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Vliko pranešimas
Birželio 26 d. VLIKO pirm. dr. K. Bo

belis turėjo posėdį su ALTo pirm. dr. K. 
Šidlausku ir valdybos nariais. Posėdis už
truko ilgesnį laiką ir palietė įvairius lie
tuvišką veiklą liečiančius klausimus.

Buvo nutarta imtis suderintos veiklos 
sąryšyje su Sov. S-gos kurstomais ir JAV 
specialios investlgacinės komisijos vykdo
mais apkaltinimais lietuviams ir kitoms 
tautybėms dėl kai kurių įvykių praėjusio 
karo metu. VLIKAS ir ALTas griežtai at
meta visus lietuviams daromus kaltini
mus ir kiekviena institucija savo keliu 
imsis atitinkamų žygių ginti lietuvių inte
resus JAV-ėse ir kituose kraštuose.

VLIKAS ir ALTas seka tebevykstančių 
Madrido konferenciją ir nutarė padaryti 
atitinkamus pareiškimus JAV-ių ir kitų 
Vakarų valstybių delegacijoms, prime
nant kad žmogaus teisių persekiojimas te 
ibesttęsia okupuotoj Lietuvoj.

VLIKAS birželio 26 d. pasiuntė U.S. 
Commission on Security and Cooperation 
in Europe informaciją Vytauto Skuodžio 
reikalu prašydamas dėti pastangas, kad 
Skuodžio bylą JAV delegacija iškeltų te- 
Ibevykstančioj Madrido konferencijoj. Tuo 
pačiu reikalu, ypač gavus žinią, kad Skuo
dis pradėjęs bado streiką, buvo pasiųstos 
telegramos septyniems senatoriams ir 
kongremanams prašant juos paveikti JAV 
vyriausybei, kad ji darytų intervenciją 
Skuodžiui gelbėti.
VLIKAS pritarė Amerikos Lietuvių Tary
bos pastangoms prisidėti prie Lietuvos di
plomatinės atstovybės Washingtone na
mų restauravimo. Tam reikalui bus suda
rytas bendras įvairių lietuviškų organiza
cijų atstovų komitetas. ELTA

PET DELEGACIJA VAŠINGTONE
Artėjančios Pavergtųjų tautų savaitės 

proga prof. Dr. Bronius Nemickas drauge 
su kitais Pavergtų Europos Tautų seimo 
Generalinio komiteto nariais 1981 m. bir
želio 24-25 d. lankės JA Valstybės Depar
tamente ir pas visą eilę Kongreso narių.

Valstybės Departamente delegaciją pri
ėmė Jungtinių Amerikos Valstybių Vals
tybės sekretoriaus pavaduotojas Europos 
reikalams John E. Scanlon. Pokalbyje su 
sekretoriaus pavaduotoju pasikeista min
timis apie dabartinę politinę padėtį So
vietų Sąjungos pavergtuose ir dominuoja
muose kraštuose. Ypatingas dėmesys at
kreiptas dabartinius Lenkijos įvykius ir 
jų poveikį kitoms Maskvos prispaustoms 
Europos tautoms. Ta proga dr. Nemickas, 
padėkojęs (pabaltiečių ir ypač Lietuvių 
Bendruomenės vardu už Pabaltijo valsty
bių diplomatinio atstovavimo tęstinumui 
palankų nusistatymą nušvietė dabartiniu 
mėtų Lietuvą slegiančią sovietinę pries
paudą (areštus, teismus, persekiojimą, 
rusinimą) ir lietuvių tautos priešinimąsi) 
gausią pogrindžio spaudą, rezistencinę or
ganizaciją).

Be to, delegacija aplankė Atstovų Rū
mų ir Senato politinių komisijų pirminin
kus Clement Zablocki ir Charles H. Per
cy, lankėsi visos eilės Kongreso narių 
įstaigose — speakerio Thomas O'Neil, Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo ko
misijos pirmininko Dante Fascell ir kt. 
Visur siekė didesnio dėmesio ir konkre
tesnių veiksmų pavergtųjų Europos tau
tų laisvės reikalu.

Pavergtųjų Europos Tautų seime Lie
tuvai atstovauja Lietuvos Laisvės Komi
tetas. Jo veiklą dabar finansuoja JAV 
Lietuvių Bendruomenė.

,,MALDOS DIENA lUŽ LIETUVA“ 
BRAZILIJOJE

Kovo 31 d. Valstybinė Brazilijos vysku 
pų konferencija (CNBB) išsiuntinėjo ša
lies vyskupams aplinkraštį Maldos Dienos 
už Lietuvą reikalu. Konferencijos genera
linis Sekretorius vyskupas Don Luciano 
Mendes de Almeida, aplinkraštyje rašo, 
kad Lietuvių Bendruomenė Brazilijoje 
kreipėsi į vyskupus, prašydama, kad, ki
tų kraštų pavyzdžiu, kiekviena vyskupija 
švęstų Maldos Dieną už Lietuvą. Siūloma 
birželio 14 d. Kunigas Pranas Gavėnas, 
Pietų Amerikos Lietuvių kunigų vienybės 
pirmininkas, šiuo reikalu parašė laišką ir 
pristatė dokumentaciją, informuojančią 
apie Lietuvos kančias ir laisvių suvaržy
mus okupuotoje šalyje. Keli vyskupai jau 
teigiamai atsiliepė 'į šį kvietimą. Sao Paulo 
(kardinolas laikė Mišias miesto katedroje 
birželio 14 d. (Elta)

LENKAI PASIŽADA MASKVAI 
IŠTIKIMYBĘ

Sovietų užs. reik, ministras A. Gromy- 
ka, atvykęs liepos pradžioje dviem dienom 
į Varšuvą, ištraukė iš Lenkijos vyriausy
bės pasižadėjimą, kad lenkai liks lojalūs 
sovietų sąjungininkai.

Po vizito paskelbtame komunikate len
kai pasižadėjo paversti niekais bent keno 
pastangas panaikinti Lenkijos komuniz
mą. Lenkai taip pat patvirtino vadinamos 
Brežnevo doktrinos galiojimą, sakydami, 
kad socializmo Lenkijoje gynimas yra ne
atskiriamas nuo krašto suverenumo ir ne
priklausomybės ir jos sienų saugumo bei 
neliečiamumo. Komunikatas sako, kad 
„tie klausimai Mečia netik Lenkiją, jie 
yra svarbūs visai socialistinei bendruo
menei“.

Lenkai taip pati sutiko su rusais, kad 
Vakarai išnaudoja kritišką padėtį, ban
dydami revizuoti pokarinį sutvarkymą 
Europoje ir pakeisti jėgų lygsvarą čia ir 
pasaulyje. Abi pusės pasižadėjo dėti vi
sas pastangas, kad būtų išlaikytas jų gy
nybinis pajėgumas reikiamame lygyje ir 
stiprinti Varšuvos pakto kraštų vienybę 
ir susiklausymą.

Komunikatas sako, jog aibi pusės sutin
ka, kad jų „nesulaužoma santarvė, broliš
ka draugystė ir bendradarbiavimas“, kai 
tu su santykių tarp abiejų partijų vysty
mu pagal marksizmo - leninizmo ir socia
listinio internacionalizmo principus, vi
siškai patenkina jų kraštų gyvybinius in
teresus. Toliau komunikatas palietė taip 
pat visą eilę kitų užsienio politikos klau
simų, kaip nusiginklavimas, Europos bran 

duoliniai ginklai, Afganistanas, Viduriniai 
Rytai ir Helsinkio sutarimai. Visais tais 
klausimais abi pusės sutarė.

Sovietų Sąjungai buvo reikalingi visi 
tie užtkrinimai prieš Lenkijos komunistų 
partijos kongresą, kuris prasidės liepos 
14 d., kad pats kongresas nenukryptų ne
pageidaujamu Maskvai keliu.

A.A.
S. ŠTAROLIUI

mirus, jo .globėjai A. iPutinienei
ir jo draugams nuoširdžią

[
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DBLS Londono Pirmasis skyrius

Vienas savaitės bėgyje liepos pradžioje 
du buvę D. Britanijos min. pirmininkai: 
konservatorių — Edward Heath ir darbie- 
čių — Jim Callaghan pasakė kalbas, dėl 
kurių krašte kilo gyvos diskusijos.

Buvęs konservatorių partijos lyderis ir 
min. pirm. E. Heath perspėjo ponios That
cher vadovaujamą konservatorių vyriau
sybę, kad jos vedama ekonominė politika 
yra daugumai gyventojų nesuprantama, 
ir kad ta politika turės katastrofiškų pa
sekmių, jeigu bedarbių skaičius pasieks 
3 milijonus. Jis ypatingai pabrėžė, kad ne
darbas tarp juodųjų jaunuolių prisidės 
prie rasistinio įtempimo padidėjimo.

Kalbėdamas be išanksto paruošto teks
to, E. Heath pasakė verslininkų konferen
cijoje, kad dabartinė vyriausybė nesiekia 
sutarimo su profesinėmis sąjungomis nei 
su bankais. Darbininkai nesupranta prie 
ko veda vyriausybės politika. Jie taip pat 
nemato, ar jiems bus lengvesnis gyveni
mas, tą nesuprantamą politiką įgyvendi
nus.

Kalbėdamas apie šiuo metu D. Britani
joje esančius 2.700.000 bedarbius, jis pa
sakė, kad tie milijonai turės įtakos į socia
linę santvraką, ir ji bus katastrofiška.

,,Aišku, jeigu jūs turite pusę milijono 
jaunų žmonių visą dieną slankiojančių 
gatvėje, jūs turėsite nusikaltimų žymų 
padidėjimą. Tas yra neišvengiama. Nea
bejotinai, jūs turėsite rasinį įtempimą, 
kai jauni juodukai turi mažiau galimybių 
gauti darbo.“ Tas viskas turės ilgalaikes 
pasėkmes, — pasakė E. Heath.

Jis taip pat pasisakė prieš vyriausybės 
varomą taupumo politiką, kuri daro dau
giau žalos, negu gera.

Dešinieji konservatoriai labai pasipik
tino buv. min. pirmininko kalba, ir kai 
kas iš jų net reikalavo, kad jis pasitrauk
tų iš partijos.

Be ekonominių sunkumų, kuriuos per
gyvena D. Britanija, visoms partijoms ir 
gyventojams rūpi ir nuolatiniai neramu
mai Šiaurės Irlandijoje. Nei konservato
riai, nei darbiečiai ligšiol nesugebėjo pa
siūlyti visiems priimtino plano taikai ten 
pasiekti. Kai konservatorių vyriausybė 
dabar pasiūlė įsteigti tai provincijai pa- 
tariąją tarybą, buvęs darbiečių min. pir
mininkas Jim Callagham patiekė radika
lesni planą, kurio ligšiol joks britų politi
kas nedrįso iškelti.

Negavęs pritarimo i'š Darbo parti

PO GROMYKOS VIZITO SOVIETAI ATMETĖ CARRINGTONO 
PLANĄ

Liepos 6 d. Sov. Sąjungos užs. reilk. 
min. A. Gromyka atmetė lordo Carringto- 
no pasiūlymą sušaukti konferenciją Afga
nistano klausimui svarstyti.

Lordas Carringtonas, Britanijos užs. 
reik, ministras, buvo nuvykęs į Maskvą 
kaip Europos Ekon. Bendruomenės prezi
dentas ir su EEB pritarimu. Buvo tlkėtą- 
si, kad Sovietai sutiks atitraukti iš Afga
nistano savo karines pajėgas ir pripažinti 
krašto neutralumą.

Prieš išvykdamas Iš Maskvos, lordas 
Carringtonas pasakė, jog jis tikisi, kad 
sovietai apsigalvos ir sutiks tuo klausimu 
kalbėti vėliau.

PRANCŪZAI (SUTRUMPINO DARBO 
VALANDAS

Prancūzijos darbdaviai sutarė su profe
sinėmis sąjungomis sumažinti darbo sa
vaitę iki 39 vai. Pagal ligšiolinius įstaty
mus, Prancūzijoje buvo 40 vai. darbo sa
vaitė, bet profesinės sąjungos siekė su
mažinti iki 35 vai.

KOVOS IRANE
Irano revoliucinis režimas be paliovos 

suiminėja kairiuosius partizanus, priklau 
sančius Mujahedin Khalg organizacijai, 
ir juos sušaudo.

Kovos taiip pat vyksta Kurdistano pro
vincijoje, kur esama iki 100 tūkst. gink
luotų vyrų. Manoma, kad ten slapstosi ir 
buvęs Irano prezidentas Bani-Sadr, kurio 
niekur kitur nerandama.

TARDĖ LATVIŲ TURISTĄ
Matematikos mokytojas Martins Zand- 

bergs, kuris nuolat gyvena Vak. Vokieti
joje, bet kaip turistas buvo nuvykęs į 
Latviją, balandžio 15 d. buvo suimtas Ry
goje ir 10 valandų tardomas. Jam buvo 
sakoma, kad jis esąs ČIA agentas, ir jis 
buvo klausinėjamas apie liudijimą Mad
rido konferencijoje, kad jo tėvui, gyvenan 
čiam Rygoje, neduodama viza išvažiuoti 
į užsienį.

Tai yra pirmas atsitikimas, kad latvių 
turistas pranešė valdžios atstovams apie 
KGB agentų tardymus ir grasinimus Pa
prastai turistai vengia pasisakyti apie pa
našius patyrimus, bijodami pakenkti sa
vo giminėms Latvijoje.

Birželio 5 d. Rygoje buvo paskelbtas 
teismo nuosprendis, pagal kurį Latvių 
nelegalios socialdemokratų partijos lyde
ris Juris Bumeisters buvo nuteistas pen
kiolikai metų darbo stovyklos. Kitas lat
vis, Dainis Lismanis gavo 10 metų.

MIRĖ K. OKULIČAS
Sulaukęs 91 m. amžiaus, Londone liepos 

2 d. mirė lenkų politinis veikėjas ir žur
nalistas Kazimieras Okuličas.

K. Okuličas buvo likęs iš Lietuvos, bet 
per visą nepriklausomybės laikotarpį gy
veno ir dirbo Lenkijoje. Po karo gyven
damas Condone, dažnai palankiai rašė 
apie Lietuvą ir per Vasario 16 d. priėmi
mus ateidavo 'į Lietuvių Namus.

