
ROMA LAUKIA
SV. KAZIMIERO JUBILIEJAUS 

PROGRAMA
Iškilmių tiesioginė ir pagrindinė es

mė yra religinė. Pagerbsime šv. Kazi
mierą jo 500 metų mirties sukakties 
proga, bet drauge dalyvausime šv. 
Metų maldos kelionėje.

Įvairios grupės iš įvairių kraštų at
vyks tarp vasario 29 d. ir kovo 2 d. 
Visus priimsime ir paglobosime, kad 
galėtų jaustis ir kaip maldininkai ir 
kaip turistai atvykę pasimelsti, bet ir 
pažinti Romą.

Vasario 29 d. bus lietuviškos šv. 
Mišios Laterano bazilikoje. Jas atna
šaus vienas iš lietuvių vyskupų. Mišių 
metu dalyviai galės giedoti lietuviškas 
giesmes. Po Mišių, kurios prasidės 10 
vai., bus galima susipažinti su bazilika 
bei jos istorinėmis ir meninėmis verty
bėmis.

Kovo 2 d. 10 vai. bus lietuviškos šv. 
Mišios Maria Maggiore bazilikoje. Ir 
šių šv. Mišių metu bus giedama lietu
viškos giesmės. Po Mišių bazilikos lan 
kymas.

Kovo 3 d. iš ryto audiencija pas šv. 
Tėvą Vatikano rūmuose.

Kovo 3 d. 16 vai., dviejų kunigų 
šventimai šv. Kryžiaus bazilikoje. 
Apeigos vyks lietuvių kalba.

Kovo 4 d. šv. Petro bazilikoje Po
piežiaus iškilmingos šv. JMiši°s, kurių 
metu greičiausiai giedos iš Vienos at
vykęs filharmonijos choras ir orkes
tras, vadovaujamas Von Karajan, šv 
Mišių metu ir mums bus galimybė pa
giedoti keletą giesmių lietuviškai. Sv. 
Tėvas pasakys pritaikintą pamokslą 
apie šv. Kazimierą ir Lietuvą. Pabai
goje prabils ir lietuviškai. Tikinčiųjų 
maldos skirtos Lietuvai. Bus skaitoma 
kai kurie maldavimai lietuviškai. Prie 
Mišių patarnaus lietuviai klierikai. 
Per Offertorium šešios lietuvių poros 
galės įteikti dovanas. Tikimės, kad 
atskiros grupės atsiveš Popiežiui dova 
nų. Iš Popiežiaus rankų galės priimti 
šv. Komuniją 70 asmenų. Atskiros 
grupės turės parinkti iš savo tarpo as
menis, kuriem bus leista priimti Ko
muniją iš Kristaus Vietininko rankų. 
Bazilikoje jie turės specialią vietą. Lie 
tuviai kunigai, kurie galės dalinti šv. 
Komuniją ir oficialiai dalyyvauti Cap- 
pella Papale, turi atsivežti sutaną ir 
kamžą.

Kovo 4 d. vakare Shereton viešbuty 
je atsisveikinimo vakarienė su kvies
tais svečiais menine programa.

Pageidaujama, kad moterys atsivež 
tų tautinius rūbus ir su jais dalyvautų 
šv. Mišios šv. Petro bazilikoje, o taip 
P£t audiencijoje pas Popiežių.

Minėjimas yra skirtas lietuviams ir 
Lietuvai.

Esame susirūpinę, kad dalyvių skai
čius, kiek dabar žinome, gali būti 
permažas. Laukiame kuo daugiau.
ŠV. Kazimiero 500 m. Jubiliejaus (Romes 

Komitetas

SENATAS PRIIMA (REZOLIUCIJĄ 
APIE PABALTIEČIŲ LAISVĄ 

APSISPRENDIMĄ

1983 m. lapkričio 17 d. JAV-ių Senatas 
priėmė senatorių Robert Dole ir Patrick 
Leahy sutartinę rezoliuciją (S. Con. Res. 
80), kuri išreiškia Kongreso nuomonę, 
kad JAV-ių prezidentas turėtų daryti vi
są, kas reikalinga, kad Pabaltijo klausi
mas būtų svarstomas Jungtinėse Tautose. 
Anot rezoliucijos, vienas žingsnis būtų 
formaliai įtraukti dabartinės padėties Lie 
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje svarstymą į 
sekančios J.T. Žmogaus Teisių Komisijos 
dienotvarkę. Komisija pradės posėdžiau
ti 1984 m. vasario mėn. Ženevoje, Švei
carijoje. Tą pačią rezoliuciją Atstovų Rū
muose pristatė kongresmanai Don Ritter 
ir Brian Donnelly. (ELTA)

REAGANO PROKLAMACIJA MINI 
ŽMOGAUS TEISES (PABALTIJY

1983 m. gruodžio 9 d. prezidentas Rea- 
ganas pasirašė proklamaciją, skelbian
čią gruodžio 10 d. Žmogaus Tiesių Diena 
ir gruodžio 15 d. Teisių Statuto (Bill of 
Rights) Diena. Prieš 35-erius metus, 1948 
rn. gruodžio 10 d., Jungtinės Tautos pri
ėmė Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraci
ją, kurią dažnai mini lietuvių savilaida 
ir patriotinio sąjūdžio veikėjai. Savo pro
klamacijoje, Reaganas kritikuoja Sovietų 
Sąjungos ir Rytų Europos režimus už 
žmogaus teisių pažeidinėjimą. Jo žodžiais, 
„visoje Rytų Europoje ir Pabaltijo valsty 
bėse paneigiamos darbininkų ir kitos pa
grindinės žmogaus teisės — išraiškos, su
sirinkimu, religijos laisvė ir teisė laisvai 
apsispręsti“. (ELTA)

VASARIO 16 ARTĖJANT
VIENINGAI ŠVĘSKIME VASARIO 16 D.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, Vasario 16 d. šventės proga, reiš 
kia didžią pagarbą Lietuvos nepriklauso
mybės kovų savanoriams, partizanams ir 
visiems kovų dalyviams dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės.

Lietuvių tauta, okupacijos sukrėsta, 
pradžioje spontaniškai, vėliau organi
zuotai stojo kovon su okupantais. Į pir
mąsias šios kovos gretas 1943 m. lapkričio 
25 d. įsirikiavo Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas. Jis savo Atsišau
kime į Tautą 1944 m. vasario 16 pareiškė:

„Lietuvių Tauta, siekdama išlaisvinti 
Lietuvą iš okupacijos ir atstatyti Lietu
vos valstybės suvereninių organų sveti
mos jėgos laikinai sutrukdytą veikimą, 
yra reikalinga vieningos politinės vadovy
bės. Tam tikslui politinės lietuvių gru
pės, kaip tautos politinės minties reiškė
jus ir vydytojos, nutarė sujungti visas 
savo jėgas bendram darbui ir sudarė Vy
riausiąjį L.etuvos Išlaisvinimo Komitetą 
— VLIK.

„Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, pradėdamas savo darbą skelbia:

„LIETUVOS TAUTOS LAISVĖ IR LIE 
TUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSO
MYBĖ YRA TAUTOS EGZISTENCIJOS 
IR JOS VISOKERIOPOS GEROVĖS BŪ
TINOJI SĄLYGA“.

Tai VLIKO pagrindas ir tikslas.
Širm tikslui siekti, VLIKAS per 40-.t!į 

metų memorandumais vyriausybėms, tarp

Molinis Sloke-on-Trent
Vasario 4 d. the Archers aludėje May 

Banke, DBLS-igos Stoke-on-Trent skyriaus 
nariai susirinko Vasario 16-tos minėjimui 
ir metiniam skyriaus narių susirinkimui. 
Be narių ir jų svečių dalyvavo ir DBLS- 
gos Centro V-bos pirmininkas J. Alkis.

Susirinkimą atidarė skyyriaus pirminių 
kas VI. Dargis 'ir pasveikinęs atvykusius, 
pirmininkauti parpašė svečią iš Londono 
J. Alkį. Susirinkimui sekretoriavo Pr. Ven 
caitis. Susirinkimui buvo pasiūlyta ir pri
imta sekanti dienotvarkė: skyriaus val
dybos ir revizijos komisijos pranešimai, 
diskusijos dėl pranešimų, skyriaus valdy
bos, revizijos komisijos ir atstovo į DBL 
S-gos suvažiavimą rinkimai, skyriaus atei 
ties veikla, klausimai ir sumanymai, DEL 
S-gos Centro V-bos pirmininko J. Alkio 
pranešimas ir Vasario 16-tos minėjimo 
perdavimas magnetofono juostele.

Skyriaus valdybos pranešimą padarė 
VI. Dargis. Jis priminė, kad 198'3 m. bėgy
je skyrius prarado tris lietuvius, pavyz
dingus skyriaus narius: A. Repšį, Benedik 
tą ir Vytautą Andruškevičių. Skyriaus 
vardu pareiškė viešą užuojautą Br. Puo
džiūnienei, kurios motina mirė Lietuvoje. 
Taip pat skyrių palietė ir narių judėji
mas: I. ir A. Petroniai persikėlė 'į vakari
nę Valiją, Vytautas Andruškevičius (jnr) 
su šeima vedėjo pareigoms į Lietuvių So
dybą, o P. Andruškevičius į Londoną. Nau 
jomis narėmis į skyriaus eiles įstojo jau
navedžių Jono ir Kęstučio Andruškevičių 
žmonos Nicola ir Jill, Birutė Zaveckienė 
ir Reimondas Kamarauskas.

Skyriaus valdyba suruošė Vasario 16- 
tos ir Motinos Dienos minėjimus ir sky
riaus išvyką į Lietuvių Dienos iškilmes 
Wolverhamptone. Skyriaus valdybos na
riai dalyvavo PLB-nės Seime Čikagoje ir 
Jaunimo Kongrese.

Šalia šių darbų skyriuje veikia lietu
viškos periodikos ir knygų Skaitykla, ku
rią ligi šiol aplankė 86 žmonės ir perskai
tė daugiau negu 300 knygų. Knygomis yra 
aprūpinami nariai, kurie dėl ligos ar kitų 
priežasčių į skaityklą atsilankyti negali. 
Baigdamas pranešimą VI. Dargis padėko
jo skyriaus nariams už suteiktą paramą 
darbuose ir paprašė, kad nenustotų talki
nę ir šiais metais naujai išrinktai valdy
bai darbuose.

Revizijos komisijos įgaliotas apie sky
riaus piniginį atsiskaitymą pranešimą 
padarė Br. Puodžiūnas. Viso pajamų tu
rėta 306 sv., o išlaidų 232 sv., priskaičius 
18 svarų surinkto nario mokesčio už 1984 
m. skyriaus kasoje yra 92 sv. Perskaitė 
revizijos komisijos aktą, kuriuo patvir
tinama, kad skyriaus kasos knygos yra ve 
damos tvarkingai ir pajamos/išlaidos yra 
pateisintos dokumentais.

Abu pranešimai buvo priimti.
Į skyriaus valdybą buvo išrinkti: VI. 

Dargis, Br. Puodžiūnas, Pr. Vencaitis, A. 
Petronis ir I. Andruškevičiutė. Į revizijos 
komisiją: K. Kamarauskas, A. Walker ir 
M. Mosteikienė. Atstovų į DBLS-gos su
važiavimą buvo išrinktas Br. Puodžiūnas.

Skyriaus ateities veiklai nustatytos 
sekančios gairės: talkininkauti DBLJS-gai 
platinant žiniaraštį Stoke-on-Trent sky
riaus ribose gyvenantiems lietuviškos kil- 

tautinėms institucijoms ir organizacijoms 
tiesiogiai ar sudarydamas specialias Lie
tuvą reprezentuojančias delegacijas, ir 
taip pat ELTOS biuleteniais (lietuvių, 
anglų, prancūzų, vokiečių ir ispanų kal
bomis), atskirais leidiniais ir radijo ban
gomis, nuolatos kėlė aikštėn Sovietą įvyk
dytą Lietuvos aneksiją, jų vykdomą geno
cidinę politiką ir nesiliaujančius žmogaus 
teisių pažeidimus, ir reikalavo, kad So
vietai pasitrauktų iš Lietuvos ir būtų 
garantuotas laisvas Lietuvos suvereninių 
teisių vykdymas.

Paskutinių kelių metų bėgyje pakarto
tini pareiškimai Madrido Konferencijoje, 
Jungtinėse Tautose ir atskirų kraštų par
lamentuose liečiantys Lietuvos ir kitų Pa 
baltijo valstybių būklę, ypač 1983 m. sau
sio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija, 
raginanti perduoti Pabaltijo valstybių 
klausimą Jungtinių Tautų Dekolonizaci
jos pakomisei rodo stiprėjantį Lietuvos 
laisvės bylos suaktualėjimą, kas suteikia 
naujos vilties ir įpareigoja mus dar dau
giau sustiprinti mūsų pasiryžimą ir iš
plėsti veiklą, šiais, VLIKO 40-tais sukak
tuviniais metais švęsdami Vasario 16 d. 
šventę, vedini Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės žvaigždės, vieningai tęski
me šią kovą kas raštu, žodžiu ar auka.

Lietuviško solidarumo dvasia telydi 
mūsų darbus.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

Skyriaus susirinkimas
mės jaunuoliams, suruošti Motinos Dienos 
minėjimą, vysk. Deksnio lankymosi pro
ga prisidėti prie skyriaus, kuris ruošia
si garbųjį vyskupą priimti, M. Mostei
kienei pavesti atstovauti skyrių WEA or
ganizacijoje, skyriaus narių tarpe pra
vesti aukų rinkimą prelato Gutausko pa
minklo statymui.

Klausimų ir sumanymų metų Br. Puo
džiūnienė džiaugėsi skyriaus skaityklos 
veikla ir paragino susirinkusiuosius gali
niai ją paremti, o A. Jurgelevičius pasitei
ravo apie Škotijos lietuvių veiklą.

