužės 16 d. Nottinghame, pritarė Cent
ro Valdybos nuomonei dėl Lietuvių Sody
bos ir taip pat politinės rezoliucijos klau
simu (žiiūr. DBLS CV žinios).

Suvažiavimo aprašymas bus atspaus
dintas ateinančią savaitę.

Londonas
TRĖMIMŲ (MINĖJIMAS

šiais metais sukanka 40 metų nuo Bai
siojo Birželio trėmimų iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Baltų Taryba ruošia geduiin 
gas pamaldas birželio 14 d. 14.30 
vai. St Martin-in-ithe-Fields Trafalgar 
Square, Londone. Visi tautiečiai kviečia
mi gausiai dalyvauti ir prisiminti nuken
tėjusius ir vis kenčiančius brolius ir se
ses tėvynėje.

„DAINAVOS“ PAVASARIO BALIUS
Gegužės 9 d. vakaras Lietuvių Namuose 

praėjo pavasario nuotaikoj. Gėlėm papuoš 
toj salėj, smagiai grojant ukrainiečių ka
pelai, nuolatiniai „Dainavos“ rėmėjai, 
Lietuvių Sodybos būrelis ir svečiai iš už
jūrio linksmai pasišoko ir pasižmonėjo. 
Taip pat buvo gera proga skaniai ir pi
giai pasivaišinti dainaviečių paruoštais 
valgiais ir išbandyti laimę toj tradicinėj, 
gausioj, loterijoj. Ištraukti laimingiuosius 
bilietus, pakviesta viešnia iš Australijos 
p. Adomėnienė, Milžiniškas tortas, nuola
tinio rėmėjo p. Butrimo dovanotas, atite
ko jaunam anglui, kuris tą skanėstą čia 
pat išdalijo visiems dalyviams.

šį kartą perpus mažiau atsilankė žmo
nių, tačiau pelno padaryta vidutiniškai.

Dainavietės dėkoja visiems atsilankiu
siems, loterijai fantų aukotojams ir kito
kiu būdu padėjusioms šį parengimą su
ruošti.

LONDONO L.M. „DAINAVOS“ 
SAMBŪRIO 1980 (m. APYSKAITA 

Pajamos
1979 m. likutis 392.72
Pavasario balius 118.44
Bazaro pelnas 387.37
Aukos 25.—
Palūkanos 20.—

£943.53
Išlaidos
Parama „Lietuvos“ šokių grupei 60.00
Parama jaunučių šokių grupei 40.00 
Parama skautams 40.00
Tautinės Paramos Fondui 50.00
Seneliams ir ligoniams 265.00
„E. Lietuvio“ prenumeratos 105.00
Ligonių ’ankymas 23.00
Mišioms ir gėlėms 12.00
Sveikinimai laikrašty 5.00
Pašto ir kitos išlaidos 17.14

£617.14
£326.39 likutis keliamas į 1981 m.

„Dainavos“ valdyba

ŽEMAIČIAI, AUKŠTAIČIAI IR DZŪKAI 
VISI Į PAVASARIO SĄSKRYDĮ LIETU
VIŲ SODYBOJE.

SĄSKRYDIS SODYBOJE
Pavasario rūbu pasipuošusi Lietuvių 

Sadyba ruošiasi sutikti šimtus tautiečių, 
kurie sekmadienį, gegužės 24 dieną, suva
žiuos į tradicini pavasario sąskrydį.

Suvažiavę svečiai galės pasigrožėti ža
vėtina gamta ir pražydusiais rododentrais, 
pasiklausyti paukščių čiulbėjimo ir gegu
tės kukavimo.

Sąskrydžiui ruošiama turtinga progra
ma ir ištroškusiems — gaivinantieji gėri
mai. Valgykloje ir baruose bus greitas ir 
mandagus patarnavimas.
IKI PASIMATYMO LIETUVIŲ SODYBO
JE!

Nottinghamas
PAKELTA DVASIA Į SĄSKRYDĮ

Birželio 20 d. lietuviai vyksta į Notting 
hamą į Didįjį Sąskrydį, paminėti 40 me
tų Lietuvos Sukilimo sukaktį ir pasigėrė
ti ta proga ruošiamu šauniu koncertu.

Birželio mėnuo kiekvienam lietuviui 
išeiviui atsiminimais pristato anas neuž
mirštamas dienas, šiurpius trėmimus ir 
spontanišką lietuvių tautos sukilimą at
sikratyti okupantą ir atstatyti krašto ne
priklausomybę.