PABĖGO BALETO ŠOKĖJA
Sovietų Bolšoi baleto artistė Galina 

Kunsina, atvykusi gastrolėms Turkijoje, 
Istambule paprašė politinio prieglobsčio 
ir gavo vizą išvykti j JAV.

SAULĖS ENERGIJOS VAROMAS 
LĖKTUVAS

Liepos 7-ji buvo graži saulėta diena 
Prancūzijoje ir Anglijoje (Škotijoje li
jo), kai jaunas Amerikos pilotas perskri
do lengvu lėktuvu per Lamanšo kanalą. 
Lėktuvas pakilo iš Cergy-Pon taisė, netoli 
Paryžiaus, ir nuskridęs saulės energijos 
varomu lėktuvu 300 km, nusileido Angli
joje Manstono aerodrome.

Iš plastikos padarytas lėktuvas svėrė 
93 kg. Juo skridęs Steponas Ptačekas, 28 
m. amžiaus, pasakė, kad lėktuvas neturės 
praktiško pritaikymo, bet skridimas įro
dė, kad saulės energija gali būti naudoja
ma kitiems tikslams.

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS
VATIKANO RADIJAS D. Britanijos va

saros laiku girdimas kasdien 4,30 vai. ir 
18 vai., o šeštadieniais 17,45 vai.

Kiekvieną mėnesį pirmą sekmadienį 
9,20 vai. ryto — lietuviškos mišios. Bangų 
ilgis — kaip nurodyta praeitą savaitę.

— Britų inžinerijos profsąjungos greit 
pradės kelti atlyginimų pakėlimo klausi
mą sekantiems metams. Spėjama kad bus 
pradėta nuo 20%.

— Grupė JAV respublikonų senatorių 
ir rūmų atstovų spaudžia prez. Reaganą 
imtis politinės iniciatyvos prieš sovietų 
nutiesti naftos vamzdžius iš Sibiro į V. Vo 
kietiją. 43 kongreso nariai pareiškė susi
rūpinimą dėl galimo amerikiečių kapita
lo panaudojimo.

PADĖTIS LENKIJOJE KOMUNISTO 
AKIMIS

Britų komunistų partijos aktyvistas 
Monty Johnstone, kuris tik dabar grįžo iš 
Lenkijos, rašo partijos dienraštyje ,,Mor
ning Star“ (1981.VH.9), kad jis kalbėjosi 
su žymiais ,,draugais“ Lenkijoje ir suži
nojo daug karčios teisybės.

Ščecino rajono kom. partijos sekreto
rius Stanislaw Miskiewicz pasakęs centro 
komiteto posėdyje: „Šiandien visuomenės 
didžioji dalis yra nusistačiusi prieš mūsų 
partiją, prieš mus, Ir mes turime tą su
prasti“.

Viešosios opinijos tyrimo daviniais, 
60% gyventojų nepasitiki kom. partija, 
tuo tarpu kai katalikų Bažnyčia turi 94% 
gyventojų pasitikėjimą, o „Solidarumas“ 
— 90%. Tik 6% gyventojų nepasitiki „So
lidarumo“ prof, sąjunga.

Per pastaruosius mėnesius į partijos ra
joninius komitetus yra išrinkti jaunesni 
žmonės, ir tik 15% buvusių narių buvo 
perrinkta.

KORUPCIJA LENKIJOJE
Korupcija ir kyšininkavimai Lenkijos 

valdžios įstaigose ištirti komisija, kuri 
buvo įsteigta prieš 9 mėnesius, ligšiol iš
aiškino kad bemaž 3500 pareigūnų, įskai
tant ir buvusį komunistų partijos lyderį 
Edvardą Giereką, nelegaliai statydinosi 
sau privačias vilas ir vasarvietes. Tarp nu 
sikaltusių yra trys partijos gen. sekreto
riai, 23 rajonų sekretoriai, 18 buv. minist 
rų, 7 ministrų pirmininkų pavaduotojai 
ir 56 vice-ministrai.

NAUJAS LENKIJOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS GALVA

Liepos 7 d. popiežius Jonas Paulius II, 
kuris dar tebėra ligoninėje, paskyrė vys
kupą Jozefą Glempą naujuoju Lenkijos 
katalikų Bažnyčios primų, vieton mirusio 
kardinolo S. Wyszynskio.

Warmijos vyskupas Jozef Glemp yra 
paskirtas Gnlezno ir Varšuvos ari k vysku
pu tokiu būdu tapo Lenkijos katalikų 
Bažnyčios galva. Artimoje ateityje jis bus 
pakeltas į kardinolus.

52 metų amžiaus vysk. J. Glemp su gru
pe lenkų maldininkų praeitą savaitę lan
kėsi Vatikane.

Nauji planai D. Britanijai
JUOS SIŪLO BUVĘ MINISTRŲ PIRMININKAI

jos lyderio M. Foot'o, jis pasiūlė įsteigti 
nepriklausomą šiaurės Irlandijos valsty
bę. Jim Callaghan pasakė, kad ligšiol kiek 
vienas pasiūlymas, kurį iškeldavo Britų 
vyriausybė, buvo vienos ar kitos pusės 
atmestas. Todėl dabar atėjo laikas nau
jam planui. Jis pasiūlė programą, kurią 
vykdant bus prieita prie galutinio tikslo: 
suteikti Šiaurės Irlandijos gyventojams 
teisę tvarkyti savo krašto reikalus.

Jim Callaghan sakė, kad tas procesas 
truktų kelis metus. Bet galutinas rezul
tatas būtų šiaurės Irlandijos nepriklauso
ma valstybė, turinti naujus santykius su 
Dublinu Ir Westminsteriu, t.y. Londonu. 
Jis pasiūlė įsteigti Šiaurės Irlandijos pi
lietybę, Šiaurės Irlandijos parlamentą, ku
ris turės teisę nuspręsti ar įsijungti į to
kias tarptautines organizacijas, kaip Eu
ropos Ekonominė Bendruomenė, Britų 
Sandrauga (Commonwealth) ir NATO. 
Tada Britų kariuomenė pasitrauktų iš tos 
provincijos, kur per daugelį metų vykdė 
sunkias pareigas.

Ar tais išmintingų žmonių patarimais 
pasinaudos Britų vyriausybė, parodys tik 
ateitis.

RASINĖS KRIAUŠĖS ANGLIJOS 
MIESTUOSE

Valdžios komisija ištirs Anglijos mies
tuose (Londone, Liverpoolyje ir Manches- 
teryje kilusias riaušes, per kurias buvo 
sužeista keli šimtai policininkų ir padary
ta didelių materialinių nuostolių. Kai 
kur riaušės kilo iš susidūrimų tarp juo
dųjų paauglių ir baltųjų, o kitur paaug
liai, daugumoje bedarbiai, kovojo prieš 
policiją. Liverpoolyje buvo sukelti gais
rai ir sunaikintos prekių parduotuvės, pa
daryta milijonai nuostolių.

NACIONALIZACIJA (PRANCŪZIJOJE

Pranzūzijos min. pirm. Pierre Mauroy pa 
tiekė parlamentui nacionalizacijos pro
jektą. Pirmoje eilėje vyriausybė imsis na 
cionalizuoti likusius privačius bankus ir 
kredito institucijas. Po to eis plieno ię 
ginklų pramonė. Išimtis bus padaryta už
sienio bankams.

Kovai su bedarbe numatyta sumažinti 
darbo savaitę iki 35 valandų. Pensijon ga
lės pasitraukti sulaukę 60 m. amžiaus. 
Bus panaikinta mirties bausmė.

PASAULYJE
— Prancūzijos prezidentas Mitterran- 

das pareiškė, kad jis imasi asmeniškos 
kontrolės ir atsakomybės už visas Vakarų 
gynybos paslaptis. Kadangi prancūzų vy
riausybėje yra penki komunistai, JAV ir 
kitos NATO valstybės susirūpinusios jog 
slaptoji informacija nebūtų perduodama 
Maskvon.

— Iraną valdančioji Islamo respubliko
nų partija pranešė, kad suimta 50 kairio
jo sparno teroristų, kurie kėsinosi sunai
kinti visą parlamentą.

— Brežnevas vėl kaltino JAV už delsi
mą atnaujinti strateginių ginklų apribo
jimo pasitarimus. Taip pat įspėjo, kad Eu
ropa pasuko priešingu detentei keliu ir 
pradeda naują šaltąjį karą. Tas įspėjimas 
pabrėžtas jo kalboje, priimant buvusį V. 
Vokietijos kanclerį W. Brandtą, kuris bir
želio 30 d., Brežnevo asmeniškai pakvies
tas, lankėsi Maskvoje.

W. Brandtas grįžo namo įsitikinęs, kad 
sovietai sutiktų pradėti derybas Afganis
tano klausimu, jeigu to krašto saugumas 
nuo išorinių pavojų būtų pilnai garantuo
tas.

— Prancūzijos ir D. Britanijos santy
kiai nuo pat II pas. karo pabaigos nebuvo 
nuoširdūs. Įvairūs ekonominiai klausimai 
kėlė tuos nesutarimus. Tačiau po pasku
tinės Europos Bendruomenės Konferenci
jos Luxenburge, optimistai pranašauja 
posūkį geron pusėn.

— Nuo liepos 1 d. Šveicarijoje autom© 
bilistams privaloma naudoti saugos dir
žus.

— Britai nuo kitų metų pradžios ketina 
įvesti užsienio turistams gydymo mokestį.

— Ispanija nutarė teisti 288 Civilinės 
Apsaugos narius, kurie vasario mėn. bu
vo užėmę parlamentą.

— Kinų komunistų partija kritikavo 
savo buvusį pirmininką Mao-Tse-Tungą, 
kaltindami jiį arogantiškumu ir sutrikusiu 
galvojimu paskutiniaisiais gyvenimo me
tais. „Kultūrinė revoliucija“, kuri tęsėsi 
nuo 1966 m. iki 1976 m., pačiam Mao pri
tariant, atnešė daug nelaimių ir aukų.

— D. Britanijos švietimo ministerija 
planuoja keisti mokyklų darbo valandas. 
Nuo ateinančio rudens pirmasis toks ban
dymas bus Newhaven mokykloje. Vietoje 
ilgiausios pietų pertraukos mokiniai tu
rės tik pusvalandį poilsiui ir arbatai. Pa
mokos prasidės 6.30 vai. ryto ir baigsis 2 
vai. p.p.

— British Leyland automobilių fabri
kų vadovybė sieks panaikinti 30 metų se
numo praktiką, kuria profsąjungų patikė
tiniai visą savo darbo laiką praleisdavo 
rūpindamiesi tik darbininkų reikalais. 
Dabar norima įvesti tvarką, kad jie dirb
tų kaip ir visi, ir tuo pačiu laiku atliktų 
savo antrąsias pareigas.

— Prieš 13 metų pradėtosios ekonomi
nės reformos Vengrijoje davė gerų rezul
tatų. Prekybos balansas su Vakarais tik 
per pirmąjį šių metų ketvirti rodo 250 
mil. v. pelno.

— Sovietų Sachalino salos pakrančių 
jūros nafta ir gamtinės dujos bus ekspor
tuojamos į Japoniją. Japonai padėjo so
vietams surasti tuos šaltinius ir prisidėjo 
savo technika.

— V. Vokietijos užsienio reikalų minis
terija tiria laikraščio „Bild“ teigimus, kad 
naujojo tanko Leopard II konstrukcijos 
paslaptys šnipų parduotos Sov. Rusijai.

— Ryšium su bombos padėjimu Tehe
rane, kai žuvo 74 Khomeinio aukšti parei
gūnai, Irane sušaudyti 17 kairiųjų opozi
cionierių.

— D. Britanijoje pasirodė 10 sv. suklas 
toti bankrotai.

— Prancūzų vyriausybė atsisakė išduo
ti Ispanijai pabėgusius baskų teroristus. 
Anksčiau prancūzai žadėjo peržiūrėti bas 
kų politinių pabėgėlių ir teroristų reika
lą, tačiau nuvykęs Paryžiun tartis ispa
nų min. pirmininkas mažai ką telaimėjo.

— D. Britanijoje 8 buvę širdies opera
cijų pacientai labdarybės tikslais dvira
čiais atliko 100 mylių kelionę.

— Po 5 mėn. „televizijos zuikių“ me
džiojimo, D. Britanijoje išaiškinta 148.000 
neturėjusių leidimų, o tai sudaro 4 mil. 
svarų sumą.

— Paskutiniame priešatostoginiame po
sėdyje, trukusiame 23 vai. ir 50 min., Por 
tugalijos parlamento 250 narių nubalsavo 
pasikelti atlyginimą 93%. Tai kelia kraš
te nepasitenkinimą, nes vyriausybė darbi
ninkų prašė nereikalauti daugiau 16% at
lyginimų pakėlimo. Portugalijos atlygini
mų minimumas yra 9000 eskudų mėne
siui (73 sv.).

Tuo pačiu pakelta alga ir krašto prezi
dentui. Jis gaus 200.000 eskudų mėnesiui 
(1.640 sv.).

— Britanijos universitetai iki 1984 m, 
turi sumažinti bent 10.000 studentų skai
čių, nes vyriausybė mažina stipendijoms 
lėšas. Dabartiniu metu studijuoja apie 
300.000.
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Gėrio ir blogio konflikte
GĖRIO IR (BLOGIO KONFLIKTE

,,Visatos Tvarkytojas (tu supranti 
apie ką aš kalbu) norėjo, kad gėris 
ir blogis būtų nuolatiniame konflilke, 
ir kartais laimėtų vienas, kartais — 
antras“.

„Nelaimingas velnias“

Pristatydami dailiosios literatūros de
biutanto J. Savojo „Laisvų atostogų“ kny
gą, leidėjai aplanke tuos 32 kūrinėlius 
priskiria prie trumpos novelės ar apybrai
žos žanro. Tačiau kai šiuose kūrinėliuose 
nėra novelei būdingo nepaprasto Įvykio ar 
ryškaus konflikto, o meninei apybraižai 
būtino pagrindimo tikrais įvykiais bei ti
krais veikėjais, juos būtų galima pavadin
ti apsakymais.

J. Savojo apsakymų apimtis neištysusi, 
kartais sutelpanti į kelis puslapius ir vaiz 
|iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£

J. Kuzmickis 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii  ̂
duoja būtiniausias 'įvykių detales, kurios 
išryškina projektuojamą esmę, šalia to 
juose ryški įvykių tėkmė, kryptingas 
veiksmas, kuris apsako veikėjo (pergyve
nimus išbaigta tema ir kompozicija.

