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GYVENIMAS - KOVA
LIETUVOS ATSTOVO VINCO BALICKO ŽODIS DELS METINIAME SUVAŽIAVIME.
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nį lerb. Pirmininke, malonūs skyrių atsto
si ir svečiai,
Jaučiu didelį malonumą, galėdamas dagia

.iri; fvauti jūsų metiniame suvažiavime, ku
pli

pasi- 
visą

pasi-

į is vainikuoja DBLS praėjusiųjų metų 
u reikią. Atidžiai seku jūsų darbus ir džiau- 

r p juosi rezultatais, kurie sudaro gražų 
ta našą lietuvybės reikalui. Dėkoju taip pat 

pas t už jūsų paramą Pasiuntinybei, kurią 
bui ūs suteikėte šiais metais.
a® Pasinaudodamas šia proga, noriu 

[alinti su jumis viena kita mintimi
iip( autą liečiančiais reikalais.
yn Kaip visi žinome, lietuvių tautos 

iriešinimas nelaboms okupantų u
pr4 Šoms ir jos pastangos atstatyti Lietuvos 
kn uvereninių teisių vykdymą prasidėjo 
am 1940 m., ir tos pastangos be paliovos vyks- 

a tiek okupuotoj Lietuvoj, tiek ir laisva- 
koį116 pasaulyje. Be abejo, mums visiems 
.jįĮ. -eikia daug kantrybės, mūsų tautos ver- 
> lovės galo belaukiant. Tačiau turime su

kasti, kad Lietuvos klausimo 
į iškirti iš bendrojo pasaulinio 
i yksmo. Tas istorinis vyksmas 
į partus, kokio mes norėtume.

ačiau, kad gyvenimas turi savo kietą lo- 
lejj įką. Istorijon jau nuėjo Vakarų kolonia- 

izmas, neamžina bus sovietinė baudžia- 
ęre >a. Juk gyvenimas nestovi vietoje: jis 
Lfei rystosi, keičia savo formas ir sparčiais 

U uoliais skuba į nežinią. Mums tenka tuos 
(K yvenimo reiškinius sekti ir prisiderinti 

irie naujų gyvenimo aplinkybių.
Ilgiau trukusios tarptautinės įtampos 

— įasėkoje, šaltas karas ir jo padariniai Va- 
arų pasauliui įkyrėjo ir, kai tik buvęs

negalima 
politinio 

nėra toks 
Žinokime,

adi
avi
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DBLS XXXIX METINIS SUVAŽIAVIMAS 
IR LNB AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

XXXIX DBLS Metinį Suvažiavimą 
■3 jetuvių Namuose balandžio 4-5 d. atida
vė iė DBLS pirm. J. Alkis. Pasveikinęs Lie-

:uvos Atstovą ir Ponią, susirinkusius at- 
., litavus ir svečius, paminėjo neseniai miru

sius veikliuosius S-gos narius J. Kašponį
11.1 r P. Popiką. Visi mirusieji DBLS nariai 
;en. pagerbti tylos minute.
nas i Suvažiavimo prezidiumą pasiūlė J. 
vai M, — pirmininkauti, H. Gasperą —sek-

,L!1' tetarianti. Pasiūlymas buvo priimtas.
Prieš pradedant darbą, A. Vilčinskas, 

' kalbėdamas angliškai, priminė apie 1985
m. Isle of Wight įvykusią tragediją — jau- 

1 v' no lietuvio Ramūno Girėno žuvimą. Į šį 
Suvažiavimą buvo pakviesti a.a. Ramūno 
Šeimos nariai ir tos apylinkės gaisrininkų 
grupės viršininkas J. Bowker su Ponia, 

jojf kuris vadovavo gelbėjimo darbams. Už 
jo didelį pasišventimą Lietuvos Atstovas 

žnj V. Bailokas įteikė jam Lietuvos Krikšto 
(u 600 me ų medalioną su atitinkamu pažy

mėjimu. J. Bowker, dėkodamas už šį pa- 
vči« *ei**m^> plačiai papasakojo visas smuik
ai menas apie bandymus išgelbėti jaunuolio 

[j j gyvybę. Prezidiumo pirm. J. Zokas visų 
a, susirinkusių vardu pareiškė jam didelę 

padėką.
Priėmus Suvažiavimo darbotvarkę, pre- 

lidiumo pirm. J. Zokas pakvietė tarti žo-

pri
Rd
P» 
va

dį Lietuvos Atstovą (Jo kalba spausdina
ma atskirai).

Po jo skautų vardu kalbėjo Europos 
Rajono vadas s. S.B. Vaitkevičius ir ta 
Proga įteikė Skautų ordiną su rėmėjo kas

ius Pinu dr. S. Kuzminskui. Įteikimo ceremo
nijoj dalyvavo dvi skautės ir vienas skau-

R. Popikienė perdavė susirgusio ir ne
galėjusio atvykti į Suvažiavimą J. Levins- 
*0 Derbio skyriaus sveikinimą.

Sveikinimai raštu buvo gauti iš VLIKo 
na! pirm. K. Bobelio, PLB pirm. V. Kamanto, 

Eltos, Sielovados, DBLS Garbės nario P. 
B. Varkailos, Manchesterio ramovėnų ir 

, S. Surgauto.
Po jų išrinkta Sveikinimų komisija iš 

■yt* J. Vilčinsko, dr. S. Kuzminsko ir D. Ba
naičio.

pri Praėjusių metų Suvažiavimo protoko
las nebuvo skaitomas.

Centro valdybos pirm. J. Alkis nekar
tojo savo pilno pranešimo, kuris buvo pa
skelbtas spaudoje, tik pabrėžė kai kuriuos 
svarbesnius punktus: siūlymą priimti nau
jai perredaguotą 8 rezoliuciją, vienybės 

įtempimas šiek tiek atsileidžia, pasaulyje 
pradeda plėstis defetizmo liga. Ačiū Die
vui, kol kas šios ligos reiškinių, bent epi
demijos formoje, nėra paliestos visos po
litinės partijos. Tačiau, kai pradeda plės
tis kurios nors rūšies epidemija, mes ne
same tikri, kad ja neužsikrės ir sveikieji. 
Šis faktas ir kelia susirūpinimą.

Sovietinė propaganda ir Maskvos agen
tai mums tvirtina, būk Lietuvoje viskas 
yra pasikeitę gerojon pusėn. Iš tikrųjų, 
mažmožiai ten yra pasikeitę. Tačiau vie
nas, ir tai pats svarbiausias, dalykas ten 
tikrai nepasikeitė: nepasikeitė lietuvių 
tautos troškimas atgauti savo laisvę ir 
nepriklausomybę; o iš kitos pusės, nepa
sikeitė Maskvos priemonės tą jų troški
mą visokiais būdais slopinti. Kaip žino
me, tautos desperaciją išreiškė 19 metų 
jaunuolis Kaune, susidegindamas save ir 
mirties agonijoj šaukdamas: „Laisvės Lie
tuvai". Mes lenkiame galvas prieš nau
juosius mūsų tautos kankinius, nes jie, 
kaip ir pirmieji krikščionys, grūdina iš
tvermėje visą pavergtą tautą, o mus, lais- 
vuosius lietuvius, žadina dar ryžtingesnei 
veiklai. Juk mūsų visų širdį degina tėvy
nės ilgesys, kurį gali suprasti tiktai savo 
kraštą praradęs žmogus. Palikti kraštą 
dar nereiškia palikti pačią tautą. Juk mes 
nenustojome būti savo tėvų vaikai, nors 
ir palikome gimtuosius namus. Mus jun
gia kraujo ryšys. Mes taip pat instinkty
viai jaučiame, kad prarastą nepriklauso
mybę galima vėl atkurti. Todėl, nors ir 
labai daug jėgų bei pasiaukojimo reika
lauja lietuviškasis darbas, bet jis yra bū

klausimą, Lituanistikos katedrą, Krikšto 
600 m. sukakties minėjimą, kitais metais 
vykstantlį PLB Seimą, Jaunimo kongresą 
Australijoj, Liet, namų įsigijimą Notting
hame, glaudesnių ryšių su kitom liet, or
ganizacijom pasaulyje palaikymą, Lietu
vių Namų reprezentacinį papuošimą (R. 
Popikienė padovanojo savo darbo Vytį).

Toliau sekė pranešimai DBLS iždinin
ko B. Butrimo, platus, su revizijos duome
nimis, Tarybos pirm. K. Bivainio, Tau
tos Fondo atstovo J. Vilčinsko, Tautinės 
Paramos Fondo atstovo R. šovos.

Jaunimo Sąjungos pirm. G. Jakimavi
čius, kalbėdamas angliškai, plačiai nušvie
tė jaunimo darbus, jų pažiūras, ateinantį 
kongresą Australijoje ir pabrėžė, kad tik 
kalbėdami suprasime ir išsiaiškinsime vi
sus nesklandumus.

Revizijos komisijos atstovas P. Bukaus
kas išsamiai pateikė Sąjungos kasos, Ni
dos Fondo, Tautos Fondo ir Tautinės Pa
ramos Fondo revizijos duomenis. Nebuvo 
rasta jokių neaiškumų.

Po to vyko diskusijos ir pranešimų pri
ėmimas. Plačiau pasisakyta dėl siūlomos 
Krikšto rezoliucijos, VLIKo ir PLB san
tykių.

Mandatų komisijos pranešimą perdavė 
K. Tamošiūnas: dalyvavo 18 skyrių 22 de
legatai, atstovaudami 659 narius, 4 Gar
bės nariai, 3 Tarybos nariai ir 12 organi
zacijų (Filatelistų D-jos, Gloucesterio šo
kių grupės, Dainavos Sambūrio, TP Fon
do, Škotijos klubo, Šv. Cecilijos choro, 
Aušros šokių grupės, skautų, Sodybos klu
bo, Inžinierių ir architektų d-jos, LSDP 
ir DBL Jaunimo S-gos) atstovai.

Iš visų 678 balsų, atstovavo trys ketvir
čiai — 509.

Dėl laiko stokos, kiti punktai buvo per
kelti į sek. Suvažiavimo dieną.

LNB AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
XXXVI LNB akcininkų susirinkimą ati

darė pirm. VI. Dargis. Po trumpos įžan
gos perdavė pranešimą akcininkams. Sek
retorius A. Vilčinskas perskaitė praėjusių 
metų susirinkimo protokolą. Su kai ku
riais pasiaiškinimais protokolas buvo pri
imtas. Po to sekė klausimai anglų revizo
riui. Nemažas diskusijas sukėlė projektas 
dėl akcijų skaičiau padidinimo. Nutarta 
ieškoti kitų būdų kapitalo padidinimui.

Apyskaitos buvo priimtos po trumpų 
pastabų ir pasisakymų. Ilgiau užtruko 

tinas, jei mes tikime į Lietuvos istorinį 
amžinumą. Tik nuo mūsų pačių, o ypač 
nuo mūsų brolių gyvenančių krašte, pa
reina Lietuvos likimas.

Kokias naujas teorijas išgalvotų Gor
bačiovas, padėtis pasiliks nepasikeitusi 
tol, kol jis tiki į galutinę komunizmo per
galę. Kuo viskas pasibaigs šiuo metu dar 
sunku numatyti, bet yra aišku, kad rezul
tatas priklausys nuo to, kiek Vakarai bus 
stiprūs ir vieningi.

Tačiau visuomet, kai gyvenime tenka 
susitikti su įvairiais kliuviniais, tai atsi
randa žmonių, kurie bando teigti, kad, gir
di, Lietuvos išlaisvinimas yra tik svajonė. 
Tačiau, jeigu reikalą rimtai apdūmosime, 
tai turėsime pripažinti, kad gyvenimas 
visuomet yra kova ir kad gyvenime tan
kiausiai laimi tie, kurie ilgiausiai nepasi
duoda. Lietuvių tauta yra pergyvenusi 
jau ne vieną labai sunkų periodą, tačiau 
ji visuomet kovojo, nepasidavė ir tik to
dėl galų gale laimėdavo. Jei mes pažvelg
sime į pereitą šimtmetį, kai Lietuvos kul
tūrinis gyvenimas skendėjo svetimųjų įta
koje, kai lietuviai pergyveno patį sun
kiausią ir beviltiškiausią Lietuvos istori
joj laikotarpį, tai pamatysime, kad ir tuo 
laiku, nežiūrint visų sunkumų, nestigo pa
triotiškai nusiteikusių vyrų ir moterų, ku
rie nenuleido rankų, bet energingai tiesė 
kelius savo tėvynei į šviesesnę ateittj.