D.B.L.K. Bendrija, kuri šį sąskrydį ir 
koncertą organizuoja, maloniai kviečia 
visus lietuvius iš visų Britanijos kampų 
pasistengti atvykti į ši sąskrydį, pasige
rėti šauniu koncertu, pasižmonėti tarp 
savųjų ir pagyventi ano sukilimo dvasia.

Sąskrydžio dalyvius palinksminti at
vyksta iš Amerikos žymusis lietuvis ju
moristas — vaidintojas Vitalis Žukaus
kas. Prie jo prisijungia vietinės meno pa
jėgos.

Sąskrydis vyks Ukrainiečių salėje, 30 
Bentinck Road, Koncerto pradžia 18 vai.

Prašome visus nenuklysti tą dieną kur 
nors kitur, bet atvykti į Nottinghamą.

D.B.L.K. (Bendrijos Centro Komitetas

MIRĖ P. JUŠKA
Gegužės 6 d. staiga ir netikėtai mirė 

Povilas Juška. Palaidotas gegužės 13 d. 
Williford Hill kapinėse, po pamaldų Not- 
tinghaimo katedroje.

Italija
LITUANISTŲ VEIKLA ITALIJOE

Šv. Širdies Katalikų universitete, Mi
lane, šiuo metu dirba du lituanistai. Raš
tijos ir Filosofijos fakulteto kalbotyros 
institute yra lietuvių kalbos skyrius, ku
riame lietuvių kalbos ir kultūros dėsty
toju dirba dr. Tąsius Ereminas, o lietuvių 
kalbos istorijos kursą skaito dr. Guido 
Miehelini, italas studijavęs lietuvių kal
bą Vilniaus universitete.

Balandžio 11 d. istoriniame Italijos 
mieste, Veronoje, buvo suruoštas lietuvių 
tautinių šokių festivalis, kurio programą 
atliko iš Šveicarijos atvykęs ,.Vilties“ an
samblis, vadovaujamas J. Jurkšaitytės- 
Stasiulienės.

Gegužės 8 d. Milano katalikų uni
versitete buvo suruošta konferencija, ku
rioje prof. Vittore Pisani skaitė paskaitą 
„Lietuvių kalba tarp indo-europėjinių 
kalbų“. Ta pačia proga konferencijoje bu
vo paminėta Kristijono Donelaičio 200 
metų mirties sukaktis. Paskaitą aipie di
dįjį lietuvių poetą skaitė prof. Tąsius 
Ereminas.

Prancūzija
MCSŲ MIRUSIEJI

Aleksandra Plamen'evslky-Tuminaitė iš 
BouilogneflHiUancour.t (Hauts-de-Seine) 
81 metų, mirė 1980 m. gruodžio 15, palai
dota Meuidon kapinėse gruodžio 19.

Stanislava Žukauskaitė iš Villers-en- 
Vexin (Eure), 85 metų, mirė 1980 gruo
džio mėnesį. Velionė atvyko Prancūziflon 
1932 metais.
Teklė Stragauskaitė iš Fontenay-sous- 
Bois (Val-de-Mame), 69 metų, mirė š.m. 
sausio 17 d., palaidota sausio 21.

MarieHHumilienne (Agota Šarkaitė), 
vienuolė iš Villeurbanne (Rhone), 73 me
tų, mirė š.m. vasario 4, palaidota vasario 
7.

Viktorija Renard-Skrodelytė iš Evreux 
(Eure), 43 metų žuvusi automobilio ne
laimėje prie Chartres 1979 m. rugpjūčio 
28, palaidota š.m. vasario 11 Reuilly (Eu
re) kapinėse.

Ona Nevulienė, gyvenusi Sanvignes-les 
Milnes (Saone et Loire), mirė 1979 m. 
kovo 26.

Vokietija
GIMNAZIJOS SUVAŽIAVIMAS

Buvusiųjų Vasario 16 gimnazijos mo
kinių ir darbuotojų suvažiavimo rengimo 
komitetas jau kelis kartus, nors ir dar ne 
pilname sąstate, tačiau jau posėdžiavo ir 
planavo.

