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pasakė britų parlamento atstovas. Melas 
gal užvaldė pasaulį, kaip sakė 1972 m. 
Solženicynas, bet ne per mane.

Labai svarbūs įvykiai vyksta pasaulyje 
šiuo metu. Įvykiai Lenkijoje — tai vilties 
aušra. Darbininkų laisvos profesinės są
jungos reikalauja laisvės. Jie siekia lais
vės, .kad galėtų pasisakyti dėl pagrindinių 
žmogaus reikalavimų. To reikalauja ne
tik darbininkai, bet net kai kurie Lenki
jos komunistų partijos vadai. Tas fenome
nas yra viltis visoms pavergtoms tautoms, 
nes nieko panašaus nėra buvę nuo pat 
Rusijos revoliucijos laikų. Tas suteikia 
vilčių, kad permaina ateis be karo ir be 
kraujo praliejimo.

V. Bukovskis prisipažino, kad jis nepri
simena Baltijos gyventojų deportacijų, nes 
jis gimė porą metų po tų šiurpių įvykių. 
Bet 1960-taisiais metais jam teko susitik
ti darbo stovykloje su Baltijos kraštų lais
vės kovotojais, kurie yra žinomi kaip di
sidentai ir šiandien. V. Bukovškis apgai
lestavo, kad jo tautiečiai tokiu žiauriu bū
du pasireiškė Rytų Europos kraštuose ir 
padarė gėdą visai rusų tautai, kuri taip 
pat neša komunistinės diktatūros naštą. 
„Mūsų pareiga tuos nusikaltimus kuo pla
čiau garsinti,“ — pasakė V. Bukovskis.

L. G. Thorne yra jaunesnės kartos par
lamentaras, neseniai dėvėjęs kario unifor
mą. Jis kalbėjo apie Sov. Sąjungos grėsmę 
laisvajam pasauliui ir apie reikalą pasi
ruošti ginti savo krašto laisvę, šiame rei
kale tam tikrą vaidmenį turėtų suvaidinti 
ir Rytų europiečiai, gyveną šiuo metu D. 
Britanijoje.

Marite Sapiets kalbėjo apie deportacijų 
metų nukentėjusius dvasiškius ir i-eligi- 
nių bei labdaros organizacijų narius. Jai 
šiuo metu tenka dirbti organizacijoje, ku
ri tyrinėja religijos padėtį komunistiniuo
se kraštuose. Ji pasakė, kad neatsižvel
giant ką komunistai kalba apie religijos 
laisvę, tikinčiųjų persekiojimas Sov. Są
jungoje yra pasiekęs neįtikėtiną laipsnį. 
Kaip pavyzdį ji nurodė 'įvykį Lietuvoje, 
kur jauna lietuvaitė Jadvyga Stanelytė 
neseniai buvo nuteista trim metams darbo 
stovyklos už religinės eisenos organizavi
mą. Ar gali kasnors patikėti, kad tokie 
dalykai vyksta pasaulyje XX amžiuje?

Lordas Chelwood, neseniai parašęs kny
gą ,,Gremlin's dilema“, yra tarptautinės 
politikos žinovas, nemažai studijavęs ir 
Baltijos kraštų problemą. Jis buvo pasku
tinis kalbėtojas šiame istoriniame susirin
kime, kokio Britanijos parlamento rūmuo
se dar niekad nėra buvę. Jis pareiškė savo 
nuomonę, kas daryti, kad netik pašalinus 
pavojų laisvajam pasauliui, bet kad ir Ry 
tų Eurcipos tautoms būtų perspektyvos at
gauti laisvę.

Tam tikslui pasiekti, Vakarai turi būti 
vieningi. Vakarai turi tustabdyti techno
logijos, kuri reikalinga Sov. Sąjungos ka
ro pramonei, eksportą. Reikia atkreipti 
dėmesį į komunistinių kraštų jaunąją kar 
tą, kuriai nusibodo jiems peršama ideolo
gija. Reikia taip pat atkreipti dėmesį į 
pavergtųjų tautų gyventojų .pergyveni
mus, apie kuriuos kai kas šiandien išgirdo 
pirmą kartą. Reikia taip pat neužmiršti, 
kad laisvė ir nepriklausomybė yra kiek
vieno žmogaus prigimtinė teisė.

Pirmininkaujantis perskaitė Europos 
parlamento kelių atstovų telegramą, ku
rioje jie pažadėjo iškelti Baltijos valsty
bių klausimą Strazburge.

Pasibaigus turiningoms ir viltis suke
liančioms kalboms, kalbėtojai atsakė į ke
lis klausimus, o pirmininkaujantis padėko
jo visiems kalbėtojams.

Tautiniais rūbais pasipuošusios lietu
vaitės išdalino susirinkimo dalyviams nau 
ją knygutę „Frozen Inferno“, kurioje jau
na lietuvaitė aprašė savo šiurpius pergy
venimus Sibiro tremtyje, šios dienos su
sirinkimo dalyviai buvo raginami visuo
met juos prisiminti.

LIETUVOS TRISPALVIS

D. BRITANIJOS PARLAMENTO 
ATSTOVAI PASMERKĖ SOVIETŲ 

ŽIAURUMUS BALTIJOS 
RESPUBLIKOSE IR PAREIŠKĖ 

LIETUVIU, LATVIŲ IR ESTŲ 
TAUTOMS (SOLIDARUMĄ

Birželio 15 d. 6.30 vai. vak. Didžioje po
sėdžių salėje, Parlamento rūmuose, at
stovo Teddy Taylor kvietimu susirinko per 
300 anglų ir Rytų europiečių prisiminti 
Sov. Sąjungos įvykdytą Baltijos valstybių 
užgrobimą ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos 
piliečių genocidą.

Prie prezidiumo stalo stovėjo gedulo 
kaspinais perjuostos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautinės vėliavos. Prezidiume vie
tas užėmė susirinkimo pirmininkas Bri
tanijos parlamento atstovas Teddy Tay- 
itor ir kalbėtojai: dr. I. Spilners, Pasaulio 
Baltų konferencijos pirmininkas, Parla
mento atstovai Sir Bernard Braine ir L. 
G. Thorne, Lordų rūmų atstovas lordas 
Ghelwood, žinomas rusų disidentas Vladi
miras Bukovskis, Keston koledžo bend
radarbė Marite Sapiets ir Europian Liai
son grupės pirm. R. Marcetic.

Rytų europiečių organizacijos ELG pir
mininkas R. Marcetic (jugoslavas) pir
miausiai paaiškino šios dienos reikšmę 
ir organizacijos, kuri ruošė šį minėjimą, 
tikslus. Jis pasakė, kad šioje organizaci
joje atstovaujami šie kraštai: Albanija, 
Bulgarija, Baltarusija, Čekoslovakija, Es
tija, Gruzija, Vengrija, Latvija, Lietuva, 
Latvija, Rumunija, Rusija, Ukraina ir 
Jugoslavija. Šio susirinkimo tikslas yra 
pareikšti Baltijos tautoms (Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai) solidarumą ir moralinę 
paramą. Tos tautos kenčia Sovietų oku
pacijos žiaurumus nuo to laiko, kai jos 
buvo užgrėbtos ir prievarta įjungtos į 
Sov. Sąjungą 1949 motais. Prieš 40 metų, 
t.y. 1941 m. birželio mėn. Sov. Sąjunga iš
trėmė iš tų kraštų tūkstančius gyventojų 
moterų, vyrų, vaikų, senių ir jaunų žmo
nių.

R. Marcetic padėkojo .parlamento atsto
vui T. Taylor už šio susirinkimo globą ir 
sutikimą jam pirmininkauti.

Teddy Taylor, būdamas Škotijos atsto
vu, gerai pažįsta Rytų Europos tautų prob 
lemas ir todėl mielai stoja ginti pavergtas 
tautas. Jis pažymėjo, kad labai yra svar
bu neužmiršti tų nusikaltimų, kuriuos pa
darė 1939-40 metais Sov. Sąjunga susita
rusi su nacių Vokietija, ir taip pat prisi
minti to susitaitmo aukas, ištremtuosius 
į nežinią tūkstančius nekaltų žmonių, iš 
kurių tik nežymi dalis grįžo į tėvynę. Jis 
paprašė dr. I. Spilnerį, latvių atvykusį iš 
JAV, papasakoti apie įvykius Baltijos 
kraštuose prieš 40 metų.

Nors mums, lietuviams, tie įvykiai yra 
gerai žinomi, nes juos patys pergyvenome, 
ar apie juos skaitėme savo spaudoje bei 
knygose, — daugeliui anglų ir kitataučių, 
kurie buvo susirinkę salėje, tas pasakoji
mas atidarė akis. Pabaigoje dr. Spilners 
pasakė apie dabartinį rezistencinį sąjūdį 
Estijoje, Latvijoje Ir Lietuvoje, ir pami
nėjo disidentus, kurie pastaruoju (laiku 
buvo nuteisti sunkiomis bausmėmis.

Sir Bernard Braine pažįsta Baltijos 
kraštus iš prieškarinių laikų. Jis pasakė, 
kad tų kraštų užmiršimas būtų paskatini
mas tarptautiniams nusikaltėliams. Todėl 
Lietuvą, Latviją ir Estiją reikia atsiminti 
ir priminti jų likimą kitiems. Tos valsty
bės buvo Ribbentropo-Molotovo pakto au
kos. Prieš 40 metų Baltijos tautos pergy
veno žiaurias Sovietų deportacijas. Po 
to sekė nacių persekiojimai tuose kraštuo
se. O prieš karą Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo pavyzdingos demokratinės valstybės 
su puikiai tvarkomu krašto ūkiu. Tautos 
su skirtingomis tradicijomis ir savita 
kultūra.

Sir Bernard pabrėžė, kad D. Britanija, 
kaip ir JAV, niekad nepripažino ir niekad 
nepripažins tų kraštų įsijungimą į . Sov. 
Sąjungą. „Tie, kurie priešinasi nepaken
čiamam režimui anoje pusėje geležinės už
dangos, kartu kovoja už mūsų laisvę“, —

VLADUI CARUI įnirus,
žmonai V. CAPIENEI reiškia 

nuoširdžią (užuojautą
Vyčio klubo valdyba ir nariai

Irenos Gerdžiūnienės motinai
Monikai (BANAITIENEI

Kanadoje mirus, Ireną ir 
A.GERDŽICNUS nuoširdžiai užjaučia

Vyčio klubo valdyba ir nariai

SPAUDOS KONFERENCIJA BONOJE
Ryšium su Baltijos valstybių gyvento

jų masinių deportacijų 40 metų sukakti
mi ,,Baitų Draugija“ surengė š.m. birže
lio 11 d. Bonnoje spaudos konferenciją. 
Ją atidarė draugijos garbės pirmininkas 
Dr. Eugen Gerstenmeier, buv. Vokietijos 
parlamento pirmininkas. Jis savo žoSyje 
ypač pabrėžė, kad gyventojų deportacijos 
prasidėjo dar tuo metų, kai Maskvos už
imtuose Baltijos kraštuose viešpatavo tai
ka Ir trumpai po to, kai pagal oficialinę 
statistiką 99% gyventojų pritarę sovie
tiniam režimui. Kalbėtojas nurodė, kad, 
užimdama karinėmis pajėgomis Baltijos 
pajūrio kraštus, Maskva pasinaudojo 
Stalino-Hitlerio slaptu susitarimu. Dr. 
Gerstenmeier pastebėjo, kad, pasibaigus 
karui, masinės deportacijos dar padidėjo, 
pasiekdamos tiesiog pasibaisėtiną apim
tį.

Po Dr. Gestenmeieilo įvadinio žodžio 
konferencijos dalyvius su padėtimi Lie
tuvoje supažindino diplomatinės tarnybos 
narys Dr. A. Gerutis, atvykęs iš Berno į 
Bonną. Jis ypač pabrėžė, kad Lietuvoje 
išeina daugiau nekaip kur kitur pogrin
džio leidinių, kuriuose iškeliama režimo 
savivalė ir nesiskaitymas su pačių sovie
tų veikiančiais įstatymais. Kalbėtojas taip 
pat paminėjo paskutiniuoju laiku Lietu
voje sovietinių teismų paskelbtus žiaurius 
ųpredimus prieš vietinius gyventojus ir 
nuteistųjų įkalinimą Sovietų Sąjungos gi-

NAUJA ITALIJOS VYRIAUSYBĖ
Senatorius Giovanni Spadolini, Respub

likonų partijos lyderis, apsiėmė sudaryti 
naują Italijos vyriausybę. Nuo 1946 m. 
tai bus pirmoji vyriausybė, kuriai vado
vaus ne krikščionių demokratijos politi
kas.

MASKVA PRIIMA DELEGATUS
Po to, kai Izraelis subomibordavo ato

minę įmonę Irake, Sirijos ir Irako dele
gacijos iš eilės yra nuoširdžiai priimamos 
Maskvoje. Tuo būdu Sov. Sąjunga siekia 
sukiršinti arabų tautas prieš JAV-bes, 
kuilos buvo pardavusios Izraeliui bombo
nešius.

Prancūzijos prezidentas pažadėjo atsta
tyti Irako atominę įmonę, bet su sąlyga, 
kad ten nebūtų gaminamos bombos.

ANTISOVIETINIAI INCIDENTAI 
LENKIJOJE

Antlsovietiiniai incidentai, kurių vis 
daugiau atsitinka Lenkijoje, kelia susirū
pinimą Varšuvoje ir Maskvoje. Pastaruo
ju laiku keliose Lenkijos miestuose buvo 
sužaloti sovietų paminklai, pastatyti ka
rui pasibaigus.

Spaudoje pranešama apie tvankos ardy
mus. Vienu atveju „girti“ keleiviai Var- 
šuvos-Pvzemyšlio traukinyje privertė du 
policininkus paleisti jų vežamą kalinį.

Katovicuose vidurnaktį minia užpuolė 
geležinkelio stotį, plytgaliais išdaužė lan
gų stkilus ir bemaž sugriovė pastatą. Jau
nuoliai puolė policininkus, kurie buvo pa
siųsti tvarkai atstatyti. Apie 80 žmonių 
buvo suimta ir 9 sužeisti. Dauguma suim
tųjų buvo neblaivūs.

AMERIKOS GINKLAI KINIJAI
Amerika yra pasiruošusi parduoti Ki

nijai ginklų, — pasakė JAV valst. Sekre
torius A. Haig, kalbėdamas spaudos kon
ferencijoje Pekinge, baigęs savo derybas 
su Kinijos vadovais.

Kinijos karinė delegacija netrukus nu
vyks į Ameriką šiuo reikalu susitarti.

Ligšiol JAV įstatymai neleido parduoti 
(ginklų komunistinei Kinijai.