Tiesa, nedidelis buvo pradžioje tas lie
tuviškųjų darbuotojų būrelis, susispietęs 
apie „Aušrą“ ir „Varpą“, tačiau jų veikla 
su laiku išaugo į plačią ir galingą srovę, 
kurios niekas nepajėgė užtvenkti. Vienas 

nuomonių pareiškimai dėl malūno kelio 
ir Lietuvių Namų B-vės reikalų vedėjo 
posto. S. Nenortas pareiškė, kad toks pos
tas dar nėra galutinai patvirtintas, šiuo 
metu yra laikinai samdomas konsultantas 
spaustuvės reikalams — naujos sistemos 
įvedimui, ir tai užtruks ilgesnį laiką.

19 vai. buvo vakarienė, o po jos dalis 
dalyvių išvyko nakvynei į Lietuvių So
dybą.

Sekmadienis, balandžio 5 d.
Antroji DBLS Suvažiavimo dalis pra

dėta po 10 valandos ryto.
Pirmiausia Tautos Fondo atstovas J. 

Vilčinskas įteikė diplomus stambesniems 
aukotojams.

Po to vyko skyrių ir organizacijų pra
nešimai. H. Gasperas perskaitė P. Anužio 
laišką apie Liet. Namų Nottinghame įsi
gijimo reikalą. J. Bliūdžius pranešė apie 
Škotijos Pabėgėlių reikalams tarybos krei
pimąsi gauti informacijų apie lietuvius. 
Z. Juras plačiau paaiškino apie tos tary
bos veiklą. Kultūros komiteto reikalais 
kalbėjo V. Gasperienė — supažindino su 
naujuoju jaunimo ansambliu, pranešė 
apie būsimą didelį koncertą Nottinghame 
ir Sąskrydį Wolverhamptone, skatino rū
pintis naująja karta.

VI. Dangis pasiūlė uždaryti Nidos Fon
dą, nes lietuvių atsiliepimas buvo per ma
žas. Gauta daugiau 3 tūkstančių svarų, o 
buvo tikėtasi 12-kos. Aukotojai bus pra
šomi palikti tuos pinigus knygų leidimui, 
o jei ne — galės atsiimti. Suvažiavimas 
pritarė Fondo uždarymui.

Dr. S. Kuzminskas kalbėjo Mažosios 
Lietuvos klausimu, norėtų daugiau straips 
nių apie tai „E. Lietuvyje“, įvairiom pro
gom dažniau spausdinti pilną Lietuvai 
priklausantį M. Lietuvos plotą. J. Alkis 
pritarė ir pasiūlė atnaujinti nutarimą „E. 
Lietuvio“ antraštėje spausdinti Lietuvai 
turinčių priklausyti žemių žemėlapį. Prieš 
pasisakė M. Bajorinas, J. Vilčinskas, K. 
Tamošiūnas ir Z. Juras.

Po jų pirm. J. Zokas perskaitė pr. Su
važiavimo 8-ją rezoliuciją ir šiems me
tams perredaguotąją, kurią siūlė priimti. 
Kilo nemažas nuomonių skirtumas. Dėl 
to buvo nutarta balsuoti: už pakeistą ir 
prieš pakeistą rezoliuciją. Pirmu balsavi
mu 292 pasisakė už pakeistą, 312 — prieš. 
Tačiau paaiškėjo, kad viena balsuotoja 
užpildė ne tą kortelę. Nutarta perbalsuoti.

iš to laikotarpio darbuotojų, poetas Mai
ronis, tuomet rašė: „Nors mūsų, broliai, 
nedaugei yra, tačiau tvirti mes, jei riš 
vienybė; į darbą stokim vyras į vyrą: su
jungtos rankos suteiks stiprybę".

Kaip žinome, jiems pavyko savo tiks
lus pasiekti. Jų pastangų dėka, pasireiš
kė gyvas ir stiprus tautinis atgimimas, 
kuris galų gale privedė prie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo. Jų pavyzdys 
turėtų ir šiandien mus gaivinti ir teikti 
stiprybės mūsų darbams. Jų dvasia ir jų 
kilnus pavyzdys turi mus stiprinti ir ro
dyti mums mūsų tikruosius kelius.

Visados atsiminkime, kad nors žmonės 
keičiasi, bet nesikeičia tautos siekimas 
laisvės. Visi žinome, kad pavergtoje Lie
tuvoje tas jausmas yra gyvas. Atsiminki
me taip pat, kad kas šiandieną mums dar 
nėra pasiekiama, rytoj gali tapti tikra re
alybe.

Žvelkime tad į ateitį su nauju ryžtu il
su tvirtu tikėjimu. Būkime stiprūs, laiky
kimės organizuotai ir vieningai. Tokio
mis mintimis visus nuoširdžiai sveikinu 
ir linkiu geros sėkmės.

PATIKSLINIMAS

Neseniai paleistas kalinys Vytautas 
Skuodis patikslino anksčiau paskelbtą 
žinią apie sąžinės kalinių kun. Sigito 
Tamkevičiaus ir Viktoro Petkaus atgabe
nimą į Vilnių.

Nors kun. Sigitas Tamkevičius buvo 
atgabentas iš lagerio į Vilnių, kur jis te
besėdi KGB kalėjime, Skuodis patvirtino, 
kad Viktoras Petkus nebuvo sugrąžintas, 
o dar tebelaikomas Permės lageryje.

Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas 
Petkus atlieka 15 metų bausmę, kuri bai
giasi 1992 m., Permės ypatingojo režimo 
36-1 lageryje

(LIC)

Galutinis rezultatas buvo priimti perre
daguotąją rezoliuciją (344-312 balsais).

Apie įstatų pakeitimą plačiau paaiškino 
A. Vilčinskas. Ir vėl nebuvo sutarta juos 
priimti (nežiūrint, kad įstatų pakeitimas 
kainavo 1000 svarų). Pasiūlyta pakeisti 4 
paragrafus, užprotokoluoti ir atidėti for
maliam priėmimui kitais metais.

Kandidatais j DBLS valdybą pasiūlyta:
S. Nenortas, B. Butrimas, A. Ivanauskas 
(išrinkti B. Butrimas — 591 bal., S. Ne
nortas — 526 bal.).

Į Tarybą: J. Levinskas, A. Bučys, R. 
Grupiljonaitė, R. šova (išrinkti; J. Le
vinskas — 414, R. Grupiljonaitė — 407 
bal.).

Rev. komisijon išrinkti: P. Bukauskas, 
P. Podvoiskis, S. Starka.

Mandatų ir nominacijų komisijon — M. 
Gelvinauskienė, A. Ivanauskas (Wolver- 
hamptonas), K. Tamošiūnas.

M. Bajorinas priminė busimąją Liet. 
Studijų Savaitę Londone ir kvietė kuo 
gausiau joje dalyvauti.

Atėjo laikas klausimams ir sumany
mams. V. Gasperienė pareiškė nepasiten
kinimą Suvažiavimo tvarka, daug triukš
mo ir ginčų — blogas jaunimui pavyzdys. 
Padėkojo C. valdybai už visokeriopą pa
ramą.

Dr. S. Kuzminskas, dėkodamas valdy
bai už nuveiktus darbus, prašė visų tai 
įvertinti.

Informacijos stoką iškėlė p. Rugienie- 
nė ir P. Dzidolikas. Jie norėtų, kad Kul
tūros komisija juos iš anksto informuotų 
apie būsimus renginius.

J. Bliūdžius iškėlė tvarkos reikalą, nes 
vieni gavo teisę kalbėti kokiu nors klau
simu po kelis kartus, o kiti nė karto. Taip 
pat jis siūlė pakelti laikraščio kainą.

R. šova siūlė, kad prieš suvažiavimus 
skyriai būtų geriau informuojami, kas 
bus svarstoma.

A. Vilčinskas norėtų, kad suvažiavimuo
se būtų griežtai laikomasi darbotvarkės, 
nenuklysti į pašalines temas.

Suvažiavimas priėmė pasiūlytą reko
mendaciją balsuoti už DBLS kandidatus 
LNB rinkimuose, o taip pat priimti tų 
pačių revizorių paskyrimą ir atlyginimą.

Į LNB valdybą išrinkti: S. Nenortas — 
5849 akc., B. Butrimas — 4469, kandida
tu lieka A. Ivanauskas — 1299.

Inž. J. Vilčinskas perskaitė sveikinimus.
Pabaigoje dr. S. Kuzminskas visų var

du padėkojo prezidiumui už sunkų darbą.
Prez. pirm. J. Zokas pasveikino naują

ją valdybą ir palinkėjo visiems laimingai 
grįžti į namus.

Suvažiavimas baigtas 2 vai. Tautos 
himnu.

LIETUVOJE
ŽALGIRIS — VĖL ČEMPIONAS

Kovo 25 d. Maskvoje Kauno „Žalgirio" 
krepšininkai lemiamose vyrų krepšinio 
čempionato superfinalo rungtynėse nu
galėjo CASK karių komandą 93:83 (47:39). 
Rungtynės baigėsi 83:83. Per pratęsimą 
kauniečiai pelnė 10 taškų.

Žalgiriečiai trečią kartą iš eilės tapo 
Sovietų Sąjungos čempionais.

Laimei, kad A. Sabonis pasveiko, nes 
pirmose superfinalo rungtynėse Kaune, 
žaidžiant be jo, rusams buvo pralaimėta.

Antrąsias rungtynes Maskvoje, kovo 24 
d., jau žaidžiant Saboniui, žalgiriečiai lai
mėjo 70:67 (37:39).

DBLS METINIO SUVAŽIAVIMO

SVEIKINIMAI
1. D. Britanijos Lietuvių Sąjungos (DB 

LS) metinis suvažiavimas, atžymėdamas 
šios organizacijos 40 metų jubiliejų, svei
kina brolius ir seseris Tėvynėje ir išeivijo
je, linki ištvermės kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. D. Britanijos lietuviai tvirtai ti
ki, kad karaliaus Mindaugo prieš 735 me
tus sujungta ir per amžius gyvavusi Lie
tuvos valstybė, bet prieš 47 metus Krem
liaus pavergta, mūsų bendromis pastango
mis bus atstatyta.

2. DBLS suvažiavimas sveikina Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
(VLIKą) ir D. Britanijos lietuvių vardu 
pasižada remti jo darbus, siekiant atsta
tyti Lietuvos nepriklausomą valstybę.

3. DBLS suvažiavimas sveikina Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Centro Valdy
bą ir D. Britanijos lietuvių vardu pasiža
da remti jos ir PLB institucijų darbą lie
tuvių išeivijos ir visos tautos labui.

4. Suvažiavimas, išklausęs DBLS Cent
ro Valdybos pranešimų, dėkoja jai už at
liktus darbus ir linki sėkmės ateinančių 
metų veikloje.

5. DBLS suvažiavimas kviečia D. Brita
nijos lietuvius gausiai dalyvauti Šv. Sosto 
ruošiamose Lietuvos krikšto 600 metų ju
biliejaus iškilmėse Romoje ir Sielovados 
ruošiamame minėjime Londone.

6. DBLS suvažiavimas, išklausęs Rengi
mo Komiteto pranešimą, kviečia D. Brita
nijoje ir kituose kraštuose gyvenančius 
lietuvius gausiai dalyvauti liepos 26 — 
rugpjūčio 2 dienomis Londone rengiamo
je Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė
je.

7. Suvažiavimas, išklausęs D. Britanijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininko G. 
Jakimavičiaus pranešimą, prašo D. Brita
nijos lietuvių organizacijas ir paskirus lie
tuvius gausiai paremti D. Britanijos jau
nimo delegacijos išvyką j Australiją, daly
vauti ten vykstančiame PLJ VI-ajam 
Kongrese.

8. Suvažiavimas, išklausęs Tautos Fon
do Atstovybės ir Tautinės Paramos Fondo 
valdybos pranešimus, dėkoja D. Britani
jos lietuviams už ligšiolinę paramą ir pra
šo toliau remti patriotinę veiklą.