J. Alkis savo pranešime, Centro v-bos 
vardu pasveikino susirinkusius ir pasi
džiaugė proga pabendrauti su Stoke-on- 
Trent skyriaus nariais. Sąjunga savo dar
buose — jis sakė — yra įvairi laiko ir 
veiklos reikalavimų rėmuose, todėl Cen
tro v-bos nariai yra pasiskirstę darbais: 
organizaciniais, kultūriniais, spaudos, jau 
nimo ir politiniais, kurių vieni yra leng
vesni, bet daugumoje, yra sunkūs ir rei
kalaują daug pastangų ir pasišventimo. 
Jų rezultatai dažniausiai tematomi iš 
laiko perspektyvos.

Didžiausiu valdybos rūpesčiu jis laiko 
lietuviškų institucijų išlaikymą ir jų tęs
tinumą. Jo teigimu, tai galima įvykdyti, 
jeigu suglaudę gretas bendrai ir vienin
gai veiksime. Ypatingą dėmesį kreipė i 
mūsų jaunimą, sakydamas, kad tik per 
jį mes gal.me užtikrinti, kad mūsų idea
lai būtų tęsiami ir ateityje. Todėl, jis 
prašė, remti skautus ir padėti darbuose jų 
vadovybei, o taip pat remti DBLJs-goje 
susitelkusį jaunimą ir jos vadovus. Ypa
tingai jis prašė, kad susirinkusieji nesi
drovėtų užsakyti savo sūnums ir dukroms 
jaunimo leidžiamus jaunimui leidinius 
„Budėkime“ ir „Lynes“, kuriuose atsispin 
di lietuviškos aspiracijos ir Lietuvą my
linčios širdys.

Sąjungos pareigos ir darbai neapsiribo 
ja vien tik šiuo kraštu, bet kaip „Europos 
Lietuvio“ antgalvė sako, savaitraštis tu
rėtų reprezentuoti visus Europos lietu
vius bei jų organizacijas. Taip pat nori
ma, kad „Europos Lietuvis“ pasklistų 
plačiau, nes jis per kelias dienas pasiekia 
tolimiausius Šiaurinės Amerikos ir Kana
dos kraštus. Suglaustai J. Alkis papasako
jo savo įspūdžius iš PLB-nės Seimo vy
kusio JAV-bėse ir Studijų savaitės Vokie 
tijoje.

Kalbėdamas apie Vasario 16-tos reikš
mę lietuvių tautai pavergtoje Lietuvoje 
ir išeivijoje, jis pabrėžė, kad vieną kartą 
laisvę pažinę, jos noro niekas iš lietuvio 
širdies nebeišplėš. Vasario 16-toji yra pa 
sižadėjimas, kad kas buvo padaryta 1918 
metais, bus pakartota ir vėliau, nes lie
tuvio dvasios niekas nepavergė ir niekas 
nepajėgs jos pavergti. Todėl turime ruoš
tis laisvės dienai ir visi bendrai dėl jos 
dirbti.

Po pirmininko J. Alkio pranešimo su
sirinkusieji pasiklausė Amerikoje į mag
netofonines juosteles įrašytas Vasario 16- 
tai skirtą programą. Programą sudarė E. 
Meilus (jnr), Visuomeninių reikalų Tary
bos „Media“ Koordinatorius.

Susirinkimo uždarymui VI. Dargis pa
dėkojo J. Alkiui už idėtą darba, atsilan
kymą ir išsamų pranešimą. VI. Dalyvis.

NAUJOS KOVOS FORMOS
Vakaruose leidžiamas ukrainiečių mė

nesinis žurnalas Suchasnist 1983 m. lap
kričio numeryje išspausdino vieno vado
vaujančių ukrainiečių disidentų straipsnį 
apie lenkų „solidarumo“ sąjūdžio pamo
kas kovojantiems už žmogaus ir tautos 
teises Sovietų Sąjungoje. Straipsnio au
torius, Vasily Stus, 1980-ais metais atli
kęs aštuonerių metų bausmę lageryje, 
įsijungė į Ukrainiečių Helsinkio Grupę. 
Jis buvo bematant nuteistas kalėti dar 
dešimtį metų lageriuose ir penkiems me
tams vidinės tremties. Pareiškęs susižavė
jimą lenku patriotizmu, Stus rašo, kad 
Lenkija „kuria naują epochą totalitari
niame pasaulyje ir grindžia kelią jo su
griovimui“. Jis, tačiau, pripažįsta, kad 
Ukraina, deja, dar nėra pasiruošusi pa
sekti lenkų pavyzdžiu.

Stuso nuomone, „Solidarumo“ patirtis 
vis dėlto rodanti, kad „profsąjunginis 
kelias į išsilaisvinimą būtų ypatingai 
veiksmingas ii Sovietų Sąjungoje“. Toji 
patirtis, tvirtina Stus, išryškinusi Helsin
kio sąjūdžio Sovietų Sąjungoje silpnybes: 
„Jei tai būtų buvęs masinis ir populiaria 
iniciatyva besiremiantis sąjūdis su pla
čia visuomeninių ir politinių reikalavimų 
programa, ir jei jis būtų siekęs eventua
liai peiimti valdžią, tada jam gal ir būtų 
pavykę pasiekti savo tikslų“. Anot Stuso, 
Helsinkio Sąjūdis buvęs perdaug „bailus“ 
ir „mandagus“.

Komentuodamas apie Stuso straipsnį, 
ukrainiečių žurnalistas Bohdan Nahaylo 
rašo „Laisvės Radijo“ tyrimo skyriaus 
biuletenyje, kad Stuso išvedžiojimai apie 
„Solidarumo“ pamokas sovietinėms Hel
sinkio grupėms rodo, jog kai kurie sluoks 
niai Sovietų Sąjungoje Simą vis labiau nu
sivilti tradicinėmis, atviromis ir įstaty
mų ribose veikiančiomis disidentįzmo for 
momis, kurios atrodo vis bergždesnės po 
1979 m. antroje pusėje valdžios pradėtos 
ofenzyvos prieš bet kokias disidentizmo 
apraiškas. Sovietų Sąjungoje jau pasiro
dė keh -anoniminiai atsišaukimai, kuriuo
se kalbama apie naują slaptą, karinges
nę ir platesnę rezistenciją — rašo Na
haylo. .