TURKAI .SUĖMĖ KOMUNISTUS
Turkjos saugumo organai Istamtoule 

suėmė 61 komunistą, priklaususį nelega
liai komunistų partijai. Per kratas rasta 
70 tūkst. svarų sterlingų vertės aukso, ku
rį partija gavo iš užsienio pogrindžio veik 
lai remitl.

Komunistų partija Turkijoje yra už
drausta nuo 1923 m.

RUOŠIASI DVIEM KARAMS
Spaudos pranešimais, JAV gynybos sek

retorius Casper Weinberger ruošia pla
nus, kad Amerika galėtų vesti karą tuo 
pat laiku dviejose vietose. Svarbiausias 
frondas būtų karas su Sov. Sąjunga Euro
poje, o antras — kur nors Azijoje ar pie
tų Amerikoje. Tam tikslui Amerika turi 
pagaminti kuo daugiau ginklų.

SIMONE VEIL ŽYDŲ SUVAŽIAVIME
Ponia Simone Veil, Europos Parlamento 

pirmininkė, nuvykusi į Izraelį dalyvauti 
pasauliniame žydų, išsigelbėjusių iš nacių 
genocido, suvažiavime pasakė:

„Aš škiriu šiuos kelis žodžius mano mo
tinai tėvui ir broliui, kurie dingo kažkur 
Baltijos valstybėse. Aš skiriu tuos žodžius 
milijonams vaikų, kurie buvo nužudyti 
Auschwitze, Maideneike, Trefcilinkoje ir 
Varšuvoje“.

„Aš atvykau čia kaip viena iš jūsų, 
kaip viena iš išlikusių gyvų, sesuo tai’p 
seserų ir brolių“.

Ponia Simone Veil yra viena iš buvu
sių kalinių Auschwitze. Išlikusieji gyvi, 
suvažiavę į Izraelį, matė žmonių pelenus, 
surinktus iš nacių koncentracijos stovyk
lų krematoriumų.

POLITINIAI KALINIAI RYTŲ 
VOKIETIJOJE

Vakarų Berlyno žmogaus teisių grupė 
turi žinių, kad šiuo metu Rytų Vokietijos 
kalėjimuose yra laikoma 4500 politinių 
kalinių. Dauguma iš jų yra nubausti už 
bandymą pabėgti į Vak. Vokietiją.

IŠNIEKINO KARO PAMINKLĄ
Kaip praneša „Pravda“, Sovietų Sąjun

gos vyriausybė pareiškė Austrijos vyriau
sybei protestą dėl Sovietų karo paminklo 
Vienoje išniekinimo. Iš dažais padarytų 
užrašų rusai spėja, kad tai yra lenkų emi
grantų darbas.
Austrijos sostinės pagrindinėje gatvėje 

po karo sovietai pasistatė milžinišką pa
minklą, ant kurio yra užrašas, kuris sa
kos, kad „austrų tauta yra dėkinga sovie
tams už išlaisvinimą“.

RUOŠIA DAUGIAU LĖKTUVŲ
Britų gynybos ministerija ruošia pla

nus civilinės aviacijos lėktuvams panąutį 
karo aviacijos reikalams. Lėktuvų per
tvarkymas kalnuos milijonus svarų. Da
lis keleivinių lėktuvų būtų (perdirbta į 
tanikerius, kurie maitintų karo aviacijos 
naikintuvus ore.

TEISIAMI LENKŲ NACIONALISTAI
(Birželio 15 d. Varšuvos teisme pradėta 

svarstyti keturių disidentų byla. Jie yra 
kaltinami priklausę nacionalistinei orga
nizacijai „Lenkijos nepriklausomybės kon 
federacija“, kurios tikslas buvęs nuvers
ti Lenkijos komunistinę veldžią.

Kaltinamųjų suole yra Leszek Muszuls- 
ki, kuris yra skaitoma grupės vadovu, ir 
trys jo bendradarbiai: Todeusz Stanski, 
RomiuaM Szeremietiew ir Tadeusz Jan- 
dziszak.

Sovietų spauda saiko, kad Vakarų anti- 
sovietinės organizacijos naudojosi kalti
namųjų patarnavimais ir bandė sujungti 
juos su laisvosiomis profsąjungomis Soli
darumas.

Keturių lenkų disidentų teismas Varšu- 
je, gynybos advokatams prašant, atidėtas 
iki Mepos 4 d.

IRANO PREZIDENTO GYVYBE 
PAVOJUJE

Irano parlamentas pradėjo svarstyti pre 
zidento Bani-Sadr nepasitikėjimo klausi
mą. Kairieji ekstremistai reikalauja paša
linti jį iš prezidento pareigų ir atiduoti 
revoliuciniam teismui.

Anglų spauda, komentuodama Padėtį 
Irane, kalba apie galimą tame krašte civi
linį karą.

SURADO PO 36 METŲ
Sovietų laikraštis „Sovietinė Industrija“ 

pranešė, kad 62 m. ukrainietis Dmitri Koz 
lovški, buvęs karo metu vokiečių belais
vėje, bijodamas bausmės, slapstėsi pas 
savo tėvus kaime per 36 metus. Dabar 
jį surado budrioji KGB.

— Maskvos teismas pradėjo svarstyti 
žydų aktyvisto Viktoro Brailovškio bylą, 
jis yra kaltinamas šmeižęs Sovietų valsty
bę. Nuteistas penkeriems metams trem
ties.

— Turino teismas Italijoje nuteisė 62 
„Raudonųjų brigados“ narius kalėjimo 
bausmėmis Iki 17 metų už priklausymą 
nelegalioms gaujoms ir laikymą ginklų.

— Afganistano antikomunistiniai parti
zanai puolė stambiausią Rusų aviacijbs 
bazę Bagrame, 50km. į šiaurę nuo Kabu
lo, sukėlė gaisrą ir susprogdino daug amu
nicijos.

lumoje, tūkstančius kilometrų nuo gimto
jo krašto.

(Būklę Estijoje nušvietė Dr. O. Aule, 
„Baltų Draugijos“ pirmininkas ir estų Pa
saulinės Tarybos Europos biuro narys, o 
apie padėtį Latvijoje papasakojo J. Kade- 
lis, Laisvųjų Latvių Pasaulinės Sąjungos 
atstovas Europoje.

Vokiečių televizijos bendrabiai padarė 
spaudos konferencijos nuotraukų ir pasi
kalbėjimą su Dr. E. Gerstenmeieriu. Spaų 
dos atstovams įteiktas Dr. A. Geručio, Dr. 
O. Aulės ir J. Kadelio pasirašytas komu
nikatas, kuriame glaustai atpasakotos gy
ventojų masinės deportacijos, o taip pat 
nušviesta dabartinė padėtis susovietin- 
tose Baltijos respublikose.

Tą pat dieną, kai vyko spaudos konfe
rencija, Bonnoje suruošta didelio dėmesio 
susilaukusi demonstracija prieš gyvento
jų deportacijas iš Baltijos valstybių. Pa
čioje judilausioje aikštėje ties katedra 
latvių grupė visą valandą (nuo 11 iki 12 
vai.) nešiojo apie 20 metrų ilgio drobę, 
kurios vienoje pusėje atspausdintas toks 
įrašas: ,,40 metų deportacijų Sovietų Są
jungoje: reikalaujame laisvės visiems 
politiniams kaliniams“. Antroje drobės 
pusėje įrašyta: „Estijoje, Latvijoje, Lie
tuvoje deportuota 1940-41 m. 130.000; 
1948-1949 — 370.000; 1950-81 ?“. Drobę 
su įrašu nešiojo latvių gimnazijos Muens- 
teryje mokiniai. Demonstracijos nuotrau
kas padarė vokiečių televizija.

PASAVL YJE
— Brežnevas vėl puolė JAV už „ieško

jimą įvairių pretekstų“ nudelsti strategi
nių ginklų apribojimo pasitarimų atnau
jinimą.

— Prancūzų vyriausybė laike ateinan
čiųjų 10 metų numato išleisti 400 b>l. 
frankų energijos taupymo ir naujų šalti
nių išvystymui.

— Trys lenkai plastiniu laiveliu pasiekė 
danų Boruholmo salą ir pasiprašė politi
nio prieglobsčio.

— Daugiau kaip 150 kompanijų remia 
spalio mėn. Amerikoje busimąjį britų 
bandymą sumušti pasaulio sausumos grej 
čio recordą. Dabartinis 622 mylių greitis 
amerikiečių pasiektas 1964 metais.

— D. Britanijos parlamente jau baigia
mas pravesti saugos diržų automobilis
tams įstatymas. Galvojama, kad jau šių 
metų pabaigoj visi automobilių vairuoto
jai ir prieky sėdintieji turės juos naudoti.

— Britai vidutiniškai išgeria 1.650 puo
delių arbatos per metus, ty. 4 su puse puo
delio dienai.

— 43 m; R. Rimmer, kuriam buvo įdėta 
antra Širdis, neilgai pagyvenęs, mirė 
Herefie’Jdo ligoninėje.

— Saudi Arabija perleido Sudanui 70 
tankų, kuriuos buvo pirkusi iš JAV. KA 
dangi amerikiečiai remia ir Sudaną, tai 
dėl to nekėlė protesto.

— D. Britanijoje įsteigta satelitinės te
levizijos kompanija, kuri tikisi pilnai pra 
dėti veikti tik už 5 metų.

— JAV valst. sek. A. Haigas lankėsi Ki
nijoje. Kinai vis kelia savo reikalavimus, 
kad amerikiečiai sustabdytų ginklų tieki
mą Talwanui. JAV nori išlaikyti lygsvarą 
abiejų pusių atžvilgiu.

Pakistano prezidentas pareiškė, kad da
bar yra vilčių pasirašyti draugiškumo 
paktą su Indija, kuri per paskutiniuosius 
30 metų norėjo tai padaryti.

— Izraelio min. pirm. Beginąs sako, 
kad sunaikintoj Irako branduolinėj jė
gainėj buvę ir šlapti požemiai 'įrengimai, 
Kuriuose vyko atominės bombos gamini
mo daribai. Tie slapti įrengimai nebuvo 
rodomi Atominės energijos agentūros in
spektoriams.

— Britų mokslininkai išrado skystį, ku
lio pagalba jūroje palieta nafta paverčia
ma į masę, kurią paskui lengva tinklais 
išgraibyti.

— Apie ketvirtį viso pasaulio prekybi
nio laivyno plaukioja po Panamos ir Li
berijos vėliavom, tuo būdu laivų savinin
kai turi tam tikrų patogumų ir išvengia 
didelių mokesčių. Dabar Jungtinėse Tau
tose keliamas klausimas tokią praktiką 
sustabdyti.

— Nuo praėjusių metų gegužės mėn. D. 
Britanijoje pragyvenimas pakilo 13,3%.

— Dabar socialistų rankose Didžiojo 
Londono savivaldybė planuoja nuo spalio 
mėn. sumažinti 25% požeminio susisieki, 
mo kainas, bet 20 p. minimumas bus pa
liktas, tačiau už tą kainą toliau bus lei
džiama važiuoti. Tai kainuos mokesčių 
mokėtojams apie 100 mil. sv.

— Lenkijoje įvestas benzino normavi
mas. Dėl padidėjusio santykių įtempimo, 
atrodo, kad Sov. Rusija ims mažinti ben
zino tiekimą. Lenkų komunistų partijos 
organas „Trybuna Lundu“ taip pat at
kreipė dėmesį visus įspėdamas, kad Len
kija yra visiškai priklausoma nuo sovietų 
naftos.

— Mokslininkai bando nustatyti, kOKS 
buvo klimatas D. Britanijoje prieš 500 
metų. Tyrimo darbus vykdo Liverpoolto 
universitet darbuotojai. Jau žinoma, kad 
749 m. Temzės upės potvynių siekė apie 
10 mylių, o 1114 m. sausros metu upės gy
lis krito iki metro. 291 ir 329 m. daugu
ma D. Britanijos upių užšalo, o 1282 m. 
žymusis Londono Bridge tiltas neišlaikė 
didelių šalčių ir sugriuvo.

Visi tie tyrimai padės nustatyti, kaip 
keisis ateityje britų salos klimatas.

— Prancūzija pasižadėjo Ispanijai per
žiūrėti visą baskų politinių pabėgėlių ir 
teroristų problemą. Per paskutiniuosius 
22 metus prancūzai atsisakydavo perduoti 
Ispanijai pabėgėlius baskų teroristus.

— JAV atstovų rūmai 293-88 balsų daų 
guma nubalsavo remti prez. Reagano ad
ministracijos nutarimą atnaujinti neutro
no bombos gamybą, kuri Carterio laikais 
•bus sustabdyta.

— JAV turi 411 mil. svarų sviesto per
teklių, kuris bus parduotas tiems kraš
tams, kurie pasižadės jos neperleisti so
vietams, kaip praeityje yra atsitikę.

— Hawajuose įvykusiuose pasitarimuo
se JAV spaudė japonus padidinti savo gy
nybos biudžetą, kuris laike paskutiniųjų 
30 metų buvo labai mažas. Dabar japonų 
savisaugos kariuomenę sudaro tik 155.000 
vyrų.

— Prez. Reaganas pareiškė arabų kraš
tams, kad JAV ir toliau rems Izraelio 
saugumą ir vetuos J. Tautose naujus ban
dymus pradėti sankcijas prieš Izraelį.
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Antano Tūlio novelės
Rašytojui A. Tuliui prikišama, kad jo 

novelių veikėjams nekyla sąžinės proble
mų, kad jie nesidomi pasaulėžvalgomis ar 
socialinėmis problemomis, kad gyvena tik 
instiktų stumiami, o rašytojas pastebėtus 
faktus protolkoliškai aprašo, pristatyda
mas skaitytojams išniekintą žmogų.

A. Tūlio žmonės
Pasalk D. Jasaičio, A. Tulys vaizduoja 

veikėjų elgesį, o spręsti, ar jis geras ar 
blogas tenka skaitytojui, kai novelės tu
rinys esąs mozai'kiškas sulipdytas, susiū
tas iš įvairiausių lopų.

VI. Kulbokas t,Inteligentų stalo“ įvade 
tvirtina, kad A. Tulys, eidamas realisto 
bei natūralisto keliu, stovi arti tikrovės, 
betgi jos nekopijuoja, o elementus savaip 
tvarko, derina. Rašytojas sukuriąs savąją 
tikrovės iliuziją ir jo pagrindinis uždavi-
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J. Kuzmickis 
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nys esąs „taip perduoti tą iliuziją, kad 
skaitytojas ja patikėtų“. Tarsi atsakyda
mas 'į kai kurių kritikų priekaištus, VI. 
Kulbokas galų gale tvirtina, kad „nepri
valome ant rašytojo pykti, nei statyti jam 
reikalavimus, kokią tikrovę jis turi mums 
rodyti“.