9. Suvažiavimas sveikina Lietuvos Dip
lomatinę Tarnybą ir nuoširdžiai linki jos 
darbams sėkmės.

VINCENTUI O*BRIEN, 
jo mylimai Motinai ’mirus, 

reiškiame giliausią užuojautą.
D. Britanijos 

Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdyba

DBLS Suvažiavimas, įvykęs 
Lietuvių Namuose Londone 

balandžio 4-5 d„ 

reiškia gilią užuojautą 
atstovui S. STARKAI 

dėl jo mylimos žmonos mirties.
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M. GORBAČIOVUI
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Vilniaus 

arkivyskupijos kunigų 
Pareiškimas

1987 m. Lietuvos tikintieji minės Lietu
vos Krikšto 600 metų jubiliejų. Pei' 600 
metų krikščioniškasis mokslas giliai įsi
šaknijo mūsų liaudyje. Tiek TSRS, tiek ir 
Lietuvos TSR Konstitucija garantuoja pi
liečiams sąžinės laisvę, tačiau dažnai kai 
kurių valdžios pareigūnų perdėtas uolu
mas, skleidžiant ateistinę pasaulėžiūrą, 
tas kostitucines garantijas paverčia nie
kais.

L Vilniaus Apaštalinis Administrato
rius vyskupas Julijonas Steponavičius jau 
daugiau kaip 25 metai, be jokio nusikalti
mo ir teismo, valdžios pareigūnų nušalin
tas nuo Vilniaus arkivyskupijos vyskupo 
pareigų ir laikomas toli nuo arkivyskupi
jos— Žagarėje. Prašome, kad vyskupui J. 
Steponavičiui būtų leista eiti savo parei
gas.

2. Vilniaus Katedra yra katalikiškos 
Lietuvos lopšys, o ši šventovė iš tikinčių
jų atimta, šventasis Kazimieras yra Lie
tuvos Globėjas, o jo vardo bažnyčia pa
versta ateizmo muziejumi. Klaipėdos Tai
kos Karalienės bažnyčia, pastatyta tikin
čiųjų aukomis, buvo iš jų atimta ir pavers
ta filharmonijos sale, o tuo tarpu tikintie
ji turi dusti mažoje bažnytėlėje. Klaipė
doje šiuo metu gyvena per 175.000 gy
ventojų, iš jų didelė dalis tikinčiųjų, ka
talikų. Prašome, kad būtų sugrąžintos 
atimtos bažnyčios ir leista statyti bažny
čias miestuose: N. Akmenėje, Elektrėnuo
se, Sniečkuje ir Vilniaus bei kitų didžių
jų miestų naujuosiuose mikrorajonuose.

3. Bažnyčios teisės kodeksas (kan. 
5281) įpareigoja parapijų klebonus moky
ti tikėjimo tiesų tikinčiųjų tėvų vaikus. 
Už šios esminės kunigiškos pareigos vyk
dymą, kunigai yra baudžiami piniginė
mis baudomis, įspėjimais, o netolimoje 
praeityje — net laisvės atėmimu. Prašo

me pakoreguoti religinių susivienijimų 
nuostatus taip, kad jie nesikirstų su Baž
nytinės teisės kunigams uždedamomis pa
reigomis bei kunigiška sąžine.

4. Dar nereti atvejai, kai tikintieji, 
ypač tarnautojai, o taip pat vaikai ir jau
nimas ateistiškai auklėjami gąsdinimu bei 
pajuoka, kitaip terorizuojami. Religingi 
vaikai verčiami stoti į ateistines organi
zacijas. Prašome, kad tokie perlenkimai 
nebūtų toleruojami ir tikintieji, ypač vai
kai, nebūtų terorizuojami už viešą ir uo
lų religijos praktikavimą.

5. Konstitucijoje skelbiamas valstybės 
atskyrimas nuo Bažnyčios ir Bažnyčios 
nuo valstybės principas. Tačiau valdžios 
pareigūnai kišasi grynai į kanoninę Baž
nyčios veiklą: vyskupijų Kunigų tarybų 
sudarymą, į kunigų skyrimą įvairioms pa
reigoms, ’į naujų vyskupų paskyrimą, net 
į pašaukimo pasirinkimą, trukdydami kai 
kuriems jaunuoliams įstoti į Kunigų se
minariją. Prašome, kad civilinė valdžia 
nesikištų į dvasiškių skyrimą bažnytinėms 
pareigoms, netrukdytų tinkamiems kuni
gystei kandidatams vienokiu ar kitokiu 
būdu pasiruošti ir būti kunigais.

6. Konstitucija garantuoja visų piliečių 
lygybę. Tai gražu. Ateistai per spaudą, 
radiją, televiziją, kiną skleidžia ateistinę 
pasaulėžiūrą, dažnai iškreiptai aiškinda
mi tikėjimo tiesas ir net šmeiždami Baž
nyčios atstovus. Gi tikintieji neprilei- 
džiami prie šių komunikacijos priemonių 
net ir tada, kai norėtų pasiteisinti ar ap
siginti nuo nepagrįstų priekaištų. Prašo
me suteikti tikintiesiems žodžio, spaudos, 
tikėjimo platinimo laisvę tokią, kokia nau
dojasi ateistai Lietuvoje.

7. Kai kunigai ar pasauliečiai kelia 
viešumon šias tikintiesiems daromas 
skriaudas bei mūsų gyvenime pasitaikan
čias negeroves, jie kaltinami tarybinės 
santvarkos šmeižimu ir už tai baudžiami. 
Taip, pavyzdžiui, pagal tarybinę spaudą, 
buvo kaltinami ir nuteistieji kunigai Al
fonsas Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius.

Kovo 25 d. Romoje, ilgai negalavusi, 
atsiskyrė su šiuo pasauliu žinoma lietu
vių visuomenės veikėja Vincenta Matu- 
laityitė-Lozoraitienė.

Gimusi 1894 m. liepos 19 d. Domeikuo- 
se, Vilkaviškio aipsk., tėvo tėviškėje, Vin
centa Matulaitytė pačioje jaunystėje 
persikėlė su tėvais gyventi į Petrapilį, 
kur jos tėvas Vincas Matulaitis dirbo 
Valstybės Kontrolėje. Jauna Vincenta 
mokėsi šv. Kotrynos gimnazijoje, kurią 
anuo laiku lankė daugiau lietuvaičių. 
Dar gimnazijoje būdama, ji susipažino su 
Lietuvos istorija ir mokėsi lietuvių kal
bos gramatikos. Baigusi 1914 m. gimna
ziją, ji lankė prancūzų kalbos kursus (Al
liance Francaise), kuriuos baigė 1917 m.

Jos tėvų namus Petrapilyje nuolat lan
kė tame mieste gyvenantys bei laikinai 
atvykę lietuviai. Todėl Vincenta turėjo 
progą pažibti daug tuometinių liet, vei
kėjų, rašytojų ir poetų.

1918 m. Petrapilyje įsigalėjus bolševi
kams, Vincenta Matulaitytė su savo mo
tina ir seserim Gražina grįžo į Lietuvą. 
Vilniuje ji įsijungė į Lietuvos nepriklau
somos valstybės kūrimo darbą, dirbo Lie
tuvos Taryboje ir tuo metu lietuvių me
nininkų suorganizuotame „centriniame 
komitete". Be to, mokytojavo O. Mašio
tienės įsteigtoje gimnazijoje. 1919 m. pa
baigoje persikėlusi su valdžios įstaigomis 
į Kauną, ji dirbo Finansų ministerijoje, 
o nuo 1921 m. — Užsienio reikalų minis-

Mat, jie kėlė girtavimo plitimo mūsų vi
suomenėje faktus. Prašome peržiūrėti nu
teistųjų kunigų bei tikinčiųjų pasaulie
čių bylas ir paleisti juos laisvėn.

Generalini sekretoriau, prašome jus, 
kaip Valstybės Vadovą, šias antikonsti
tucines negeroves pašalinti ir tikintie
siems daromas skriaudas atitaisyti.

Vilnius, 1986 m. birželio 13 d.
Pasirašė 56 Kunigai 
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terijos žinioje esančioje Eltos telegramų 
agentūroje.

1923 metais Vincenta Matulaitytė ište
kėjo už Stasio Lozoraičio ir abu išvažia
vo į Berlyną, kur vyras buvo paskirtas 
Lietuvos pasiuntinybės sekretorium. 1930 
metais vyras gavo paskyrimą į Lietuvos 
pasiuntinybę prie šventojo Sosto. Gyven
dama Romoje, Vincenta turėjo progos 
išklausyti pačios Marijos Montessori ve
damus jos sistemos pedagoginius kursus. 
Pirmininkavo jos iniciatyva 'įsteigtoje 
Lietuvių Draugijoje. 1933 metais grįžus į 
Lietuvą, nes Stasys Lozoraitis buvo pa
skirtas užsienio reikalų ministru, Vincen
ta įsijungė į visuomeninę veiklą Kaune. 
Ji dirbo Moterų Globos Komitete, rūpin
damasi vaikais našlaičiais. Buvo ilgametė 
Lietuvos Moterų Tarybos pirmininkė, 
daug rašė jos pačios įsteigtame laikrašty
je „Moteris ir pasaulis“ ir kituose Lietu
vos ir užsienio laikraščiuose. Dalyvavo 
tarptautiniuose moterų kongresuose: 1936 
m. Dubrovnike ir 1938 m. Edinburge, vi
sur keldama Lietuvos vardą. Rūpinosi 
jaunosios kartos auklėjimu, buvo liet, 
studenčių korporacijos „Virgines Baltien- 
ses“ globėja. 1939 metais drauge su vyru, 
kuris buvo paskirtas Lietuvos ministru ir 
įgaliotu pasiuntiniu Italijai, ir dviem 
sūnumis vėl turėjo palikti Lietuvą. Ta
čiau ir Romoje jai nestigo visuomeninio 
darbo.

Sovietams okupavus Lietuvą ir vėliau, 
o ypač pasibaigus II pasauliniam karui, 
Romoje atsirado daug lietuvių, buv. ka
rių ir tremtinių, kuriuos Vincenta Lozo
raitienė nuoširdžiai globojo, rūpinosi jau
nimu. Buvo išrinkta Lietuvių Draugijos 
Italijoje pirmininke. Jos iniciatyva Ro
moje buvo pradėtas leisti laikraštis „Lie
tuvių balsas“, kurio pirmuosius du nu
merius ji redagavo. Rūpinosi liet, trem
tinių šalpa, dirbdama Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Fondo Romos skyriuje. Iš-' 
vertė italų kalbon ir išleido J. Petruičio 
knygą „Kaip jie mus sušaudė“.

Velionė buvo didelė knygų mėgėja, 
vo surinkusi daug knygų, ypač 
teisių ir vaikų auklėjimo temomis. Ai£>( 
jimo teoiijas taikė pirmoje eilėje 
šeimoje, įkvėpdama patriotinius jaustu 
savo sūnums Stasiui ir Kaziui, IjL 
šiuo metu dirba Lietuvai svarbų d,,€. 
Net savo anūkę išmokė kalbėti lieti^ 
kai. Mėgo korespondenciją, todėl pal^u 
ryšius su labai plačiu ratu draugų 
sienyje ir Okupuotoje Lietuvoje. jj

Be aukščiau paminėto darbo spaujL 
Vincenta Lozoraitienė Kaune 1929 m.Lj 
vo įsteigusi žurnalą „Motina ir vaik^ 
kurį redagavo išltisus metus. Pedagįja 
niais ir moterų klausim,ais yra raj^ą 
daugelyje Lietuvos ir užsienio lietįa, 
laikraščių, įskaitant ir „Europos lietįa| 
Taip pat yra rašiusi Latvijos, Estija 
Jugoslavijos ir Italijos spaudoje. Po ),Įa; 
dalyvavo Romoje tarptautiniuose koųęe] 
suose: 1949 m. — šeimos, ir 1950 mįta 
vaikų globos. Abiem atvejais kongresįu: 
įteikė raštus apie šeimos ir vaikų paį^ 
okupuotoje Lietuvoje. |js,

Velionė buvo labai draugiška ir įa 
širdį moteris, Daugelis, kam teko p®os 
rio metais lankytis Lietuvos pasiuntįįo 
bėję, Romoje, patyrė jos malonų sveįpa, 
gumą ir niekad to neužmirš. Didžiai <jta 
sipelniusiai lietuvei mirus, visi kas |ga; 
pažinojo, pasakys: Tegul Jai bus leų^o 
svetingos Italijos žemelė. me

J. Vilčinskas jr 
------------------------------------------------------------Li(

JAV švietimo tarybos išleistą lal 
Tamulionytės lietuvių kalbos vadofev 
„Lietuviais norime ir būt“ (su prę y! 
iriais ir kasete) galima užsisakyti įate 
adresu: B.V. Krokys, 1124 Hedgerįne< 
La. Philadelphia, PA. 19115. US?0]'

Vadovėlis kietais viršeliais, tful 
spalvų, 30 pamokų, nemaža žinių F1®1 
gliškai apie Lietuvos istoriją. Ka|ab 
— 20 dol. Pratimams raštu knygelė”1“ 
3 dol. Kasetė — 15 dol. (3 vai. mįtas 
ka, giesmės, Lietuvos himnas). !ml)

GEDIMINAS SUKAS

KRUVINA VASARA
---------------------------------------------------------- APYSAKA-ROMANAS ------------------------------------

SKIRIU visiems lietuviams, kuriems pra
ėjusio karo audros paliko sunkiai išgydo
mas žaizdas;
o taip pat

Manio Motinai,
mano žmonai Karin,
mano sūnui įves
ir sesei Alinai;

skiriu ir Jaunajai lietuvių kartai, kuri 
turėjo laimės nepergyventi karo klaiku
mos ir kuriai nebuvo išplėštas pats gra
žiausias žiedas — jaunystė.