Panašiai padėtį analizuoja Kęstutis ir 
Saulius Girniai savo straipsnyje apie 
Lietuvos Katalikų Tikinčiųjų Teisėms Gin 
ti Komitetą. Anot jų, „sovietų valdžia ne
paliko jokių abejonių kad ji netoleruos 
jokių grupių, kurios reguliariai skelbia 
pareiškimus, kritikuojančius sovietinę 
tikrovę. Nebėra iliuzijų, kad tokioms 
grupėms būtų bet kokių perspektyvų. Ko
vai prieš žmogaus ir religijos teisių pa
žeidimus reikės atrasti naujų formų, f r 
jos greičiausiai bus atrastos. Iš naujo 
atkurti Katalikų Komitetą dabartinėmis 
sąlygomis reikštų rizikuoti neabejotinu 
įkalinimu, o tai perdidelis liuksusas Ka
talikų bažnyčiai Lietuvoje, atsižvelgiant 
į didelį kunigų trūkumą. Nors Katalikų 
Komitetas gal jau nebeegzistuoja, bet 
prieš jo išsklaidymą jis sugebėjo stipriai 
paveikt‘1 katalikų disidentizmą Lietuvoje 
ir SSRS-oje ir parodė, kad keli individai 
gali pažadinti daug didesnę grupę stipriai 
ir efektyviai veiklai“. (ELTA)

NAUJA REZOLIUCIJA
Lietuvai labai draugiškas Europos Par

lamento atstovas dr. Otto von Habsbur- 
gas ir kiti nariai šių metų pradžioje pa
tiekė Europos Parlamentui sekančio tu
rinio naują rezoliuciją:

Atstovų Habsburgo, Estgen, Klepsch, 
Lenz, Malangre, Ja'kobsen, Deschamps, 
Gontikas, D'Ormesson ir Adonnino pa
reiškimas Parlamento reguliamino 47 
straipsnio pagrindu, liečiantis Sovietų 
okupacinės valdžios Lietuvoje vykdomą 
religinį persekiojimą;

„Europos Parlamentas, patyręs, kad so
vietinis teismas nuteisė lietuvį kunigą 
Sigitą Tamkevičių šešerius metus kalėti 
už religinę veiklą;

žinodamas, kad jau 1983 metų gegužės 
mėnesį sovietinis teismas nuteisė kunigą 
Alfonsą Svarinską septynerius metus ka
lėti tik už tai, kad jis organizavo komi
tetą tikinčiųjų teisėms ginti;

1. Griežtai smerkia sovietinių 'įstaigų 
vykdomą nuolatinį religijos persekiojimą, 
kuris ypač nukreiptas prieš Lietuvos ka
talikų Bažnyčią;

2. Šiame elgesyje įžvelgia naują Sovie
tų priespaudos įrodymą ir tebetęsiamus 
žmogaus teisių pažeidimus Sovietų Sąjun 
gos valdžios sferoje;

3. Ragina ministerius, veikiančius Euro
pos politinio bendradarbiavimo rėmuose, 
pareikšti Maskvai griežtą protestą šiais 
reikalais ir atkreipti dėmesį į tai, kad ši
tokia politika neigiamai paveiks tarptau
tinės įtampos švelninimą;

4. Reiškia savo europietiškų solidarumą 
sunkiai kenčiančiai lietuvių tautai ir jos 
religinėms bendruomenėms;

5. Paveda savo pirmininkui perduoti 
šią rezoliuciją ministeriams, veikiantiems 
europinio bendradarbiavimo rėmuose“.

LIETUVOJE
Mirė II. Kairiūkštytė-Jacinienė

Sausio 6 d. Vilniuje mirė žymi moksli
ninkė ir etnografė Halina Kairiūkštytė- 
Jacinienė.

Gimusi Seinuose 1896 m. spalio 1'3 d. 
žinomo lietuvių pedagogo ir visuomenės 
veikėjo Juozo Kairiūkščio šeimoje (dvy
nuke su broliu Jonu), Halina 1915 m. bai
gė Vilniaus gimnaziją ir 1915-1918 m. mo
kėsi Maskvos aukšt. moterų kursuose. 
1921-1926 m. studijavo Vokietijos ir Švei
carijos universitetuose.

1926 m. Ciuriche sėkmingai apgynusi 
daktaro disertaciją apie Pažaislio vienuo
lyno architektūrą, ji grįžo į Lietuvą ir 
dirbo Kauno meno mokykloje bei rašė 
mono klausimais spaudoje. Po karo kėlė 
etnografijos muziejaus reikalingumo klau 
simą. Su kitais autoriais parengė leidinį 
„Lietuvių liaudies menas. Audiniai“, ku
ris buvo išleistas 1958 m. 1960 metais pa
kartotinai buvo išleista jos studija „Pa
žaislis“.

Pirmais pokario metais Halina Kai
riūkštytė-Jacinienė dirbo docente Vil
niaus dailės institute ir iki 1950 m. pro
fesoriavo Vilniaus universitete, skaity
dama visuotinės meno istorijos paskaitas.

Didelės erudicijos mokslininkė ir me
nininkė palaidota senose Vilniaus Ber
nardinų kapinėse, šalia kitų Lietuvos 
mokslui ir menui nusipelniusių žmonių.

Inkstų persodinimo centras
Vilniuje, Santariškių sveikatos miestely 

je, valstybinė komisija priėmė naują mo
dernų korpusą, kuriame įsikurs respubli
kinis ‘inkstų persodinimo centras. Šiuo 
korpusu užbaigta statyti didžiausia sosti
nės 1000 lovų klinikinė ligoninė.

Netvarka Kauno konservų fabrike
Kauno konservų fabrikas pagrįstai 

kritikuotas dėl kai kurių žemės ūkio pro
dukcijos perdirbimo trūkumų. Fabriko 
direktoriaus įsakymu konservų skyriaus 
meistrėms už sanitarinių normų nepaisy
mą pareikštos pastabos.

Kuo nešti pienų?
„Tiesos“ skaitytojas nusiskundė, kad 

parduotuvėse sunku nusipirkti bidonėlį 
pienui nešti. Lietkoopsąjungos valdybos 
pirm. V. Ramanauskas redakcijai atsakė, 
kad bidonėlius pienui gamina Vilkaviškio 
gamybinis susivienijimas „Pasaga“. Jų 
respublikos vartotojų kooperacijai 1983 
m. buvo Skirta 102,000, tačiau to kiekio ne 
užteko. 1984 m. pieno bidonėlių bus pa
gaminta žymiai daugiau.

Bus įvairesnių (konservų
Respublikoje gaminami daugiausia aš

trūs sriubų koncentratai. Ne visi šias 
sriubas gali valgyti. Vaisių ir daržovių 
ūkio ministro pavaduotojas V. Urba pra
nešė, kad aštrūs pietų konservai gamina
mi pagal sąjunginę receptūrą, nes tik 17 
proc. produkcijos realizuojama Lietuvoje. 
Dabar Vilniaus V. Kapsuko universiteto 
racionalios mitybos laboratorija paruošė 
švelnesnių gaminių receptus. Be to, dalis 
gyvulinių riebalų visiškai ar iš dalies pa
keisti augaliniais.

Restauruotas (Baublių (malūnas
Netoli Baublių Šilalės rajone esantis 

vandens malūnas jau restauruotas. Jo pa 
talpose bus 'įrengta visuomeninio maitini
mo įmonė.
Taikos fondas

Šiaulių miesto „Taikos“ fondo sąskaita 
nuolat pasipildo lėšomis, kurias šiaulie
čiai, „remdami taikingą šalies politiką, ski 
ria taikai išsaugoti“, rašo „Tiesa“.

Pavyzdį rodo komunistai darbo vetera
nai S. Rimichinas, R. Niparas, V. Bakuli
nas ir kiti.