Mąstą žmonės
Visų apsakymų centre — mąstą žmonės, 

„mokąs skirti >gera nuo bloga, o pasirinki
mui vartojąs laisvą valią“; tas žmogus su
žino, kad, kai ,,žmonės nužudo savo sąži
nę ir nori sukurti kitą pasaulį“, „jų veik
la yra be moralės, ir jie veikla tik tam, 
kad veiktų, be jokių principų ar įstaty
mų“ (^Angelas sargas). Tačiau, nežiūrint 
angelo pastangų degančiomis ašaromis su
kelti sąžinės graužimą, nepaisant nusivy- 
luslo velnio Pinčiuko plano „grąžinti žmo
nes į gėrį, iį tikėjimą, pavaduojant tuos, 
kurie to nedaro“ (Nelaimingas velnias). 
J. Savojo žmogus, operacijos būdu gavęs 
jaunuolio kūną, kurio ,.gyvuliška jėga“ jį 
visai užvaldydavo (Operacija), nutaria 
nusižudyti, kad „lauktų paskutinės dienos 
Ir kūnų prisikėlimo su savuoju, o ne su 
svetimu kūnu"...

Autoriaus esama gero filosofo ir teolo
go. Perėjęs ij teologinius svarstymus, lite
ratūrinį žodyną apsunkina sunkiais tarp
tautiniais žodžiais. „Nelaimingo velnio“ 
apsakymas primena tikrą teologinį trakta
tą tokiais žodžiais: mistinė rezistencija, 
modernus materializmas, normos, apoka
lipsiniai baisumai, egzistencija, psichoa
nalitikai, mitologija, teologija, principai 
1r t.t.

Apsakymų tematika
Mąstąs žmogus, 'apsiginklavęs knyga ir 

net plunksna, autoriui labai arti širdies: 
jis padeda plačiau atskleisti įvairią tikro
vę, platesnius susidomėjimo laukus, turi- 
niingesnius veikėjus. „Laisvų atostogų“ 
puslapiuose vokusiai atkurta vaikystė su 
nuodėmės problema, paauglių laki vaiz
duotė ligi slaptos organizacijos, įvairūs 
mokytojai, bundą jausmai, užuojauta, su
kelianti meilę, o taipgi įvairūs neapgal
voti bei blogos valios nusikaltimai.

A. GERUTIS

PULK. KAZYS ŠKIRPA
SUKILIMO INSPIRATORIUS
šį kartą užsienių reikalų ministerija reagavo 

labai piktai. Reikia pastebėti, kad anomis dienomis 
pats užsienių reikalų ministras Juozas Urbšys buvo 
apsirgęs, o pareigas ėjo Kazys Bizauskas, ministro 
pirmininko pavaduotojas. Be abejojimo, būtų klai
dinga dėl ministerijos pikto atsikirtimo kaltinti 
vieną Bizauską. Kaip minėjau, visa mūsų to meto 
vyriausybė buvo nusistačiusi vesti nuoseklaus neu
tralumo politiką, kaip ir iš visa jos veikla nepasi
žymėjo dinamiškumu. Pats neutralumas buvo aiš
kinamas labai siaura žodžio prasme. Vyriausybė 
(ir kariuomenės vadovybė) pateisino pasyvumą net 
Vilniaus atveju, nors Lietuva niekuomet nebuvo 
pripažinusi sostinės okupacijos ir nors Vilniaus 
krašto atsiėmimas būtų buvusi logiška išvada iš 
nepriklausomos Lietuvos valstybės ligšiolinės lai
kysenos Vilniaus byloje.

Antra vertus, galima betgi iki tam tikro laips
nio suprasti vyriausybės laikyseną. Anuo metu dau
gelis svarbių faktorių nebuvo žinoma. Nacių-bolše- 
vikų suokalbio apimtis galėjo būti tik spėliojimų 
objektu, šiandien tiksliai žinoma, kad pagal 1939 m 
rugpjūčio 23 d. slaptą susitarimą Lietuva palikta 
Berlyno „įtakos zonai“, bet jau per antrąjį slaptą, 
susitarimą (rugsėjo 28 d.) Ribbentropas „perleido“ 
Lietuvą Maskvai, išskyrus tam tikrą Užnemunės sri
tį. Galima pastebėti, kad prof. B. J. Kasias paskel
bė „Journal of Baltic Studies“ 1973 m. (Volume IV 
'Number 3) įdomią studiją apie minėto Užnemunės 
krašto likimą vokiečių-sovietų slaptose derybose 
pavadinimu „The Lithuanian strip in Soviet-Ger
man secret diplomacy, 1939-1941“.

Ano meto vyriausybės pabrėžtinam neutralu
mui įtakos, be abejojimo, turėjo ir atsižvelgimas į 
Prancūziją bei Didžiąją Britaniją, kurios buvo Len
kijos sąjungininkės. Davus įsakymą kariuomenei 
žygiuoti prieš Lenkiją ir atsiimti Vilnių, ar būtume

Tačiau, nors ir keičiasi susidomėjimo 
laukas, nors veikėjai nuolat gausėja ir 
įvairėja, — rašytojo žmonės judina egzis
tencinius klausimus, jieško 'gyvenimo 
prasmės, svarsto besikeičiančio laiko nau
jus papročius. Būdinga, kad visi tie jieš- 
kojimai, susidūrus su naujų laikų skirtin
ga dvasia, nėra labai sėkmingi, daug kur 
pažvllgojant pro juodo stiklo akinius. „Po 
kalėdiniuose apmąstymuose“ kliūva ,.nu
valkiotos formulės“ šabloniškiems pa
mokslams, sumodernintoms prakartė- 
lėms, televizijoms su besišaudančiais kau 
bojais. Kliūva ir maldininkams, kurie 
„tave sveikina bažnyčioje, o jų sėbrai tuo 
taupu iškrausto tavo paliktą butą“.

„Nėrą vietos užeigoje“ apsakyme kliu 
va visiems — viešbučių direktoriams, vie 
nuolynams, klebonijoms, labdaros organi
zacijoms, nes ,,žmogus, koks buvo egois
tas, toks ir liko“. Netgi „Amžinojo sama
riečio“, padėjusio pakeliui į Jerichą api 
plėštam ir sužeistam žydui, istorij.a dvel
kia šių laikų pertemptu egoizmu ir „susi
dorojimo“ manija. Samarietis ,,nuėjo tęs
ti savo misijos: skelbti kas yra artimas 
ir kaip reikia jį konkrečiai mylėti“ — gun 
damas susidoroti su juo.

Šio paskutinio apsakymo pabaiga bū
dinga. Autorius rodos jaučiasi nusikaltęs 
„apokrifams“ ir net evangelistui Lukui 
dėl savo tariamo susitikimo su amžinu sa 
mariečiu: ,,Žinau, kad, jei papasakočiau 
šį savo susitikimą su amžinu samariečiu, 
palaikys mane trenktu ir patalpys į to
kiems skirtą ligoninę“... O vis dėlto pa
pasakojo...

Trejopi apsakymai
Tačiau J. Savojo žmonės, nors ir įtarūs, 
kritiški, su „Lokio“ apsakymo Dženaro 
išradingai išvilioją iš turistų pinigus ar 
su ,,Grybų ragautoju“ Facchino mirštą, 
baigę savo paprastutę misiją, gražiai įtel 
pa į autoriaus trejopo pabūdžio apsaky
mus. Kai kuriuose kūrinėliuose išryškina
mi charakteriai („Netekėjusios moters“ 
Marcelė), kituose — gerai motyvuojamas 
veiksmas suvedamas į konflikto pagrįstą 
išsprendimą („Nebaigto romano“ Rožė), 
trečiuose — situacijos apsakymuose — 
paprastame epizode pavaizduojama neį
prasta situacija, veikianti veikėjo dvasią, 
sukelianti naujus pergyvenimus „(Turis
tės“ kurčia nebylė, suomė).

Autoriui vyksta sukurti nevieną situaci
jos apsakymą. „Skyrybos prie kapo“ ap
sakymo našlė kapinėse sutinka atsitiktinį 
praeivį ir prašo būti jos skyrybų liudinin
ku: miręs vyras ją apgaudinėjęs, įžeidlnė- 
jęs, žeminęs, o po mirties ,,pasiunčia vagį 
apiplėšti, apvogti“. Negalėdama maldomis 
ir gėlėmis jo nuraminti, prie liudininko 
pareiškia, kad nuo šios dienos, pagal sa
vo sąžinę, daugiau nelaikanti jo savo vy
ru. Panašus ,,Žirafų“ apsakymas: niekas 
netikėjo, kad Julius galėtų matyti did
miestyje žirafas, ožkas, liūtus ir įtaria pa
mišus. Tačiau ,,pasirodo, vienas garsus 
filmų režisierius suko filmą „Tvanas“ ir.

suėję su minėtomis valstybėmis į nepataisomą kon
fliktą ir susilaukę iš jų net karo paskelbimo? Gal 
taip, bet gal ir ne! Sovietų Sąjunga galėjo nenubaus
ta pasisavinti buvusias Lenkijos rytų sritis. Niekas 
jai karo nepaskelbė. Mūsų pusėje buvo didžiausios 
svarbos argumentas, kad Vilniaus kraštą (iki sienų 
pagal taikos sutartį su Sovietų Sąjunga) pagrįstai 
laikėme savo teritorijos dalimi, tik laikinai atplėštą.

Neaiškus faktorius buvo sovietų vyriausybės 
laikysena. Kaip ji būtų reagavusi, jei mūsų kariuo
menė būtų pajudėjusi rytų link? K. Škirpa minėto
je paskaitoje sakė, kad Dr. Ladas Naikus, pasiun
tinys Maskvoje pirmomis karo dienomis telegrafa
vęs Kaunui, kad „Vilniaus raktas randasi Berlyne“. 
Škirpa iš tos telegramos daro išvadą, kad Natkus 
„matomai, jautė, kad anuomet Vilniaus atgavimas 
priklausė pirmoje eilėje nuo Berlyno paramos ir 
nusistatymo, su kuriuo Maskva jau buvo išanksto 
sutikusi. Tik Dr. Natkus, vengdamas konflikto su 
Užs.Reik. M-jos Centru, nedrįso savo nuožiūra Mas 
kvos nusistatymą patikrinti pas rusus betarpiškai“ 
(pusi. 10).

Jeigu pasiuntinio Škirpos informacija atitinka 
tikrenybę, tai ir dabar dar galima pareikšti nusiste
bėjimą, kad ano meto užsienių reikalų ministerijos 
vadovybė savo neutralumo politikoje nuėjo iki to
kio akivaizdaus absurdo, jog net nedrįso pasiunti
niui Maskvoje pavesti iš anksto patirti Kremliaus 
nusistatymą.

Kaip jau minėjau, pasiuntinys Škirpa ryžosi 
pats imtis iniciatyvos, Kaunui į jo raštus tylint. Kau
no reakcija šį kartą buvo išskirtinai pikta. Rugsėjo 
10 d. Bizauskas telegrama išreiškė Škirpai papei
kimą, įsakydamas „kuogriežčiausiai“ laikytis in
strukcijos dėl neutralumo: „Vakar kalbantis su 
Kleistu nesilaikėt instrukcijų, įsigilindami į pavo
jingus klausimus (...). Daugiau santurumo ir rim
ties“.

Pulk. Škirpa nebuvo tas asmuo, kuris būtų pa
būgęs konflikto su centru, t.y. su einančiu užsienių 
reikalų ministro pareigas, jis ir ministro pirmininko 
pavaduotojas. Savo atsakyme Škirpa atsikirto, kad 
ministerija nereagavusi į jo pasiūlymus. Toliau

LIETUVIAI SIBIRE
„Lietuviai Sibire“ tai nauja knyga, ku

ri netrukus pasieks skaitytoją. Ją parašė 
mūsų žinomas spaudos darbininkas, kun. 
dr. Juozas Prunskis. Knygą leidžia Ame
rikos Lietuvių Bibliotekos leidykla.

Knygai medžiagą kun. J. Prunskis rin
ko daugelį metų. Knyga bus iliustruota 
autentiškom nuotraukom, Sibiro vergų 
stovyklų žemėlapiu ir ligšiol dar niėkur 
kitur nespausdintais liudijimais. Kun. J. 
Prunskis turėjo artimą šiam darbui liudi
ninkę: jo motiną, 6 metus iškentėjusią 
Sibire ir ©0 metais atvykusią į JAV.

Knyga bus apie 200 psl. apimties. Tu
rinyje: kun. J. Prunskio įvadas. M. Mac
kevičiaus straipsnis apie Lietuvos gyven
tojų trėmimą tarptautinės teisės šviesoje, 
E. Juciūtės apie išvežtųjų teisinę padėtis 
Sibire ir kt. Knygoje bus kai kurių išvež
tųjų biografijos ir pavardžių rodyklės.

Knygos leidyklos adresas: Lithuanian 
Library Press, Inc., 3001 W. 59th Str., 
Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

surinko visus tuos žvėris ir gyvulius, kad 
patalpintų čia Nojaus arkon“...

Varomoji jėga
Kai kuriuos autoriaus apsakymus gali

ma pavadinti humoreskomis, kuriomis pa
sijuokiama iš amerikiečių šeimos pedago
gikos, iš įsimylėjusio jaunimo siautėjimo 
ar vyro ir žmonos tuščių kivirčų (Tėvų 
,,Saulutė“, Laisvos atostogos ir k.).

Autoriaus apsakymų varomąją jėgą su
daro koks nors įvykis ar veiksmas, kuris 
įtraukia į įtampos srautą. Veikėjų chara- 
teryje slypinčios aistros, netgi polinkiai 
veiksmo slinkčiai suteikia stipresnės in
trigos, neturėdami lemiamos įtakos pa
čiam įvykiui. ,,Gaidžio mirties“ apsaky
mo tėvas, rusų-japonų karo dalyvis, ir 
sūnus jaučiasi negalį papjauti gaidžio 
(„kartais lengviau užmušti žmogų negu 
gyvulį“), o pagaliau bendromis jėgomis 
jlį nugalabinę, patenka į vokiečių žandaro 
rankas. Gaidį žandarai pasiima, bet na
miškiai per daug nesigaili: ,,Svarbiausia, 
kad tėvas nepakliuvo ir išvengė kalėjimo 
išvežimo į Vokietiją ar dar blogiau: kul
kos ar virvės“. Taigi, viso apsakymo stu
miamoji jėga — komiškas įvykis, vos ne
pasiekęs tragedijos.