Tegu mano kūrinio eilutės primena tas 
audras ir tegu pabrėžia, jog ir lietuviai 
sudėjo nemažai aukų — kokiame bebūtų 
pavidale — ant bendro Žmonijos aukuro.

• •

VIETOJE ĮŽANGOS
Nežiūrint kai kurių autentiškų fak

tų, „Kruvina vasara“ nėra išsami au
toriaus biografija, chronologiškas pri
siminimų rinkinys. Kūrinyje stengiau
si meninėmis priemonėmis pabrėžti 
jauno žmogaus pergyvenimus, jo sva
jones, įsitikinimus, elgesį ir galu gale 
jo likimo kryptį, kurią nubrėžė ne jis 
pats, o karo audra.

Rašinyje atsispindi ne tik mano pa
ties pergyvenimai, bet ir draugų, gimi
nių, pažįstamų atpasakoti vaizdai. Ban
džiau juos supinti į vieną pasakojimą, 
į vienalytį turinį. Visi rašiny suminėti 
žmonės yra sutikti, su jais kalbėta, per
gyventa, vargta ar džiaugtasi. Jiems 
tik pakeisti jų vardai, būdai, luomai 
ar profesijos. Daugelyje kūrinio vietų 
įvykiai perkelti iš vieno geografinio 
taško į kitų, iš vienos aplinkos į dau
gelį kitų ir atvirkščiai.

Štai kodėl mano „Kruviną vasarą“ 
pavadinau apysaka-romanu. Jai pasi
rinkau pirmojo asmens formą, bet ne 
todėl, kad skaitytojas būtinai tikėtų 
pergyvenimų tikrumu. Ši forma, ma
no nuomone, padeda rašančiam giliau 
įsijausti į aprašomų asmenų psicholo
gijų, leidžia jam pačiam „apčiuopia
mai* pergyventi jų elgesio pasekmes.

Pagrindinis apysakos-romano veikė
jas Tomas — nėra teigiamas herojus. 
Jame ir herojiškumo labai maža. Ta
čiau, jei žmonių tarpe visi būtų tik di
dvyriai, tai vargu ar bereikėtų kalbėti 
apie pergyvenimus, įvykius, likimų. 
Mes tiesiog netektume paprasto žmo
gaus, žmogaus su visa jo jėga ir viso
mis silpnybėmis, bruožų.

Simboliškai Tomas, kur jis bebūtų 

ir ką beveiktų, žingsniuoja į nežinią, 
kaip į nežinią karo buvo nublokšta ir 
visa nedidelė lietuvių tauta. Nežiūrint 
visų lietuvių pastangų, susitaikyti su 
primestu likimu ir kokiu nors būdu ka
ro pasekmes pakeisti savo naudai nu
ėjo niekais. Niekais nueina ir Tomo 
pastangos nuveikti ką nors didvyriš
ko, įžymaus, būti kitų priekyje. Ta
čiau nežiūrint savos jaunystės, nepa- 
tirties ir galbūt net nesugebėjimų, jis 
bando likti pilnakraujų žmogumi.

Apysakoje-romane yra keletas ero
tinių scenų ar aprašymų. Juos pavar
tojau ne tam, kad „pasaldint“ mano 
kūrynėlį, bet tam, kad giliau pabrėž
čiau bet kokio karo pasekmes — ne 
tik sunaikinimą, gaisrus, prievartą, 
bet ir dorovinį pašlijimą.

Galbūt kai kuriam moralistui at
rodys, jog tokios scenos nereikalingos. 
Tačiau nepamirškime, kad ir tos sce
nos, tokia ar kitokia forma, yra žmo
gaus gyvenimo dalimi. Tad kodėl jas 
nutylėti?

Galbūt vieni mano skaitytojai pri
tars Tomui, jo draugams bei pažįsta
miems, o kiti pasmerks juos. Bet jei 
kiekvienas skaitytojas tuose asmenyse 
ir jų elgesyje suras bent truputį pana
šumo į save patį — tai mano darbas 
nebuvo veltui.

Jei kiekvienas, skaitydamas mano 
eilutes, kai kada juoksis, kai kada su
simąstys, kai kada prisimins savo pa
ties gyvenimų ar slapta nubrauks aša
rų — tai ir bus pats geriausias atlygi
nimas man, apysakos-romano auto
riui. 

Džiaugsmus ir nuoskaudas 
Ištyriau iki galo. 
Buvau viršūnėse, 
Buvau pačiam dugne. 
Bet ir dabar, 
Kai smilkiniai jau bąla, 
Jaunystės aistros 
Degina mane.

A.J.
I

Atmerkiau akis.
Pro langą įkyriai skverbėsi dienos 

šviesa. Miegota mano ilgai. Veik pa
ryčiui grįžau namo iš išgertuvių kaž
kokiame „Neries“ restorano užkam
pyje, kuris buvo skirtas „privatiems 
direktoriaus svečiams“. Kokie ten sve

čiai... Aš ir mano draugai buvome čia 
geri pažįstami. Mes jau ne kartą links
minomės tuose kiek apleistuose, tačiau 
vis dar ištaikinguose namuose.

Dar ir dabar matau įkaitusį direk
toriaus veidą, jo kiek palinkusią nu
garą, žvalias, vis kiek į šalį žvelgian
čias akis. Ir jo nuolankią, vergišką 
šypseną.

— O, jaunieji ponai vėl čia... Na 
bus linksma, bus linksma... Aš taip 
ir nesupratau, ar jis juokėsi, ar tik 
taip netašytai pasakė komplimentų 
mūsų gaujai.

Mano galva plyšta pusiau.
Kad juos kipšai tuos draugus ir bi

čiulius! Net neprisimenu, ką mes pen
kiese gėrėme: pigų vokišką likerį ar 
karčių, lietuviškame kaime išvarytą 
naminę?

Bet kam gi kvaršinti galvą? Jo,e 
ir taip jau dūzgė tūkstančiai bičių, ka
leno genys, riaumojo jaučiai...

Praėjo visas pusvalandis, kol aš 
pradėjau susivokti aplinkoje, štai pil
kos mano kambario sienos, štai švie
sus langas. O už jo, už skaidraus sti
klo — didelis gabalas mėlyno dan
gaus.

Pavasario sekmadienis... Kažkur 
tolumoje girdėti tai skardūs, tai pri
slopinti bažnyčių varpai. Tarytum 
švelni, švelni melodija.

Kambaryje tylu. Tik tie varpai dar 
primena gyvenimą už mano sienų. O 
gyvenimas, kai prasiblaivai ir atsikra
tai to melagingo dvasios pakilimo, ku
rį iššaukia alkoholis, ne toks jau pa
prastas ir lengvas.

Buvo 194... metų pavasaris. Ma
no žemėje šeimininkavo hitlerinės Vo
kietijos pareigūnai, žalsvai mundu- 
ruoti kariuomenės daliniai, SS jungi
nių kariai, Gestapo agentai ir gaulei
teriai.

Kurį laiką daugelis iš mūsų buvo 
patenkinti tuo likimu, kuris į mūsų 
žemę atbloškė tuos naujus valdovus. 
Tačiau vokiečių sukurtas Ostland bu
vo ne kas kita, kaip griežtai organi
zuota reicho kolonija Europos rytuo
se. Mūsų neištiko žydų likimas, mu
myse matyti buvo nemaža arijų krau
jo, bet Ostland vyriausybė buvo nu
sprendusi, jog galvoti turėtų vokie
čiai, o dirbti — lietuviai. Dirbti, ver
giškai lenkti nugarą ir dėkoti už „iš
vadavimą“.

Negalima sakyti, kad mes nesisten- Į 

gėme būti jiems palankūs ir paklusnūs, 
tačiau hitlerinė Vokietija neatnešė į 
mūsų žemę tikros draugystės, nuošir
dumo. Ji net nesistengė būti mūsų „iš
vaduotoju“. Atvirkščiai, visur ieško
dama naudos tik sau, ji grobuoniškai 
išnaudojo užimtuosius kraštus ir ma
žųjų tautų tarpe matė tik pigią darbo 
jėgą-

Neramūs, įtempti laikai buvo pas 
mus. Mes vis kažko laukėme, netvir
tomis kojomis vaikštinėjome savąja 
žeme ir vis nenorėjome tikėti, jog mū
sų likimas jau buvo išspręstas. Mūsų 
žmonės įprato gyventi tik šia diena, 
šia valanda, šia akimirka. Niekas ne
sidomėjo rytdiena, o jei ir domėjosi, 
tai tučtuojau stengėsi nustumti tas 
mintis kaip galima toliau iš savo są
monės.

Mes vertėme vokiškas daineles į 
lietuvių kalbą, dainavome jas iš šir
dies — jų ir melodijos buvo gražios 
ir žodžiai apgaulingai širdingi — ir 
nieko negalvodami laukėme rytojaus. 
Vieni iš mūsų spekuliavo kaime iš
varyta degtine, kiti — muilo akmeniu, 
o dar kiti maisto kortelėmis ar ištiso
mis prekių paskyromis. Atrodė gyve
nimas buvo lengvas, nerūpestingas. 
Ne visi žinojome, kad rytojus buvo 
nebe už kalnų. Kruvinas, ašaromis 
persunktas rytojus...

Iš draugų girdėjau, jog kažkur slap
tai organizavosi nauja Lietuvos vy
riausybė, kad kokio tai generolo pa
stangomis kuriama nauja armija kraš
tui ginti.

Karas nesibaigė Raudonosios armi
jos pralaimėjimu. Atvirkščiai, ji žy
giavo į vakarus vis labiau stumdama 
atgal vokiškuosius dalinius. Kažkas 
slaptai platino atsišaukimus, kuriuose 
buvo kalbama apie tai, jog atėjęs lai
kas kovoti už krašto laisvę... Nerū
pestingų ir iki šiol patenkintų žmonių 
akyse staiga atsirado baimės žiburė
liai, kurie tarytum klausė: kas gi bus? 
Paslapčiomis į palto ar švarko kišenę 
įkišti popieriaus lapeliai niekam ne
perteikė recepto, kaip atsikratyti tos 
baimės. Jie tiktai bandė nušviesti niū
rią, neaiškią padėtį.

Atsišaukimai... Apie kažkokius at
sišaukimus kalbėjome ir vakar prie 
stiklelio. Brrr... Vos išsikrapščiau iš 
lovos ir netvirtomis kojomis priėjau 
prie lango. Ant palangės stovintis se
nas, didelis žadintuvas, net su dviem 
labai techniškai atrodančiais varpe
liais, rodė lygiai dvylika valandų. 
Miegojau net iki pietų...

Ir tik dabar, išsiblaivius, su visu

Bus.
ryškumu vėl prisiminiau paskutinių 
sius įvykius. Mūsų universitetas biima 
uždarytas. Jame buvo nemaža jaiį c 
lietuvių, studijavusių mediciną, littfora 
turą, kalbas. Vienu rankos mostefeiv. 
mu daugybė jaunimo staiga tapofjtol 
bereikalingi, jiems buvo atimta jų a|m« 
tis, atimtas bet koks ryžtas tapti nitric 
dingais inteligentais. Jauni žmofe 1 
neturį nuolatinio, svarbaus darltaii 
okupacinės valdžios buvo mielai nįj. 
bilizuojami darbui Vokietijos reiciir i 
gilumoje. ivin

Studentai, kilę iš kaimo, stengiu 
kaip galima greičiau palikti Kaunąiv®’ 
grįžti į tėvų prieglobstį. Kiti gi kail® ° 
ligiškai ieškojo darbo, nes sėdėti ? uo 
dėjus rankas buvo pavojinga. Mieįvl4 
vis dažnėjo žmonių gaudynės. Po imei 
no seanso, po teatro spektaklio iter< 
plūstanti žmonių minia buvo tikriiTa1' 
ma. Asmenys, neturį pasų, pažymį u' 
mų ar kitokių dokumentų, čia pati', 
vo pakraunami į sunkvežimius. A?lr * 
jų likimą labai dažnai nebetekdavo?va ! 
girsti.