Aptarnavimo kompleksas „Žardė“
Klaipėdoje atidarytas naujas gyventojų 

aptarnavimo kompleksas „žardė“. Čia 
įrengtos maisto prekių ir kulinarijos par
duotuvės, kavinė, alaus baras. Kaimynys
tėje buities tarnybos gyventojams teikia 
įvairias paslaugas. Veikia kirpykla, ava
lynės taisykla, fotografijos ateljė, skalby
kla ir kt.

Lietuvos miškai
Bendras miškų plotas respublikoje yra 

2 mil. 135 tūkstančiai hektarų. Lietuvos 
teritorija užima 6,5 mil. hektarų. Vadina
si, 27,9 proc. tenka miškams.

Tradicinis bėgimas
Tradicinirme bėgime Kėdainiai — A. 

Sniečkaus kolūkis jėgas išbandė per 100 
bėgikų. Pirmasis atbėgo TSRS rinktinės 
kandidatas panevėžietis V. Patapas, 8,8 
km nubėgęs per 29 minutes.

Slidinėjimo (maratonas
Vasario 5 d. Panevėžy buvo organizuoja

mas slidinėjimo maratonas. Dalyviai susi 
rinko Pajuostės plente N r. 30.
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LIETUVOS GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
2. TĖVAI IR ARTIMIAUSIEJI 

GIMINĖS
Kaip kiekvienas žmogus, taip ir šveis

tasis savo žemiškąją kelionę pradeda gim 
damas. Taip jis jeina 'į žmonių tarpą, pa
tenka tarp konkrečių asmenų, kurie jį 
daugiau ar mažiau ugdo, formuoja. Kas 
tat buvo šv. Kazimiero artimiausieji?

&v. Kazimieras, kaip žinome, gimė 1458 
m. spalio 3 d. Krokuvoje, Lenkijos kara
liaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
šeimoje, šventojo tėvas, taip pat Kazi
mieras, buvo jauniausias Jogailos ir ke
tvirtosios jo žmonos, karalienės Sofijos 
Alšėniškės, sūnus, tuomet bebaigiąs 31- 
sius metus. Kitas Jogailos ir Sofijos sū
nus, karaliaus Kazimiero vyresnysis bro
lis, Vladislovas, tėvui mirus, nuo 1434 m. 
karaliavo Lenkijoje ir kiek vėliau tapo 
Vengrijos karaliumi, šis mūsų šventojo 
dėdė, deja, neilgai tegyveno, žuvo, vos 20 
metų tesulaukęs, prie Varnos (dabarti
nėje Bulgarijoje), garsių kautynių su tur 
kais metu. Kai gimė šv. Kazimieras, jau 
buvo praėję 14 metų nuo dėdės Vladislovo 
mirties. Kitų artimų giminiečių iš tėvo 
pusės karalaitis Kazimieras neturėjo. Gy
veno dar kurą laiką jo senelė, karalienė 
motina Sofija, bet ir ji mirė anūkėliui 
vos užbaigus trečiuosius metus.

Šventojo Kazimiero motina buvo Elztle 
ta Habsburgaitė, lenkiškai dažnai vadi
nama Rakuska, t.y. austrė. Ji buvo Al
brechto II, Čekijos, Vengrijos ir Vokiečių 
karaliaus ir jau numatyto, bet nesuspėto 
vainikuoti imperatoriaus duktė. Kazi
mierui gimstant ji teturėjo 21-rius metus. 
Savo vaikystėje Elzbieta drauge su sesute 
Ona ir broliuku Liudviku tapo našlaičiais. 
Jos tėvas,karalius Albrechtas mirė, kai jai 
buvo dveji metai, o už trejų metų mirė ir 
jos motina, taip pat Elzbieta, garsaus im
peratoriaus Zigmanto Liuksemburgiečio 
duktė. Ir šv. Kazimiero motinos brolis 
buvo karalius. Jam, jau minėtajam Liud
vikui, vadinamajam Posthumus (t.y. Po
mirtinis, nes gimė tėvui jau mirus), dar 
vaikui atiteko Čekijos ir Vengrijos karū
nos, kurias jis betgi neilgai tenešlojo, nes 
mirė vienerius metus prieš Kazimierui 
gimsiant. O mūsų karalaičio teta, motinos 
sesuo Ona, buvo ištekėjus už Saksonijos 
kunigaikščio Vilhelmo II. Ir ji mirė jau 
1442 m. kai Kazimierui tebuvo ketveri 
metai.

Ką tat galime pasakyti, peržvelgę visus 
karalaičio tėvo ir motinos artimiausiuo- 
sius? Pirmiausia paaiškėja, kad jaunasis 
Kazimieras yra kilęs iš įtakingų ano me
to valdovų giminių: jis — pusiau lietuvis, 
gediminaitis, ir pusiau austras, habsbur- 
gietis. Bet drauge išryškėja, kad karalai
tis Kazimieras augo ir brendo, galima sa
kyti, neturėdamas nė vieno sau artimo 
giminiečio: visi jo seneliai ir senelės, vi
si dėdės ir tetos buvo jau mirę; nieko ne
žinia nė apie jo tiesioginius pusbrolius ar 
pusseseres.

Užtat pačioje karaliaus šeimoje netrūko 

gyvybės, vaikų klegesio ir jaunystės ža
vesio. Yra žinoma, kad Breslave beside- 
riant dėl Lenkijos karaliaus Kazimiero su 
Elzbieta vedybų, derybose dalyvavo ir 
garsusis pamokslininkas, vėliau šventasis, 
pranciškonas Jonas Kapistranas. Kai kas 
tvirtina, kad kaip tik jis Krokuvoje pa
laiminęs jogailaičio ir habsburgaitės mo
terystę. Tą moterystę lydėjo ir gausi Die
vo palaima. 1456-1483 metų laikotarpyje 
karališkajai porai gimė 6 sūnūs ir 7 duk
terys. Ne visi anų laikų tyrinėtojai nuro
do tą patį karaliaus .Kazimiero vaikų skai 
čių. Pagal vienus jų buvę 11, pagal kitus 
— 12, pagal vėl kitus — 13 (taip, pvz., 
rašo K. Gorskis šv. Kazimiero biografijo
je, išspausdintoje leidinyje Polski slownik 
biograficzny, XII (1967), psl. 286-288). 
Mat, nevienodai žiūrima į dukteris, turė
jusias Elzbietos vardą. Atrodo, kad dvi 
to vardo dukrelės mirė vaikystės amžiuje, 
tik trečioji išaugo ir ištekėjo. (Čia nau
dotasi Wl. Dworzczeko Varšuvoje 1959 m. 
išleistomis genealoginėmis lentelėmis).