Š.m. gegužės mėn. 1 d. Gimnazijos Di
rektorius sukvietė pilnesnį komiteto są
statą, painformavo apie atliktus darbus 
ir turimas suvažiavimo galimybes. Adre
su rinkimas eina pirmyn, nors ir sunkiai, 
tačiau jau dabar visiškai aišku, kad: 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 30 metų ju
biliejaus proga šaukiamas visuotinis bu
vusiųjų gimnazijos mokinių, mokytojų 
ir tarnautojų suvažiavimas, kuris įvyks 
š.m. liepos 3-5 dienomis Romuvoje, Hut-. 
tenfdde. Jau iki dabar turime visa eilę 

sutikusių dalyvauti, bet kai kurių asme
nų nebeturime adresų. Todėl prašome: 
.raginkite vieni kitus, siųskite mums sa
vo draugų adresus, kad visi šiame ne
paprastame susitikime dalyvautų!

Numatyta įdomi ir spalvinga progra
ma, kurioje pasireikš mūsų didelės šei
mos deimančiukai ir perliukai! Galėsite 
save pamatyti kun. J. Dėdino suktuose 
filmuose bei rodomose Skaidrėse! Bus 
foto nuotraukų parodos, bei gimnazistų 
darbų eksponatai ir taip toliau... Deja, 
su nakvynėmis bus vargo, reikės skirstyti 
į apylinkes viešbučius, bet ir čia mes vi
siems pagelbėsiime.

Laukiame atvykstant! Tokia programa, 
kad net ir patys rengėjai yra ja susižavė
ję! Tad registruokitės iki š.m. gegužės 
men. 31 d.

Suvažiavimo Komitetas
SchioB Rennhof 

6840 Lampertheim 4

Skautiškuoju keliu
Sveikiname Jo Ekscelenciją Skautininką 

Vyskupą dr. Antaną Deksnį.
Lietuvių Skautų Sąjungos Europos rajo

no skautai sveikina savo narį, L.S.S. GE
LEŽINIO VILKO aukščiausiu ordinu ap
dovanotą skautininką, JO EKSCELENCI
JĄ Vyskupą dr. Antaną Deksnį, švenčiant 
savo amžiaus garbingą 75 metų sukaktį ir 
gegužės 30 d, — 50 metų kunigystės.

Linkime Jums, Ekscelencija, broli skau
tininke, kad Visagalio ranka laimintų Ju
si) dvasinio aptarnavimo darbus ir teiktų 
stiprybės ir ištvermės gausiais vaisiais, 
Ganytojo išeivijos kelyje.

Lenkiame savo galvas, dėkodami Jums 
už dvasinę ir tėvišką globą, kurią visad 
pajuntame Jūsų atsilankymu ir dalyvavi
mu čia Anglijoje metu.

Nuolat budint Dievo, Tėvynės ir Artimo 
tarnyboje

LSS (Europos (Rajono Vadija, 
Sesės tir (Broliai

Parama Skautiškai (veiklai
Londone gyvenantis veiklusis P. Maša- 

laitis metai iš metų nenutraukiamai re
mia skautišką veikią. Skautiškos idėjos 
rėmėjas ir vėl įteikė savo sutaupų 5 sva
rus skautiškai veiklai, su gražiausiais žo
džiais ir linkėjimas.

Derby gyveną V. J. Slidžiai, Skautiškos 
idėjos rėmėjai ir nepamirštantieji skautų 
stovyklų, prisiuntė 10 svarų su šiais žo
džiais: „Siunčiu 10 svarų čekį, tai maža 
nuo mūs, pensininkų, parama, jums mieli 
skautai, įdirbantiems ir tarnaujantiems 
svarbiam tikslui: Dievui, Tėvynei ir Arti
mui.

Linkime ištvermės nelengvame skautiš
kame darbe. Taip pat linkime Jums gra
žaus oro ir daug skautiško džiaugsmo 
Jūsų skautiškoje stovykloje, kurią turite 
jau 32-ją ir ji įvyksta liepos 26 — rugpjū
čio 1 d.d.d Lietuvių Sodyboje.

Ketteringe gyvenantis pensininkas, vie
nišas J. Liobė, su kuriuo dažnai pasikei
čiame laiškais ir per juos pasidaliname gy
venimo įspūdžiais, jau antrą kartą pare
mia 1 svaru skautišką veiklą. Kiekvienas 
gautasis laiškas pilnas nuoširdumo, pa
drąsinančių žodžių ir linkėjimu skautams, 

Skautiškos idėjos rėmėjams išreiškiame 
nuoširdų, lietuvišką ir Skautišką AČIŪ.