Man, buvusiam medicinos stud® 
dentui, irgi buvo neprotinga sėdi 
Kaune. Bet aš mėgau didmiestį ir l| p 
tėvas dar siuntė šiek tiek pinigų, »nės 
sinorėjo palikti aplinkos, kur pra^kar 
go daug gražių, jaunų dienų, kur bu|ppii£ 
svajota ir tikėtasi... rov

Atskleidžiau baltas užuolaidėles Idant 
prispaudžiau nosį prie stiklo. Gal*vie- 
je ramu, ji taikingai apšviesta pirmesni 
pavasario saulės spindulių. Tačiau nai 
stiklo dar gana šaltoka, iš rytų pučir 
tis vėjas nemaloniai skverbiasi pro bį na» 
gai uždaromą langą. T

j me
Susiieškojau savo apsiaustų ir n 

kur nesuradęs šliurių, kad jas kur i bet 
las, basas nužingsniavau į ponios š f-ar 
gerienės virtuvę. Kažkada ji buvo bėjC 
tekėjusi už Lietuvos vokiečio, kiBvėje 
mirdamas paliko jai namus. Ne kaiUų 
kokius, tačiau keletą kambarių ji į K 
Įėjo išnuomoti ir tokiu būdu užsidit mur 
ti pragyvenimų. Tačiau šiuo metu [ įįja 
grindiniu jos uždarbiu buvo ne nud Euri 
pinigiai, o apsukri prekyba cigare! ^im 
mis. Kaimynai plepėjo, jog ponia Jug( 
kitokiu būdu įsigydavo pinigų. Pasį_ ( 
dažnai lankėsi Wehrmacht*o kariu! N. 
kai. Vieni šnekėjo, kad karininiį m<ąn 
buvo mirusio vyro giminiečiai nn^, 
našlei mielai parūpindavo tuo me siai 
retų prekių: cukraus, tabako, šokos 
do. Kiti tiesiog tvirtino, kad ponia ■ chor 
cigaretes ir konservus mielai siūlai men 
pati save... į Din,

j žalei 

(Bus daugiau) ; tą)
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PATIKSLINIMAI
SOVIETINIS ATEIZMAS STUMIA

straipsnis 
neatskiria- 
d. „Tieso-

Prof. Broniaus Genzelio 
,,Lietuvių kultūra ii- ateizmas 
mi", paskelbtas š.m. sausio 21 
je“, reikalingas bent kelių būtinų patiks
linimų. Gerbdami kiekvieno žmogaus pil
nutinę laisvę, gerbiame ir jo pasaulėžiū
rą, kokia ji bebūtų, su sąlyga tačiau, kad 
ji būtų laisvai pasirinkta. Vis prisimenu 
pokaiio pirmosios septynių Lietuvos „ka
talikų“ grupės apsilankymą Romoje 1958 
m. vasario 3 d. ir gana liūdnai pasibaigu
sią jų „Universo" viešbutyje sekančią die- 
iną surengtą spaudos konferenciją. Dele
gacija, vadovaujama Martinaičio, prisis
tatė stropioje sovietų ambasados poli- 
trukų priežiūroje ir prabilo rusiškai. Jau 
tas faktas, kad Lietuvos „katalikai" pri
versti kalbėti rusiškai, neigiamai nuteikė 
italų žurnalistus. Prie to dar prisidėjo 
ruso vertėjo labai menkas italų kalbos 
mokėjimas. Bet įvadinė konferencijos da
lis, kurioje „katalikų" delegacija, pra
kaituodama, ketino pavaizduoti „religi
jos laisvę“ Lietuvoje, šiaip taip praslin
ko, Prie visuotinio Lietuvos „katalikų" 
pasimetimo ir sumišimo buvo prieita, kai 
italų žurnalistai pradėjo duoti klausimus. 
Šalia manęs sėdėjęs liberalų laikraščio 
korespondentas pareiškė: „Mes irgi esa
me už Bažnyčios atskyrimą nuo valstybės 
ir mokyklos nuo Bažnyčios. Bet ar dabar 
Lietuvos mokyklose yra paliekama pilna 
laisvė vaikui formuoti savo pasaulėžiūrą, 
tėvų kontrolėje, ar vietoje pašalintos ti
kybos buvo prievarta įbruktas sovietinis 
ateizmas?" Lietuvos „katalikai", aišku, 
nedrįso paneigti visiems žinomo primes
tojo sovietinio ateizmo fakto, ir jiems 
žurnalistas atrėžė, kad net fašistai taip 
neprievartavo vaikų. Visai suglumę ir 
labai mažai informuoti pasirodė Lietuvos 
.katalikai“ ir atsakymuose apie uždary
tas bažnyčias, vienuolynus, kunigų se
minarijas, apie nubaustus kunigus, apie 
tikinčiųjų persekiojimą, apie valdžios 
grubų kišimąsi į Bažnyčios vidaus reika- 

baisią prievar- 
sovietinis reži- 

lūs, trumpai kalbant, apie 
tą ir smurtą, kurių dėka 
mas laikosi Lietuvoje.

0 kaip tik čia ir slypi neišmatuojama 
praraja tarp sovietinio ateizmo, kuris yra 
tik vienas iš Rusijos imperialistinės ir 
žolonijinės politikos Lietuvoje instru
mentų, ir švietėjiškos, liberalinės bei pa
triotinės lietuvių laisvamanybės, ginusios 
iš visų jėgų visų lietuvių, jų tarpe ir ka
talikų, pažeidžiamas teises. S. Daukanto,
J. Šliūpo, V. Kudirkos, J. Basanavičiaus 
ir kitų laisvamanišk’umas iš tiesų buvo 
tvirtai atsirėmęs į senąją lietuvių kultū
rą ir jo tikslas buvo lietuvių tautos lais
vė, jos kultūrinis savarankiškumas ir 
ekonominė gerovė. Sovietinis ateizmas 
tuo tarpu yra ne tik visai svetimas lietu
vių tautai, bet ir nesuderinamai bei dia
metraliai priešingas jos gyvybiniams in
teresams, nes atlieka maždaug tokį pat 
vaidmenį, koks carinės okupacijos laikais 
buvo patikėtas pravoslavybei.

Greičiausiai nerasime nieko kilnesnio 
ir gražesnio už V. Kudirkos parašytąjį 
valstybės himną „Lietuva, tėvyne mūsų".

SPORTINIS GYVENIMAS
Pirmos tarpvalstybinės futbolo rungty

nės įvyko Tel Avive tarp Izraelio ir Va
karų Vokietijos rinktinių. Susitikimą 
prie stipraus lietaus ir apie 15 tūkst. žiū
rovų laimėjo vokiečiai pasekme 2:0. Gro
jant Vakarų Vokietijos himną, tribūnose 
vieštatavo tyla, nesigirdėjo jokių prie
šingų šūkių ar švilpimų, kas labai daž
nai pasitaiko kitose Europos futbolo 
aikštėse. Tiesa, aukšti Izraelio pareigū
nai į garbės ložę atvyko tik po himno...

Treneris F. Bekenbaueris pasikalbėji
me su televizijos komentatorium pareiš
kė, kad Izraelyje jie nejautė ii’ nematė 
bet kdkio neapykantos ženklo vokie
čiams. Izraelitai gatvėse, viešbutyje ste
bėjo naują Vokietijos kartą, dažnai gat
vėje prakalbindami žaidėjus gera vokie
čių kalba.

Kitų futbolo susitikimų pasekmės: Ru
munija — Albanija 5:1, Olandija — Grai
kija 1:1 (abi kvalifikacinės rungtynės 
Europos pirmenybėms). Draugiški susiti
kimai: Turkija —- Rytų Vokietija 3:1 (!), 
Jugoslavija — Austrija 4:0, Šveicarija 
— Čekoslovakija 1:2.

Nuo balandžio men. 17 d. iki gegužės 
mėn. 3 d. Austrijos sostinėje vyks pasau
linės ledo ritulio pirmenybės. Greičiau
siai meisterio vardą ir šiemet iškovos 
SS-gos rinktinė, kuri, treniruojama Ti- 
chonovo, yra labai gerai pasiruošusi pir
menybėms. Tai 'įrodė CASK ir Maskvos 
Dinamo žaidėjai (tų dviejų komandų 
žaidėjai sudaro SS-gos pagrindinį sąsta
tą) rungtynėse Kanadoje, įveikdami NHL

JUOZAS GAILIUS

LIETUVIŲ TAUTĄ Į PRAŽŪTI
Jame išreikštas siektinas tautos gerovės 
ir garbės idealas, einant vien dorybės ta
kais ir ugdant tėvynės meilę. Skatinimas 
dirbti Lietuvos naudai ir žmonių gėry
bei, bei linkėjimas, kad šviesa ir tiesa 
mūs žingsnius lydėti! yra tauri humanis
tinių švietėjų idealų sintezė. Jame nėra 
nė vieno pikto žodelio kitų tautų atžvil
giu. Nėra nė Dievo vardo,. Ir bent tai tu
rėjo paskatinti dabartinius Lietuvos 
ateistus ryžtingai ginti šį Kudirkos kūri
nį. Bet kaip jis buvo nepakenčiamas ca
ro žandarams, kurie, lyg patamsių gai
valai, įsakė nakties metu iš Kudirkos ant
kapio iškirsti jo himno žodžius, taip ir 
dabartiniai Lietuvos okupantai pirma ji 
pavertė „Tautine giesme", o paskui visai 
uždraudė, nes kilnios jame išdėstytos 
mintys jiems akis svilino.

J. Šliūpas per visą savo gyvenimą pa
sižymėjo nepalaužiama ir nuolatine ko
va prieš Lietuvos pavergėjus, prieš lietu
vio nutautintojus, prie kunigijos unijines 
pastangas. Niujorke jis telkė vietos lie
tuvius, padėjo jiems steigti parapiją, su 
j ii atstovais vyko pas vietos vyskupą. So
vietinio ateizmo apaštalai Lietuvoje tuo 
tarpu su neapsakomu lengvapėdiškumu, 
kaip visuomet nusistatę aklai tenkinti 
kiekvieną, kad ir kvailiausią, rusiškojo 
okupanto užgaidą, pasiskubino uždaryti 
Vilniaus katedrą. Jiems visai nesvarbu, 
kad ji nėra tik paprastas mūsų dienų kul
to pastatas, o, kaip jau buvo anksčiau 
spėjama ir kaip dabar dokumentuotai N. 
Kitkauskas, A. Lisanka ir S. Lasavickas 
„Kultūros Baruose“ įrodė, yra ir Mindau
go laikų katedra, ir mūrinė Perkūno 
šventykla ir pagaliau pagrindinis pago
niškosios Lietuvos religinis centras. Ir 
kaip tokia, ji tik paskutinioji visoje Lie
tuvoje galėjo būti uždaryta.

Norėtųsi taip pat Lietuvos ateistų pa
klausti, kodėl vienintelė Latvijos kunigų 
seminarija yra Rygoje, o Lietuvos — 
Kaune, o ne sostinėje Vilniuje? Bjauru 
darosi skaitant apie jų vykdomą mažų 
vaikų terorizavimą, apie siautėjimą prieš 
vargšus ir beteisius kunigus. Bet kur iš 
tikrųjų jie būtų turėję parodyti savo „ga
lią“, nustatydami, pavyzdžiui, kad ir 
Lietuvos kunigų seminarija turi būti 
sostinėje Vilniuje, o ne Kaune, ten, at
rodo, išgaravo visas jų „narsumas“.

Šaipotės, kad „lenkų reakcinei emigra
cijai Vakaruose neatimamos viltys Vilnių 
susigrąžinti“. Bet ištremdami Vilniaus 
arkivyskupijos Apaštalinį Administrato
rių, vyskupą Julijoną Steponavičių, Jūs 
suteikėte tikrai neįkainojamą paslaugą 
ir rusams ir lenkams, kurių antilietu
viški kėslai bemaž visuomet sutampa.