Įdomu stebėti, kas daugiau lėmė, pa
renkant vaikams vardus: tėvas ar motina? 
Iš šešių sūnų tik du, būtent, trečiasis—Jo 
nas Albrechtas ir jauniausiasis — Fri
drichas, gavo Austrijos Habsburgams sa
vitus vardus. Kitų keturių sūnų vardai 
atitinka tėvui artimų asmenų vardus. 
Taip pirmagimis gavo vardą Vladislovas, 
tikriausiai, prisimenant karaliaus tėvą Jo- 
gailą-Vladislovą. Antrajam sūnui tėvas 
davė savo paties vardą Kazimieras. Ke
tvirtąjį pakrikštijo Aleksandru, be abejo, 
prisimindamas tėvo pusbrolį, Lietuvos di
dįjį kunigaikštį Vytautą-Aleksandrą, o 
penktąjį — Žygimantu, gal būti, savo pus 
brolio Žygimanto Kaributaičio, atlikusio 
reikšmingą vaidmenį Čekijoje, atminimui, 
bet galėjo turėti galvoje ir Žygimantą 
Kęstutaitį, Lietuvos didįjį kunigaikštį, 
po kurio mirties į kunigaikščio sostą buvo 
pakviestas pats šventojo tėvas.

Iš karalaičio Kazimiero seserų vyriau
sioji buvo Jadvyga, be abejo, gavusi tą 
vardą Jogailos pirmosios žmonos, pal. ka
ralienės Jadvygos, atminimui. Ir antrajai 
dukteriai Sofijai, matyt, tėvas parinko 
tuomet neseniai mirusios savo motinos 
karalienės Sofijos vardą. Kitiems ke
turiems mergaičių vardams daugiau įta
kos turėjo jų motina. Trečiajai dukteriai 
ji davė savo, t.y., Elzbietos vardą. Bet 
ši dukrelė, tesulaukus vienerių metų, mi
rė. Po pe.nkerių metų gimė vėl dukrelė; 
jai pakartotas Elzbietos vardas. Kai ir ši, 
maždaug aštuonmetė, atsiskyrė su pasau
liu, karalienė nenusileido — Elzbietos var 
du pakrikštijo trečią kartą, apie 1483 me
tus gimusią duktertį, tryliktąjį ir paskuti
ni savo vaiką. Tuo tarpu buvo gimusios 
kitos dvi šv. Kazimiero sesutės: Ona — 
tikriausiai parai jau mirusia karalienės 
seserį, Saksonijos kunigaikštienę Oną, ir 
Parbora: tokiu vardu iš giminių buvo 
tiktai karalienės Elzbietos senelė, t.y. 
imperatoriaus Zigmanto Liuksemburgie
čio antroji žmona ir sykiu Jogailos antro

sios žmonos pusseserė, Barbora Cilietė.
Taigi, visi karaliaus Kazimiero vaikų 

vardai tik patvirtina anų ir, galima sa
kyti, visų laikų įprotį valdovų šeimose 
vaikams parinkti jau nusistovėjusius arti 
miausių giminaičių vardus.

Tokia didelė karališka šeima išsilaikė 
beveik nepaliesta, palyginti, ilgoką laiką. 
Be dviejų Elzbietų, kurios dar mažos mi
rė, pirmasis iš likusių 11 augančių jau
nuolių atsiskyrė su šiuo pasauliu 25 me
tų sulaukęs Kazimieras. Visi kiti dešimt 
tebegyveno, kai už aštuonerių metų mirė 
jų tėvas, karalius Kazimieras. Karalienė 
Elzbieta savo vyrą pragyveno 13 metų. 
Bet, prieš pati mirdama, ji turėjo palaido
ti du sūnus ir dvi dukteris: Joną Albrech
tą, paveldėjusi iš tėvo Lenkijos sostą, ir 
iš sūnų jauniausiąjį, Fridrichą, Gnezno 
arkivyskupą ir kardinolą. Pirm motinos 
mirė taip pat vyriausioji iš dukterų, Jad
vyga, Bavarijos-Landshuto kunigaikštie
nė, ir tik 27 metų sulaukusi Ona, Pama
rio kunigaikštienė.

Karalienė Elzbieta labai rūpinosi visų 
savo vaikų ateitimi. Ji, pasak istorikų, 
„visada buvo įsisąmoninusi, kad ji impe
ratoriaus duktė, karaliaus žmona ir .ka
ralių motina1. Jai kiekvienas sūnus buvo 
gimęs karalius“ (Liet. enc. XI, 273). Iš 
tikrųjų, visi sūnūs, išskyrus jauniausiąją 
Fridrichą ir per anksti mirusį Kazimierą, 
tapo karaliais ir jais būdami mirė. Vy
riausiasis Vladislovas, vos sulaukęs 15 me 
tų, jau buvo vainikuotas Čekijos kara
lium (1471 m.) o 1490 m. gavo ir šv. Ste
pono sostą Vengrijoje. Mirus tėvui, Jo
nas Albrechtas tapo jo įpėdiniu, karaliu
mi Lenkijoje, o tuo pačiu metu lietuviai 
kitą Kazimieraitį, Aleksandrą, išsirinko 
savo didžiuoju kunigaikščiu. Kai 1501 m. 
Krokuvoje mirė karalius Jonas Albrech
tas, tai Aleksandras pats pasisiūlė užim
ti jo vietą ir buvo išrinktas Lenkijos ka
ralium. Po 5 metų mirė ir jis; valdovų 
Krokuvoje ir Vilniuje tapo, iki tol dar 
.laisvas' Žygimantas, įėjęs į istoriją kaip 
Žygimantas Senasis, nes mirė sulaukęs 81 
metų amžiaus. Sūnūs tapo karaliais, o 
visos penkios dukterys buvo išleistos už 
tiek pat Vokietijos sritinių kunigaikščių. 
Mūsų šventojo seserėnai ir seserėčios bei 
jų palikuonys vis prisiminė šventai gy
venusį karalaitį Kazimierą ir po įvairias 
Vokietijos vietas platino jo kultą.

Nors šv. Kazimieras giminiavosi su im
peratoriais, karaliais, kunigaikščiais ir ki 
tais savo laikų įtakingais asmenimis, gero 
kai suklystume, jei žemišką garbę, sėk
mingą politinę veiklą, aukščiausią atsako
mybę imtume laikyti kilnumo ir šventu
mo požymiais. Bet visuomet yra gera pa
žinti ir tokia aplinką, kad geriau supras
tume, kaip jaunuolis Kazimieras, būda
mas karaliaus sūnum, numatytas tėvo 

’įpėdiniu, įtrauktas į valstybės adminis
travimo darbus, galėjo su Dievo malonės 
pagalba pasiekti šventumą.

Paulius Rabikauskas

Su lietuviui^ 
jįasaulyįe

KUN. VYTAUTUI 
BAGDANAVICIUI ‘75 jM.

Kun. Vytautą Bagdanavičių 1983 m. gruo 
džio 26 d. pasivijo septyniasdešimt penk
tieji jo gyvenimo metai.

šakota kun. Bagdanavičiaus asmenybė 
vertė jį domėtis visomis gyvenimo sriti
mis. Tai aiškiai matosi iš jo straipsnių, 
studijų ir knygų. Jis teologas, filosofas, 
meno, teatro, muzikos, literatūros kriti
kas, istorikas, redaktorius, knygų leidė
jas, mokytojas, kapelionas, visuomeninin 
kas ir politikas. Politinius savo 'įsitikini
mus turbūt paveldėjo iš savo dėdės vysk. 
P Bučio, vieno iš pirmosios lietuvių krikš 
čionių demokratų programos autorių. 
Be abejo, jo pažiūroms įtakos turėjo ir ki
tas iškilus vyskupas, Krikščioniškosios 
Demokratijos puoselėtojas, Jurgis Matu
laitis. Kunigą Bagdanavičių žavėjo krikš
čioniškosios demokratijos turinys, jos plo 
tis, gylis ir aukštis. Kaip kunigui ir visuo
menininkui gal geresnio pasirinkimo ir 
nebuvo. Pagal prel. M. Krupavičių, kiek
vienas kunigas turi būti visuomenininku.