Galbūt A. Tulys susilaukė įvairių prie
kaište dėl to, kad visą subrendusio am
žiaus gyvenimą praleido ne Lietuvoje, o 
lenktyniaujančioje pralobti Amerikoje ir 
vaizduoti biznieriško katilo virinamą žmo
gų. Pirmiausia ir emigrantas lietuvis puo
lėsi į medžiagines gėrybes, o atsipenėjęs ir 
doleri kišenėje glamonėdamas ėmėsi dairy 
tis kitokių malonumų. Jau „Pikniko“ no
velėje rašytojas ironizuoja smuklininką 
Gabrėną — vienmarškirij, su nudribusiu 
ant kelių pilvu. Girdi, „tie žmonės atva
žiavo j šį kraštą išdžiūvę, alkani... Čia 
ėda kaip kiaulės be galo, pavirsta i taukų 
statines, praranda atsivežtą karakterį, pa
lieka jovalas“. Dažnai užeidamas į vieną 
ar kitą klubą, rašytojas galėjo piistžiūrėtj 
labai „įspūdingų" žmonių, net mušeikų! 
„A. Tuliui teko matyti vienas tokias muš
tynes šokių salėje, 'kur lenkai pradėjo 
stumdyti lietuvius, atiminėti iš šokančių 
merginas“ (D. Jasaitis).

Nusigyvenę inteligentai
Tokių vaizdų paveiktas, A. Tulys 1975 

m. parašė „Inteligentų stalo“ novelę. 
Dantistas Kasputis jaučiasi užgautas res
torano savininko stipruolio Nikodimo Ju- 
ciaus, kai šis jo naująjį forduką užkėlė 
ant šalitgatvio. Planuodamas atkeršyti, 
pasikviečia Danielių Žalgirį — „didėlį vy
rą, šešpėdį, platų, dviejų šimtų svarų 
milžiną...Prieš keleris metus jį labai pri
mušė trys lenkai. Išmušė tils dantis, su
laužė nosį, aplamdė krūtinę ir pramušė 
pakaušį“. Išmokęs bokso, „vien® ir kita 
ranka galėjęs nukirsti didėlį vyrą vienu 
moju“.

Danielius, nusiųstas į restoraną, Kaspu
čio nurodymu laikosi įžūliai. Tačiau kai 
Jucius pagriebia jį už plaukų bei sėdynės 

ir ne’la laukan, kai dr. A. Graičiūnas laz
da smagiai sudrožia per pilvą, o tarnaitė 
jo daiktus išmeta į šaligatvį, A. Tulys pri
verčia šį milžiną sutvaryti pasipriešini
mo instiktą. Danielius nukaukši pas Kas
putį, kuris jį išjuokia ir, kad nereikėtų 
,,įbesti po dvi deimanto akutes į tuos tris 
auksinius dantis“, duoda jam išgerti ašt
rių vaistų viduriavimui...

A. Tūlio idėja, rašant šią novelę, regis 
buvo pasijuokti iš inteligentų, užimančių 
privilegijuotą stalą restorane. Jie svaido 
„anekdotus, sąmojus, draugiškus gnaiby
mus vienas kito“, o rimtuolio dr. A. Grai- 
čiūno kalbos turinys — „parašyti peticiją 
miesto merui, kad šungaudžiai šunų ne
gaudytų Biidžporte“.

Argi galima A. Tūlį kaltinti, kai jo in
teligentiški veikėjai nesidomi nei pasau
lėžiūrinėmis, nei rimtomis socialinėmis 
problemomis?! Negalima jo kaltinti nė už 
instinktų iškėlimą. Tai veikiau pusėtinai 
sukirpta humoreska, nepiktai pajuokian
ti neigiamus visuomeninius reiškinius.

Liūdnos (komedijos
Tokiu pačiu humoru persotinta „Dviko

vos su mergina“ novelė: dr. Kazys Kiaunė, 
inteligentų stalo narys, už žioplystę gau
na nuo žmonos sesers Aldonos antausį ir, 
gindamas savo garbę, iššaukia ją į dviko
vą. Kovodamas kaip Don Kichotas, be abe
jo, pralaimi, o Aldona spėja lūpų pieštuku 
jo veidą išteplioti.

Ir šio inteligentų stalo dalyvio charak
teris maža (kuo Skiriasi nuo Kaspučio: 
jis naivūs inercijos žmogus, nesugebąs lo
giškai galvoti, žinąs, kad „bus negražu, 
amžina gėda, o mirti dar nenori“, bet ne
pajėgia šaltai protauti. Studento Kaspu
čio žodžiais betariant, tai „puikiausia ko
medija“.

Tos pačios vertės ir šunų Silvestro, Ale
bastro beiJono žmonos humoreska. Jos 
pagrindinė idėja: „Sunku vyrui, kurio ide 
alas buvo pinigai ir linksmai gyventi“. 
Veikėjai gi — sumlesčionėję žmonės, pra
radę bet kokį padorumą. Net Jono par
duotas šuo Silvestras, atnešęs buvusiam 
šeimininkui fazaną ir šuoliais nuskuodęs, 
padaro didesnį įspūdį nei Aldona ar Lai
ma, paglemžusi iš jo 50.000 dolerių.

„Esu dar jaunas, dar kartą pakilsiu“, 
— baigia pasakojimą Jonas, bet kas juo 
begali tikėti.

,,Vaduotojų schemos“
Dar tamsesnė „Diena jūroje“ novelė ir 

jos pagrindinis veikėjas turtuolis Donas 
Bunbonas — įžūlus cinikas, maišąs dan
gų su žeme ir savo įgeidžius statąs aukš
čiau nei merginų gyvybę. Ir nenuostabu; 
ateistiniais argumentais susidorojęs su 
,,Biblija“, susiradęs joje kontradikcijų, 
skelbia savo credo, kar „žmogaus ta pati 
dalis, kaip šuns — po velėna“.
Kai skaitytojai susiduria su A. Tūlio no

velių nihilistinio nusiteikimo žmonėmis, 
kurie, pataikaudami savo įgeidžiams, vis 
dėlto girdi sąžinės balsą, tik j<į slopina 
bunboniška filosofija, — galima suprasti 
kritikų priekaištus, kad šito'kie žmonės 
priartėja prie primityvaus, instinktų val

A. GERUTIS 

PULK. KAZYS ŠKIRPA
SUKILIMO INSPIRATORIUS
Būdamas karštas patriotas ir trokšdamas iš

lyginti abiejų valstybių santykius, be to, turėdamas 
prieš akis Vilniaus atgavimo bylą, dinamiškasis 
puik. Škirpa kartais peržengdavo savo kompeten
ciją ir sueidavo į tam tikrą koliziją su pasiuntiniu 
Dr. Jurgiu šauliu.Pasiuntinys buvo įžvalgesnis ir su 
nepasitikėjimu vertindavo vokiečių politiką, ypač 
kai valdžia pateko į nacionalsocialistų rankas. Dr. 
Šaulys, išgyvenęs vokiečių okupaciją pirmojo pa
saulinio karo metu ir kaip vienas vadovaujamų vil
niškės Valstybės Tarybos narių pažinęs visas Ber
lyno politikos pinkles (jis dažnai prasitardavo prieš 
vokiečių, kaip jis sakydavo, „spėkos“ politiką) visą 
laiką liko atsargus vokiečių atžvilgiu. Ir šiaip švėkš
niškis žemaitis šaulys buvo visiška priešingybė 
aukštaičiui, veiksmo vyrui Škirpai!

Kaip bebūtų, pulk. Škirpa pelnė „deutschfreu- 
ndlich“ (draugingo vokiečiams) kariškio vardą, be 
to. nesitenkinančio vien kariniais reikalais, bet ir 
linkusio į „grynąją“ politiką.

Stasys Lozoraitis, kai pats dirbo tenykštėje 
mūsų pasiuntinybėje, pažino K. Škirpos sėkmingą 
veiklą Berlyne. Pasidaręs užsienių reikalų ministru, 
jis pasikvietė pulkininką į užsienių reikalų minis
terijos tarnybą ir 1937 metais paskyrė jį nepaprasto 
pasiuntinio ir įgalioto ministro titulu nuolatiniu de
legatu prie Tautų Sąjungos, o po metų, po lenkų ul
timatumo, pasiuntė jį kaip pirmąjį diplomatinį at
stovą į Vaiguvą. Kai santykiai su Vokietija ėmė vis 
labiau gesti dėl Klaipėdos krašto reikalų, vyriau
sybė 1938 m. pabaigoje sukeitė pasiuntinius: Dr. J. 
Šaulys paskirtas į Varšuvą, o pulk. Škirpai pavestas 
atstovavimas Berlyne.

Deja, netrukus Škirpa išgyveno Berlyne skau
dų smūgį: 1939 m. kovo mėnesį Hitleris atplėšė 
Klaipėdos kraštą, o kovo 22 d. sutartyje dėl krašto

domo ir sąžinę praradusio .JkiauJiasnu- 
kio“.

Žymiai šviesesnėmis spalvomis ataustas 
A. Tūlio „Dovydo“ bei „Merginos ir kas
pino novelės. Skleidžiasi jų veikėjai, vei
kiami gėrio, artimo meilės ir jaučia, kaip 
^malonu gyventi, būti, svajoti, laukti, ti
kėtis, veržtis, savęs ieškoti“.

Lietuvą teliečia trys novelės. Nors A. 
Tuliui, kito pasaulio žmogui, Lietuva bu
vo tarsi nežinoma žemė, jis „Ožio kaktos“ 
ir „Palyginimo“ novelėse palyginti įtiki
nančiai vaizduoja pavergtos Lietuvos gy
venimą, kada įvairūs Meškovai „maloniai 
kalba, garsiai juokiasi“, bet „greitai pa
matai, kad už visa tai tyko susiraičius 
gyvatė, rusų planas“. 1967 m. Lietuvoje 
išleistoje „Paskutinio pasimatymo“ nove
lių rinkinyje pagal ‘įkyrėjusiį ir naivų ko
munistinį žargoną kartojama, kad A. Tu
lys laibai primityviai, pagal „vaduotojų 
spaudos schemas įsivaizdavo kai kuriuos 
socialistinės buities reiškinius“. Rašyto
jas gi atkirto neparduosiąs „savo dūšios 
okupantui“...

Keistos (buities (tikrovė
Pagaliau dėmesio verta „Barboros pini

gų“ novelė apie lietuvę moterį, kuri bada
vo, alko, o maišelyje taupė vekselių vek
selius: „Vekseliai jai žaliavo, žydėjo, kve
pėjo, giedojo. Ji gyveno pamiškėje, bet 
miškas jai nežallavo, neošė, nekvepėjo, 
paukšteliai jai negiedojo“...

Taigi A. Tulys mėigsta pertemtl, iš kel
mo vežimą priskaldyti: jei žmogus palai
das, — tikra šuns dalia; jei šykštus, — iš 
bado miršta; jei „gero gyvenimo nori“, — 
pralėbauna visą turtą. Tačiau galbūt to
kia ir yra keistos buities tikrovė.

A. Tulys, savo gyvenimą nugyvenęs 
Amerikoje, įrodė, kad norint galima lie
tuvių kalbą praturtinti įvairiareikšmiais 
žodžiais. Štai kaip jis žaidžia niuansuotų 
žodžių vaizdais: .^Kairiajame merginos 
skruoste buvo didelis apgamas, didelis 
švelnus spuogas. Spuogas, ne karpa“. Dėl 
to ir pats galėjo pasigirti, kad „dabar 
mano rašto kalba yra padariusi didelę 
pažangą“.

A. Tūlio novelių žmonės nėra automa
tai: jie juda, veikia savo aplinkoje, svars
to ir amerikonišku būdu stengiasi iš gy
venimo ko daugiausia pasiglemžti. Jų są
žinę saisto autoriaus materalistinė pasau
lėžiūra. Tačiau A. Tulys vėliau suprato 
krikščionybės vaidmenį, „Aš neturiu jo
kios religijos, nei savos. Tačiau dabar esu 
tvirtai už mūsų Bažnyčią, nes mūsų kal
ba ir Bažnyčia yra patys tvirčiausi pa
grindai (ramsčiai) laikytis prieš ruso už
mačias mus išnaikinti“.

Norintiems susipažinti su Amerikos se
nais emigrantais ir jų problemomis, šias 
noveles labai pravartu perskaityti.

Vladas šlaitas

Vazonėlis
Saulė iš lėto leidžias.
Kambary
tiktai raudonas blizgesys ir vazonėlis.
Ir kambary patsai gražiausias ir 

skaisčiausias 
yra raudonas molio vazonėlis.

perleidimo Vokietijai figūruoja ne tik užsienių 
reikalų ministro Juozo Urbšio, bet ir pasiuntinio 
Berlyne Kazio Škirpos parašas. Škirpa tai skau
džiai išgyveno, nes (buvo įsitikinęs, kad Klaipėdos 
kraštą buvę galima išgelbėti, jeigu mūsų vyriausy
bė 'būtų pasekusi jo patarimais. O tie patarimai ėjo 
ta linkme, kad Kauno vyriausybė turėjusi nuose
kliai orientuotis Berlyno pusėn...

Klaipėdos netekimas nepajėgė betgi iš esmės 
pakeisti pulk. Škirpos nusistatymo, kad ano meto 
greit besikaitaliojančioje tarptautinėje situacijoje 
Lietuvai reikią pirmiausia remtis Vokietijos fak
torium. Ypač vis didėjančios įtampos ir net karo 
grėsmės tarp Vokietijos ir Lenkijos akivaizdoje 
pulk. Škirpa tvirtai laikėsi nuomonės, kad „raktas 
į Vilnių“ esąs Berlyne, kaip tai savo laiku buvo 
vaizdžiai nusakęs prof. Voldemaras. Nustojus Klai
pėdos, liko tiktai Vilniaus problema. Pulk. Škirpos 
krutinėję degė Vilniaus liepsna.

Neužmirškime, kad dar jaunas, nė 25-rių metų 
amžiaus neperžengęs, karininkas Kazys Škirpa 1918 
m. pabaigoje faktinai ėjo Vilniaus komendanto pa
reigas. Iš vardo karo komendantas buvo tokia 
žmogysta kaip Liudas Gira, kurį prof. Mykolas 
Biržiška taikliai apibūdino kaip literatūrinę blakę, 
sugebėjusią prisisiurbti prie visų buvusių režimų, 
įskaitant ir bolševikinius okupantus, sužlugdžiusius 
Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Kai 1918-1919 
metų sąvartoje įsibrovė raudonarmiečiai į Vilnių ir 
Lietuvos vyriausybė kėlėsi į Kauną, akcijos vyras 
Škirpa suplojo pasinaudoti interregnumo būkle ir 
atlikti simbolinį veiksmą — iškelti Lietuvos trispal
vę Gedimino pilies bokšte.