Ir galop argi nejaučiat, kad Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero bažnyčios paverti
mas ateizmo muziejumi yra šlykštus ru
sų pasityčiojimas iš visos lietuvių tautos, 
taigi ir iš Jūsų? Tad jei dar turit bent 
trupinėli tautinės savigarbos ir nesat vi
siški okupanto pastumdėliai, danginki! 
kur nors kitur tą „muziejų“.

Nežinau, Profesoriau, ar Jums bus leis
ta paskaityti šį mano atsiliepimą į Jūsų 

rinktinę 5:3 ir pralaimėdami pirmame su
sitikime 4:3. Sovietai treniruotėms at
vyksta į Vakarų Vokietiją, kur sužais 
eilę draugiškų rungtynių.

Iš Lietuvos sportinio gyvenimo — pir
miausiai krepšinis. Deja, liūdnos naujie
nos, kadangi, be Arvydo Sabonio, Kauno 
Žalgiris žaidžia silpnokai. Kada geriau
sias Europos krepšininkas pasveiks — 
sunku dar šiandieną pasakyti. Arvydas, 
žaisdamas Argentinoje, sunkiai sužeidė 
koją. Ji buvo gydomu, tačiau žaisdamas 
SS-gos pirmenybių rungtynėse padėtį pa
blogino. Arvydas turėjo atsigulti į Mas
kvos ligoninę, šiuo metu jūs perkeltas 'į 
Kauną. Paskutinėse žiniose, kauniečiai 
pralaimėjo gruzinams 80:87, tačiau įveikė 
Rygos VEF 115:87. Tuo tarpu įsižaidė 
Vilniaus Statyba. Sostinės krepšininkai 
laimėjo prieš Minską 88:68 ir 90:78. Po 
šių rungtynių, iš 12 aukštosios lygos ko
mandų, Vilnius užima 9-tą vietą.

Pradėtas ir futbolo sezonas. Vilniaus 
Žalgiris žaidė dvejas rungtynes Maskvo
je, pralaimėdamas vietos Dinamo 0:1 ir 
sužaisdamas lygiomis su Maškvos CASK 
2.2. Rungtynes stebėjo 15 tūkst žiūrovų.

Pabaltijo studentų slidinėjimo varžy
bos buvo surengtos Latvijoje. 10 km 
lenktynėse nugalėjo šiaulietė V. Vaičiony- 
tė, vyrų 20 km — kaunietis R. Šinkūnas 
buvo šeštas, o estafetės 3x5 km varžybo
se taip pat pirmą vietą laimėjo lietuvai
tės. Komandiniai pergalė atiteko Estijai, 
prieš Latviją ir Lietuvą.

K.B. 

straipsnį ir ar galėsite pasisakyti čia iš
keltais klausimais. Kiekvienu atveju ma
nau, kad ir Jūs sutiksit su manim, jog 
tarp švietėjiškos ir patriotinės lietuvių 
laisvamanybės ir sovietinio ateizmo nė
ra ir negali būti nieko bendro. Ir užtat 
negražu ir nekorektiška panaudoti taurių 
lietuvių patriotų pavardes, bandant 
dangstyti ir teisinti žiauriąją sovietinės 
Rusijos okupaciją Lietuvoje.

PAGERBI AS B. GAJAUSKAS
Lietuvių Jaunimas Čikagoje specialia 

vakarone pagerbė sąžinės belaisvį Balį 
Gajauską, atžymint jo 61-jį gimtadienį, 
kuris suėjo vasario 24 d. Vakaronę su
rengė Amerikos lietuvių jaunimo sąjun
gos įsteigtas Balio Gajausko išlaisvinimo 
komitetas, užsibrėžęs tikslą supažindinti 
lietuvių jaunimą su sąžinės kaliniais, 
jiems išreikšti solidarumą, apie kalinių 
padėtį informuoti kitataučius, tuo tiks
lu užmezgiant ryšius su belaisvių reika
lais besirūpinančiomis organizacijomis, 
politiniais veikėjais ir spauda. Balio Ga
jausko komiteto įsteigimu Jaunimo są
junga taip pat siekia įjungti jaunąją kar
tą į lietuvių politinę veiklą.

Čikagoje surengtoje vakaronėje jauni
mo atstovai supažindino savo bendraam
žius su Balio Gajausko asmenybe ir jo 
patirtomis kančiomis dėl pasišventimo 
aukštiesiems žmogiškiems ir tautiniams 
idealams. Buvo pademonstruotos dvi Lie
tuvių Informacijos Centro pagamintos 
vaizdajuostės: viena apie disidentinį ju
dėjimą Lietuvoje, kita apie religinę pa
dėtį Lietuvoje. Jaunimas ir svečiai va
karonės metu pasirašė individualias svei
kinimų ir linkėjimų korteles Baliui Ga
jauskui, išreiškiant pagarbą, solidarumą 
ir meilę tauriajam tautos ir žmogaus gy
nėjui. Buvo apžvelgti Balio Gajausko ko
miteto tolimesni planai rūpinantis sąži
nės kalinių reikalais. Vakaronė buvo už
baigta progai pritaikyta menine progra
ma.

BRANDUOLINĖ NELAIMĖ ESTIJOJE?
Vakaruose pasklido spėliojimai apie 

Estijoje įvykusią branduolinę nelaimę. 
Kaip praneša užsienio laikraščiai, nelai
mė įvykusi Keila Joa, prie suomių įlan
kos, sovietų karinėje bazėje, kurioje yra 
išdėstytos prieš Švediją nukreiptos vidu
tinio nuotolio branduolinės raketos. Ba
zės apylinkių gyventojai praėjusią savai
tę pastebėjo ir didžiai nustebo, kad nak
ties metu visi be išimties bazėje tarnau
jantys sovietų kariai buvo staiga evakuo
ti, nepaliekant net sargybos. Drauge su 
kariais dingo ir civilinis personalas. Tuo 
pačiu metu laukuose pradėjo kristi avys. 
Buvo konstatuota, kad avys krito ypač 
prie vandens šaltinių, o tai leidžia many
ti, kad šaltiniai yra apnuodyti radioakty
via medžiaga. Oficialūs sovietų šaltiniai 
nieko nepranešė, kad nelaimė įvykusi ir 
neatsako į gyventojų paklausimus.

Valdiškoji cenzūra draudžia spaudai 
skelbti bet kokius pranešimus apie gali
mai įvykusią branduolinę avariją Estijo
je. Susirūpinimas jaučiamas ne tik Esti
joje, bet ir Skandinavijos kraštuose.

Illllllllllllllllllllllllllllliuillllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllt

SKAMBĖKIT, GIESMĖS

Vasario 16 gimnazijai paremti yra 
„Skudučio“ įrašyta religinių giesmių, 
choro ir solo himnų plokštelė, kuri 
gaunama Lietuvių Namuose, Londo
ne. Plokštelės kaina 7 sv.

Ilgo grojimo plokštelėje įrašyta 13 
giesmių ir himnų. Jų tarpe Maironio 
„Neapleiski mūsų, Motinėle“ ir „Mari
ja Marija, skaisčiausia lelija“.

Plokštelėn giesmes ir himnus įrašė 
N. Paltinienė, R. Daunoras, K. Sen
kus, B. Gailiūtė-Spies, N. Blair ir Va
sario 16 gimnazijos choras. Pianinu ir 
vargonais akompanuoja V. Vasiliū
nas ir kiti.
.llllllllllllllinillllllllllHIIIIIIIHIIIIIIIUUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlUIIIIU

34EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ_________
SOJDUŲ SAVAITĖ I

Kai kurie iš atvažiuojančių į Studi
jų Savaitę teiraujasi, ar negalėtų at
važiuoti anksčiau, arba pasilikti po 
Studijų Savaitės. Deja, pačiame kole
dže to nebus galima padaryti, bet mes 
patartume užsisakyti atostogas netoli 
Londono esančioje gražioje Lietuvių 
Sodyboje, kur pilnas pragyvenimas 
vienam asmeniui vienai dienai kainuo
ja 25 svarai. Pagal dabartinį kursų iš
eitų 40 US dolerių arba 71 vokiška 
markė.

Sodyba yra gražioje apylinkėje, api
ma 23 ha žemės, yra ežeras, maudy
mosi baseinas, upelis, o viduje salė, 
valgykla, du barai, televizijos kam
barys ir kt.

Studijų Savaitės Komitetas mėgins 
pasirūpinti transportu tarp Sodybos ir 
Studijų Savaitės vietovės, jei bus rei
kalo.

Atostogų Lietuvių Sodyboje reikalu 
rašyti: Lithuanian House Ltd., Lithu
anian House, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT. Tel. 01-727 2470.

Studijų Savaitės Komitetas

PASIŪLYMAS DĖL ETNINIŲ 
MAŽUMŲ

Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje Vienoje, Kanada ir kai ku
rie kiti Vakarų kraštai pateikė pasiūly
mą dėl etninių mažumų teisių apsaugoji
mo. Atkreipus dėmesį, kad daug kur et
ninių mažumų teisės tebėra pažeidžia
mos, dokumente Helsinkio baigiamąjį ak
tą pasirašiusios valstybės yra raginamos 
susilaikyti nuo bet kurių veiksmų, diskri
minuojančių jų teritorijose gyvenančias 
etnines mažumas ir įstatyminiai užtikrin
ti etninėms mažumoms jiems priklausan
čias pagrindines teises.

SOVIETUOSE NEMOKA RUSŲ 
KALBOS

Šveicarijos laikraštis NEUE ZUER- 
CHER ZEITUNG paskelbė žinią iš Mas
kvos „Pravdos“ (11.13), kuri sako, jog 
Sov. Sąjungoje 45 milijonai gyventojų ne
moka rusų kalbos. Tie gyventojai sudaro 
trečdalį nerusų tautybės sovietų piliečių.

Kremlius reikalauja, kad rusų kalbos 
mokymas mokyklose būtų pagerintas ir 
kad neslaviškose respublikose būtų griež
čiau kovojama prieš nacionalistines nuo
taikas. „Pravdai" nepatinka, kad tose 
respublikose mokymas vyksta gimtąja 
kalba, ir sako, kad bet kurio rajono „izo
liavimasis“ kliudo vadovaujamų kadrų 
„tarprajoniniam pasikeitimui".

Tuo straipsniu, matomai, norima pa
teisinti ruso paskyrimą Kazakstano kom
partijos C K. pirmuoju sekretorium. Kaip

Sliaitytoju taigai
PRIEKAIŠTAUJA ISTORIKAMS

Užsienio lietuvių spaudoje daug kartų 
rašyta apie kai kurių istorikų neigiamą 
požiūrį į lietuvių tautos istoriją, daug 
teigiamumų nutylint, daug neigiamumų 
išfkeliant. Bloga, kad taip daro net kai 
kurie svarų vardą turintieji, tuo juo la
biau kenkiantieji lietuviškai istorijai. 
TokK| raštų pilna svarbiose užsienio lie
tuvių išleistose knygose, kurių duomeni
mis tebesivadovauja mokytojai, mokiniai, 
rašantieji.

Vilniuje leidžiamas lailkraštis „Litera
tūra ir Menas" nr. 10(2103), 1987 kovo 7 
d., paskelbė istoriko Juozo Jurginio 
straipsnį „Pažiūros į tautos praeitį“, ku
riame yra neįprastų dėstymų. Citata:

„Lietuvių senąją religiją tyrė J. Jaro
ševičius, J. Lelevelis, apie ją rinko me
džiagą ir ją nagrinėjo J. Kraševskis, E. 
Tiškevičius, A. Kirkoras, ja domėjosi D. 
Poška, S. Stanevičius, S. Daukantas, M. 
Valančius ir „kiek vėliau tais klausimais 
domėjosi J. Basanavičius". „Visi minė
tieji tyrinėtojai įrodę, kad lietuviai tu
rėjo turtingą mitologiją ir įdomią religi
ją, artimą indų, graikų, romėnų ir kt. 
tautoms. Tačiau XIX a. pabaigoje, sti
prėjant nacionaliniam judėjimui, kai ku
riems tyrinėtojams visa tai nepatiko, ir 
jie siekė nepagrįstai paneigti ankstesnes 
išvadas“. Tokie nevidonai buvo A. Briuk- 
neris (Berlyno universiteto profesorius) 
ir A. Mežinskis (Varšuvos universiteto 
profesorius), jie „stengėsi lietuvius pa
rodyti kailp atsilikusius, nepažinusius jo
kių dievų ir jų stabų, o garbinusius tik 
gamtą". Jų pažiūras nekritiškai perėmė 
buržuazinės Lietuvos istorikai P. Klimas, 
Z. Ivinskis ir kiti, o jais pasekė kai ku
rie tarybiniai autoriai, nors įrodyta (V. 
Ivanovo, V. Toporovo, R. Rybakovo ir

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOTE, KAD:

— Kavos milteliai, angliškai „In
stant coffee*, tai ne moderniųjų laikų 
išradimas. Jie buvo žinomi jau 18-tojo 
šimtmečio vidury.