Mielam kun. Vytautui Bagdanavičiui 
linkime sveikų, šviesių, kūrybingų gyveni 
mo rudens metų!

Seniausias Hirsau gyventojas
J. GLEMŽAI 97 METAI

Mūsų visuomenės veikėjas Jonas Glem 
ža, dabar gyvenąs Vak. Vokietijoje, sau
sio 20 d. atšventė savo amžiaus 97 metų 
sukaktį. Ta proga vietinis vokiečių lai
kraštis atspausdino „seniausio Hirsau gy
ventojo“ ir jo žmonos Zinos fotografiją 
ir straipsnį, kuriame sakoma, kad Jonas 
Glemža, nežiūrint jo amžiaus, yra labai 
veiklus. Drauge su savo žmona, jis rūpi
nasi po visą pasaulį išsiskirsčiusiais savo 
tautiečiais.

Straipsnyje sakoma, kad gimęs Auliš- 
kio kaime, Lietuvoje, Jonas Glemža jau 
nuo savo ankstyvos jaunystės pradėjo 
dirbti žemės ūkyje. Prieš pirmą pasauli
nį karą jis studijavo ekonomiją Petrapi
lyje. 1918 m., kai buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė, J. Glemža įsijungė į 
žemės ūkio organizacijų darbą. 1939 m. 
jis įsteigė „Pienocentro“ bendrovę ir buvo 
išrinktas tos organizacijos pirmininku. Be 
to, jis artimai bendradarbiavo su Lietu
vos finansų ministrais.

1944 metais J. Glemža su savo žmona 
Zina, kurią vedė 1935 m., Raudonajai ar
mijai okupuojant Lietuvą, pasitraukė į 
Vokietiją. Po karo jis dirba pabėgėlių 
IRO organizacijoje. Tuo laiku apie 60.000 
lietuvių buvo pabėgę į Vak. Vokietiją. Su 
IRO pagalba jie daugumoje persikėlė gy
venti į JAV.

Nuo 1950 metų J. Glemža dirbo Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenėje, ši organi
zacija tebeveikia ir šiandien ir turi apie

GINTĖ DAMUŠYTĖ
Lietuvių Katalikų Tarnybos ir Lietu

vių Informacijos Centro New Yorke dar
buotoja Gintė Damušytė yra išrinkta 
Amerikos pasižymėjusia jauna moterimi. 
Jos biografinės žinios ir nuveikti darbai 
bus aprašyti dabar rengiamame specialia
me leidinyje apie žymiausias moteris 
Amerikoje 1983-iais metais. Dirbdama Lie 
tuvių Katalikių Tarnyboje ir Lietuvių In
formacijos Centre, Gintė Damušytė ypa
tingai rūpinasi informacijos platinimu 
apie Lietuvos Bažnyčios ir jos tikinčiųjų 
dabartinę sunkią būklę. Šios savo veiklos 
rėmuose ji skaito paskaitas ir praneši
mus amerikiečiams, dalyvauja privačių ir 
valstybinių organizacijų bei institucijų 
pravedamuose apklausinėjimuose, praneš
dama apie Lietuvoje vykdomus pagrindi
nių žmogaus teisių, jų tarpe religinės lais 
vės pažeidimus. (DRAUGAS)

DR. DANGUOLEI TAMULIONYTEI 
KULTŪRINĖ PREMIJA

Dr. Danguolei Tamulionytei buvo pa
skirta Ohio Lietuvių Gydytojų 1983 m. 
kultūrinė premija už jos paruoštą vado
vėlį lietuviškai nekalbantiems „Lietuviais 
norime ‘ir būt“. Dr. Tamulionytė žinoma 
krikščionims demokratams iš jos daly
vavimo jaunimo simpoziumuose ir ben
dradarbiavimo Tėvynės Sarge. Tai dau
giau negu tik paveldėjimas iš pavyzdingų 
krikščionių demokratų tėvų. Premijos 
dydis 1000 dol.

1000 narių. Bendruomenė rūpinasi lietu
vių gimnazija Huettenfelde, kuri yra 
vienintelė tokios rūšies mokslo 'įstaiga 
Vakaruose. Ilgus metus J. Glemža buvo 
lietuvių informacijos tarnybos ELTA 
direktoriumi, kuri pradžioje veikė Reut- 
lingene, vėliau — Miunohene, leisdama 
savaitinius biuletenius lietuvių kalba ir 
mėnesinius vokiečių kalba. Dabar į JAV 
persikėlusios įstaigos darbą atlieka Bal
tų taryba, 1955 metais įsteigta Miunche
ne.

Drauge su savo žmona Jonas Glemža 
šiuo metu dirba lietuvių pagalbos draugi
joje LABDARA. Baltų instituto leidi
niams J. Glemža yra parašęs du ilgesnius 
straipsnius: „Okupuotos Lietuvos žemės 
ūkis nuo 1960 iki 1970 metų“ ir „Oku
puotos Lietuvos žemės ūkis nuo 1970 iki 
1980 metų“. Pastarasis pasirodys 1984 
metų Metraštyje.

Prieš 15 metų Jonas ir Zina Glemžos 
apsigyveno Hirsau vietovėje. Gražioje vie 
toje jie čia įsigijo butą. Kasdien J. Glem
ža eina pasivaikščioti ir atsineša iš laiškų 
dėžutės gautą korespondenciją. J. Glemža 
negeria ir jau ilgą laiką nustojo rūkyti, 
maitinasi vegatariškai. Dabar darbščių 
Glemžų vienintelis troškimas — atšvęsti 
Hirsau'e savo auksinę vedybų sukaktį,— 
sako vokiečių laikraščio korespondentas.

Mes linkėtume jiems atšvęsti ir tą ir 
dar daugiau sukakčių. J.V.

K. BINKIS IR P. TARULIS

VILNIUS
1 323 - 1 9 2 3

(600 METŲ ISTORIJOS APŽVALGA)
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Amžinoji Ugnis Šventaragio slėny ir visur kitur už
gesinta, aukuras suardytas, stabmeldžių maldyklos su
griautos, seni žyniai, kunigai ir vaidilos, kurie kietai savo 
bočių tikybos laikėsi, buvo po miškus išvaikyti. Rūstaus 
Perkūno stovyla nuversta. Iškirsta šventieji miškai,užterš
ta šventieji vandens. Krito šimtamečiai ąžuolai, liūdint 
plačiosioms lietuvių minioms, kurios tada nesuprato ku
nigaikščio noro probočių įstatymus paniekinti ir užmiršti. 
Kur stovėjo vyriausia Perkūno maldykla, dabar sukurta 
Dievo Motinos ir Kankinio Stanislovo bažnyčia, vėliau pa
vadinta Vilniaus Katedra.