Skaitant apsakymus galima jausti au
toriaus toleranciją ir šiltą priėjimą prie 
veikėjų, kartais keistų jų poelgių. Įvairūs 
netikėti įvykiai bei jų slinktis dažnai pa
liečia moralės bei etikos sritis. Tuo atžvil
giu autoriaus veikėjai žymiai Skiriasi nuo 
A. Tūlio žmonių, kurie varomi instinktų 
ir nesąllygojami bet kokio angelo ar są
žinės.

• • •
„Laisvų atostogų“ knyga įdomi, nauja 

tematiniu atžvilgiu ir sodri idėjiniu krū
viu. Veiksmo vietos — Italija, JAV. se
nesnių laikų Lietuva: dabartinės mūsų 
krašto problemos niekur neliečiamos. 
Kalba taisyklinga, stilius — kultivuotas. 
Žodynas kai kur perkrautas sunkiais 
tarptautiniais žodžiais bei vienu kitu 
archaizmu.

APIE LIETUVĄ ITALIŠKAI
Leidykla „Citta Nuova“ Italijoje išleido 

mokslininko, Triesto ir Milano universi
tetų profesoriaus Giovanni Codevilla kny
gą „Rellgione e spirituaiia in URSS“ (Re
ligija ir dvasinis gyvenimas Sovietų Są
jungoje ir jos valdomuose kraštuose). 
Daugiau kaip 300 puslapių veikale auto
rius dokumentais įrodė, kad ilguose ir 
žiauriuose persekiojimuose subrendusio 
religinio atgimimo apraiškos vis ryškiau 
išeina viešumon visoje Rusijoje ir kituose 
Sovietų valdomuose kraštuose. Ištisos tau
tos vėl atranda krikščionybę, kaip savo 
kultūrinės bei socialinės ateities kertinį 
akmenį.

Skyriuje apie Lietuvą prof. Codevilla 
beveik ištisai pateikia „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos“ 36-tame numeryje 
paskelbtą studiją „Lietuvos ir Tarybų Są 
jungos katalikų gyvenimas, išrinkus šven
tuoju Tėvu Joną Paulių II“. Studijoje yra 
iškeliami tokie Lietuvos katalikų reikala
vimai: nedelsiant atšaukti antikonstituci
nius, antihumaniškus įstatymus; nedraus
ti katekizuoti vaikus; nekliudyti ligoniam 
bei mirštantiem teikti sakramentus; ne
kliudyti pamaldų atlikimo bei sakramen
tų teikimo už aptarnaujamos bažnyčios 
ribų; netrukdyti veikti kunigų seminari
jai; nedemoralizuoti seminarijos auklėti
nių, siekiant juos užverbuoti KGB agen
tais; nesikišti į vyskupų bei kunigų skyri
mus; atidaryti bažnyčias ir leisti laisvai 
darbuotis kunigam tose vietose, kur yra 
katalikų. Lietuvoje turi būti atidarytos 
'bent šios istorinės ir pastoracinės reikš
mės turinčios bažnyčios; Vilniaus kated
ra, Šv. Kazimiero, Kauno įgulos bei Klai
pėdos bažnyčios, leisti statyti naujas baž
nyčias naujai sukurtose miestų gyvenvie
tėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiau
liuose, Elektrėnuose, leisti katalikišką 
spaudą, visiem tikintiesiem leisti laisvai 
lankyti bažnyčią ir priiminėti sakramen
tus... Mes norime taikos, pagrįstos teisin
gumu. Tačiau Bažnyčia iš savo prigimties 
negali gyventi taikoje su moraliniu blo
giu, melu, Dievo neapykanta. Mes gyvai 
jaučiame, kad taikos sutartys su blogiu, 
su melu yra kapų tylos sutartys. Kova su 
blogiu visomis įmanomomis priemonėmis 
yra Kristaus įpareigojimas mums visiems*.

Knygos apie „Religiją ir dvasinį gyve
nimą Sovietų Sąjungoje ir jos valdomuo
se kraštuose“ autorius prof. Giovanni Co
devilla yra vienas iš žymiausių sovietinės 
ideologijos ir sovietinės teisėtvarkos žino
vų Ittalijoje. (Draugas)

LIETUVIŲ ARCHYVAS AUSTRALIJOJE
Gegužės 24 d. Sydnėjuje buvo sukvies

tas organizacijų atstovų ir kultūros dar
buotojų pasitarimas Australijos lietuvių 
archyvo reikalu. Lietuviams pasiūlė pa
galbą N.S.W. valstybinė biblioteka, kuri 
galėtų archyvą įsteigti ir jį globoti. Taip 
pat siūlo paslaugas ir N.S.W. universite
tas, kuris galėtų sudaryti etninį archyvą 
ir jį globoti.

Lietuvių susirinkimas išrinko komitetą 
(dr. D. Kairaitis, inž. V. Juška ir B. Ža
lys), kuris rūpinsis šį reikalą išaiškinti ir 
sutarti su įstaigomis bei lietuvių organi
zacijomis.

Škirpos atsakymo telegramoje aptinkame: „Mora- 
lizmus telegramos pabaigoje grąžinu Tamstai at
gal... šią telegramą apmoku savo lėšomis“.

Šalia telegramos, kur Škirpai patarta „daugiau 
santurumo ir rimties“, pasiuntinys susilaukė iš K. 
Bizausko ilgesnio rašto, kuriame dar kartą pakar
totos Škirpos „nuodėmės“ ir kuriuo pavedajna grie- 
tai laikytis instrukcijos dėl neutralumo. Pagal Škir
pą, šį raštą sustatęs E. Turauskas, tuo metu ėjęs už
sienių reikalų ministerijos politikos departamento 
direktoriaus pareigas. Galima suprasti, kad Škirpa 
savo vėlesniuose raštuose bei pareiškimuose nesi
gailėjo čaižių žodžių tiek Bizausko, tiek Turausko 
adresu. Turauskas pasak Škirpos buvęs „žmogus 
bėgai pasiduodąs momento įspūdžiams, visame ka
me matydamas pavojus ir visa ko baugindamasis, 
dažnai be jokio rimtesnio reikalo...“ (pusi. 14).

Bet ir su užsienių reikalų ministru Juozu Urb
šiu, kuris rugsėjo antrą pusę sugrįžo į ministeriją, 
Škirpa susikirto dėl mūsų to meto politikos pasy
vumo. Ryšium su tuo Škirpa įteikė atsistatydinimą, 
bet Respublikos Prezidentas prašė jį pasilikti Ber
lyne.

Škirpa buvo nuomonės, kad Berlynas per an
trą slaptą susitarimą su Maskva-(rugsėjo 28 d.) at
sižadėjęs Lietuvos ir perleidęs ją sovietų įtakos 
sferai dėl Kauno politikos neryžtumo. Škirpa apie 
tai savo jau minėtoje paskaitoje išvedė:

„Atsisakymas nuo žygio į Vilnių prilygsta at
sisakymui nuo savo idealo, apie kurį mūsų tauta 
svajojo virš 20 metų ir kuriam idealui atsiekti buvo 
auklėjama visa mūsų priaugančioji karta. Dėl mū
sų atsisakymo žygiuoti į Vilnių mūsų politinis svo
ris Reicho akyse nepaprastai nusmuko, nes užsire
komendavome ne vyrais, vertais ryžtingų uždavi
nių, bet silpnavaliais sutvėrimais...“ Škirpa nema
ža kaltės meta K. Bizauskui ir E. Turauskui, kurie 
buvę „nepataisomi neutralumo politikos idealizuo- 
tojai“. „Jie geriau velyjo atsisakyti nuo Vilniaus 
idealo, nekaip nuo neutralumo teorijos, kurią jie 
laikė išganingiausia Lietuvai politine linkme“ (pusi. 
8).

(bus daugiau)

Su lietuviais 
įiasaulfiįe

GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Pasaulio ir Amerikos lietuvių gydytojų 

S-gos XIII Suvažiavimas įvyks š.m. rug
sėjo 5-6 dienomis Čikagoje, Continental 
Plaza vešbutyje.

Suvažiavimo mokslinės programos te
ma: SKRANDŽIO IR DVYLIKAPIRŠTĖS 
ŽARNOS OPALIGIŲ BEI TERAPIJA. 
Mokslinėje programoje bus perduodamos 
paskutinės žinios apie naujus opaligių 
diagnozės ir terapijos 'būdus. Bus svarsto
mos opaligių problemos iš įvairių medici
nos ir chirurgijos specialistų perspektyvų: 
Intemisto, Roentgenologo, Patalogo, Far- 
ma.kolo.go, Chirurgo ir Onkologo.

Gydytojai dėl smulkesnių žinių apie su
važiavimą prašomi teirautis pas Dr. Aliną 
Lipskienę, 1533 Stonegate Rd. La Grange 
Park, II. 60525, U.S.A. Tėti: 312-352-7719.

DR. A. KUŠLIUI 60 METŲ
Liepos 12 d. Šveicarijos lietuvių bend

ruomenės valdybos pirmininkui, vetenari- 
jos daktarui Alfonsui Kušliui sueina 60 
metų amžiaus. Jis gimė Šiauliuose, kur 
baigė gimnaziją, o 1942 m. pradėjo studi
juoti Veterinarijos Akademijoje Vilijam
polėje. 1944 m. pasitraukęs į Vieną, 1945 
m„ ikaro baigminėje stadijoje, atvyko į 
Šveicariją ir apsigyveno Berne. Vietinia
me universitete baigė veterinarijos moksl
ius 1950 m., o po metų įsigijo daktaratą.

Baigęs mokslus, Dr. Kušlys paskirtas 
.prie veterinarijos fakulteto veikiančio bak 
teriologijos instituto asistentu. Tose pa
reigose išbuvo iki 1954 m., kada nuėjo 
dirbti Šveicarijos serumų institute Ber
ne. Tai plačiai žinoma institucija, gami
nanti skiepus ir serumus kurių gamybos 
dalis eksportuojama į užsienius, šiuo me
tu Dr. Kušlys institute eina imunologijos 
skyriaus vedėjo pareigas. Šiemet jis tar
nyboje mini 25 metų sukaiktiį.

Jubiliatas veikliai reiškiasi Šveicarijos 
lietuvių visuomeniniame gyvenime. Jau 
anksčiau pirmininkavęs bendruomenės 
valdybai, Dr. Kušlys 1978 m. vėl išrink
tas valdybos pirmininku ir tas pareigas 
sėkmingai eina iki šiol.

Šveicarijos lietuviai linki sukaktuvinin 
kui ir toliau sėkmės tarnyboje, o taip pat 
dar daug metų nenuilstamai dalyvauti lie
tuvių veikloje. A.G.

LIETUVOS HIMNAS ANGLŲ KALBA
J. Pr. rašo (Draugas, 1981.V.2), kad 

Lietuvos himną į anglų kalbą vertė keli 
poetai, bet nei vienas vertimas nėra tobu
las. Todėl jis ragina jaunesnius vertėjus 
ir poetus parūpinti galimai tikslesnį ir 
skambesnį V. Kudirkos himno vertimą.

Iš ligšiol žinomų vertimų, bene labiau
siai paplitęs ir skambiausias yra Nado 
Rastenio vertimas. 'Bet jis nėra tikslus. 
Antras žinomas vertimas buvo padarytas 
1946 m. ir atspausdintas Hanau mieste iš
leistoje knygelėje „Lithuania“. Tas yra 
artimas originalui, bet kitais atžvilgiais 
netinkamas. Trečias yra verstas Willia- 
m‘o Griffith'o, taip pat nepakankamai to
bulas.

GINTĖ DAMUŠYTĖ LONDONE
Iš Amerikos į Angliją atvyko jauna 

spaudos darbininkė, Gintė Damušytė, dir
busi Lietuvių Informacijos Centre, Brook 
lyne.

Anglijoje ji dirbs Keston Koledže, ne
toli Londono, kuris tyrinėja religijos pa
dėtį komunistų valdomuose kraštuose. 
Keston Koledžas domisi ir padėtimi Lie
tuvoje, ir todėl seka gaunamus iš Lietuvos 
pogrindžio leidinius. Tam darbui Koledžui 
reikalingi bendradarbiai moką lietuvių 
ir anglų kalbas.

Keston Koledžas leidžia žinių biulete
nius ir žurnalą anglų kalba, kur dažnai 
rašoma apie religijos padėtį Lietuvoje. 
Todėl kun. K. Pugevičiaus vadovaujamas 
Lietuvių Informacijos Centras artimai 
bendradarbiauja su Koledžu. Visą tą veik 
lą remia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
kurios rūpesčiu Gintė Damušytė atvyko 
čia dviem mėnesiams dirbti.

Galvai ir plaučiams
GALVOSKIS NR. 19

a) Du tėvai ir du sūnūs išėjo medžioti. 
Visi jie nušovė po kiškį. Kaip atsitiko, 
kad tik trys kiškiai buvo nušauti?

b) Ar vyras gali vesti savo našlės seserį?

Atsakymas Nr. 18 
a) Rytojus.
ib) Plikos galvos.
c) skylė.

Škotas ateina prie dangaus vartų.
— Kas tu toks? — klausia šv. Petras.
— Aš Maclntošas iš Glasgovo.
— Ieškokis kitos vietos! Mes negalim 

vienam čia košės virti, — uždaro vartus 
šventasis.

— Jonai, ar tu tikrai nustojai su savo 
žmona kalbėti?

— Netaušk niekus! Aš dar neturėjau 
progos pradėti...
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Nepasitenkinimas Estijoje
pasisakė prieš darbo normų padidinimą. 
Iš Maskvos atvykęs įgaliotinis, antrąją 
dieną užbaigė streiką, priimdamas dar
bininkų reikalavimus. Nuo 1940 metų, tai 
buvo pirmasis didesnis streikas Estijoje, 
ir tai įvyko tuo laiku, kai Lenkijos dar
bininkai išsikovojo nepriklausomą profsą- 
gą ir kitas teises.

Spalio 28 d. estų intelektualų pasirašy
tas „Pravdai“ laiškas, kuriame pasisako
ma prieš studentų persekiojimus, nebuvo 
laikraštyje paskelbtas, bet to laiško ko
pijos pasiekė žmones. Ten rašoma, kad 
demonstracijos nebuvo chuliganų sukel
tos, bet išdava daugumos nepasitenkinimo.