Amazonės upės baseino augme
nija teikia apie 40 procentų deguonies 
pasauliui.

- šviesios barzdos auga greičiau, 
negu tamsios.

Populiarusis sveikinimas Egipte 
yra: „Kaip jūs prakaituojate?“

Žymusis britų politikas Sir Win
ston Churchill, gimęs 1874 m„ 1953 
m. gavęs Nobelio Literatūros premiją, 
jaunystėje nepasižymėjo gabumais. 
Mokykloje buvo vienas iš paskutinių
jų mokinių, o į Sandhursto Karo Aka
demiją pateko lik iš trečio bandymo.

— Gorilos iškiša liežuvį, kai labai 
supyksta.

Kalakutas angliškai vadinasi 
„turkey“, bet Turkijoj jų nėra.

Karalius Liudvikas XIV-sis sa
vo gyvenime maudėsi tik tris kartus.

Anglijoj už lenktynių karvelį 
buvo sumokėta 12 (ūksiančių svarų 
sterlingų.

Tik vienas metalas (kambario 
temperatūroj) yra skystas. Tai gyvasis 
sidabras.

Dauguma astronautų laike buvi
mo erdvėje paauga apie 2 centimetrus.

Britų min. pirmininkas oficialia
me aukštųjų pareigūnų sąraše užima 
vienuoliktą vietą.

— Senojoj Romoj žmonių amžiaus 
vidurkis buvo 22 metai.

Apie dešimt milijonų žmonių 
pasaulyje gimtadienį švenčia tą pačią 
dieną.

PLAUČIAMS
Kuo prekės retesnės, tuo eilės prie 

Maskvos krautuvių ilgesnės. Tačiau 
ilgiausios eilės yra prie Lenino mauzo
liejaus.

Jeigu ten „prekė* pasikeistų — iš
nyktų visos eilės Sovietų Sąjungoje.

• *
Brežnevas, pasižiūrėjęs iš anapus į 

eiles prie Maskvos degtinės krautuvių, 
pareiškė savo nuomonę:

— Man atrodo, kad prie manęs 
žmonės mažiau gėrė.

* *
Rytų Vokietijoj kalbasi du sporti

ninkai.
— Kur dingo mūsų šokimo su kar

timi meisteris Fricas?
—Kartis liko šioj pusėj sienos — 

jis dabar Vakarų Vokietijos čempio
nas.

žinoma, dėl to paskyrimo neseniai Alma 
Atoje buvo kilusios studentų riaušės, per 
kurias du žmonės žuvo ir buvo daug su
žeistų bei suimtų.

kt.), kad lietuviai, kaip ir kiti indoeuro
piečiai, turėjo labai įvairią mitologiją, 
paremtą visų pirma totemizmu, animiz- 
mu, protėvių bei požemių dievų, dvasių, 
demonų kultu ir jiems skirtomis apeigo
mis“.

Taip J. Jurginis parašė, pasisakydamas 
apie P. Dundulienės knygą „Lietuvių et
nografija", kurią išleido sovietinės Lietu
vos mokslinė 'įstaiga.

Toliau tame straipsnyje: „...buržuazi
nės Lietuvos istorikai nusižengė patrio
tizmui, o jais pasekę tarybiniai autoriai 
(istorikai ir archeologai) propaguoja sve
timą ideologiją“.

Tenka su J. Jurginių sutikti, kad lie
tuvių tautos istorija, daugeliu atvejų, 
parašyta pataikaujant svetimiesiems, 
netgi aklai sekant lietuvių tautai nepa
lankių istorikų, archeologų raštais. Tai 
atmintina ir dabar užsienyje gyvenan
tiems, rašantiems.

I‘, Jotvingis

AR IŠMOKO TEISINGAI RAŠYTI?
Ištrauka iš Dr. Juozo Gailiaus 1986 m. 

gegužės 13 d. laiško, adresuoto Jo Šven
tenybei Jonui Pauliui II:

„Ir galop mums lieka visai nesupran
tami motyvai, kuriais remiamasi Vatika
no oficialiame leidinyje „Annuario Pon- 
tificio“, spausdinant „Kovno“ ir „Wilno“. 
Nesinorėtų tikėti, kad šitokiu būdu keti
nama pažeminančiai lietuviams priminti 
kažkokį jų pavaldumą svetimiesiems. No
rint išvengti bet kokių nesusipratimų, bū
tų pravartu, kad iš Vatikano pusės būtų 
rodoma daugiau pagarbos lietuvių tauti
niams jausmams. Tuo labiau, kad net 
pastumdėliai Lietuvos komunistai iš Mas
kvos išreikalavo, jog būtų rašoma Kau
nas ir Vilnius“.
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paminėsime St. Martin-in-the-Fields 
bažnyčioje, prie Trafalgar Square, 
birželio 20 d., 12.30 vai. p.p.

Dalyvaus visų trijų tautybių kuni
gai ir chorai. Plačiau vėliau.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Didįjį ketvirtadienį, bal. 16 d. pamal
dos bus 5 vai. vak.
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Did. šeštadienį, bal. 18 d. — 8 vai. vak.
Velykų rytą, bal. 19 d. — 8 vai. ryte. 
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maldas.
21 The Ovai (prie Hackney Rd., E.2.) 

Tel.: 7S6 8735.

Rochdale
SUSIRINKIMAS

Balandžio 11 d., šeštadienį, 6 vai., Ukrai
niečių klube, 80 Molesworth St., DBLS 
Rochdale Skyrius šaukia visuotinį narių 
susirinkimą, kuriame bus padarytas pra
nešimas apie S-gos atstovų ir Namų B-vės 
akcininkų suvažiavimą, bus renkama nau
ja valdyba ir revizijos komisija, svarsto
mi įvairūs skyriaus reikalai.

Skyriaus narius ir akcininkus prašome 
dalyvauti. Skyriaus Valdyba

Derby
DERBY SK. (METINIS 

SUSIRINKIMAS
Kovo 21 d. DBLS Derby skyrius turė

jo Ukrainiečių klubo patalpose metinį-vi- 
suotinį susirinkimą. DBLS Centro Valdy
bą atstovavo Balys Butrimas.

DBLS Derby skyriaus pirm. J. Levins- 
kas susirinkimą atidarė ir pasveikino 
DBLS Centro Valdybos atstovą ir susi
rinkusius, pabrėžęs, kad 'į šį metinį su
sirinkimą susirinko tie, kurie per metus 
reiškėsi skyriaus veikloj ir darbuose.

Pirmininkauti' pakviestas J. Maslaus- 
kas ir sekretoriauti Br. Zinkus.

Prezidiumo pirm., pasveikinęs susirin
kusius, pareiškė pasitenkinimą, kad 
Centro Valdyba nepamiršta skyrių ir 
juos lanko. Žvelgdamas į susirinkusius, 
pasigedo daug mielų veidų, kurie nesi
stengė atvykti, o kiti jau marę. Tylos mi
nute mirusieji buvo pagerbti.

Skyriaus pirmininkas pranešė, kad 
skyriuje yra 43 aktyvūs nariai. Metų 
laike skyrius turėjo įvairiausių paren
gimų, išvykų, vienas didesnių įvykių — 
Lietuvių Sąskrydis Derbyje. Skyrius me
tų laike neteko net 4 narių.

Buvo perskaitytas DBLS-gos Centro 
Valdybos pasiūlytas ir pakeistas 8 punk
tas, kurį susirinkimo dalyviai vienbalsiai 
priėmė.

DBLS Centro Valdybos atstovas B. 
Butrimas Valdybos vardu perdavė svei
kinimus ir linkėjimus. Padėkojo sky
riaus valdybai, nariams ir talkininkams, 
kurie prisidėjo prie Sąskrydžio organiza
vimo, apibūdino Centro Valdybos veiklos 
užmojus, Lietuvių Sodyboje gyvenančių
jų pensininkų padėtį ir prašė nepamiršti 
paremti VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso.

Revizijos Komisijos pranešimas buvo 
atidžiai išklausytas. Skyrius neturėjo jo
kių pajamų iš kitų šaltinių, išskyrus na
rių metinį mokestį. Skyriaus kasa nėra 
tuščia, lėšos taupomos ir išleidžiamos tik 
svarbiems reikalams.

Valdyba sekantiems metams buvo vien
balsiai perrinkta. Ją sudaro J. Levinskas, 
Br. Zinkus, J. Sadula, J. Maslauskas ir 
K. Kubilius. Revizijos komisija: L. Va- 
lentinienė, A. Tirevičius ir, vietoj a.a. 
mirusio P. Popikos, įėjo K. Jurgėla.

Diskusijose kalbėta dėl 1986 m. Suva
žiavimo 8-9 atmestų rezoliucijų. Tikimasi, 
kad DBLS Centro Valdybos pasiūlytas ir 
pakeistas 8 punktas bus priimtinas. Buvo 
pasiūlyta, kad 40 metų gyvavimo ir vei
klos darbus atžymėti laisvu susibūrimu 
ir linksmesne dalimi.

Didelis dėmesys buvo kreipiamas į se
nyvo amžiaus Sąjungos ir akcininkus na
rius, norinčius apsigyventi Lietuvių So
dyboje. Į visa tai atsakinėjo B. Butrimas.

Padėkota DBLS Centro Valdybai, sky
riams ir visiems rėmėjams už aukas ir 
paramą skalaujančiam jaunimui, albu
mui, „Budėkime“ ir visai skautiškai vei
klai ir tęstinumui. Padėkota ir ukrainie
čiu klubo valdybai.

Paskui pasikalbėjimas vyko prie L. Va- 
lentinienės paruoštų užkandžių, o Juoza
pai pavaišinti lašeliu.

DBLS Suvažiavime skyrių atstovauti 
išrinkti J. Levinskas ir J. Maslauskas.

Dalyvis

ATSISVEIKINIMAS SU
A.A. ANTANU KUOSA

Kovo 18 d. savo bute, Keeling House, 
Claredale St., London, E.l. mirė Antanas 
Kuosa.

Jis gimė Zarasų apskrityje, Meisiškėlių 
kaime, 1918 m. birželio 12 d.

Antanas buvo Nepriklausomos Lietuvos 
paskutinės laidos būtinos tarnybos karys. 
Jam, kaip ir daugeliui kitų tų gimimo me
tų, teko tarnauti Lietuvos, Sovietų Sąjun
gos, Vokietijos ir Britų kariuomenėse.

Kai jo dalinys iš rytų buvo perkeltas į 
Italiją kovoti prieš aliantus, lietuviai at
sisakė tai daryti ir buvo amerikiečių pa
imti į nelaisvę. Vėliau buvo perduoti ang
lams ir jie užbaigė karą 8-toje Britų Ar
mijoje.

Velionis, kaip ir visi susipratę lietuviai, 
troško tik vieno tikslo, karui pasibaigus 
sugrįžti į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Atvyko jis į Angliją 1946 m., iš karto 
dirbo ir gyveno Bedforde, vėliau persikė
lė ',į Londoną, kur dirbo ir gyveno iki mir
ties. Buvo uolus, patikimas ir geras dar
bininkas, aukštai darbdavių vertinamas.

Londono Lietuvių bažnyčioje kovo 30 
d. už velionio sielą buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos, Mišias aukojo kun. J. 
Sakevičius, giedojo J. Černis.

Liko sūnus Artūras ir dvi anūkės.
Antano kūnas buvo sudegintas Manor 

Park kapinių krematoriume, Serbei- Rd., 
London, E.7.

Visų laidotuvių dalyvių vardu atsisvei
kino Z. Juras.

Padėka
Visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse, 

kurie užsakė Mišias už Antano vėlę, už 
pareikštas užuojautas nuoširdžiai dėkoja
me.