Savanoris-kūrėjas Stasys Butkus, pats ano įsi
mintino žygio dalyvis, savo veikale „Vyrai Gedimi
no kalne“ (išleistas Memmingene 1957 metais) 
įamžino šį reikmingą epizolą. Maniau, kad bus nau
dinga pacituoti, ką autorius rašo, kaip viskas dėjo
si 1919 metų sausio 1 d.

„Priėjęs netoli kareivinių vartų, pastebėjau 
stovintį karininką (tai buvo Kazys Škirpa. A. Ger- 
čio pastaba) ir dar vieną karį, kuris kažką šūkavo

1430 m. Trakuose mirė Didysis Lietu
vos Kunigaikštis Vytautas, išvedęs lietu
vių tautą į platų visos Europos tautų 
krikščioniškosios kultūros kelią.

1930 m. Nepriklausoma Lietuva šventė 
penkis šimtus metų nuo DLK VYTAUTO 
mirties. Laikraščiai, knygos titulavosi Di
džiojo Kunigaikščio metais; sukaktuvėms 
paminėti buvo sukurti specialūs komite
tai,statomas muziejus, paminklai, aplink 
Lietuvą keliavo Vytauto Didžiojo paveiks 
las, skatindamas tautą naujiems pasiry
žimams ir užmojams.

'Prabėgo 50 metų. Spalio 25 d. lietuviai, 
mylintys savo tautą ir gerbiantys Vytau
to Didžiojo atminimą, atvyko į Trakus pa
minėti 550 metų Didžiojo Kunnlgaikščio 
mirties jubiliejų.

Trakų bažnyčios klebonui valdžia jau 
iš anksto buvo įsakiusi tą dieną užra
kinti bažnyčią, o pačiam kur nors dingti.

Milicijos (pareigūnai ir saugumiečia'i 
įvairiausiais pretekstais trukdė kelionę į 
Trakus: stabdė užsakytus autobusus, au
tomašinas, kibo prie vairuotojų dokumen
tų, iŠ mašinų išlaipindavo važiavusius — 
daug kam teko pėsčiomis pasiekti kelio
nės tikslą. Į iškilmes atvykti buvo sutruk
dyta eilei kunigų: kun. Algimantui KEI- 
NAI, kun. Alfonsui SVARINSKUI, kun. 
Antanui GRAŽULIUI, kun. Jonui KAU- 
NiECKUI. Kun. A. KEINĄ autoinspekcija 
lydėjo iki namų; kun. A. SVARRINSKA 
ir kun. J. KAUNEOKĄ — saugumo maši
nos lydėjo į namus visą kelią; kun. A. 
GRAŽULIUI buvo atimti mašinos doku
mentai.

Atvykusieji susirinko i 1409 m. Vytau
to Didžiojo pastatytą šv. M. Marijos Ap
lankymo bažnyčią, kurioje yra išgarsėjęs 
stebuklingas Dievo Motinos paveikslas.

Bažnyčioje nuolat sukosi saugumo dar
buotojai ir visokio tipo šnipeliai. Jie ste
bėjo žmones, jų nuotaikas arba šventoriu
je, prisėlinę prie besišnekančių, klausyda
vosi jų kalbų.

12 vai. šeši kunigai — kan. Bronius AN
TANAITIS, kun. Vincentas JALINSKAS, 
kun. Leonas KALINAUSKAS, kun. Kazi
mieras MONTVILA, kun. Algis PASI- 
LIAUSKAS ir kun. Antanas LUKŪSAI
TIS — koncdlebravo šv. Mišias, mergai
tės, pasipuošusios tautiniais rūbais, ado
ravo. Kun. Vincentas JALINSKAS pasakė 
pamokslą, kuriame nušvietė istorijos įvy
kius, Vytauto Didžiojo vaidmenį lietuvių 
tautai, jo gausų įnašą 'į Lietuvos krikščio
nybę.

(Po šventų Mišių tūkstantinė tikinčiųjų 
ir kraštotyrininkų minia patraukė pilies 
link. Aplinkui zujo milicininkai, saugu
miečiai filmavo einančius ir rūsčiais vei
dais stebėjo kiekvieną dalyvį. Minia ėjo 
drąsiai ir entuziastingai, nes dauguma 
jau pripratę prie panašių bauginimo prie
monių.

Prie Galvės ežero knibždėte knibždėjo 
milicininkų ir saugumo agentų. Visų nu
stebimui — pradžia tilto į pilį Išardyta ir 
prikaltas užrašas: „Remontas“. Visiems 
buvo aišku, kam prireikė išlupti ant til
to keletą lentų, — kad niekas negalėtų 
patekti į pilį! Kažkas metė repliką: „Simt 
mečių audras atlaikiusi pilis stovi, o ta

Iš kareivinių bėgo savanoriai su šautuvais. Netoli 
stovėjo keletas miesto vežikų.

Matydamas, kad čia kažkas darosi, pagreitinau 
žingsnius. Mane pamatęs karininkas liepė skubiai 
pasiimti apie 7 ginkluotus savanorius ir drauge su 
juo vykti. Įbėgęs į kareivines, į kišenes įsipyliau 
šovinių, atsivežtų dar iš namų.

Vyrų rinktis jau nebereikėjo. Jų pakankamai 
stovėjo aikštėje. Kiekvienam buvo išduota po 15 
šovinių. Maniau, kad teks kur nors susiremti su 
bolševikais ar lenkais, šautuvus iš anksto užsitai- 
sėme ir, pastatę vamzdžiais į viršų, sėdomės į veži
kų roges.

Karininko įsakymu vežikai pasuko į miestą. 
Pirmą kartą ginkluoti viešai pasirodėme mieste. Iki 
šiol ginkluoti negalėdavome pasirodyti — vokie
čiai tuoj nuginkluodavo. Dabar vokiečių nebema
tėme ir stebėjausi, kur jie dingo, kad jau ginkluotų 
mūsų nebelietė. (...)

Privažiavę Gedimino kalną, sustojome ir ve
žikus paleidome. Patys, karininko vedami, pradėjo
me lipti į kalną. Tik dabar pastebėjau, kad pilies 
bokštas be vėliavos. Iki šios dienos visą laiką kabo
jo vokiečių vėliava.

Karininkas K. Škirpa, pastebėjęs pilies bokštą 
be vokiečių vėliavos, tuoj pasiuntė komendantūros 
adjutantą karininką P. Gužą pas Valstybės Tarybos 
rūmų prievaizdą gauti lietuviškąją trispalvę, o pats 
nuvyko į kareivines paimti garbės sargybos.

Kada įlipome į kalną, P. Gužas ir savanoris 
Vincas Steponavičius jau laukė mūsų. Paliepus, 
pilies sargas atrakino pilies duris. Karininkai Škir
pa, Gužas ir savanoris Steponavičius su vėliava įli
po į pilies bokštą ir ten prie stiebo ją priršo.

Mes, septyni savanoriai, likę lauke, išsirikia
vome paliai pilies duris. Kada vėliava pradėjo kilti 
į viršų, karininkai bokšte iš revolverių, o mes apa
čioje iš šautuvų iššovėm po 3 salves. (...). Paskui 
visi sušukome: „Valio! Lai gyvuoja Nepriklauso
ma Lietuva!“.

(bus daugiau)

DLK Vytauto 550 metu jubiliejus
rybiniais metais statytas tiltas neatsimu- 
ša remontų!“

Minia, sustojusi ant Galvės ežero kran
to, ugningais posmais, dainomis, giesmė
mis ir Lietuvos (Nepriklausomos) himnu 
pagerbia Vytauto Didžiojo atminimą. Ta
čiau ir čia neapsiėjo be aukų: čėkistai su
laikė Joną SAUKAITĮ — jiems pasirodė 
įtartinas jo lagaminas, kuriame buvo li
turginiai rūbai. Tardybo metu milicijos 
pareigūnai užlaužė jaunuolio rankas, o 
jam atsisakius kalbėti, grasino sumušią. 
Kratos metu iš J. SAUKAIČIO buvo atim
ta magnitofono kasetė.

Kunigai, dalyvavę Vytauto Didžiojo 550 
metų mirties jubiliejuje, Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinio Petro ANILIONIO bu
bo raštiškai įspėti, kad sulaužę Religinių 
susivienijimų nuostatus: be leidimo Tra
kuose dalyvavę pamaldose.

Nuvažiavę į Vilnių kraštotyrininkai no
rėjo aplankyti muziejų, bet jis buvo užda
rytas, nors buvo muziejaus darbo diena.

Bet skaudžiausia tai, kad apie šį didį 
jubiliejų nutylėjo tarybinė spauda, radi- 
jas, televizija ir visos kultūrinės įstaigos.

(L.K.B. Kronika Nr. 46)

Su li^tutiah 
Įtanaulyje 
MIRĖ VYTAUTAS SIRVYDAS

Gegužės 17 d. Hudsone, JAV, sulaukęs 
82 m. amžiaus mirė žurnalistas Vytautas 
Sirvydas, rašęs Amerikos lietuvių spau
doje ir redagavęs „Vienybę“.

V. Sirvydas mokėsi Valparaiso univer
sitete ir nuo 1927 m. buvo JAV imigraci
jos inspektorium. Parašė keletą knygų, 
tarp kurių B. K. Balučio monografiją.

DALYVAVO KONFERENCIJOJE
Prof. dr. Romualdas Kašuiba, vadovau. 

jantis mechaninės inžinerijos depantanfen 
tui valstybiniame Klevelando universite
te JAV, dalyvavo tarptautinėje inžinierių 
konferencijoje Romoje. Jis skaitė prane
šimą apie kūrybinių procesų pritaikymą 
didžiųjų inžinerinių sistemų planuose.

GERAI VEIKIA (LIET. KOOPERATYVAS
Lietuvių kredito kooperatyvas „Pana

ma“, kuris jau beveik 30 metų veikia Ka
nadoje, turėjo balandžio 5 d. savo narių 
metinį susirinkimą.

Iš pinm. H. Steipaičio pranešimo paaiš
kėjo, kad „Paramos“ tuntas dabar yra be
maž 28 milijonai dolerių. Kooperatyvas 
priima indėlius ir duoda savo nariams 
paskalas. Per metus „Parama“ turėjo 150 
tūlkst. dolerių gryno pelno. Patogesniam 
narių aptarnavimui kooperatyvas įsigijo 
komiputerį, kuris kainavo 80 tūkst. dole- 
Hų.

LIETUVAITĖS IMOKOSI VIRTI
Toronto Lietuvių Namuose buvo suruoš

ti liet, maisto gaminimo kursai, kuriuos 
lankė 26 studentės. Kursų mokytoja ir va
dovė buvo J. Bufoulienė, o pyragus kepti 
mokė A, Arštikaitienė ir S. Aušrotienė.

Balandžio 5 d. įvyko kursų Išleistuvės, 
kurioms valgius pagamino jaunos šeimi
ninkės. Dalyvavo per 180 svečių, kurie 
gardžiavosi lietuviškais Skanumynais ir dė 
kojo kursų iniciatorėms.

KNYGA APIE IŠEIVIJOS VAIDMENĮ 
ATKURIANT LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĘ
Istorikas Vincentas Liulevičius yra pa

rašęs veikalą: „Išeivijos vaidmuo nepri
klausomos Lietuvos atkūrimo darbe“. 
Knygos išleidimu ir finansavimu rūpinasi 
PLB Kultūrinių reikalų komisija, vado- 
vaujama Vaclovo Kleizos. Knygos apipa
vidalinimas pavestas dailininkui Petrui 
Aleksai. Jis suprojektuos ir viršelį. Nu
matytas tiražas 600 egzempliorių, kietais 
viršeliais. Tekstą ir kalbą peržiūrėjo kun. 
Juozas Vaišnys, S.J. Spausdina Mykdo 
Morkūno spaustuvė Chicagoje. Iš Lietuvių 
Fondo knygai gauta 2,700 dol. paramos.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 16

a) Kuriam mėnesy moterys mažiausiai 
kalba?

b) Ką pasauly visi daro vienu metu?
c) Koks lengviausias būdas atkreipti 

į save dėmešį?

Atsakymas Nr. 15
Šeimoj 3 berniukai ir 2 mergaitės.

Kinijos turistas užėjo į restoraną ir už
sisakė pietus.

Bevalgydamas mėsos patiekalą, lėkštėj 
pastebėjo gabaliuką automobilio padan
gos. Tuoj pasišaukė kelnerį ir sako:

— Ką jūs čia duodat? Prašiau mėsos, o 
čia kažkoks gumos guliažas!

— Matot, pas mus laikai pasikeitė: au
tomobilis pakeitė arklį, — ramiai atsakė 
kinietis.

Patikrinęs ligonio plaučius, daktaras 
klausia:

— Ar jūs rūlkot?
— Ne. Niekad savo gyvenime nerūkiau.
— O, kaip gaila. Nustojimas rūkyti da

bar daug pagelbėtų.
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DIEVO MIRTIS DAR NEPASITVIRTINO
KATALIKŲ BAŽNYČIOS REIKŠMĖ LIETUVAI

„Anapus sienos Wa!ęsa jaustųsi kaip na
mie“, — saiko Peter Nonnenmacher, apsi
lankęs Vii'nduje \r aprašęs savo įspūdžius 
Vokietijos laikiaštyje „Frankfurter Runds 
chau“ (1981.V.7).

Leningrado Izaoko katedroje, vienoje 
iš puošniausių senojo Peterburgo bažny
čių, šiandien kabo švytuoklė, kuri patvir
tina ir įrodo Dievo nebuvimą. Ji kabo, 
kaip savo rūšies ideologinis sviedinys, ant 
plonos vielos pakabintas nuo aukšto auk
sinio kupolo, ir siekia grindis. Sovietų 
turistams šviesti, švytuoklė kartais yra 
pastumiama. Kai švytuoklės rutulys par- 
verčia du medinius stulpelius, stovinčius 
kiek į kairę ir į dešinę nuo siūbavimo li
nijos, tas rodo, kad žemė per tą laiką 'jau 
tiek pasisuko apie savo ašį. „Tas papras
tas empiriškas eksperimentas“, garsiai 
sako ekskursijos vadovė, — ,,įrodo, koks 
klaidinantis buvo senas Bažnyčios teigi
mas, kad žemė nejuda ir yra viso pasaulio 
centras. Tas eksperimentas sugtiauna vi
sus religijos pagrindus“.

700 kilometrų į pietvakarius nuo Lenin 
grade, lietuviškame Vilniuje, atrodo, kad 
niekas nėra apie tą Izaoko švytuoklę gir
dėjęs. Kai aš randu kelią į Petro Ir Po
vilo katedrą, Didįjį šeštadienį 8 vai. vak. 
šventorius sausakimšai pilnas tikinčiųjų. 
Nors kiekvienas kampelis toje milžiniško
je bažnyčioje užpildytas, vistiek joje visi 
nesutelpa. Garsiakalbiai perduoda mišias 
į šventorių. Nors kai kurie žmonės išeina, 
bet kamšatis nemažėje — plaukimas į va
karines Velykų pamaldas nenutrūksta. 
Kai suskamba sakramentui, minia prieš 
bažnyčią puola ant kelių.