Laišką pasirašiusieji nebuvo disidentai. 
Tai buvo žmonės, menininkai, rašytojai ir 
mokslininkai, turintieji pastovius darbus, 
kurie ėmėsi rizikos viską prarasti. Pasi
rašiusiųjų tarpe buvo Marju Laurlstin, 
kurios tėvas, 1940 m. Okupavus kraštą, 
tapo paskirtas sovietinės valdžios galva. 
Ši žymi socialogė pasirašė laišką, kuriame 
reiškiamas protestas prieš paskyrimus į 
aukštas vietas tokių žmonių, kurie yra ne
pakankamai susipažinę su estų kultūra. 
Tai taikoma estų komunistų partijos sek
retoriui Karlui Vaino ir kultūros ministe- 
rei Elsai Grečkinal, gimusiems Rusijoje.

Kita pasirašiusioji, poetė Airina Kaal, 
viena iš tų 1.200 estų, kurie skubėjo įstoti 
1940 m. į komunistų partiją, teturėjo tik 
133 narius. Jos poezija visad pasižymėjo 
sovietiniu atspindžiu, o spalio mėn. laiš
ke ji protestavo prieš perdėtą ir netinka
mą spaudimą rusų kalbos mokymui Esti
joje.

Kai kurie pasirašiusieji, kaip Paul- 
Eerik Rummo, Jaak Kaplinski, Arvo Val- 
tou, jau prieš tai savo raštuose atgarsiai 
kritikuodavo sovietinę praktiką.

Daugelis iš tų 40 pasirašiusiųjų turi gi
mines ir artimus draugus sovietiniam estų 
elite. Iki šiol nebuvo imtasi prieš juos 
griežtesnių priemonių, nors nemaža estų 
disidentų nuo to laiko jau suimta. Tartu 
universiteto chemijos lektorius Jueri 
Kukk, kuris sausio mėn. nubaustas 2 me
tams sunkiųjų darbų kalėjimu už taikin
gu būdu pareikštą savo nuomonę, kovo 
mėn. pabaigoj mirė.

Atsiųsta paminėti
Ateitis Nr. 3, 1981 m. Ateitininkų Fede

racijos leidžiamas katalikiškos - lietuviš
kos orientacijos mėnesinis žurnalas. Chi
cago, JAV.

Karys Nr. 4, 1981 m. balandis. Pasaulio 
lietuvių karių-veteranų mėnesinis žurna
las. Red. Z. Raulinaitis, Brooklyn, JAV.

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

ATENTATAS PRIEŠ POPIEŽIŲ IR 
LIETUVA

Visą pasaulį sukrėtė žinia apie pasikėsi
nimą nušauti šv. Tėvą. Ta žinia sukrėtė 
ne vien katalikus, nes Jonas Jaulius II 
per trumpą savo popiežiavimo laiką pajė
gė pasiidaryti populiariausia ir mylimiau
sia asmenybė pasaulyje. Joks kitas asmuo 
nesutrauiks tiek žmonių, kiek sutraukia 
buvęs kardinolas Vojtila, Dėl to, nestebė
tina, kad žinia apie atentatą prieš popie
žių ypač sukrėtė katalikus. D. Britanijo
je specialios mišios buvo laikomos už jo 
greitą ir sėkmingą išgijimą. Lenkijoje 
masės žmonių traukė į bažnyčias, melstis 
už popiežiaus sveikatą.

O kaip Lietuvoje?
Apie tai šiek tiek sužinome iš Italijos 

Milano dienraščio „II Corriere deila se
rą“, kuriame to laikraščio Maskvos kores
pondentas duoda savo reportą iš Lietuvos, 
kas buvo atspausdinta ,,Tėviškės Žibu
riuose“.

Ten rašoma: „Su didesniu paprastumu 
ir tyloje, — buvo meldžiamasi Sov. Sąjun
gos katalikybės tvirtovėje Lietuvoje, čia 
nuolatos kyla maldos. Vos pasklidusi ži
niai apie atentatą Iš trumpo televizijos 
„Vremja“ programos pranešimo apie Jo- 
no-Pauliaus II sveikatos būklę, lietuviai 
gaudė žinias iš Vakaruose duodamų ra
dijo pranešimų, kuriuos ir Vilniuje, ir 
Kaune galima gerai girdėti be elektroni
nių trukdymų. Lietuvių ,,katalikų veik
los“ aktyvistai, formaliai draudžiama, bet 
plačiai veikianti organizacija, iš namų 
tį namus perdavinėjo žinias apie popie
žiaus sveikatą, apie optimistinius ir pe
simistinius gydytojų, biuletenių pareiški
mus ir apie reakcijas pasaulyje. Daugu
moje iš 500 formaliai veikiančių švento
vių Lietuvoje (200 kitų dar irgi atviros, 
bet nėra kunigų, kurie jas aptarnautų) 
buvo laikomos pamaldos jau trečiadienio 
vakarą, bet ypač ketvirtadienį (V. 14) ti
kintieji karštai meldėsi. Lietuvoje dirban
tieji 450 kunigų, kurių skaičius nepakan
kamas kulto reikalams (kesmet jų mirš
ta vidutiniškai 20, o iš vienos veikiančios 
seminarijos išeina vos 12), gavo tūkstan
čius prašymų atlaikyti Mišias, novenas, 
kalbėti Rožinį. Pagal oficialius sovietų 
duomenis, Iš 3 milijonų 400 tūkstančių 
lietuvių pusė esą katalikai, bet greičiau
siai nuošimtis yra daug didesnis. 50% 
naujagimių, pagal oficialias statistikas, 
yra krikštijami, viena iš trijų santuotų 
laiminama šventovėse, ir apie 80% miru
sių laidojami pagal katalikų apeigas. „Lie 
tuviai katalikai, panašiai kaip broliai 
lenkai, visuomet žiūrėjo į Šv. Tėvą kaip

Rein Taagepera, kuris 1944 m. pasitrau
kė ‘iš Estijos, o dabar profesoriauja JAV 
Irvino, Kalifornijoje, universitete, „Los 
Angeles Times“ dienraštyje rašo:

— Nors Brežnevas ir kalba apie nesiki- 
kišimą lenkų vidaus reikalus, bet rusai 
tikrai užimtų Lenkiją, jeigu užėmimo kai
na nebūtų per didelė. Tačiau yra dar ki
tas klausimas. Kai rusiškoji Sov. Sąjun
gos pusė pritartų tokiam žygiui, ką dary
tų nerusiškoji pusė? Jei Kremlius jaučia, 
kad Lenkijos užpuolimas gali paskatinti 
tautinius sukilimus Sąjungos viduje, tai 
gal tik dėl šios priežasties imasi atsargios 
strategijos.

Iki šiol aš nebūčiau galvojęs apie tau
tinius sukilimus Sov. Sąjungosj, bet pa
skutinieji įvykiai mano gimtojoj Estijoj 
stebina mane. Buvusios studentų demons
tracijos, pasisekęs tūkstančio darbininkų 
streikas, 40 estų intelektualų pasirašytas 
ir pasiųstas komunistinei „Pravdai“ laiš
kas, prašant teisingų diskusijų estų ir 
rusų santykių problemos reikalu.

Dauguma socialinių ir ekonominių duo
menų rodokad Estija ne tik pirmauja kitų 
sovietinių respublikų, bet taip pat politiš
kai nėra rami. Pasipriešinimas katalikiš
koj Lietuvoj pasireiškia daug stipriau, ta
čiau Estijos nepasitenkinimo pagrinde 
glūdi tos problemos, kurios būdingos vi
sai Sov. Sąjungai: darbininkus pykina 
maisto trūkumai, o nerusiškas tautas er
zina rusifikacijos kampanija.

Nacių genocido plane buvo numatyti (į 
Pabaltijo respublikas iki 1960 metų atkel
ti pusę milijono vokiečių. Vietoj to, poka
rinio sovietų valdymo metu atsikraustė 
milijonas rusų. Afganistano užėmimas 
dar padidino estų baimę likti savo kraš
te mažuma.

Taline praėjusiais metais, rugsėjo 22 d., 
valdžia uždraudė vietinės dainininkų gru
pės (koncertą, nes jų dainose pasireiškė 
tautinis sentimentas.

Dauguma iš 10.000 koncertan susirinku
siųjų jaunuolių ir aukštųjų mokyklų stu
dentų išėjo į gatves, šaukdami „Rusai ei
kit namo!“ ir „Geresnio maisto užkandi
nėse!“ Keli šimtai buvo suimti ir pašalin
ti iš mokyklų.

Spalio 1-3 d.d. organizuoti studentų de
monstrantai vėl susirinko prie valdžios 
įstaigų. Daugelis jų buvo milicijos žiau
riai sumušti.

Neramumai persimetė į Barnu miesto 
Jūrininkystės institutą ir Tartu universi
tetą, o spalio 7-8 d.d. vėl pasikartojo. So
vietų kontroliuojamoj estų spaudoj tik 
trumpai buvo paminėti „kurstytojų ir chu 
liganų išsišokimai“. Anksčiau iš viso spau 
da neminėdavo tokių protestų.

Tuo pačiu laiku sustreikavo tūkstantis 
Tartu Eksperimentinės remonto dirbtu
vės darbininkų. Jie reikalavo premijinių 
priedų, kurie anksčiau buvo pažadėti, ir

Skaitytoju tau&ai
DĖL STRAIPSNIO „SUKILIMAS“

E.L. birželio 15 d. kalbant apie Alekso
tas tiltą, — ne viskas tiksliai pasakyta. 
Dešiniajame Nemuno krante, — pačiame 
Senamiesty buvo vos kėliolika mūsų vy
rų. Leit. Dženkaitis buvo įsitaisęs, su sa
vo grupe, kairiajame krante, Linksmakal- 
nyje, ir iš ten apšaudė einančius per tiltą 
sovietų kareivius. Rusai pasiuntė tenai 
šarvuotį ir sukilėlius išsklaidė. Apie tai 
sužinojome vėliau. Tuo laiku, kai rusai 
išsprogdino Aleksoto tiltą, buvome pasis
lėpę už plačių akmeninių blokų krantinės 
gale.

Per tiltą bėgo rusų kareiviai ir tuo 
momentu įvyko sprogimas abiejuose pu
sėse pakeliamojo tilto vartų. Keli rusai, 
nuriedėjo upėn, kai dvi tilto sąsparos, vle 
na Kauno pusėje, kita Aleksoto pusėje 
staiga nusviro žemyn. Geležies ir betono 
gabalai pasipylė aplinkui. Elektrinio mo
toro dalis, krito už kelių metrų, už mūsų 
nugarų. Sovietų kareiviai kurie buvo iš
likę sveiki, spruko panikos apimti vieni 
į Kauno, kiti į A'leksotos pusę. Kiek vė
liau, mes suėmėme 5 sovietų karius. Jis 
■buvo pasislėpę su kulkosvydžiu krūmuo
se, Vytauto bažnyčios pasienyje. Nemėgi
no net priešintis. Jie nebuvo rusai, toto
riai, gal, ar armėnai. Atidavėm juos, nau
jai suformuotai policijai I nuovadoje, Se
namiesty. Ant tilto radome sužeistą sovie
tų kareivį, visą kruvina galva. Nunešėme 
jį į Senamiesčio ligoninę. Sanitarės buvo 
išsigandusios, manė kad esame rusų plė
šikai. Kitą sovietų kareivį, su peršauta 
koja radome netoli, Gardino gatvėj, na
mų kieme. Prašė, kad nušauti jį. Sugavo
me ten keletą žydų, ir jie nunešė kareivį,! 
ligoninę. 2 vai, po pietų (antradienį) vo
kiečių dalinys buvo jau Senamiestyje. 
K.V.K. Rajono kieme. Pasistatė ten du 
minosvaidžius ir pradėjo pilti į Llnks- 
makalnį. Vaišinome vokiečių karius vynu 
ir obuoliais.

Aukštoje Panemunėje stovėjo tuomet 
Nemuno žemkasė. Panemunės tiltas buvo 
jau susprogdintas. Sovietų dalinys norėjo 
keltis per upę į Kauno pusę. Keli vyrai, 
įsitaisę žemkasės kibiruose, apšaudė rusus 
Vėliau dvi mūsų grupės, išvyko autobu
sais, išilgai Vilniaus gatvės Ir Laisvės 

Alėja, apšaudant pakeliui kelis namus, 
kuriuose buvo įsitaisę raudonieji. Vokie
čiai patarė mums, užsirišti ant rankovių 
baltus raiščius bet šiaip nekliudė mums.

Mūsų darbovietėje bolševikmečiu dirbo 
lietuvis — parsidavėlis, viršininko padė
jėjas. Šis padėjėjas antradienį po piet. at
sirado darbavietėje iš baimės, — norėda
mas įrodyti koks jis geras patriotas — 
lietuvis. Pavakarėje jis dingo, girdėjau, 
kad buvo vokiečių nušautas. Tas pats at
sitiko ir dviem šiperiams, baržų kapito
nams, Jurbarke. P.L.

KAIP IŠ ANOS PUSĖS ATLANTO 
ATRODO?

Siųsdamas prenumeratos mokestį, no
riu parašyti keletą žodžių Europos Lietu
viui iš kitos Atlanto pusės.

Praeitais metais gruodžio 13-14 d. Vil
ko Seimo metu p. Z. Juras davė man jū
sų adresą ir nuo to laiko skaitau E.L. ir 
šėku Didž. Britanijos lietuvių gyvenimą 
Ir „politiką“.

Nors E.L. yra tris kart brangesnis už 
mūsiškius savaitraščius, bet jis man įdo
mesnis už kaikuriuos mūsų didesnius laik 
račius. Jame randi netik vietinės kroni
kos ir politikos žinių, bet ir literatūrinių 
dalykų ypač J. Kuzmiekio, K. Barėno ir 
kitų, kurie moka sklandžiai parašyti... 
Bet toji jūsų „politika“ daugiausia sukasi 
apie tris, keturis dalykėlius, dėl kurių 
norėčiau pasisakyti:

1. K. Barėno pasitraukimas Iš redak
toriaus pareigų E.L. turinio nesumenkino, 
•bet tik Barėną iškėlė į aukštybes, o jis 
pasipuikavęs nepriėmė net savo kolegų 
atsiprašymų.

2. DBLS Valdybos narių dalyvavimas 
R. Europos federalistų veikloj negali bū
ti smerkiamas, nes izoliavimasis iš bend
ros veiklos su kitomis tautybėmis nieko 
gero lietuviams neduos. Pas mus Kanado
je Baltiečia! veikia bendrai su lenkais ir 
nesibijo, kad juos lenkai prarytų.