Budime,
LCC Vadija, (Sesės ir Broliai

Skautininką Henriką Antanaitį, nors 
trumpam laikui ir tarnybiniais reikalais 
pakeitusį Kengūrų žemę ir sustojusį Kara
lienės saloje, sveikiname!

Linkime sėkmingos tarnybas ir kviečia
me nepamiršti mūsų skautiškoje šeimoje 
įvykstančių subuvimų. Visi laukiame!

Broliai ir Sesės

DR. A. STROMAS ZALCBURGO 
SIMPOZIUME

Š.m. gegužės 1-3 dienomis Zalcburge 
įvyko simpoziumas tema „Informacija ir 
politika“, kurį surengė Profesorių Pasau
lio Taikos Akademijos PWPA (Professors 
World Peace Academy) Vokietijos skyrius.

Čia susirinko akademikai iš įvairių Va
karų Europos šalių: Vokietijos, Austrijos, 
Italijos, Anglijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Norvegijos. Anglijai atstovavo Dr. Alek
sandras Štromas, Salfordo ir Bradfordo 
universitetų profesorius.

Pagal pranešimus simpoziumo tema bu
vo gvildenama keturiais aspektais:

1. Bendros informacijos teorijos klau
simai;

2. Masinės informacijos stovis atskiro
se Vakarų Europos valstybėse;

3. Propaganda ir informacija Tarybų 
Sąjungoje ir Rytų Europoje (užak
centuojant Vakarų Radijo stočių 
poveikį į tų šalių visuomenes);

4. Masine informacija atominės bran
duolinės energijos klausimais.

Dr. Štromas padarė pranešimą tema 
.^Propagandos faktorius Rytų Vakarų kon
frontacijoje“. Simpoziumo darbai bus iš
leisti atskira knyga dviem leidiniais ang
lų ir vokiečių kalbomis.

Simpoziume taip pat buvo nutarta su
kurti Europos PWPA. Valdybos pirminin
ku buvo išrinktas pasaulinio garso filoso
fijos profesorius Gerard Radnitzky (Trie- 
r'o u-tetas), o Angliją atstovaujančiu val
dybos nariu — A. Štromas.

V. Rakauskaitė

SVEIKATA
MĖGĖJIŠKAS SPORTAS IR SVEIKATA

Visame pasaulyje gausėja sportininkų. 
JAV žurnale „Science Digest“ rašoma, 
kad JAV dabar yra 107 min. plaukikų, 
65 min. dviratininkų, 48 min. žvejų, daug 
žmonių bėgioja ristute, žaidžia tenisą, ran 
kinį ir pan. Deja, gausėja ir traumų ne
retai pakenkiama sveikatai, o kartais net 
iškyla pavojus gyvybei. Statistiniai duo
menys rodo, kad ne mažiau kaip 17 min. 
amerikiečių yra nukentėję nuo perdaug 
uolaus mėgėjiško sporto. Pakenkimai bū
na įvairūs nuo sausgyslių trūkių iki 
bendro paralyžiaus. Ir visa tai dėl to, kad 
per daug pasitikima savo organizmo ga
limybėmis, pažeidžiami elementarūs fizio
logijos, fizikos, genetikos dėsniai.

štai, pavyzdžiui, jei žmogus kasdien bė
gioja mieste, kur oras labai užterštas pra
monės atliekomis, gali sutrikti jo kvėpa
vimo sistema. Negalima bėgioti gatvėmis, 
kur intensyvus transportas, nes anglies 
oksidas jungiasi su kraujo hemoglobinu 
išstumia deguonį ir organizmas sukelia de 
guonies badą. Be to, bėgikai turėtų žinoti, 
kad ozonas erzina plaučius, ypač tada, kai 
ore yra anglies dioksido.

Bėgiojant kietu paviršiumi, pėdoje gali 
atsirasti nuospaudų ir kaulų pakenkimų.

Pavojingi gali būti ir izometriniai pra
timai, nes, juos atliekant, labai įtempiami 
raumenys, gali pakilti kraujo spaudimas, 
o jei nesveikas širdies raumuo, — ištikti 
infarktas.