Ne tik seneliai ten yra susirinkę, tie ku- 
lie vakar valandomis giedojo savo jaudi
nančiai monotoniškas giesmes ir raudas 
prie Didžiojo Penktadienio kryžiaus. Ma
tosi daug vaikų ir jaunuolių, vidutinio 
amžiaus žmonių, ištisų šeimų — visi šven 
tadieniškai apsirengę. Mažas berniukas, 
pirmyn stumiamas, turi raudonai blySčio- 
jantiį Lenino ženkliuką ant savo kepurės. 
Daug kas neša krepšelius su vynų, mar
gučiais, gė'ėmis, ar turi verbų šakelę ran 
koje, pagal seną Velykų tradiciją. Kieme, 
prie vartų, ant staltiesių guli pyragaičiai, 
medauninkai ir saldumynai, spalvotais 
kaspinais papuošti, 40 pfenigų už vieną. 
Meno mėgėjas pardavinėja mažus savo 
darbo Jėzaus ir Marijos paveikslėlius.

Nėra abejonės — Vilniuje žemiški rei
kalai dar sukasi apie dangiškus ir tik ant 
roję eilėje žemė sukasi apie savo. 500.000 
sielų parapijoje, kurioje kas antras gy
ventojas yra katalikas ir kas penktas, pa
gal kilmę ir kalbą lenkas, išorinis vaizdas 
pitmen a už krašto pietų sienos esančią 
Lenkiją. Iš gerų dviejų tuzinų bažnyčių, 
20 yra katalikų, ir jų gotiški, klasikiniai 
ir baroko bokštai netik sudaro miesto 
vaizdą, bet taip pat jį reprezentuoja ant

Neramumai Centrinėje Amerikoje
Neramumai Centrinėj Amerikoj nesibai 

gia. Šiuo metu dėmesio centre yra EI Sal
vadoras. Čia komunistiniai teroristai no
ri sukelti tikrą pilietinį karą.

Kaimyninėj Nicaraguoj revoliucionie
riai jau valdžioj ir tvirtina savo pozicijas, 
kitaip sakant, baigia virškint opoziciją. 
Kitos artimos valstybės taip pat susirūpi
nusios, kad jos gali būti paliktos vienos 
kovoti prieš komunistines jėgas.

Daugelį metų JAV senatoriai aiškinosi 
ir ginčijosi dėl vyriausybės Kubos atžvil
giu vedamosios politikos, bet nedaug 
kreipė dėmesio į komunistinių teroristų 
daubą pačios Amerikos pašonėje. Paga
liau naujoji prez. Reagano administracija 
pradėjo suprasti gresiantį pavojų ne tik 
JAV, bet Ir visam laisvajam pasauliui.

Vasario 12 d. JAV vyriausybė paskelbė 
dokumentus, kurie rodo, kiek daug ginklų 
kairieji EI Salvadoro partizanai gauna iš 
Maskvos per Kubą, Nicaragua, Vietnamą 
ir Abisiniją. Net ir Palestinos išlaisvini
mo organizacija įvelta. Daug amerikiečių 
ginMų, kurie buvo palikti Vietname, da
bar pasiekia EI Salvadorą. Apie tai pain
formuotos visos Vakarų valstybės, įskai
tant ir Jugoslaviją, nes JAV visiems nori 
parodyti, kaip Sovietai remia teroristus. 
H Salvadoro pavyzdy, valst. sek. A. Hai- 
gas įžiūri Sov. Sąjungos prasižengimą 
1972 m. Konferencijos susitarimui, ku
riame pasižadėta nesinaudoti vienašališ
ku pranašumu, neatsižvelgiant į kitos vals 
tylbės interesus. Pėdsakai komunistų avan
tiūrą Afrikoje, Azijoje, o dabar ir Lotynų 
Amerikoje, rodo tų praėjusiųjų susitarimų 
ir detentės bevertiškumą.

Amerikiečiai žino, kad jų pozicijos Va
karų pusrutulyje labai pablogėjo. Atsira
do daug pavojingų vietų, kurių anksčiau 
nebuvo. Ir tai atsitiko dėl jų pačių kaltės. 
Ilgą laiką JAV politika buvo palanki va
dinamiesiems kraštų ,,vidinės santvarkos 
pasikeitimams,“ kuriuos Maskva puikiai 
išnaudojo. Buvusios JAV administracijos 
pasimokė iš Vietnamo ir priėjo išvados, 
kad ateity Vašingtonas neturi remti tokių 
autokratinių valdžių, kaip Irano šacho ar 
Nicaraguos Somozos, prieš ^populiariuo
sius sąjūdžius, nesvarbu, ar ten komunis
tai įvelti ar ne. Buvęs prez. Carteris tikė- 

krepšių ir ženkliukų. Religiniam fonui 
priklauso vienuolynas Gorkio gatvėje, 
plačiau garbinamas Marijos paveikslas 
Teresės koplyčioje, priklauso jam Ir ro
žančius sukančios senos moterėlės prie 
Aušros Vartų, sėdinčios prie bažnyčios su 
savo pundeliais ir prašančios išmaldos.

Prieš tokias masines tikėjimo tradici
jas, aišku, kad tas mažas lietuviškas ateiz 
mo muziejus, įrengtas Kazimiero kated
roje, turi nedaug šansų. Net Vilniaus Uni
versitetas, pats seniausias Sovietu terito
rijoje, šiandien materialistinių mokslų 
tvirtovė, buvo įsteigtas Jėzuitų. Tas vis
kas skamba gan keistai mieste, kuris at
rodo dar moderniau ir atviriau negu jo 
baltiškos seserys Ryga ir Talinas, beveik 
pietų temperamento savo lankstume, mies 
te, kuris yra pilnas muzikos ir meno, ku
rio nauji pastatai gerai derinasi prie se
nosios statybos, ir kur geras skonis yra 
išlaikytas ir naujame Lazdynų priemies
tyje, 8 km nuo senamiesčio, kur telpa 
50.000 gyventojų. Čia junginys gaivaus 
galvojimo ir sumanaus planavimo žmo
niškame maste; ten konglomeratas Iš ka
talikybės glaudaus jausmingo sugyveni
mo, praeities sutapdinimas su religine ir 
kultūrine krašto tradicija; Vilnius gyve
na kraštutinumuose, bet juos semia iš sa
vo savitos istorijos.

Kitaip, negu jos kaimynai latviai ir es
tai, kurie visada turėjo glaudžius ryšius 
su Skandinavija, Lietuva visada daugiau 
žiūrėjo į pietus, į Lenkiją. (Nuo 1559 iki 
vėlyvo 18-to amžiaus Lietuva ir Lenkija 
buvo viena valstybė). Dabartiniai įvykiai 
Lenkijoje yra atidžiai sekami. Lech Wa- 
lesos ,,Solidamosc“ lietuviams yra gerai 
apibrėžta sąvoka. Bet daugumas vietinių 
nemano, kad „lenkiškos bacilos“ galėtų 
užkrėsti Lietuvą ir kitas sovietų respub
likas. Tikrai, ekonominė padėtis yra pa
stovesnė, aprūpinimas buities prekėmis ir 
gyvenimo sąlygos prie Baltijos yra geres
nės negu pas pietų kaimynus, ir kai kada 
net truputį pašiepiamai komentuojama, 
kad, jei lenkai „daugiau dirbtų ir mažiau 
tingėtų“, jie būtų išvengę dalį sunkumų, 
su kuriais dabai- turi skaitytis.

Sovietų sferos žinovai Skandinavijoje 
taip pat sutinka, kad n egali būti kalbos 
apie lenkiško pobūdžio „ėkspiozinę padė
tį“ Pabaltijo kraštuose. Gali būti tik su
judimas kultūrinėje, intelektualinėje ir 
religinėje srityje. Nėra jokia paslaptis, 
kad tylios Bažnyčios paunksnyje vešliai 
auga valstybės ir partijos politikos kriti
ka, ir kad nepasitenkinimas mielai išnau
doja, kidk gali, tą ribotą Bažnyčios lais
vę. Kai lietuvės savo gražiuose tautiniuo
se rūbuose kartu nuolankiai klaupiasi 
prieš šventą paveikslą, arba kai jaunuolis 
žygiuoja gatve prie dviejų laipsnių Celzi- 
jaus drąsiu žvilgsniu, atlapais marški- 

jo, kad pasaulio reikaluose JAV turi lai
kytis susilaikymo ir santūrumo politikos, 
žodžiu, Vietnamas sukrėtė visą Amerikos 
savimi pasitikėjimą ir savigarbą.

Tradicinė JAV politika, nuo Monroe 
doktrinos, Rooseveito gerojo kaimyno ir 
J. Kennedžio valstybių sąjungos progreso 
politikos, yra jau istorijos šiukšlių dėžėj.

Vakarų pusrutulyje Sov. Sąjunga pra
dėjo vaidinti svarbią rolę. Kuboje ji turi 
karo laivyno bazes ir aerodromus. Ten 
susivežė ir elektroninius sekimo prietai
sus, ir visa žvalgyba rusų rankose. Taip 
pat ten vis dar tebėra ta 3.000 sovietinių 
karių brigada, dėl kurios Carteris reiškė 
protestą, bet nusiramino, kai Brežnevas 
įtikino, kad tai JAV pavojaus nesudaro.

1977 m. Carteris pareiškė, kad JAV, bi
jodamos komunistų įsigalėjimo, buvo pri
verstas remti diktatūrines Lotynų Ameri
kos vyriausybes. Pagaliau, dėl „pasikeitu
sių aplinkybių“, Vašingtonas ėmė vėl keis 
ti savo politiką nepriklausomą nuo „tė
viškos globos“ ir „politinių bei ekonomi
nių spaudimų.“

1978 m. susitarta perleisti Panamos ka
nalą. Buvęs viceprezidentas Mondale 
džiaugėsi, kad tai simbolizuoja JAV tikė
jimą į taikiu būdu atsiektus susitarimus 
su visom pasaulio tautom.

Maskvai ir Havanai to tik ir reikėjo.
Pirmasis taikinys buvo Nicaragua žmo

nių nepasitenkinimą 50 metų kraštą val
dančia Somozos šeima, komunistai gud
riai išnaudojo. Sandinistos „Tautinio išsi
laisvinimo frontas“ pradėjo kovą. JAV, 
bijodamos likti vėl blogoj pusėj, nesikišo, 
kai Fidelis Castro siuntė paramą ir gink
lus sukilėliams. Pagaliau amerikiečiai nu 
traukė Somozai ir ginklų pardavimą. To
limesni įvykiai jau istorijoj.

Naujoji Nicaraguos valdžia, kaip tvirti
na kai kurie apakę amerikiečių politikai, 
yra ,,neutrali,“ tačiau iš tikrųjų dabar ji 
atsidūrė beveik visiškoj marksistų orbi
toj. Rinkimų ten nebus iki 1985 metų. 
Managuos, Nicaraguos sostinės, valdžia 
sako, kad žmonės turi būti rinkimams pir
ma „paruošti“. Jaunimas mokomas mark
sizmo ir sandinizmo. Radijas ir televizija 
revoliucinio tono. Visiems kartą savaitėje 
privalomos specialios paskaitos, kitaip 

niais ir su kryželiu ant nuogos krūtinės, 
— tai yra savo rūšies prieštaravimas val
džios linijai, bet be garsiai išreikšto pro
testo.

Daug vilties į Bažnyčios galią deda di
sidentai, kuriems mažiau rūpi socialisti
nis atsinaujinimas, negu viltis grįžt į se
nąją santvarką; pavyzdžiui, ilgametis ka
linys Aleksandras Ginzburgas, dabar gy
venantis Paryžiuje, Švedų jaunimo suva
žiavime sakė, kad „krikščionybės atgimi
mas Sov. Sąjungoje yra mums taip pat 
svarbus, kaip įvykiai Lenkijoje“. Jis pra
našauja, kad po 10-15 metų Sovietų im
perija taip pat bus „prinokusi“ rimtoms 
permainoms; bet ne anksčiau, nes „TSRS 
yra per didelis kraštas, su menkais kon
taktais tarp jo atskirų dalių“.

Kiti jaunesni intelektualai užaugę jau 
kolektyviniame gyvenime ir neturėję re
liginių tradicijų, kaip tik Pabaltyje deda 
daugiau vilčių į vidinę santvarkos refor
mą. Kiekvienas kultūrinis palengvinimas, 
kurtį partija įveda, jiems tarnauja tokio 
vystymosi požymiu. Prie to priskaitoma 
jų gyva, tautiniai įkvėpta literatūra, o 
taip pat ir palyginus turtingas teatrų re
pertuaras. Kartais galima matyti Vilniu
je, Rygoje ar Taline vietine kalba vaidi
nimus, kurie nepasiekia net Maskvoje 
pirmaujančios Tugankos scenos. Knygas, 
kurios visai neegzistuoja rusų kalba, ga
lima nusipirkti estų, latvių, ar lietuvių 
knygynuose. (Prieš Kaflkos veikalų išlei
dimą Rusijoje, juos senai buvo galima 
įsigyti Baltijos kraštuose). Vienas šios 
švelnesnės cenzūros rezultatas yra mažes
nis kiekis pogrindžio spaudos Pabaltyje, 
palyginus su rusišku samizdatu. (Auto
rius čia turbūt kalba apie Latviją ir Es
tiją, — Red.). Ofliciaiios baltų kultūrinės 
politikos ribos yra šiek tiek elastiškos ir 
leidžia daugiau kūrybos. Rašytojai ir me
nininkai mielai tuo naudojasi.

Tokiu būdu naujoje latvių meno paro
doje 19'81 m. pavasarį buvo matomi ne tik 
atgyventi motyvai ir formos, bet taiįp pat 
ir nuostabus kūrinis įvairumas, kuris gi
liai supynė gamtą ir visuomenę fantastiš
kame sapnų pasaulyje. Tas yra ryšku to
kių visuomenei mėgstamų menininkų pa
veiksluose, kaip Janis Aramams ir Juris 
Zvirbulis, kurie yra gimę prieš pat karo 
pabaigą. Ir toje pačioje parodoje iš And- 
rejs Germanio paveikslo žiūri į mus jau
na moteris su budriu, skeptišku, savim 
pasitikinčiu nuošalumu, kuris yra lygiai 
taip toli nuo religinio nuolankumo, kaip 
ir nuo demonstruojamo Izaoko švytuok
lės triumfo.

Ar tai baltiškas, ar sovietiškas ateities 
idealas? Paveikslas kabo, ir visi, užsimo
kėję 60 pf. gali jį matyti, — saiko vokie
čių laikraščio korespondentas. (Vertė 
P.T.)

gresia išmetimas iš darbo ir vaikų pašali
nimas iš mokyklos.