3. Buvęs E.L. antgalvio žemėlapis su 
Karaliaučium Lietuvos ribose — netinka
mas. Jei mes pykstame kad gudai parodo 
savo žemėlapiuose Vilnių Gudijos ribose, 
tai kam mums pykdinti vokiečius?

4. Z. Juro laiškas „Akiračiams“.

Apie tuos dalykus S. Kasparas išpyški
no ilgiausius straipsnius Tėv. žiburiuose 
ir Dirvoje bet man atrodo tai tik muilo 
burbulo pūtimas ir noras suniekinti Jurą. 
Pav. „Dirvoje“ 18.VI.1981 jis rašo:... „Z. 
Juras visos Sąjungos vardu „Akiračiuose 
išvadino jį (K. Barėną) šmeižiku, vieny
bės ardytoju ir maždaug Maskvos tarnu. 
Barėnas dėl to nepelnyto užsipuolimo iš 
E.L. redaktoriaus pareigų pasitraukė“...

Tai S. Kasparo išgalvojimas, tokių žo
džių Juras nevartojo. Susiradęs „Akira
čių“ Nr. 10 (lapkričio) dar kartą perskai
tęs Juro laišką radau parašyta taip: 
„...DBLS Valdybos esu įgaliotas pranešti, 
kad minėtoji informacija Akiračių Nr. 5 
buvo ištisai klaidinga, prasimanyta. DBLS 
Valdybos nariai nedalyvauja ir nedalyva
vo jokiose nei pro-lenkiškose, nei pro-vo- 
kiškose, nei pro-sovietiškose organizacijo
se. Visų tų Rytų Ir Vidurio Europos orga
nizacijų, esančių Londone, kuriose bend
radarbiaujame su panašioje padėtyje esan 
čiomis tautomis, bendras tikslas yra atsta
tyti savo kraštų nepriklausomybę.

Tas, kas skleidžia kitokias paskalas 
šmeižia DBLS, ardo D. Britanijos lietuvių 
vienybę, kenkia mūsų bendradarbiavimui 
su kitų kraštų išeivija ir tokiu būdu są
moningai ar nesąmoningai pasitarnauja 
ir padeda Sovietų imperialistinei valsty
bei pratęsti lietuvių ir kitų pavergtųjų 
Europos tautų nelaisvę“.

■(Kur čia pasakyta kad Juras išvadino 
Barėną šmeižiku? P.L.)

Anksčiau esu skaitęs įdomų Vankalos 
str. ,,Ką mums reikia daryti ir ko nedary 
ti“. Tai toli numatanti politika, kurios 
Britanijos lietuviai turėtų laikytis. Man 
tai panašu į mūsiškio ekonomisto Jurgio 
Strazdo tolregę politiką, kuris prieš tris
dešimts metų pradėjo veikti, įsteigė To
ronto Lietuvių Namus, dabar 2 mil. ver
tė, „Paramos“ kooperatyvo banką, dabar 
su 28 mil. aktyvu, bendrovė „Talka“ ir 
t.t. Dabar jis pasitraukęs, serga Ir visuo
menė jo neužmiršta.

Kiek man žinoma iš spaudos ir kiti D. 
Britanijos lietuvių veikėjai kaip Bajorū
nas, Vilčinskas, Juras yra daug patyrę 
„seni vilkai“ ir jų praktiški patarimai 
Britanijos lietuvių bendruomenei gali bū
ti naudingesni negu korespondentų ar ra
šytojų pamokinimai.

P. Lelis
Toronto Ont., Canada 

į savo dvasinį vadą, net tuomet kai po
piežius buvo italas" — pareiškė Vilniaus 
kun. Vaclovas Aliulis. ,,Galima įsivaizduo 
ti, kokius jausmus ir viltis sukėlė jų tar
pe išrinkimas popiežiaus slavo, lenko, t.y. 
kaip vieno Iš mūsų“. Tūkstančiai tikinčių
jų plaukė į pasienio sritį prie Lenkijos, 
kad galėtų iš Varšuvos televizijos matyti 
Joną-Paulių II, kai jis lankėsi toje šalyje.

Kai, naujajam p opiežiul rūpinantis, 
vengrų vyskupų galva kardinolas Laszlo 
Lekai galėjo lankytis Lietuvoje 1979 m. 
spalio mėn. 70.000 tikinčiųjų susirinko 
melstis aikštėje prie Panevėžio katedros. 
Toliau primenama, kad 1958 m. tos vys
kupijos apaštaliniu administratorium ir 
visos Lietuvos K. Bendrijos galva buvo 
paskirtas vyskupas Julijonas Steponavi
čius (atrodo, kad jis in pectore yra kardi
nolas), po trejų metų jis buvo ištremtas 
į Žagarės miestelį tik todėl, kad gynė re
liginio mokymo teises. „Jis grįžo, jei pri
pažins savo klaidas ir elgsis kaip pride
ra“ — pasakė valdžios vicekomisaras re
liginiams reikalams Edvardas Jasėnas. 
Tuo tarpu lietuviai prašė popiežių Joną- 
Paulių II, kad jiems padėtų grąžinti sa
vąjį vyskupą.“

,,Corriere della serą“ korespondentas 
iš Maskvos dar pridūrė, kad Brežnevas 
pasiuntė popiežiui labai trumpą, dviejų 
eilučių telegramą, linkint popiežiui „pilno 
ir greito išgijimo“. Telegrama buvo adre
suota be jokių formalių mandagumo ženk
lų.

Daug nuoširdesnę telegramą pasiuntė 
Ortodoksų Patriarchas Primen, tarp kitko 
sakydamas „Iš visos širdies linkiu Jūsų 
Šventenybei greito ir pilno išgijimo. Tai 
karštai meldžiame mūsų Viešpatį Dievą. 
Su brolišku sveikinimu“.

DIDŽIOJI (PANDA
Vienas rečiausių ir mažiausių ištirtų 

žvėrių mūsų planetoje yra didžioji panda. 
Jau ištisą šimtmetį ji intriguoja ir klaidi
na gamtininkus nuo tada, kai buvo suži
nota apie jos egzistavimą beveik nepraei
namuose kalnuose vakarinėje Kinijoje.

1869 m. prancūzų misionierius ir gam
tininkas Žanas Davidas atsiuntė į Pary
žių nežinomo žvėries aprašymą, kailį ir 
Skeletą. Mokslininkai nustatė, kad šio gy
vūno kailis ir skeletas panašus į kito ta
me pačiame rajone gyvenančio gana smul 
kaus žvėrelio — mažosios pandos (Ailurus 
fulgens) — kailį ir skeletą. Todėl atrasta
sis gyvūnas buvo pavadintas didžiąja pan 
da (Ailurropoda melanoleuca) ir priskir
tas meškėnų (Procyoinidae) šeimai.

Beveik šešiasdešimt metų nieko dau
giau nepavyko sužinoti apie šį paslaptin
gą žvėrį, kurio nesugebėjo aptikti net sen 
sacingų trofėjų besivaikantys medžiotojai 
profesionalai. Tik 1928 m. brolių Teodoro 
ir Kreitono Ruzveltų vadovaujamai eks
pedicijai pavyko susekti ir nušauti didžią
ją pandą. 1936 m. į Niujorką pateko pir
masis gyvas pandos jauniklis, kuris gavo 
Su-Lin vardą. Vėliau buvo sugauta ir dau 
giau pandų. Ypač didelio lankytojų srau
to ir mokslininkų susidomėjimo susilaukė 
1972 m. kinų padovanota Vašingtono zoo
logijos sodui didžiųjų pandų pora.

Didžioji panda yra stambokas gyvūnas, 
iki 1,5 m ilgio, sveria iki 150 kg. Masyvaus 
kūno, kuris apaugęs tankia vilna, stambo
kos galvos su didelėmis ausimis, trumpų 
storų kojų su plačiomis pėdomis ir stip
riais nagais. Labai įdomus §io žvėries spal 
vų derinys: akių dėmės, ausys, kojos ir 
plati juosta aplink visą kūną per pečius 
— juoda, o visa kita — balta. Veikli išti
sus metus. Gerai laipioja medžiais, ypač 
jaunikliai. Gyvena griežtai pavieniui, iš
skyrus poravimosi laikotarpį pavasarį. Se
kančią žiemą gimsta vienas arba du jau
nikliai, kuriuos augina tik patelė.

Didžioji panda gyvena neįžengiamuose 
bambukų miškuose, stačiuose, beveik ne
prieinamuose rytinių Himalajų šlaituose 
1500—3000 m aukščiau jūros lygio prie 
Tibeto esančiose Syčnanio ir Gansu pro
vincijose. Vietiniai gyventojai ją vadina 
„bej šun“ — baltąja meška. Bambukų są
žalynai jai yra ne tik puikiausia slėptuvė, 
bet ir neišsenkantis maisto šaltinis. Di
džioji panda minta ne tik jaunais sultin
gais ūgliais, bet įr sumedėjusiais stiebais, 
todėl jos skrandis išklotas specialia gleivi 
ne. Toks vienodas maistas yra mažai ko- 
loringas, dėl to didžioji panda maitinasi 
net po 10—12 valandų per parą. Ilgai ma
nyta, kad ji minta tik bambukais, bet nu
šautų egzempliorių skrandžiuose rasti 
kaulai liudija, kad retkarčiais suėda pa
sitaikiusį smulkų žvėrelį ar paukštį, taip 
pat ir rastą maitą. Bambuko stiebus ji 
prilaiko letena su unikaliu „šeštuoju na
gu“, kurį sudaro pailgėjęs riešo kauliukas 
ir raumeninga pagalvėlė. Didžioji panda 
būna panaši į žmogų, kai atsistojusi ant 
užpakalinių kojų, neskubėdama kemšasi 
į nasrus bambuko stiebus.

Ilgą laiką nebuvo vienos nuomonės dėl 
didžiosios pandos sistematinės padėties. 
Kai kurie mokslininkai ją priskyrė meškų 
šeimai, tačiau dauguma — meškėnams. 
Įvairūs surinkti duomenys, taip pat ir

LIETUVOJE
PIENO REIKALAI NUOLAT SVASTOMI 

MINISTERIJOS POSĖDŽIUOSE
Mėsos ir pieno pramonės ministras M. 

Buiklys aiškina „Valstiečių laikraštyje“ 
kodėl mažai pieno superkama iš gyvento
jų: ....neretai atskiri punktai nesuperka
pieno dėl to, kad ūkiai neskiria transpor
to. Štai Telšių rajono „Šatrijos“ kolūkio 
Dirvonėnų ir Potuimšių punktai sausio 
mėnesį dėl to nedirbo šešias dienas, o Ša
kių rajono „Paryžiaus komunos“ kolūkio 
Giedraičių ir Ritinių pieno supirkimo 
punktai dirbo kas antrą dieną.

Pasitaiko, kad nei apylinkės LDT vyk
domasis komitetas, nei ūkio vadovai nesu
randa žmogaus punkto vedėjo pareigoms. 
Dėl to Utenos rajone Pakalnių kolūkio 
Veteikių pieno supirkimo punktas nedirbo 
nuo 1980 m. lapkričio 15 d. iki šių metų 
balandžio mėnesio.

Be abejo, dar yra aplaidumo ir pieni
nių, sviesto bei sūrių gamyklų vadovų 
darbe ne visuomet operatyviai šalinami 
nesklandumai.

Kapsuko rajone Gudelių kaimo gyven
tojo V. Karpavičiaus nusiskundimas, kad 
gauna per mažai lieso pieno, yra nepagįs- 
tas. Pieną parduoda M. Karpavičienė, 
o jai lieso pieno grąžinta kiek priklausė. 
Kėdainių rajono „Aušros“ kolūkio žemdir 
biai, kurie pristato pieną į Užkampių ir 
Jučiūnų supirkimo punktus, skundėsi, kad 
per maža lieso pieno grąžinimo norma. 
Galiu pranešti, kad nustatytos naujos lie
so pieno grąžinimo normos: balandžio mė
nesį — 25 proc., per gegužės ir birželio 
mėnesius — po 30 procentų.

Pieno supirkimo reikalai nuolat svars
tomi ministerijos kolegijos, pieno kombi- 
nanų direktorių tarybų posėdžiuose, bend 
ruošė Paruošų bei Mėsos ir pieno pramo
nės ministerijų posėdžiuose, įvairiuose 
pasitarimuose. Ministerijos specialistai 
reguliariai išvyksta tikrinti į pieno kom
binatus, rajonus,“ — sako sako ministras. 
O pieno vis trūksta.

PUODELIS PIENO SU BANDELE
Einu anądien Kaune Laisvės alėja, dai

rausi, kur čia atsigėrus. Užeinu į vieną 
gastronomą — sulčių jokių nė lašelio. Pa
suku į kitą, kuriame kadaise geriau gai
vinantį pieno kokteilį, — nėra. Pagaliau 
prieinu Daukanto gatvę, žiūriu — iškaba 
„Pieno baras“. Užeinu ir dairausi. Ne per 
didžiausia, bet skoningai išdabinta patal
pa, o joje apie keturiasdešimt sėdimų vie
tų. Kabykla drabužiams. Praustuvas, da 
pat valgiaraštis: „Pienas šaltas, pienas 
šiltas, bandelės“. Dar ledų ir pieno kok
teilių esama. Nebeiškenčiau ir aš, prisė
dau. Kaipmat suraižiau skanią minkštą 
bandelę, vėsoku pienu iš molinio puodu
ko užsigerdamas.
Esu daug kur buvęs, bet tokį barą tik Kau 
ne pirmąkart regėjau. Šitokių barų ar 
bent jų skyrelių galėtų daug kur būti.

M. Unguraitis 
Lazdijų rajonas

VAŽIAVO, O BILIETO NEGAVO
Kovo 13 dienos rytą Panevėžyje įlipau 

į autobusą Kaunas — Biržai (,,Ikaras“ 76- 
34). Keleivių susirinko nemaža. Kiek, 
pavažiavus, jaunas konduktorius ar vai- 
rotojas kiekvienam įsakė:

— Išlipdamas bilietą paliksite. Gerai?
— Aš negalėsiu šį kartą, — atsiprašinė

jo, lyg būtų nusikaltusi, už mano nuga
ros sėdinti moteris.