Visi ilgai nesportavę, kurie nori pradė
ti aktyviai sportuoti, pirmiausia turi pa
sitarti su gydytoju ir tik tada, gydytojui 
leidus imtis taisyti savo pajėgumą. Iš pra 
džių reikia greitai vaikščioti ir lėtai bė
gioti, kad pulsui pasiekus 110 — 120 
tvinksnių per minutę, nebūtų jaučiamas 
nuovargis. Vėliau reikia pamažu didinti 
bėgimo greiti ii' atstumą. Labai svarbi yra 
pusiausvyros treniruotė — ėjimas ant 
pirštų, šokinėjimas per virvutę, stovėji
mas ant vienos kojos, disko mėtymas.

Tik įgudęs šiose srityse sportininkas 
mėgėjas gali pradėti aktyviau sportuoti, 
imtis didesnį fizinį krūvį turinčių prati
mų.

PRAŠYMAS UŽKIETĖJUSIEMS 
SKOLININKAMS

Jau visiems skaitytojams aišku, kad „Eu
ropos Lietuvis“ duoda didžiulius nuosto
lius. Šitai suprasdami, kai kurie skaityto
jai ne prenumeratą laiku atsiunčia, 
bet itlar ir aukų prideda savo laikraščiui 
paremti, kad tik leidėjams būtų šiek tide 
lengvesnė ta nuostolinga našta.

Ta dinų yi’a užkf.etėij«)sių ptrenumeratok 
rių, kurie net ir į prašymus susimokėti 
neatsiliepia. Kad jiems būtų lengviau įsi
dėmėti, svarstyta, ar nebūtų verta pa
skelbti tokių skolininkų sąrašą, bet nusi
statyta kol kas šiuo viešu prašymu para
ginti atsiteisti. Galvojama, kad jie pa
klausys ir nebeatidėliodami atsiųs skolą.

Todėl pakartotinai jųprašome neatidė
liojant atsiųsti skolą.

„Europos Lietuvio“ Administracija

7 dienos
—Visos Italijos varžybose, kurios vyko 

Parmoję, kun. Aldo Viviano iš Carbone 
laimėjo pirmą premiją už „gražiausi Ita
lijoje nosį“. Jo nosis buvo didžiausia iš 
devynių dalyvavusių varžybose. Laimėto
jas gavo 20 kg parmidžiano sūrį.

— Anglijoje mirė princas Andriejus 
Aleksandravičius, Rusijos caro Aleksand
ro III vaikaitis ir caro Nikalojaus II bro
liavaikis. Rusijos revoliucijos metu jis pa 
bėgo i Paryžių, bet vėliau persikėlė į Ang
liją. čia jis turėjo giminių karališkoje 
šeimoje. Mirė eidamas 80 metus.

— Anketos būdu nustatyta, kad Angli
joje populiariausias katėms vardas yra 
Sooty (tariama — Suti). Toliau eina Smo
key, Brandy ir kt. Anketą buvo užpildę 
500 kačių savininkai.

— Gegužės 12 d. Šiaurės Irlandįjos ka
lėjime mirė antras kalinys, badavęs 59 
dienas, protestuodamas prieš kalėjimo 
režimą ir reikalaudamas politinio kalinio 
teisių. Jo pavardė — Francis Hughes, am
žius — 25 m., kalinamas už žmogžudystę.

Žinioms pasklidus apie jo mirtį, pro
vincijoje ir Belfaste kilo riaušės, per ku
rias buvo mirtinai sužeistas kitas 21 m. 
amžiaus jaunuolis. Padaryta daug nuosto
lių.

— Įtemtai padėčiai tarp Sirijos ir Izra
elio neatsilūgstant, Sirija pašaukė prie 
ginklo tam tikras kategorijas atsarginių.

— JAV pateikė Graikijai naujus pasiū
lymus karinių bazių apmokėjimo klausi
mu. 1977 m. buvo susitarta, kad 4 m. lai
kotarpy JAV atsilygins 700 mil. dolerių 
ekonomine parama. Dabar graikai nori 
daugiau.

— D. Britanijoje 3 m. sąlyginai nubaus
tas R. Bundy, kuris, negalėdamas gauti 
darbo, padeginėjo namus. Iš viso sukėlė 
28 gaisrus, padarydamas 42.000 sv. nuos
tolių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Huddersfield — gegužės 24 d., 1 vai., pp., 

Šv. Juozapo bažn., atsimenant a.a. Ka
zį Levinską.

Leigh — gegužės 24 d., 5 vai.
Manchesteryje — gegužės 31 d , 12.30 vai.
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