Nicaraguos prekybininkai, kurie anks
čiau palaikė revoliuciją, dabar jau pra
deda abejoti valdžia. Privati investacija 
sustojo. Ekonomija, pilietinio karo nunio
kota, didžiausiuose sunkumuose. Iš pra
džių amerikiečiai teikė paramą, bet nuta
rė nutraukti, ir už visus tuos blogumus 
kaltė vėl verčiama JAV.

Nicaraguos žmonės ima suprasti kad 
reikalai pakrypo ne ton pusėn. Komunis
tai pasinaudojo revoliucija. Girdisi nusi
vylusiųjų balsai: „Mes kovojom, kad at- 
sikratytume Somoza, bet ne tam, kad pa
tektume komunistų glėbin“. Dabar kalba
ma, kad tas Somoza ir nebuvęs jau toks 
turtingas. Vienas opozicijos politikas pa
reiškė: „Mes atsikratėm vienos diktatū
ros, o patekom į kitą. Nicaragua tapo Sov. 
Sąjungos satelito (Kubo) satelitu.“

Nicaraguos pamoka vis tiek nepamokė 
buvusios Carterio administracijos.

Kas dabar vyksta EI Salvadore dar nė
ra pilietinis karas kaip daugelis spaudos 
skelbia. Krašto žmonėms jau įkyrėjo tie 
žiaurumai. Laike pusantrų metų žuvo apie 
15.000 žmonių. Yra didelis skirtumas taip 
buvusios Nicaraguos valdžios ir dabarti
nės EI Salvadoro, kurios režimas yra švel
nesnis, nėra visuotinio noro pašalinti vy
riausybę. Tiktai kairieji nori įeiti val
džion, Krašte siaučia terorizmas ir vanda
lizmas: ūkininkų javai deginami laukuose, 
o miestuose dienos metu banditai atlieka 
apiplėšimus.Pusė miesto autobusų pernai 
buvo sudeginta. Jauni vyrukai raginami 
ir gaudomi stoti į teroristų brigadas. Iš 
kitos pusės, įtariamieji kairumu, „dings
ta be žinios valdžios ar kitų dešiniųjų 
grupių rankose.

Žiaurumai prasidėjo, kai marksistiniai 
teroristai bandė sukelti visuotinę revoliu
ciją. EI Salvadore, kaip ir kitose Lotynų 
Amerikos valstybėse daroma, tuoj imtasi 
griežtų kovai su betvaike priemonių. Už
sienio spauda dažnai dalykus išpučia ir 
puola „valdžios tironiškumą“.

Po žemės reformos, kairieji teroristai 
nustojo daug rėmėjų, ir jiems beliko tik 
viena išeitis — ginklu užimti valdžią, 
kaip vienas jų išsireiškė: „Pirma mes tu-

S&aitytoju, fai&kai
NEPRIKLAUSOMYBĖS SVIENTE 

LUEBECKE
Pirmą kartą po 40 metų nuo Lietuvos 

laisvės netekimo Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimas Luebecke buvo 
pravestas be reikiamo orumo. Ligšiol 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė buvo 
minima tik sekmadieniais — prieš ar po 
vasario 16 — pirma pasimeldžiant, po to 
sekė oficialus minėjimas — trupa paskai
ta, himnas, deklamacijos ir baigtas ben
dru pobūviu.

Šiemet Luebecko bendruomenės apy
linkės valdyba sumanė Nepriklausomybės 
šventę pravesti prašmatniau, paminėda
ma ją net du kartus. Valdyba kvietė tau
tiečius šventę švęsti jau šeštadienį, vasa
rio 14 d., nors kun. Vaclovas Šarka savo 
„Aušros Vartų“ biuletenyje lietuvius 
kvietė šv. Mišioms Ir minėjimui sekma
dienį, vasario 15 d. Šio nesuderinimo kal
tė tenka vien tik neapdairiai bendruome
nės apylinkės valdybai ir dėlto netenka 
stebėtis, kad Iš dvigubo šventės minėjimo 
išėjo tikras farsas; šeštadienio šventės 
charakteris buvo daugiau puotos ir iš
gertuvių, trūkusių ligi vidurnakčio, į šv. 
Mišias sekmadienį teatsilankė vos du lie
tuviai. Iš apylinkės valdybos net nei vie
no nesimatė. Matyt, kad po šeštadienio 
išgertuvių visiems taip sopėjo galvelės, 
kad niekas negalėjo pakilti iš lovos. Kun. 
V. Šartka nei su vienu iš dviejų atsilankiu 
šių į pamaldas iš apmaudo nekalbėjo ir 
tuojaus iš Luebecko išvyko.

Tai buvo labai nevykęs minėjimas Ir 
jis neturėtų daugiau pasikartoti. Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas, 40 metų 
jos netekus, yra per rimtas reikalas, kad 
jis būtų paverstas nieko nesakančiomis 
išgertuvėmis. Tam tinkamas laikas yra 
Joninės.

Lietuvis

DBLK (BENDRIJOS VEIKĖJŲ 
DĖMESIUI

Peržvelgiant ir giliau įsisąmoninant 
„Europos Lietuvio“ Nr. 23 birželio 8 d. 
leidinį, skaitytojui palieka gilų mūsų tau
tai padarytos skriaudos įspūdį. Tiesiog 
neįmanoma išsivaizduoti, kaip per poros 
dienų laikotarpį galėjo dingti apie 34,000 
lietuves gyventojų. Širdį įsmeigė ingi S. 
Rūkienės asmeniški tų laikų prisiminimai

Pati negaliu girtis tais pergyvenimais, 
nes buvau jaunutė kai palikau Lietuvą, 
bet širdyje paliko visam laikui jaunystės 
prisiminimai, ir tuo būdų suformavo vi
są charakterį ir gyvenimo būdą. Skaitant 
ir asmeniškai klausant kitų žmonių per
gyvenimų, šis laikotarpis paliečia ir mano 
širdies ląstelę.

Mielieji Bendrijos nariai, kas atsitiko 
jūsų širdyse? Linksminamės ištisai per 
visus metus, šokame ir dainuojame Lie

rim laimėti kovą, o tik paskui įtikinsim 
žmones.“ Kairiųjų vadinamoji „lemiamo
ji ofenzyva“ nepasisekė. Jie norėjo dar 
prieš Reagano išrinkimą užimti valdžią.

Prez. Rea'ganas pažadėjo paramą El Sal 
vadoro centrinei vyriausybei. Amerikie
čiai vėl buvo kaltinami, kad jie prisidėjo 
prie 1979 m. spalio mėn. perverstmo kai 
valdžion pateko švelnesnė karinė - civili
nė taryba. EI Salvadore nėra vidurinės 
klasės, todėl Ir dešiniųjų valdžia negali 
susilaukti visiškos didžiumos pritarimo 
Taigi tik ateitis parodys, kaip šis pasku
tinysis eksperimentas pasibaigs.

JAV nori būtinai išsaugoti EI Salvado
rą, nes pavojus gali iškilti Guatemala!, 
Hondurui, Belizui, Costa Ricai Ir Pana
mai.

Guatemaloj jau dabar veikia teroristi
nės grupės, palaikomos apie 25.000 reįnė- 
jų. Už visus žiaurumus kaltinama vyriau
sybė, bet ne komunistiniai partizanai. 
1954 m., be didesnio kraujo praliejimo, 
buvo nuversta marksistų dominuojama 
vyriausybė. Tuo metu tas įvykis JAV ir 
viso laisvojo pasaulio buvo palankiai su
tiktas.

Viena šalis, kuri iki šiol ramiai laikėsi, 
buvo Costa Rica, kuri neturi savos kariuo 
menės. Tvarką palaiko visų gerbiama tau
tinė policija. Dabar ir Costa Rica yra 
įmaišyta į neramumų politiką. San Juano 
valdžia Išsivijo komunistinius agentus, 
leido Sandinistos partizanams naudotis 
savo teritorija ginklų pristatymui iš Ku
bos, su kuria dabar nutraukė diplomatu 
nius ryšius.

Didžiausias, žinoma, komunistams gro
bis būtų Panama, kuri taip pat daug pa
dėjo Sandinistai įsigalėti Nicaraguoj. Pa
vojus iškiltų visam laisvajam pasauliai, 
nes Panamos kanalas jau nėra visiškoje 
ameilkiečių žinioje. Pasirašiusieji kanalo 
perleidimo sutartį tvirtino, kad tas 66 
metų senumo žmonių darbo stebuklas yra 
pasenęs ir neturi ypatingos prekybinės ir 
strateginės reikšmės. Iš tikrųjų, tiek dar 
daug laivų juo naudojasi, kad kartais 
praplauklmui reikia laukti kelių dienų 
eilės.

Kai kurių politikų galvojimu, Panamos 
kanalo praradimas yra viena didžiausių 
JAV padarytųjų klaidų ir priežastis da
bartinių neramumų Centrinėje Amerikoje.

Prez. Reagano vyriausybė realistiškiau

tu vai įvairiuose minėjimuose ir viename 
kitame linlksmavakaryje. Ar negalėtu
mėm birželio mėnesį išlaikyti kaipo tragiš 
ką laikotarpį. Negi mes seksime dabarti
nės tarybinės kartos galvoseną: ‘tas jau 
buvo seniai, seniai—turime viską užmiršti 
ir eiti pirmyn, pirmyn, pirmyn!“

Gi ir šis savotiškas kraštas kas metai 
mini savo istoriškus įvykius tinkamais ir 
Skoningai parengtais paminėjimais. Ne
pasiduokime ir mes, nes faktai lieka fak
tais, ir kiekvienas lietuvis kuriam rūpi 
Lietuvos praeitis ir ateitis turėtų neuž
miršti šio mėnesio tragiškų įvykių ir už
laikyki birželio mėnesį kaipo „Tragiškąjį 
Birželį".

Vida Gaspericnė

LIETUVOJE
*««r**t ■■'ia

NAUJOS VESTUVIŲ „TRADICIJOS“
V. Ulčinskas iš Alytaus „Švyturyje“ 

rašo apie naujus vestuvinius papročius, 
dėl kurių jau buvo nusiskundimų.

...„Prieš kelias savaites buvau vestuvė
se. Tiesa, ši trijulė muzikantų buvo kiek 
santūresnė — nenurodinėjo dėti raudoną 
banknotą ar panašiai, šitie buvo patenkln 
ti ar bent tylėjo, kas kokį jiems banknotą 
klojo.

Bet čia buvo „naujovė“. Visose kitose 
vestuvėse „apie stalą“ keliaudavo lėkštė, 
į kurią krisdavo vestuvininkų banknotai. 
Dabar keliavo šampano butelis su adata 
ir siūlu. „Aukotojai“ turėjo kiekvienas sa
vo dedamą banknotą užverti ant to siūlo 
prie butelio. Tai irgi „išradimas“!

Nuo senų senovės Dzūkijoje vestuvėse 
grodavo muzikantai vestuves keliančio 
šeimininko samdomi. Jie iš svečių jokių 
pinigų neimdavo. Muzikantai nevadovau
davo vestuvėms, o tik, kur reikia, groda
vo. Tada gyvetę vestuvių papročiai su sa
vo dainomis, šokiais, žaidimais, įvairiais 
juokais... Dabar atvyksta nematyti, nepa
žįstami muzikantai pas tavo giminę ir 
ima visą iniciatyvą vadovauti pagal savo 
komandą vestuvėms. Ir pasijunti vestu
vėse lyg darželinukas, nes muzikantai nu
rodo, kada „taurelę pakelti“. Atrodo, jog 
muzikantai šias vestuves kelia. Visi sve
čiai visą laiką turi būti muzikantų puikaus 
tyli, savo iniciatyvos nėra kaip reikšti. 
Tokie „muzikantai“ baigia išstumti mūsų 
vestuvinius papročius su savo „repertua
rais“...

įdomu, kas muzikantams tokius papro
čius padiktavo: ar tik ne per didelis gob
šumas?

Gaila, ir net labai gaila, jog, anot Juozo 
Jurevičiaus, kažkokie bandmuzikantai mū 
sų liaudies gražiausius senovinius papro
čius išstumia...“

Atsiųsta paminėti
Umorizmo antisovietico in Lituania
('Antisovietis humorizmas Lietuvoje) 

Vinco Mincevičiaus surinkti anekdotai 
italų kalba. 136 psl. knygelė, išleista Tylos 
bažnyčios komisijos rūpesčiais Urbanijo- 
je, Pesaro, Italija, 1981 m. sausio mėn.

Ši knygelė yra jau septintoji tos pat lei
dyklos išleista italų kalba lietuviškomis 
temomis. Anksčiau išleistos knygelės jau 
yra išparduotos. Tai: Kankinamoji Lietu
va, Persekiojimo kronika, Sibiras — lie
tuvių tautos kapinynas, I ir II dalis. Baž
nyčia audroje ir Lietuvio kankinio dainos.

bando spręsti Lotynų Amerikos valstybių 
ir jų valdžių klausimą. Buvusios admi
nistracijos į tai maža kreipė dėmesio, ir 
daug žalos pridarė. Tačiau demokratinėj 
santvarkoj politiniai nutarimai pamažu 
juda. Neseniai JAV senato užsienio santy 
kių komitetas nubalsavo, nors A. Haigas 
ir labai priešinosi, įvesti naujus suvaržy
mus EI Salvadoro teikiamai karinei para
mai. Komiteto 1982 m. užsienio paramos 
plane, EI Salvadorui įvesta pataisa, kuria 
amerikiečių patarėjai būtų atšaukti ir pa
galba nutraukta, jeigu kas 6 mėnesius 
prezidentas nepatvirtins, kad EI Salvado
ro vyriausybė siekia politinių reformų, 
neprasižengia žmogaus teisių atžvilgiu, 
kontroliuoja saugumo organus, neperse
kioja opozicinių partijų Ir pasižada pra
vesti laisvus rinkimus.

Pabaigoje vienas faktas turi būti aiš
kus: nelygybės klausimo išsprendimas Lo
tynų Ameilkoje, nėra Maskvos dėmesio ir 
rolės vadinamuosiuose „populiariuose są
jūdžiuose“ priežastis. Pagrindinis komu
nistų tikslas yra ne steigti daugiau tikrų 
demokratinių valstybių, bet mažinti ame
rikiečių įtaką tame rajone.

Strateginiai Centrinė Amerika yra la
bai svarbi, ypač kai JAV prarado Pana
mos kanalo kontrolę. Paėmę į savo ran
kas Centrinę Ameriką, komunistai atskir
tų abi Amerikas, įskaitant ir Meksiką, o 
tada „laisvinimas“ persimestų Pietinėn 
Amerikon.