Nesąžiningų konduktorių teko matyti 
ir daugia. Vieni klausia, gal bilieto nerei
kia, kiti net nepasMausę neduoda jo, tre
ti surenka bilietus ir vėl parduoda. Jei ke
lyje kontrolieriai, prasilenkianti mašina 
sutartinu ženklu apie tai praneša. Tada 
kyla subruzdimas, bilietų keleiviams kai- 
šiojimas.

Nemalonu žiūrėti į jauną sukčiaujantį 
konduktorių, bet kalti ir mes, keleiviai: 
nuolaidžiaudami tampame nesąžiningų 
žmonių bendrininkais. E. Mickevičienė 
Panevėžys

REIKIA NUOTRAUKAI RĖMELIO
Kiekviena šeima turi prisimintinų, 

brangių nuoširdžiai nuotraukų. Neretai 
jos eina iš kartos į kartą kaip 'šeimos re
likvija. Turiu ir aš tokių nuotraukų. La
bai norėčiau jas 'įrėminti, bet niekur nė
ra rėmelių. Apvaikščiajau įvairias par
duotuves, dailės salonus, tačiau niekur jų 
negavau. Kodėl rėmelių niekas negamina?

J. Berniūnas 
Vilnius

kraujo baltyvų tyrimai, rodo, kad didžio
ji panda yra kur kas giminingesnė meš
koms negu meškėnams.

Kol kas beveik nėra sistemingų didžio
sios pandos biologijos stebėjimų natūra
liomis gyvenimo sąlygomis rezultatų. Vis 
dar nesėkmingi bandymai veisti pandas 
nelaisvėje, nors tai pavyko, atrodo, Peki
no zoologijos sode. Vienu metu buvo pa
skelbta, kad didžioji panda yra arti išny
kimo ribos ir ji buvo įtraukta į tarptau
tinę Raudonąją knygą. Dabar turima duo
menų, kad jų yra apie kelis tūkstančius.

Vytautas Ožkinis
(M. ir G.)
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1981 M.
VH. 25-VIII. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley Park, Hampshire.
VH. 26-VIH. 2. VWS stovykla, Romuva, 
HuettenfeM, Vokietija.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Montvlllar- 
genne, Chantilly-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių, vid. Anglijoje, šo
kiai.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

Dr. K. Valteris £25.00, B. J. Valterienė 
£25.00.

Už prisiųstą auką nuoširdžiai dėkoja
TPF valdyba

AUKOJO TAUTOS FONDUI
P. Vičas — 20 sv.

Vieton gėlių ant P. Šablinsko kapo, V.F.A. 
Motuzai — 5 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. (Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
S. Kotavičius — 1.00 sv., P. Vičas — 

2.00 sv., A. Strikaityte-Waterman, B. Nar
butas ir S. Markevičius — po 2.50 sv.

Ačiū.

SPORTININKŲ DĖMESIUI
Dar vis trūksta medžiagos apie Didžio

sios Britanijos lietuvių sportininkų veik
lą tarp 1940 iir 1980 metų.

Taip pat pageidaujama įvairių sporti
nių nuotraukų. Visa medžiaga turi būti 
pristatyta leidėjams iki 1981 m. liepos 
15 d. P

Nuotraukas ir .kitą informaciją siųsti:
Z. Juras, 11 London Lane, Bromley, 

Kent, BRI 4HB, Telef. 01-460 2592.

Londonas
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Pirmasis DBLS Londono skyrius ruo

šia Dariaus ir Girėno minėjimą, kuris 
įvyks liepos 18 d., šeštadienį, 8.30 vai., vak. 
Sporto ir Socialinio Klubo patalpose, 345A 
Victoria Park Rd., London E9.

Paskaitą skaitys: P. Mašalaitis.
Meninę dalį atliks, Londono Moterų 

choras, vadovaujamas V. O'Brien ir solis
tas J. Černis.

Maloniai prašome visus atsilankyti.
I-jo Skyr. Valdyba

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Liepos 8 d. Lietuvių Namuose lankėsi 

dr. Elvira Petrikaitė, atvykusi iš Melbour
ne, Australijoje, dalyvauti 12-tame tarp
tautiniame chirurgų kongrese.

Šių metų kongresas vyko Londone St. 
Bartholomew's ligoninėje, kur yra pati 
seniausia Londono ligoninėje, stovėjusi 
toje vietoje jau 1123 metais, Henriko I 
laikais.

Londono medicinos kolegiją įkūrė John 
Abernethy 1602 metais, šita kolegija (Me
dical College) ir dabar veikia. Kartūsų 
Vynuolyno namuose prie ligoninės jie tu
ri seną patalogijos muziejų. Tai mažai 
žinoma Londono dalis — kas netingi pa
sivaikščioti pasukite prie Charterhouse ir 
pamatysite 12 amžiaus restauruotus pasta 
tus prie Barbican požeminės stoties.

Sekantis tarptautinis Europos chirurgų 
kongresas įvyks 1983 m. Berlyne.

•Dr. Elvira Petiikaitė yra uoli medicinos 
kongresų dalyvė. Lietuvių Namuose ji pa
pasakojo savo kelionių nuotykius.

,,ŽAIBO“ PASIRODYMAI
Londono tautinių šokių grupė „Žaibas“, 

atliks dalį programos, Cambridge Tarptau 
tinių Šokių Festivalyje, Queens Green, 
Cambridge.

Festivalis įvyks sekmadienį, liepos 19 
d., 2.30 vai. p.p. Taip pat, pasirodys veng
rai, skandinavai, ukrainiečiai ir pundža- 
bai.

(Prieš pora savaičių ,,Žaibas“ labai sėk
mingai pasirodė, Vokiečių Socialiniame 
klube, Forest Hill, Londone. Dabar vėl 
pakviesti spalio mėnesį, atlikti programą 
vokiečių „Oktoberfest", šventėje.

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 5.0u 
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.

Manchesteris
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
L.T.V.S. Ramovės Manchesterio Skyrius 

rengia liepos mėn. 18 dieną 6 vai. vakare 
Manchesterio Social klube, Dariaus ir Gi 
rėno minėjimą.

Paskaitą skaitys H. Vaineikis.
Ramovėnų Skyriaus IVaBdyba

Rochdale
MIRĖ PETRAS ŠABLINSKAS

Birželio 28 d. Rochdelėje staiga mirė 
PETRAS ŠABLINSKAS.

Gimęs 1906 m. rugpjūčio 7 d., DEMBŲ 
kaime, ANTAZAVĖS vals., ZARASŲ apsk. 
gausioje miškininko šeimoje, Petras Šab- 
linskas atliko karinę prievolę ryšių bata
lione Kaune. Po to dirbo miškininkystės 
tarnyboje, Zarasų apskrityje.

Antrą kartą artėjant raudonajam siau
bui, pasitraukė į Vakarus. Per prievartą 
pateko kariuomenę, teko kovoti Jugos
lavijoje prieš raudonuosius Tito partiza
nus. Po kapituliacijos teko kentėti sun
kias belaisvio dienas 19 mėnesių Italijoje 
ir Vokietijoje.

Atvažiavęs į Angliją dirbo žemės ūky
je Tadcasteryje. Vėliau apsigyvenęs Roch 
dalėje, ligi pensijos dirbo medvilnės pra
monėje.

Petras buvo pavyzdingas DBLS Roch- 
dalės skyriaus narys, keletą metų buvo 
Manchesterio socialinio Lietuvių klubo vai 
dybos narys, lankydavo visus tautinius 
minėjimus ir susirinkimus, buvo duosnus 
lietuviškai veiklai ir organizacijoms. Tad 
ir turtų nesusikrovė.

Prieš ketvertą metų Petras pradėjo nega 
luoti: skaudėjo koją kurią vėliau ampu
tavo. Netekęs kojos negalėjo niekur iš 
buto išeiti, draugai nupirkdavo maistą, 
aprūpindavo spauda ir dažnai aplankyda
vo.

Liepos 4 d. a.a. Petras palaidotas Mos- 
tono kapinėse. Laidojimo apeigas atliko 
kanauninkas Kamaitis.

Laidotuvėse dalyvavo Rochdalės, Man
chesterio, Eccles ir Halifaxo lietuviai, 40 
asmenų. Laidotuvėmis rūpinosi Petro ar
timas draugas Vladas Steponavičius ir 
Domas Banaitis. Manchesterio klubo pa
talpose visi dalyviai buvo pavaišinti ska
niai paruoštais užkandžias.

Ilsėkis ramybėje PETRAI. Tavo akys 
labai norėjo pamatyti ežerais nusėtą žavų 
Zarasų kraštą. Gaila, neteko tau jo dau
giau regėti. Mums gaila netekus Tavęs. 
Mūsų maža kolonija sumažėjo vienu geru 
lietuviu.

Skaudu, kad laidotuvėse nebuvo tų žmo 
nių, kuriuos Petras laikė savo draugais. 
Buvo nedarbo laikas, Rochdalės atostogos.

V.M.

Wolverhamptonas
PO VASAROS ŠVENTĖS

Liepos 4 d., saulėtą šeštadienio vakarą, 
Wolverhamptone sulaukėme beveik neįti
kėtinai didelį būrį lietuvių iš visų Vidu
rio Anglijos vietovių — ypač matėsi daug 
jaunimo. Kuklų ir trumpą vietinių meni
nių pajėgų pasirodymą maloniai paįvairi
no ir praturtino svečias iš užjūrio — New 
-Yorkietis Vitalis Žukauskas. Tai artis
tas, kuris pajėgia sužavėti klausytojus ir 
valandomis kaip koks magikas išlaiko puib 
liiką linksmoje ir pakilusioje nuotaikoje, 
šio skyriaus valdyba ir visi W-toniečiai 
esame dėkingi ne tik artistui, bet ir vi
siems Midlando skyrių pirmininkams, ku
rie suorganizavo grupes ar pavieniai pas 
mus apsilankė ir visais atžvilgiais mus pa 
rėmė. Ypač dėkojame p. D. ir J. Narbu
tams už ilgoką svečio priėmimą ir apro
dymą vid. Anglijos vietovių. Ačiū mūsų 
šeimininkėms Marytei, Elytei, Martai ir 
dviem Gėnėm už paruošimą maisto ir vi
siems kitiems už įdėtą darbą. Visiems sėk
mės iki sekančio susitikimo.

W-tono (Skyriaus Valdyba

Škotija
ŠV. KAZIMIERO SUVAŽIAVIMAS

Kaip praneša „Išeivių draugas“, š.m. 
balandžio 5 d. Glasgove įvyko Šv. Kazi
miero darugijos metinis Suvažiavimas. 
Dalyvavo 17 delegatų. Suvažiavimą ati
darė preletas J. Gutauskas, malda už gy
vus ir mirusius narius. Po to apibūdino

draugijos reikalus ir ragino pritraukti 
daugiau narių.

Suvažiavimo pirmininku buvo išrinktas 
H. Ropis ir sekretorius V. Stankus. Sek
retorius perskaitė praeito suvažiavimo 
protokolą. Sekė diskusijos.

Buvęs pirmininkas J. Kašponis suvažia 
vime nedalyvavo, bet prisiuntė prelatui J. 
Gutauskui laišką, išaiškindamas priežas
tis, kodėl iš pirmininko pareigų pasitrau
kė.

Prelatas pranešė, kad bus vyskupo Deks 
nio 50 metų kunigystės jubiliejaus minėji
mas. P. Dzidolikas klausė, ką parapija da
rys, kai popiežius aplankys Škotiją.

Z. Sledžiauskas pasiūlė naujai valdybai 
rengti pasilinksminimo pobūvius draugi
jos kasos paramai. Visus klausimus ir pa
tarimus svarstys ir spręs naujoji valdyba

Naujos valdybos pirmininku išrinktas 
P. Nevulis, jo pagellbininku S. Robertson. 
Sekretore pasiliko J. Sarafinaitė, kasinin
ko pareigom O. Ropienė. Revizijos komi
sija: P. Puodžius, J. Kubilius ir A. Balsy- 
tytė. Valdybos nariai: N. Alkevičienė, O. 
Puodžiūvienė, M. Vaičekauskas ir H. Ro
pis.

Suvažiavimą baigiant, naujai valdybai 
buvo palinkėta geros sėkmės ir gražaus 
bendradaribiavlmo.

Šveicarija
ŠVEICARIJOJE APIE LIETUVĄ

š.m. gegužės mėnesį GZW (Glaube in 
der zweiten Welt) institutas išleido są
siuvinio pavidalu iliustruotą studiją: „Ka
talikai Sov. Sąjungoje“. Leidinį redagavo 
Serglusz Bankowski. Studijoje nagrinėja
ma katalikų būklė Sov. Sąjpngoje nuo pa
čios rusų revoliucijos 1917 m. Pats di
džiausias autoriaus dėmesys skiriamas 
Lietuvai. S. Bankowski nurodo, kad Ka
talikų Bažnyčia Lietuvoje yra tautiškumo 
nešėja. Plačiai aprašoma vyskupų J. Ste
ponavičiaus ir Sladkevičiaus areštas bei 
ištrėmimas. Jie buvo ištremti be teismo 
bylos, nes saugumas nesugeba ir nesuge
bėjo suformuluoti jų kaltės tai pagrin
džiant faktais. Labai dažnai cituojama 
LKB Kronika. Taip pat nepamirštama, 
suminėti, kad Lietuvos kunigams okupaci
nė vyriausybė draudžia katechizuoti vai
kus ir lankyti ligonius bei kalėdoti. Nuro
doma, kad kunigus labai greitai baudžia 
didelėmis sumomis už jų „prasižengimus 
prieš sovietinius įstatymus. Iškeliama 
aikštėn KGB apribojimas klierikų Skai
čiaus Kun. Seminarijoje Kaune. Saugu
mas tačiau nesigėdi kištis į Seminarijos vi 
daus reikalus ir renka sau tinkamus kan
didatus. Taip pat prisimenama, kad Baž
nyčia Lietuvoje neturi savo spaudos ir 
tuo pačiu jos rankos yra surištos ir ji ne
gali gintis. Autorius, remdamasis LKB 
Kronikos daviniais, iškelia aikštėn, kad 
sovietinė vyriausybė deda milžiniškas pa
stangas ateizuoti žmones. Šių pastangų 
smailagalys yra nukreiptas prieš jauni
mą, kuris yra bedievlnamas prievarta, 
mokyklose. To antpuolio išdava buvo TT 
GK Komiteto susikūrimas. Šis Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Katalikų Komitetas drąsiai 
Ir nenuolaidžiai kovoja prieš priespaudą 
Lietuvoje. Studijoje Lietuvos skyriuje 
yra įdėtos 33 nuotraukos iš Lietuvos ak
tyvistų gyvenimo.