Velionio šeiima

Bradfordas
DBLS PAREIGŪNŲ VIZITAS

DBLS-gos Centro Valdybos pirm. Ja
nas Alkis ir Lietuvių Namų B-vės pirm. 
Vladas Dargis kovo 15 d. apsilankė Brad- 
forde ir dalyvavo Vyties klubo valdybos 
posėdyje bei DBLS-gos skyriaus narių 
metiniame susirinkime.

Pirm. J. Alkis skyriaus narius plačiai 
painformavo apie aktualius S-gos veiklos 
klausimus bei pasiekimus ir atsakinėjo 
į klausimus, o pirm. V. Dargis pateikė su
projektuotas idėjas ne tik apie finansi- 
nius-medžiaginius siekimus, patobulini
mus, bet gal daugiau apie kultūrinius bei 
tautiškos veiklos užmojus, kaip lietuvių 
autorių knygų išleidimą anglų kalba ir 
kt.

Aišku, konkrečiai visas idėjas tuojau 
įvykdyti neįmanoma, bet jos bus svars
tomos klubo bei skyriaus narių susirin
kimuose.

Žymiųjų pareigūnų apsilankymas ir jų 
informacija visus sudomino ir visi reiš
kė pasitenkinimą šiuo jų apsilankymu ir 
pageidavo daugiau tokių vizitų, nes tai 
naudinga mūsų visų bendrai veiklai.

Grįžtant prie skyriaus susirinkimo, 
skyriaus valdybą nutarta palikti tą pa
čią: pirm. A. Bučys, sekr. S. Grybas, kas. 
J. Adamonis.

DBLS-gos ir Liet. Namų B-vės suvažia
vime dalyvauti išrinkti atstovai: Vyties 
klubo pirm. V. Gurevičius ir skyr. pirm. 
A. Bulčys.

Svečių pagerbimui, Vyties klubo val
dyba suruošė visiems dalyviams bendrą 
arbatėlę.

A-tas B.

LIETUVIAIS NORIME IR BUT
Ateitis yra pilna netikėtumų. Di

džiosios emigracijos laikai jam seniai 
praėjo, išsklaidyda.mi lietuvius po vi
są pasaulį. Pasaulio kampeliuose lie
tuviai susibūrė, išaugino vaikus, bet 
nepasidavė nutautėjimui. Išaugo lietu
viško jaunimo organizacijos. Ir dabar 
artėjame prie sekančio pasaulinio mas
to susibūrimo — VI Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso Australijoje, 
1987 m. gruodžio mėn. — 1988 m. 
sausio mėn. Dideli pasiruošimai jauni
mo tarpe vyksta įvairiuose kraštuose: 
delegatų rinkimai, jų paruošimai, lėšų 
telkimo organizavimai.

Didžiosios Britanijos jaunimas taip 
pat pasiryžęs dalyvauti Kongrese. Iš
rinkti šeši atstovai reprezentuoti Didž. 
Britaniją. Šie demokratiškai išrinkti 
jaunuoliai dalyvaus ateities planų 
sprendimuose.

Bet kas yra išeivijoje ateities lietu
vis? Tai mokantis ar suprantantis lie
tuvių kalbą, žinantis savo tėvų tikrąją 
praeitį, dalyvaujantis plačioje lietuvių 
visuomenėje: skautaujantis, šokantis, 
dainuojantis, gerbiantis tautos religiją. 
Žodžiu, turintis lietuvišką dvasią. Di
deli reikalavimai! Taip. Panašių jau
nuolių mes turime: skautų sueigose, 
jaunimo savaitgaliuose, šen ir ten pasi
rodančių mūsų minėjimuose. Vienu 
žodžiu, lietuviais nori jie ir būt...

Atstovų didžiausias darbas 
yra tobulinti lietuvių kalbą, 
tik per tėvų kalbą jie artimiau palai
kys ryšį su kituose kraštuose gyvenan
čiais lietuviais. Tėvų kalboje jaunuo
liai ras lietuviškos literatūros pasaulį, 
supras istorinius faktus ir geografinę 
padėtį. Mūsų papročiai, dainos, šo
kiai, tautodailė atsispindės tų jaunuo
lių kasdieniniame gyvenime.

Deja, reikalauti tokio idealo jaunų
jų širdyse šiais laikais beveik neįmano
ma. šių laikų mūsų jaunuoliai turi 
norėti išlikti lietuviais, su nepalaužta 
kantrybe to siekti.

Ką mūsų visuomenė gali padėti? 
Labai daug. Rankas sudėjus, arbatė
lę geriant, neužtenka sakyti „gražu, 
puiku!“ Visuomenei reikia pozityviai 
prisidėti. Sugebantys galėtų organi
zuoti lietuvių kalbos ir liet, papročių 
ratelius, teikti gerą informaciją, kuri 
būtų patraukli jaunam protui. Keliau
dama po lietuvių kolonijas Didž. Bri-

dabar
nes

tanijoje ir turėdama progos kai 
įvairiom lietuvybės temom, žinau, 
šiame krašte slypi nemažas jauny 
gyvenimo prisiminimų lobynas, pilį 
tautos meilės, papročių ir pergyvę. 
mų. -

Išrinktieji atstovai Londone, ų 
cesteryje, Giasgowe dabar spare, 
ruošiami Kongresui. Tai yra jaiM 
žmonės pasiryžę tarnauti mūsų liet"" 
vi.škai ateičiai.

INVESTUOKIME ATEIČIAI! į 
sų moralinė ir finansinė parama | ĮJ 
rantuos tą ateitį! .

V id a GasperieniL^ 
Komisijos Pirmininkėfcėn 
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Iki balandžio 1 d.
KONGRESO FONDE 

iš viso buvo 779 svarai.
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Čekius ir pašto perlaidas praš$io! 
siųsti DBLJS Kongreso Sąskaitai® 
(DBLJS Kongresas Account) 

adresu:
A. Blinstrubas

120 Desborough Avenue 
High Wycombe 
Buckinghamshire 
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ITALIJAManchesteris
PRANEŠIMAS

iš DBLS-gos Metinio Suvažia- 
Jakimavičius, DBLS-gos Man- 
Skyriaus atstovas, Manchesterio 

balandžio 11

Grįžęs 
vimo, A. 
ch esteri o 
lietuvių klube šeštadienį,
dieną, 6 vai. p.p., padarys pranešimą.

Skyriaus narius ir LNB akcininkus 
prašome dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

PAMALDOS

Aukos skautams
Veiklusis skautininkas E. šova, pri- 

siųsdamas 31 svaro čekį, rašo: „Jungiu 
31 svaro čekį. Tai yra parama skautų 
veiklai. Iš DBLS-gos Maidenhead sky
riaus kasos skirta 10 svarų ir pavienių 
rėmėjų — 21 svaras. Sėkmės Skautiškoj 
veikloj".

Aukojo: P. Girnys — 5 sv., P.T. — 5 
sv., J. Kvietkauskas — 5 sv., P. Rakaus
kas — 5 sv., S. Šmulkštys — 1 sv.

Nuoširdus ir skautiškas AČIŪ.
Skaiutų Vadija

MARGUČIŲ KONKURSAS
Velykų II d., pirmadienį, rengiamas 

margučių konkursas, 
suaugusių ir vaikui gražiausiems dar
bams atžymėti.

Numatomos šešios piniginės premijos.
Pradžia 2.30 vai. p.p.
Visiems dalyviams bus paruošta šven

tiška arbatėlė.
Maloniai kviečiame gausiai dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

Nottinghamas
PAVASARIO PASILINKSMINIMAS

Balandžio 24 d. O.N.E. Komitetas ren
gia pavasario pasilinksminimą, kuris 
įvyks White Eagle klube, Pelham Rd., Not
tingham.

Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 11.30 vai. 
Šokiams gros latvių orkestras „Kaja“. 
Programą išpildys Nottinghamo lietuvai
čių duetas „Rūta“.

įėjimas 1.50 sv. Pelnas skiriamas būsi
mam Festivaliui, kuris įvyks gegužės 16 
d., R. Concert Hall.

Kviečiami visi atsilankyti iš arti ir to
limesnių apylinkių. Bilietus galima įsigy
ti pas V. Gasperienę ar pas Kičą, o taip 
pat ir prie durų.

Rengėjai

Nottinghame — balandžio 12 d., 11.15 
vai., Židinyje. Verbų šventinimas, eisena, 
iškilmingas Kristaus Kančios skaitymas.

Mansfielde — balandžio 12 d., 15 vai., 
Šv. Pilype Neri, 3 Chesterfield Rd., South.

Ecclcs —■ balandžio 12 d. 12.15 vai.
Manchesteryje — I Velykų d., 12.30 v.
Boltone — II Velykų d., 11 vai.
Bradforde '■— balandžio 26 d., 12.30 v.
Nottinghame — Did. Ketvirtadienį 19 

vai., D. Penktadienį 15 vai., D. šeštadienį 
20 vai., Velykose 11.15 vai., Židiny.

Stoke on Trente — bal. 19 d., Velykose 
14.30 vai., Šv. Vulstane.

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

Derbyje — bal., 26 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Nottinghame — gegužės 3 d., 11.15 vai..
minint Motinas.

PAMALDOS ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJ

Balandžio 12 d. — šv. šeimos bažny
čioje, Mossende, šv. Mišios 2 v.p.p. (už 
a.a. Joną Kašponį).

Balandžio 19 d. — Šv. šeimos bažnyčio
je, 8 vai, ryte iškilmingos šv. Velykų Mi
šios. Visi lietuviai prašomi dalyvauti ir 
pasimelsti Velykų proga. Po Mišių — ar
batėlė ir užkandžiai.

PADĖKA
Lietuvos atstovui V. Baliokui ir Poniai, 

DBLS-gos pirmininkui J. Alkiui ir Val
dybai, Suvažiavimo pirmininkui J. Zokui 
ir visiems Suvažiavimo dalyviams dėkoju 
už priėmimą ir pagerbimą John A. Bow- 
Ikerio ir Ponios. VI. Girėnas
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KUN. DR. J. VAIŠNOROS 
LAIDOTUVĖS

Kovo 20 d. 
vo 18 d. po 
nas kunigas 
lingos laidotuvių pamaldos. įvyko švenf 
Juozapo bažnyčioje via Nomentana, «• 
toli nuo Marijonų kongregacijos centr“ 
Mišiiias už velionio sielą koncelebra’' 
Marijonų vienuolijos vyriausiasis 
vas kun. Donaldas Petraitis drauge s 
septyniolika kunigų, kurių tarpe 
penki lietuviai: Bažnyčios Viešųjų 
kalų tarybos sekretoriaus pavaduotoji' 
prelatas Audrys Bačkis, švento Kazimir 
ro lietuvių kolegijos Romoje rektorių 
prelatas Bartkus, prelatas Ladas Tulš^, 
ba, Lietuvių Katalikų mokslo akademt 
jos pirmininkas jėzuitas kunigas pro*,. 
Antanas Liuima ir prelatas Kazimiera pr 
Dobrovolskis. Pamaldų metu velionį jai 
triais žodžiais prisiminė Marijonų v* Tlę 
nuolijos vyriausiasis vadovas. Pamaldof 
pasibaigus, kunigo Juozo Vaišnoros pi 
laikai buvo palaidoti Marijonų vienuolį 
jos koplyčioje Romos Verano kapinėse) 

Žinią apie kunigo Vaišnoros mirtį p* 
skelbė Vatikano radijo dienraštis, prt 
mindamas šakotą velionio veiklą ne tl 
religinėje, bet ir visuomeninėje plotmėj!

PASAULYJE
— Britų Vidaus reik. min. Hurd p-;'•* 

reiškė, kad spalvotosios televizijos leidi 
mo mokestis tikrai nebus pakeltas ii 
1988 m. balandžio mėnesio. Dabar leWį 
mas kainuoja 58 sv. metams.

— Britų moksliininkas D. Wilson pri 
Derbio esančios elektros jėgainės šiltutį 
vandenyse augina 100 tūkstančių karpi! 
kuriuos po vieną svarą parduoda kini! 
čių restoranams. Gerai maitinami i 
šiltam vandeny būdami, karpiai puiki* 
jaučiasi ir greit auga.

— Bulgarija paskelbė planus uždari 
daugumą aludžių ir jų vietose įrengti D 
vines. Alkoholis bus uždraustas viešu# 
se priėmimuose, kultūros klubuose, šokit 
salėse, parkuose ir sporto stadionuose.

— Prasidėjus darbininkų streikai 
Jugoslavijoje, valdžia paskelbė 90-tie 
dienų kainų kėlimo draudimą.
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