Kaip JAV į tai reaguos, parodys atei
nantieji mėnesiai ir metai. V. V.
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KALENDORIUS 1981 M.
VI. 26. 8.00 vai. vak. Vitalis Žukauskas 
Londono Sporto ir Soc. klubo salėje.
VI. 27 7 v. vak. V. Žukauskas Bradforde, 
Vyties klube.
VII. 3-5 Vasario 16 d. Gimnazijos buv. 
mokinių suvažiavimas, Huettenfeld, Vo
kietija.
VII. 4. Vasaros šventė, Wolverhamptone 
(Lenkų klube, Stafford Rd).
VII. 25-VIH. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley Park, Hampshire.
VU. 26-VHI. 2. VLJS Stovykla, Romuva, 
Huettenfeld, Vokietija.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de M on tvlll an
geline, Chantilly-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių vid. Anglijoje, šo
kiai.

Londonas
JUMORISTO VITALIJAUS ŽUKAUSKO 

KONCERTAS — REČITALIS
Londono Lietuvių Parapijos Taryba ren 

gia Jumoristo Vitalijaus Žukausko Kon
certą — Rečitalį Londone, Penktadienį, 
birželio mėn. 26 dieną, 8 valandą vakaro 
Sporto ir Socialinio Klubo salėje 345A. 
Victoria Park Road, London E. 9.

Visi londoniečiai kviečiami dalyvauti 
rečitalyje ir vėliau susitikti su aktorium 
Vitalijų Žukausku.

JAUNIMAS PADEDA IR DALYVAUJA
Birželio trėmimams paminėti Londone 

buvo suorganizuoti net trys parengimai. 
Pirmiausia pabaltiečių delegacija apsilan
kė Užsienio Reikalų Ministerijoj ir pasi
kalbėjo su aukštu pareigūnų apie Pabalti
jo tautų prob'emas. Po vizito buvo padė
tas vainikas prie Cenotaph paminklo iš
vežtųjų pagerbimui. Vainiką padėjo tau
tiniais rūbais pasipuošę R. Gruplijonaitg 
ir F. Markevičius, lydimi kitų latvių jau
nuolių. Šis .parengimas įvyko penktadienį, 
5 vai. po pietų, birželio 12 d.

Sekmadienį, birželio 14 d., įvyko bend
ros pabaltiečių ir kitų kviestų svečių pa
maldos St. Martin bažnyčioje, Trafalgar 
Sq. Čia vėl matėsi nemažas 'būrelis lietu
vių, ‘kurių tarpe buvo ir jaunimo.

Pagaliau pirmadienį vakare, 8.30 vai. 
Parlamento rūmų salėje įvyko didelio mas 
to susirinkimas kviestiniams svečiams. 
Dalyvavo ir kalbėjo parlamento nariai ir 
kriti prezidiumo nariai. Dalyvių ‘buvo apie 
300. Šį svarbų susirinkimą organizavo ir 
globojo European Liaison Group organi
zacija. čia taip pat matėsi ir lietuvių jau
nimo. Buvo Lynes redaktorius V. Puo
džiūnas, V. Juraitė, R. Grupiljonaitė ir C. 
Butrimaitė dalyvavo su tautiniais rūbais.

Tarybinių komunistų padaryta didžiu
lė skriauda Pabaltijo tautoms niekuomet 
nerbus užmiršta. Malonu pastebėti, kad 
prie tos veiklios prisideda Ir jaunimas.

S.
BIRŽELIO MINĖJIMAS PARLAMENTO 

ROMUOSE
Birželio 15 d. minėjime Parlamento rū

muose tarp kelių šimtų kitataučių daly
vavo ir lietuviai: Lietuvos Charge d'Af- 
fairs V. Balickas su ponia, DBLS Centro 
Valdybos nariai, liet, jaunimo atstovai ir 
keli kiti lietuviai bei lietuvės.

MIRĖ PETRAS MIKLOVAS
Birželio 15 d. Londono ligoninėje mirė 

Lietuvių Namų gyventojas Petras Miklo- 
vas.

Petras gimė 1905 m. balandžio 16 d. Puš- 
konių tam., Plungės vals., Telšių apskr. 
Augo didelėje neturtingoje šeimoje. Moti
nai mirus, vaikai buvo išsiuntinėti pas ūki 
nimkus dirbti. Vėliau mirus ir tėvui, vai
kams neteko susirišti vieniems su kitais 
.Vokiečiams užėmus Lietuvą, P. Miklovas 
dirbo vokiečių karių kuopose Gačine, ne
toli Leningrado. Kiek padirbėjęs vokiečių 
kuopose, pabėgo ir vėl grįžo į Plungę.

S’apstėsi bedirbdamas pas ūkininkus.
Vėliau stojo į gen. Plechavičiaus rink

tinę ir kaip dauguma rinktinės karių pate
ko į Vakarų Vokietiją.

Iš V. Vokietijos emigravo j Angliją, Ir 
čia Anglijoje teko dirbti įvairius darbus, 
daugiausia prie statybos. Iki pensijos dir
bo Ir gyveno St. Albans, viename iš se

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0b 
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.

nųjų Anglijos miestų, netoli Londono.
Per visą tą laiką skaitė „E. Lietuvį", pre 

numeravo Nidos Knygų Klubo knygas ir 
tailP pat nepagailėdavo aukų lietuvių or
ganizacijoms ir Tautos Fondui. Neturėda
mas giminių, leido laiką kaip ir daugumas 
viengungių, todėl ir nepaliko jokio turto.

Pasitraukęs į pensiją, apsigyveno Lie
tuvių Namuose. Paskutiniuosius porą me
tų Skundėsi krūtinės skausmais. Tai bu
vo plaučių vėžys, kuris ji pribaigė ligoni
nėje per tris savaites.

Mielas žemaiti, tegul Tau būna lengva 
Anglijos žemelė!

Laidotuvių mišios birželio 23 d. antra
dienį, 2 vai. p.p. Lietuvių bažnyčioje.

Boltonas
SEKMINIŲ MIŠIOS

Kanauninkas V. Kamaitis per praėju
sias Velykas buvo susirgęs ir Boltono ap
lankyti negalėjo. Boltoniškių jis tačiau 
neužmiršo ir per Sekmines, birželio mėn, 
7 d. jis atlaikė mišias Šv. Patriko bažny
čioje, Boltone. Mišiose dalyvavo beveik 
visas boltoniškių būrelis, kuris po bažny
čios apeigų susirinko ukrainiečių klube.

Sumuštiniai ir kava buvo paruošti Bol- 
tno lietuvių šeimininkių ir kan. Kamaitis 
.popietį praleido kalbėdamas su vietiniais 
lietuviais. Buvo pasikalbėta, pajuokauta, 
po stikliuką išgerta ir tik buvo gaila, kad 
šis sekmadienio pobūvis su kan. Kamai- 
Č1u per daug greitai prabėgo.

~ IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Keturesldešimt metų atgal tragiškos ne

laimės užpuolė tris pabaltiečių tautas ir 
Braitono Baltijos Tautų Komitetas buvo 
pasirengęs tas sukaktuves atatinkamai 
paminėti.

Lietuvių pirmininko pastangomis šių tra 
giškų įvykių minėjimas prasidėjo pusiau 
nuleistom lietuvių, estų ir latvių vėlia
vom, kurios pirmą kartą plevėsavo ant 
Boltono miesto rotušės (Town HalU) fron- 
tažo.

šeštadienį, birželio mėn. 13 d., išvežtų
jų atminimui, vietinio pabaltiečių jaunimo 
atstovai Boltono miesto centre, prie Ce- 
notafo, padėjo didelį tautinėm spalvom 
papuoštą vainiką. Lietuvių jaunimą slkau 
tų uniformose atstovavo Dawn Stilus ir 
jos brolis Mark. Buvo susirinkęs gražus 
pabaltiečių būrelis ir vietinės policijos 
vadai žvaliai atsallutavo vainiko dėjimo 
ceremoniją. Iš DBLS Centro atsiųsti in 
formacijos lapeliai buvo greitai išdalinti 
vietiniams anglams stebėjusiems šias pa
baltiečių apeigas.

Baltijos tautiškų vėliavų iškėlimas ant 
Boltono miesto rotušės buvo paminėtas 
vietinėj spaudoj, be to tam pačiam laik
raštyje Komitetas buvo užsakęs vietą ,,In 
Memoriam“ skiltyje kurioje buvo paminė
ti išvežttj lietuvių, estų ir latvių skaičiai, 
jų iškentėtos kančios ir kas už jas buvo 
atsakingas.

Vakare išvežtųjų minėjimas tęsiėsi Bol
tono latvių klube. Po trumpos religinės 
apeigos kalbėjo vietiniai pabaltiečių pir
mininkai ir oficialioji dalis pasibaigė lat
vių kanklių kapelos koncertu.

Trumpai kalbant šis svarbus pabaltie
čių surengtas išvežtųjų minėjimas praėjo 
labai sėkmingai. Latvių klubas parūpino 
maistą visų dalyvavusių pabaltiečių vai
šėms, kurias paruošė latvių ir lietuvių 
šeimininkės, o vaišių, lietuvių būrelis grei 
tai pasidarė minėjimo centru, prie kurio 
iš pradžių prisidėjo estai, o vėčiau ir lat

viai ir vakaras pasibaigė labai malonioj ir 
draugiškoj nuotaikoj.

Bradfordas
VITALTO ŽUKAUSKO VAKARAS

Birželio 27 d., 7 vai., p.p. Vyties klubo 
patalpose, 5 Oak Vilias, rengiamas:

VITALI O ŽUKAUSKO JUMORO 
VAKARAS

Bradfordo ir apylinkės lietuvius kviečia 
me kuo skaitlingiausia dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

LIETUVOS KANKINIŲ MENA
Birželio 13 d. „Vyčio" klube po valdy

bos gražia iniciatyva buvo surengtas Lie- 
tietuvos kankinių minėjimas.

Minėjimą pradėjo A. Bučys, paminėjęs 
tragiškus įvykius, kurie daugelį palietė 
ir pakvietė Joną Adomonį paskaitos. Pir

mąkart šio nelengvo meno, prelegentas, 
kruopščiai pasiruošęs, nuglaustai papasa
kojo apie „Stalino saulės“ surengtą mūsų 
tautos genocidą, o antroje dalyje peržveig- 
gė 1941 m. sukilimą, kai aktyvistai išgel
bėjo daug byvybių, išpirko nesipriešinimo 
gėdą, įrodymai, kad lietuviai gina savo 
Tėvynę, o partizanų kovos liko ateinan
čioms (kartoms Betlėjaus įkvepiančia 
žvaigžde. Tylos minute visi pagerbė Tau
tos kankinius.

Meninę dalį išpildė populiari solistė V. 
Gasperienė ir įgudusi kanklininkė E. Vai
norienė. Norėdama išryškinti mūsų tau
tos dvasią, soCistė pasirinko pluoštą dainų, 
aidinčių liaudies įsisavintais motyvais. 
Pradėjo „Jaunomis dienomis“ ir „Vestu
vėmis“, išgyvendama priminė liūdintį pu
tinėlį, „Kada noriu, verkiu“ tikrovę ir su 
St. Šimkum bei švedu „Pavasario dienę- 
lę“, kada mergelė su rūtele kalbėjo, kada 
ji audė drobeles, nes bernelis „nemylės 
nedaitbščios mergelės“. Tautiniai rūbai, 
žavi šypsena, įsijautimas, prisikeliančios 
Lietuvos žmonių darbo atkurtas ritmas, 
įdomi balso moduliacija nuo pasakojimo 
iki dialogų ekspresijos, kai kur gūdi me
lancholija atkūrė kankinių Lietuvos dva
sia. Kanklių muzika, puiki, darni palyda 
organiškai siejosi prie dainų nuotaikos.

Viri žavėjosi taisyklinga lietuviška tar
sena Pr. Imsrio eilėraščius deikilomavusiais 
Gasperų Rimute ir Algiuku. Motulės dai
nos meilė, tėvelio pasiaukojimas ir rūpes
tis įkvėpti vaikams Lietuvos meilę kanki
nių dienai suteikė nepamirštamos pras
mės. Klubo pirm. V. Gurevičiaus įteiktos 
gėlės išreiškė visų dėkingumą ir pasigė
rėjimą dainomis ir vaikų auklėjimu.

Tautos Himnas. Aukos Tautinės para
mos fondui. Gražus būrys iš visų apylin
kių atvykusių. Jaukus pabūvis...

Sekmadienį šv, Onos bažnyčioje gausiai 
susirinkę išklausė šv. Mišių, kurias Lie
tuvos kankinių intencija užprašė klubo 
valdyba. Kun. J. Kuzmickis, palietęs oku
pantų tebevykdomą genocidą, ragino 
„džiaugtis, tobulintis, vienas kitą guosti, 
būti vieningais, taikiai gyventi, ir meilės 
bei ramybės Dievas bus su mumis“. Gė
lėms skleidžiant lietuviškus kvapsnius, 
skambant keliančiai dvasią Marijos gies
mei ir ryžtą įkvepiančiam Tautos Himnui 
visi pasijuto esą vienos tautos tikri vaikai.

Kankinių šventė, nuoširdžiai išgyventa, 
ne tik mūsų tradicija, bet ir pabudimas.

J. Ks.

SVEČIAI (SKYRIAUS SUSIRINKIME
Birželio 7 d. įvyko metinis DBLS-gos 

Bradfordo Skyriaus narių susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo V. Gurevičius Ir 
sekretoriavo S. Grybas.

Iš skyriaus valdybos narių pranešimų 
matėsi, kad praeitų metų skyriaus veiklia 
nebuvusi labai Žymi, bet skyriaus parei
gūnai ir nariai glaudžiai bendradarbiavo 
su Vyčio ‘klubo valdyba, kurios vardu 
daugiausia visi parengimai buvo daromi 
ir kuri visus parengimus finansiniai re
mia. Sutartinai dirbant, lietuviška veikla 
Bradforde buvo pavyzdinga.

Skyriaus sekretorius J. Adamonis smul
kiau paimformavo apie DBLS-gos ir LN 
B-vės atstovų suvažiavimus Londone ir 
Nottinghame,

Skyriaus finansinė padėtis patenkina
ma. Dabartiniu Skyriaus narių skaičiumi 
negalima pasigirti, daugumą paliečia 
bręstantis amžius, bet tikimasi ir yra ga
limybė tą skaičių vėl pakelti, pravedant 
uolesnį narių verbavimą.

Skyriaus valdyba palikta ta pati: pirm. 
A. Bučys, sekretorius J. Adamonis ir ka
sininkė A. Galbuogienė.

šiam skyriaus susirinkimui suteikė rim
ties, nors atsitiktinai atvykę ir jame mie
tai dalyvavę svečiai dr. Aleksandras Stro 
mas ir veikėjas Augustinas Kuolas iš Ka
nados, pasveikinęs bradfordiečius kana
diečių lietuvių vardu.