Be abejo ši studija labai daug pasitar
naus Lietuvos laisvės bylai. J.J.

Vokietija
VARGONŲ KONCERTAS LUEBECKE
Birželio 27 d. prof. dr. Vytenis M. Vasi

liūnas davė vargonų koncertą Svč. Jė
zaus Širdies bažnyčioje Luebecke, meist
riškai atlikdamas von Johannes Brahms 
kūrinius.

Šis prof. dr. Vytenio M. Vasiliūno kon
certas įvyiko iš ciklo duotų vargonų kon
certų šiaurės ir Vidurio Vokietijoje, o 
taipgi keletos metų laikotarpyje trečias 
iš eilės Luebecke.

Aišku, prof. dr. Vytenis M. Vasiliūnas 
vargonų klavlšius valdo meistriškai ir vir
tuoziškai, išgaudamas ir perteikdamas 
klausytojui, viską, kas tik galima iš var
gonų išgauti, ką ne vieną kartą yra recen 
zavę įžymūs vokiečių muzikos žinovai.

Gaila, šį kartą dėl rengėjų kaltės (pa
vėluotai buvo pagarsintas šis koncertas), 
todėl „Luebecker Nachrichten“ dienraš
čio redakcija negalėjo atsiųsti nei vieno 
savo muzikos reporterių į koncertą. Savait 
galiais įvairių koncertų Luebecke įvyks
ta po keletą ir reporteriai būna nukrei
piami ten, kur anksčiau buvo redakcijos 
paprašyta. Taipgi šį kartą koncertas su
tapo su ruošiama Joninių švente Luebe
cke, dėl iš lietuvių koncerte dalyvavo W. 
T. ir šio rašinio autorius, o visi kiti šven
tė Jonines. Vis tiktai, VLB Lubecko apy
linkės valdyba žinojo apie šį ruošiamą 
koncertą, tai nors iš valdybos narių ga
lėjo vienas kitas dalyvauti ir dėl tos va
landėlės laiko nebūtų Joninių šventė nu
kentėjusi. Tai buvo kultūrinis parengi
mas, o Bendruomenė kaip tik ir rūpinasi 
kultūriniais parengimų reikalais. Tuo 
tarpu, nors iš lietuvių mažai kas dalyva
vo koncerte, buvo atsilankę iš vokiečių 
muzikos mėgėjų apie 50 žmonių.

Šią proga tenka mielam prof. dr. Vyte
niui M. Vasiliūnui nuoširdžiausiai padėko 
ti, kad jis šalia tiesioginio savo darbo, I 
kaip mokslininkas, suranda laiko ir nepa- '

D.B.L.K. Bendrijos Suvažiavimas
LIETUVOS SUKILIMO (MINĖJIMAS IR KONCERTAS
(Pabaiga)

Į naująją Centro Valdybą išrinkta: Pet
ras Popika, kun. Steponas Matulis. Jani
na Narbutienė, Steponas Vaitkevičius, ir 
Kazimieras Blvainis. Kandidatais: Stasys 
Kasparas ir Kazys ViBkonis, ir jaunimo 
atstovai — Algis Važgauskas ir Onutė 
Virbickaitė. Į Revizijos Komisiją išrinkta: 
Genė Kaminskienė, Antanas Jaloveekas 
ir S. Jezerslkis. Kandidatu: P. Dzidolikas.

Suvažiavimas priėmė tokius nutarimus: 
Pasiųsti popiežiui prašymą pagreitinti ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio šventumo 
bylą; pasiusti popiežiui sveikinimo laišką; 
rūpintis popiežiaus sutikimo organizavi
mu laike jo vizito D. Britanijoj; skatinti 
lietuvius uoliau dalyvauti visuomeninėj 
veikloj, ypač reffigijoj; Pasvėikinti vysk. 
A. Deksnį jo 75 metų amžiaus ir 50 m. ku
nigystės sukakties proga ir padėkoti jam, 
o taip pat vysk. V. Brizgiu! už jų ganyto
jišką rūpestį lietuviais; Remti pogrindžio 
spaudą Lietuvoje; Remti lietuvišką stpaus- 
dintą žodį; Pasveikinti Bradfordo kapelio
ną kun. J. Kuzmickį, jo 45 metų kunigys
tės proga.

Suvažiavimas baigtas malda ir Tautos 
Himnu, židinio bibliotdkoj Rūta Popikle- 
nė ta proga suruošė savo meno dirbinių 
parodą. Visus dalyvius skaniai ir sočiai 
pamaitino Nottinghamo Moterų Draugija. 
Suvažiavimas užsitęsė iki 5 vai., todėl vi
si skubėjo į ruošiamą ta proga Lietuvos 
sukilimo minėjimą ir koncertą.

Minėjimas ir koncertas šį kart sutraukė 
tikrai daug žmonių. Minėjimą atidarė DB 
LKB-jos Centro Valdybos pirmininkas 
Petras Popika ir pasveikinęs atvykusius 

boja vargo bevažinėdamas po tolimas vie
tas nuo savo gyvenvietės, ir meistriškai 
garsindamas muzikos garsais lietuvių ir 
Lietuvos vardą kitataučių tarpe. Už tatai 
didis priklauso Ačiū mūsų mielam Profe
soriui. J. Pyragas

LIETUVIŠKA VAISTINĖ VOKIETIJOJE
Lietuvoje farmaciją universitete dėstęs 

Romualdas Bitautas atidarė savo vaisti
nę (St. Andreas Apotheke 8071 Eitens
heim, Eichstaetter Strasse 1, telef. 08458/ 
9456. Jam gera padėjėja yra žmona Joana, 
taip pat vaistininkė. Tai turbūt pirmieji 
savarankiškai dirbą lietuviai vaistininkai 
Vakarų Vokietijoje.

PAULINA IVINSKIENĖ
Balandžio 9 d. Paulina Ivinskienė at

šventė savo 60 m. sukalkUį. Gimusi 1921 
Antalieptės v., Zarasų apskr. 1940 baigė 
Kauno VI valst. gimnazijos 7 klases, o 
1942 — Kauno gailestingųjų seserų mo
kyklą. 1942-1944 dirbo Utenos apskr. li
goninėje. Po karo iš Vokietijos emigravo 
į Angliją. Ten dirbo ligoninėse ir 4 metus 
vaikų darželyje gailestinga sesele. 1957 
ištekėjo už prof. Z. Ivinskio. Jų sūnus 
Kęstutis jau įpusėjo matematikos studi
jas Bonnos universitete ir yra Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas 
bei VLB Tarybos narys.

P. Ivinskienė gyvai reiškiasi Vokietijos 
lietuvių visuomeninėje veikloje: yra Bonn- 
Koelno liet, moterų klubo pirmininkė ir 
Liet, moterų klubo federacijos Vokietijo
je valdybos sekretorė, Lietuvių kultūros 
draugijos valdybos ir Vokietijos ateitinin
kų valdybos iždininkė, viena uoliųjų VLB 
Bonn-Koelno apylinkės ir kitų renginių 
ruošėja.

Skautiškuoju keliu
AUKOS (SKAUTŲ VASAROS 

STOVYKLAI
DBLS DERBY skyrius per VI. Junoką 

15.00 sv.
Aukojo: J. Levinskas 3.00 sv., A. Tirevi- 

čius 2.00sv., Vi. Junokas, J. Valentinas, A. 
Valentinas, G. Zinkuvienė, M. Raulinti- 
tienė, J. Zokas, A. Kulikauskas, K. Kubi
lius ir Br. Zinkus po 1 sv., J. Zuza ir E. 
Junokienė po 0.50 sv.

PETERBOROUGH kolonija per St. Vait
kevičių 10.00 sv.

Aukojo: Kristina Vitkienė 5.00 ir Anta
nas Vitkus 5.00 sv., A. ir K. Vltkai labai 
nuoširdžiai ir visas lietuviškas bei skau
tiškas institucijas visuomet paremia lė
šomis. Jiedu yra aukavę Lietuvių Skautų 
Fondui, Nottinghamo skautų vienetui ir 
metai iš metų nepamiršta skautų vasaros 
stovyklų.

•Skyrių valdyboms, skautiškos idėjos rė 
mėjams ir pavieniams asmenims išreiškia
mas nuoširdus ir didelis škautiškas ACIU.

Stovyklos Vadovybė

PADĖKA
Nottinghamo skautų,-čių savaitgalio sto 

vykios maisto išlaidos 107 sv. Surinkta 
stovyklos mokesčiu ir aukomis 91 sv. Su
sidariusį 16 sv. skirtumą, padengė Notting 
hamo skautų tėvų komitetas už ką draugo 
vės skautai nuoširdžiai dėkoja.

D-vės draugininkas

— Amerikiečių karo laivynas bus aprū
pintas naujais Homet tipo lėktuvais. Tie 
F-18 klasės naikintuvai yra patys bran
giausi. Be to, laivyno vadovybė nori pa
didinti lėktuvnešių skaičių nuo 12 iki 15.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Bradforde — liepos 19 d., 12.30 vai.
Halifaxe — liepos 26 d., 1 vai. p.p.: Petriu

ko Poplevio Pirmoji Komunija.
Nottinghame — liepos 19 d., 11.15 vai., 

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

Gate.
Manchesteryje — liepos 26 d., 12.30 vai.
Eccles — liepos 12 d., 12.15 vai.

Nottinghame — liepos 26 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Stoke-on-Trent — liepos 26 d., 14.30 vai,, 
St. Wu'lstan's, Churche Lane.
Nottinghame — rugpjūčio 2 d., 11.15
vai., Židinyje.
Leicesteryje — rugpiūčio 2 d., 14 vai., 
Šv. širdyje. Mere Rd.

pakvietė dr. Stasį Kuzminską paskaitai. 
Prelegentas nušvietė Lietuvos sukilimo ei 
gą, laikinosios vyriausybės sudarymą ir 
jos liūdną pabaigą. Bet tautos sukilimas, 
jis sakė, buvo didelis įvykis, kuriuo ma
ža tauta blykštelėjo pačioje pasaulinio ka
ro audroje, nor ir gana didelėmis auko
mis. Jų atminimas buvo pagerbtas visų 
atsistojimu. Po paskaitos visi sugiedojo 
Maironio „Lietuva Brangi“.

Meninėj daly pasirodė skautai su poe
zija ir muzika: Rimutė Gasperaitė, Algis 
Gasperas, Romas Masiliūnas, Algis Masi
liūnas, Vitas Važgauskas, Renata Vensku- 
tė ir Andrius Venskus gražiai padeklama
vo eilėraščių, o R. Venskutė dar pagrojo 
fleita keletą dalykėlių. Šis mielas atža
lynas tikrai puikiai pasirodė, todėl publi
ka atsilygino jiems gausiais plojimais. 
Parengė Genovaitė FeUienė, Vida Gaspe- 
rienė ir Irena Venskienė.

Po to Romas Juozelskis ir Algis Važ
gauskas pristatė J.A.V. aktorių Vitali Žu
kauską.

Aktorius savo pirmoje, minėjimo rim
čiai skirtoje dalyje, padeklamavo atatin
kamos poezijos, kuri perduodama dideliu 
įsijautimu ir vaidybiniu gabumu, tiesiog 
už širdies tvėrė. Salėje užviešpatavo vi
siška tyla. Nevienas nubraukė ašarą nuo 
veido. Po jo Nottinghamo mišrus choras 
„Gintaras“, diriguojant Vidai Gasperienei 
ir akompanuojant Nijolei Valnoriūtei, pa
dainavo porą dainų, o Wolverhamptono 
tautinių šokių grupė „Vienybė", pritariant 
tam pačiam „Gintaro“ chorui, pašoko tris 
šokius. Grupei vadovauja Genė Ivanaus
kienė. Tuo, rimčiai skirtoji dalis, buvo 
baigta.

Kai po to scenoje vėl pasirodė aktorius 
Vitalis Žukauskas, jis paėmęs publiką į 
savo rankas jos jau nepaleido. Juoko iki 
ašarų. Jo humoras išplaukiąs iš kasdieni
nių gyvenimo situacijų, bet kartu ir nuo
širdus, davė progos žiūrovames pasijuok
ti iš savo kasdieninių aktualijų.

Minėjimą ir koncertą jautriais žodžiais 
uždarė DBLKB-jos Ir DBLS-gos įkyrių 
pirmininkas Bivainis. Visi sugiedojo Tau
tos Himną. Po to, kas norėjo galėjo pasi
šokti, grojant Mykolo Narbuto muzikai.

V-B

EUROPOS

Studijų savaitė jau visai arti. Ji vyks 
gražioje ir ramioje pilyje, kurios parkas 
•užima 6 hektarus žemės. Maudymosi ba
seinas irgi bus mūsų dispozicijoje, taigi 
Studijų savaitė ir atostogos eina ranka 
į ranką. Ir būsime dėkingi Prancūzijos 
lietuviams už programos sutvarkymą: pa
skaitos iš ryto ir vakare — atostogos prie 
plaukimo baseino ir prie romantiško eže
ro po pietų iki vakaro.

Melskimės, kad oras pasitaisytų...
Kiek kainuos? — Nagi, ačiū kun. Petro

šiui, mokėsime praėjusių metų kainas, nes 
jis geradarių dėka įmokėjo reikiamą de
pozitą ir užsakė kambarius 1980 metų kai
nomis, tuo sutaupant apie 15% kainų pa
kėlimo.

Savaitės pilnas pragyvenimas vienam 
asmeniui su salės nuoma kainuos apie 
1000 prancūziškų frankų, 500 vokiškų 
markių, ar 100 angliškų svarų. Tai kaina 
vienam asmeniui atskirame kambaryje. 
Dvigubi kambariai daug pigesni. Kam
bariai trims asmenims dar pigesni.

Kas dar nori dalyvauti Studijų Savai
tėje kreiptis Madame Žiba Klimas, 
14 rue Oudinot 75007 Paris, France.

(tel. 734 5666)

SKELBIMAS
Skubiai ieškoma lietuviškai kalbanti.

patikima moteris 2 
m.) prižiūrėti.

Pilnas išlaikymas, 
susitarimą. Kreiptis: 
Aldona, 

Gumbinner str. 
2970 Emden 
West Germany. 
Telefonas: 04921

dukrytėm (4 (m, ir 2

Atlyginimas pagal
Daktarė Petrikienė
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