Po susirinkimo, prie kavutės, plačiau 
ir gyvai padiskutuota lietuviškos veiklios 
ir jaunimo klausimais. Ypatingai savo 
svarių minčių nepagailėjo dr. A. Štromas 
ir taip pat A. Kuolas, kuriems visi po
kalbininkai buvo labai dėkingi už retą 
progą gilesnėmis mintimis pasidalinti.

A-tas B.

Vokietija
KUNIGO JONO TAUTKEVICIAUS 

KUNIGYSTĖS (SUKAKTIS
Waikertshofeno, Bavarijoje, klebonas, 

kun. J. Tautkevičius, gegužės 24 d. šven
tė savo parapijoje 40 metų kunigystės su
kaktį.

Sukaktuvininkas, žemaitis iš Kražių, ke 
tveris metus ėjęs kunigo pareigas Lietu
voje, 11 metų dirbęs Muncheno lietuvių 
pastoracijoje, nuo 1964 m. klebonauja 
Walkertshofene, kur yra labai mylimas 
savo parapijiečių. Tai buvo galima gerai 
pajusti jo sukakties minėjime.

Bažnyčioje šv. Mišias atnašavo sukak
tuvininkas su keturiais kunigais, giedant 
parapijos chorui. Dekanas kun. L. Hihler 
pasakė pamokslą, iškeldamas ne tik jubi
liato, bet ir pavergtos Lietuvos svarbiau
sius momentus. Iškilmių pietuose kalbėjo 
visa eilė sveikintojų, jų tarpe kun. A. 
Bunga, lietuvių kunigų vardu. Muncheno 
apyfl. pirmininkas R. Hermanas sveikino 
miuncheniškių vardu buvusį apylinkės į 
pirmininką. Architektė Rita Pauliukevi- 
čiūtė-iKneip apjuosė savo krikštytoją lie- ‘ 

tuviška garbės juosta, o ponia R. Verše- 
lienė Ir stud. Julija Čeginskaitė papuošė 
gėlėmis. Visi kalbėjusieji iškėlė kun. 
TautikeviČiaus labai malonų būdą, jo tė
viškumą, jo išoriniai nepastebimą veiki
mą, ypač su jaunimu. Nedidelėj, 800 sielų 
parapijoj gražiai dirba jaunimo organiza
cijos, choras orkestras ir kt.

Ilgai nusitęsusioje meninėje programo
je kurią išpildė vietinis jaunimas, MUn- 
cbeno „Ratukas“ .pašoko šešis tautinius 
šokius. Prisirišimą kun. Tautkevičiui pa
rodė ne tik vietinai vokiečiai, bet ir Mi
uncheno lietuviai, kurių net 41 buvo nu
važiavę pasveikinti sukaktuvininko.

Lenkija
LIETUVIŲ VEIKLA

Lenkijos lietuvių draugijos rateliai Bal
tijos pajūryje išvystė gražų tarpusavio 
bendradarbiavimą. Tų ratelių nariai su
važiuoja į vieną vietą ir atžymi istorines 
dienas.

Tokiu būdu Lietuvos nepriklausomybės 
šventės išvakarėse, vasario 15 d. į Ščeęiną 
suvažiavo Slupsko ir Bydgoščo lietuviai. 
Susirinko apie 40 žmonų, iš kurių 24 bu
vo vietinio ratelio nariai, o kiti tautiečiai 
ir draugijos bičiuliai iš kitų vietų.

Tai dienai buvo suruošta vaizdinė pa
roda iš Lietuvos valstybinio atgimimo is
torijos. Ratėlio pirmininkas pasveikino 
susirinkusius, primindamas dr. Jono Ba
sanavičiaus žodžius, kurie yra aktualūs 
ir dabar išeivijoje.

Organizacinėje susirinkimo dalyje šče- 
ci,piečiai aptarė darbo planą 1981 metams 
ir veiklos priemones. Pirmininkas primi
nė, kad ratelis pradeda 15-tuosius nuo įsi
kūrimo metus ir antruosius nuo atgaivi
nimo.

parodoje buvo išstatytos mūsų didvyrių 
Dariaus ir Girėno nuotraukos, paminklo 
Psčelnike vaizdai ir Didž. Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto portretas. Iškilmių me
tu buvo grojama iš plokštelių lietuviškas 
muzika, ir, Adomui Butrimui akompa
nuojant, susirinkusieji darniai padainavo 
liet, tautinių dainų.

Po susirinkimo 'įvyko pobūvis su arba
tėle ir poezijos deklamavimu. Į ratelį pri
imti 6 nauji nariai, tad nuo dabar rately
je yra 30 narių. Dedamos pastangos gauti 
geresnes patalpas ratelio reikalams. Tuo 
reikalu nutarta kreiptis į miesto valdybą.

Kovo 15 d. susirinkime Ščecino ratelis 
svarstė kultūrinės veiklos išplėtimo gali
mybes. Nutarta praplėsti ratelio valdybą, 
išrenkant papildomus narius. Nutarta su
organizuoti ekskursiją į Dainavos šalį, į 
Punską ir Seinus.

Kovo 1 d. įvyko Slupsko ratelio susirin
kimas, kuriame dalyvavo ir svečiai iš kai
myninių ratelių. Susirinkimo programoje 
buvo informacijos apie Draugijos padėtį 
ir veiklos perspektyvas visuotino krašto 
atsinaujinimo dvasioje.

Paminklų apsaugos komisijos sekreto
riui padarius pranešimą apie finansinę pa
dėtį, susirinkimo dalyviai diskutavo rink
liavos reikalus.

Gdansko ratelis buvo susirinkęs vasa
rio 15 d. ir Išklausė paskaitą lietuvių tau
tos valstybingumo tema. Gdansko rately
je, deja, mažėja jaunimo.

Vroclavo LVKD skyrius buvo sukvietęs 
du susirinkimu: vasario 14 d. ir kovo 4 
d„ kada buvo paminėtas šv. Kazimieras, 
Lietuvos globėjas. Vroclavo skyrius gegu
žės 2 d. atšventė savo veiklos 19 metų su
kaktį. Skyriaus sekretorius Antanas Žu
kauskas, „Vilnelės“ šokių grupės vado
vas atšventė savo amžiaus 50 metų sukalk 
tį.

Vroclavo skyrius nustojo vienos iš akty 
viausių narių, „Vilnelės“ ansamblio dai
nininkės, Gražinos Voroneckienės. Ji bu
vo gimusi 1922 m. kovo 15 d. Ūdrijoje. 
Kovo 19 d. buvo palaidota Vroclavo kapi
nėse. Prie karsto žodį tarė kun. Alfredas 
Rūksta. Susirinkę tautiečiai prie supilto 
kąpo sugiedojo mirusios mylimą giesmę 
„Marija, Marija" ir reikšmingiausią lie
tuvių tautinę giesmę.

PASIRUOŠIMAS LIEPOS 17-TAI
Dariaus ir Girėno „Lituanicos“ katast

rofos vietoje, prie paminklo Psčelnike Len 
(kijos lietuviai šiais metais susirinks sek
madienį liepos 19 dieną. Jau dabar vienas 
ščecino lietuvis buvo nuvykęs į Soldino 
mišką ir apsėjo gėlėmis tą gabaliuką lie
tuviškos žemės. Nuo šių metų ten augs 
.Ictuviškos rūtos ir kitos gėlės.

Nuo liepos 15 d. prie paminklo būdės ir 
tvarkys aplinką vienas Ščecino ratelio 
valdybos narys, nes laukiama, kad iškil
mėms suvažiuos lietuviai iš tolimesnių 
Lenkijos vietų, o gal ir iš užsienio!

Tenka priminti, kad Dariaus-Girėno 
paminklo Soldino miškelyje autorius yra 
gerai žinomas liet, architektas Vytautas 
Žemkalnis.

PASITARIMAS SU UKRAINIEČIAIS
A. Gureckas, L. B-nės atstovas kovo 18 

d. susitiko pasitarimui su J. Basarabu, 
naujais paskirtu Ukrainiečių kongreso ko 
miteto Amerikoje atstovu ir Ukrainiečių 
informacijos biuro direktorium Washing
tone. Abu atstovai pasikeitė informacijo
mis apie savo organizacijų veiklą ir suta
rė ateityje glaudžiau bendradarbiauti bei 
derinti lietuvių ir ukrainiečių žygius JA. i 
V-bėse. i

Skautiškuoju keliu
Mieli broliai ir sesės,

Artėja LSS Europos rajono 32-ji vasa
ros stovykla. Liepos 25 — rugpjūčio 1 d .d. 
Lietuvių Sodybos kalnelį paversime į lietu- 
viškos ir skautiškos vilties kalną, čia vėl 
aidės dainų posmai Ir skambės jaunatvių, 
kas džiaugsmas. Pasisemsime skautiškų 
žinių iš skautavimo instruktorių šaltinių, 
o gausios stovyklavimo praktikos Iš pulko 
specialistų vadovų, jų tarpe J. Maslauslkas, 
S. B. Vaitkevičius, R. šovienė, E. Šova, A, 
Šovaitė, B. Zinkus, V. Gasperienė, I. Venc 
kienė, St. Lenkevičius, B. Butrimas, A, Ja. 
kiimavičlus, kun. A. Geryba, kun. A. Put- 
cė, G. Cornish, M. Baronienė, R. Juozeis- 
kis ir kiti.

Stovyklavimo mokestis 18 sv. Registra
cijos Šaipus gausite iš savo vienetų vadovų. 
Pavieniai kreipiasi pas J. Maslauską 7 
The Crescent, Mayfield Near Ashbourne, 
Derbyshire DE6 2JE.

Nepamirškime stovyklai pasiruošti. Ne
pamirškime stovyklon pasiimti uniformą; 
darbo, sportavimo, lietaus Ir pakaitalo ap
rangą; miegamus maišus; higienos ir ra
šymo įrankius; muzikos instrumentus; pa- 
lapines, kas turi; kišenpinigius ir t.t.

Stovyklą pra.versime skautiškais pilnci- 
pais, prisilaikydami skautiškos tvarkos.

‘Kviečiame ir neskautaujantį jaunimą.
Maloniai kviečiame tėvelius ir lietuviš

ką visuomenę atsilankyti stovyklon, ypač 
į iškilmingą sueigą ir paskutinį laužą šeš
tadienį, 1-imo rugpiūčio,

E. šova
Stovyklos vadovas

AUKOS SKAUTŲ VASAROS 
STOVYKLAI

DELS Wolverhamptono kolonija, per 
G. Kaminskienę gauta 31.00. Aukojo: G. 
Kaminskienė ir A. Ivanauskas po 5 sv.. J. 
Žaliauskas, V. Bundonis, Vyt. Klyvis, J. 
Mačys, J. D. Narbutai, E. Gluozaitis Ir J. 
Žaliauskas po 2 sv., J. Bertašius, Ad. Pet
kevičius, Vii. Narbutas, J. Čepas, Ant. Pet
kevičius, C. Renceliauskas ir M. Narbu- 
tienė po 1 sv.

■Londono „Dainava“ lietuvių Moterų 
Sambūris, per (P. Nenortienę — 40.00 sv.

DBLS Coventrio kolonija, per B. Banį 
6.00 sv. Aukojo: B. Banys — 2 sv., V. Sto- 
asinskis, J. Kurigiškis, P. Mulercikas, ir 
A. Kasparavičius po 1 sv.

DBLS Coventrio kolonija per p. Ireną 
Timmins 14.70 sv. Aukojo: J. Dimša, I. 
Timmins, P. Pukelevičlus, J. Kandelis, V. 
Vaišnora, I. Gervinąs, J. Skamarauskas, 
K. Lucinskis, P. Poviliūnas, P. Kavaliaus
kas, J. Neverauskas, VI. Mineikis ir St. 
Kotavičius po 1 sv., J. Gylys, V. Kirisule- 
vičlus ir K. Balandis po 0.50 sv. V. Goš
tautas — 0.20 sv.

DBLS Stolke-on-Trent kolonija per P. 
Dudėną 24.00 sv. Aukojo: P. Dudėnas ir 
P. Venoaitis po 5.00 sv., Br. Puodžiūnienė, 
J. Auktikalus, G. Murinas ir P. Balnys po 
2 sv., P. Gruodis, A. Petronis, V. Budrevi- 
čius, K. Sandon, J. Zaveckas ir S. Sudius- 
kas po 1 sv.

Noittinghamo Moterų Draugija per Da- 
mosevičfenę 20.00 sv. Ign. Juška — 10 sv., 
Dr. Pilcher — 1-5 sv., Leonardas K. — 10 
sv.

Londonas, P. S. Nenortai — 10 sv.
DBLS Skyrių Valdybos, Skautiškos idė

jos rėmėjai ir pavieniai asmenys, nuošir
džiai paremdami skautų vasaros stovyMą 
lėšomis, mums siunčia gražiausius sveiki
nimus ir linkėjimus-

Skyrių Valdyboms, aukų rinkėjams ir 
Skautiškos idėjos rėmėjams išreiškiame 
didelį, nuoširdų ir skautišką AČIŪ.

Stovyklos Vadovybė

Prašau mano sūnų pasiųsti tarnybai i 
Tolimuosius Rytus, nes kaimyniniuose 
kaimuose jo darbeliai jau žinomi.

(Iš pareiškimo komisariatui)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghams — birželio 28 d., 11.15 vai, 

Liet. Židinyje.
Derbyje — birželio 28 d., 14 va!.. Bridge 

Gate.
Birminghitme — birželio 28 d., 18 vai., 19 

Park Rd., Moseley.
Gloncestelyjc — liepos 11 d., 12 vai., Šv. 

Petre, London Rr.
Stroude — liepos 11 d., 17.30 vai., Beeches 

Green.
Nottinghame — liepos 5 d., 11.15 va!., Liet. 

Židinyje.
Lcanūngtone Spa — liepos 5 d., 14 vai., 

šv. Petre.
Coventry — liepos 5 d., 16 vai., šv. Elzbie

toje.
Bradforde — liepos 5 d., 12.30 vai. 
Leedsc — liepos 12 d., 3 vai. p.p. 
Bradforde — liepos 19 d., 12.30 vai. 
Halifaxe — liepos 26 d., 1 vai. p.p.: Petriu

ko Poplevio Pirmoji Komunija.
Nottinghame —■ liepos 12 d., 11.15 vai, 

Židinyje.
Peterborough — liepos 12 d., S. B. Vait

kevičiaus rezidencijoje, 325 EastfieSd 
•Rd., 13.30 vai., minint Lietuvos tragiš- 
ką ir herojišką 40 metų sukaktį. Laukia
mi ir apylinkių lietuviai.

Nottinghame — liepos 19 d., 11.15 vai., 
•Židinyje.

Derbyje — liepos 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.
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