Ant kitos stabmeldžių šventyklos pamatų pastatyta 
šv. Jono bažnyčia. Perkūno didžiajame bokšte pakabinti 
varpai. Krivių Krivaičio didžiuosius rūmus užima vysku
pas su savo kapitula. Krikščionių dvasininkams Jogaila 
telkia daug įvairių dovanų. Ypač daug buvo išdalyta že
mės plotų pačiame Vilniuje ir apylinkėse dargi su atski
romis pilimis, ten gyvenančiais žmonėmis ir visais turtais.

Krikščionybei įsiviešpatavus, žmonių nuo ponų pri
klausomybė įgyja griežtesnio valstybinio teisėtumo, pir
miau gi Lietuvoje griežtos plačiai išvystytos baudžiavos 
istoriniuose dokumentuose nerandame.

Krikščionių dvasininkams Jogaila dovanojo Vilniaus 
vidury didelį žemės plotą su ‘ten esančiomis trobomis, san
dėliais, sodais ir ten gyvenančiais žmonėmis, apylinkėje 
— Tauragnų pilį su jai priklausančia apskritim, Labanoru 
ir Malėtų miestelius, Verkių ir Bokštų apskritis- Minėtos 
žemės, pilys ir apskritys buvo atiduotos dvasininkams 
nuosavybėn. Jiems priklausė nuomos mokestis, visos įplau
kos, žmonių duoklės, laukai, pievos, ganyklos, miškai, 
krūmai, balos, bičių aviliai ir spiečiai, žuvų gaudymo ir 
medžioklės teisės, ežerai ir malūnai. Be minėtų taip gau

sių dovanų, vyskupas dar turėjo teisę Vilniuje neužimto
se vietose statyti namus, imti iš jų sau pelną, gavo visus 
lietuvių vaidilų ir kunigų rūmus ir kitus turtus ir dešim
tąją kunigaikščio žvejų pagautų žuvų dalį.

Jogaila kreipės į Popiežių, prašydamas Vilnių pripa
žinti miestu, pastatytąją gi bažnyčią — katedra. Popie
žiaus siųstas Poznanės vyskupas Dobrogostas šv. Petro 
Vietininko vardu „kai kurią gyvenamą vietą, vadinamą 
Vilniumi“ — paskelbė miestu, naujai pastatytą bažnyčią 
— katedra. Andrius Vosylius buvo paskirtas pirmuoju 
Vilniaus vyskupu.

Vilniaus miestui Jogaila suteikė Magdeburgo teises. 
Tačiau Vilniaus teismas, minėta teise naudojantis sukur
tas, teisė tik gyventojus, turinčius nuosavybės pačiame 
mieste.

žmonės gyveną svetimose žemėse: vyskupo, bajorų, 
bažnyčių — buvo teisiami atitinkamų savininkų.

Pastatyta naujų bažnyčių, jų tarpe: šv. Jono, šv. 
Martyno ir kitos. Dvasininkų skaičius kas kart vis didėjo. 
Jie ėmė savo žinion esamus namus ir daug statė naujų. 
Jau XV šimtmečio pradžioje krikščionių dvasininkams 
priklausė Vilniuj net visas trečdalis miesto.

Kunigų ir vyskupo žemėse noriai apsigyvendavo nau
jai atvykusieji amatininkai ir įvairūs specialistai, nes 
jiems nereikėdavo mokėti jokių mokesčių ir naudodamie
si dvasininkų globa gaudavo daug įvairių palengvinimų. 
Tokiu būdu miestas vis augo, plėtojosi, tirščiau tapo ap
gyventas ir ėmė megzti su svetimais kraštais dar gyves- 
nius prekybos santykius.

Bet XIV šimtmečio pabaigoje Vilnių ištiko keletas ne
laimių. 1390 m. miestą apsupo kryžiuočiai. Stipriausias 
Vilniaus atsispyrimas tebuvo Aukštoji ir žemoji pilys. 
Kaip visuomet tokiais atsitikimais, ne tik paties miesto, 
bet ir apylinkės gyventojai subėgo į pilį, sunešė savo tur
tus, prekes ir visą savo mantą. Dėl kurių nors priežasčių 
nepatekę į pilį, tų laikų papročiu sekant, galėjo pereiti į 
priešininko pusę. Kryžiuočiai pasidarė sau stovyklas ten, 
kur dabar stovi šv. Jurgio bažnyčia. Priešininkai apardė 
žemosios pilies aukšąsias sienas, kai kur padegė pačią pi
lį. Pagaliau kryžiuočiams pavyko įsiveržti į patį miestą, 
apnaikinti ir apiplėšti jį. Kas tik gyvas jiems pakliuvo, 
buvo žudomas. Visi turtai išgrobti. Priešininkas ir kilęs 
kovų metu gaisras miestą sulygino su žeme — nieko nebe
liko: nei užmuštųjų lavonų, nei trobų.

Tačiau kryžiuočiai Aukštosios pilies paimti nepajėgė. 
Pagrobtus turtus su savim paėmę kryžiuočiai grįžo atgal.

Metams praslinkus kryžiuočiai iš naujo užpuolė Vil
nių, jį apiplėšė, sunaikino ir vėl skubom išnyko.

1396 metų karščiams užėjus, Aukštosios pilies mūrai 
žymiai aptrašėjo, suskilo, suaižėjo. Siena kai kuriose vieto
se net išvirto ir užgriuvo, kaip nurodo Vilniaus aktai, Mon- 
vydžio greta esamus daržus.

Miestui dar kaip reikiant po tokių žiaurių priešininko 
naikinimų nesuspėjus atsitaisyti, 1399 metais Vilnių ap
lanko didžiausias gaisras. Ga.sras buvo milžiniškas ir ga
lutinai sunaikino likusiąją dalį: miesto namus, gyventojų 
turtą, Vilniaus katedrą, Didžiojo Kunigaikščio Rumus ir 
įvairių brangenybių.

šis gaisras buvo pradžia vėliau skaudžiai Vilnių kan
kinusių gaisrų, kurie tiesiog neduodavo miestui iš pelenų 
pasMelti. Liūdnas buvo miesto reginys po to baisaus gais
ro. Tik akmeninių bokštų ir sienų liekanos vienumoje sty
rėjo ore. Aplinkui vien nuodėguliai ir pelenai. Gyventojai, 
urnai viso turto nebetekę, alkani ir suvargę šešėliais slan
kiojo tarp griuvėsių ir tiesė rankas į netikėtai patekusį ke
leivį išmaldos.

Tokį tai miestą rado tapęs Didž. Lietuvos Kunigaikš
čiu Vytautas. Bet jo sumani ranka greit ir lengvai pagydė 
baisiąsias Vilniaus žaizdas. Ir Vilnius, kaip ir visa šalis, 
pradėjo atsigauti, laisviau gyventi, tvirtėti. Vytautas dėjo 
pastangų nuraminti išvargusią šalį, kuri buvo ne tik prie
šininkų nuniokota, bet ir savųjų vaidais ir nesutikimais 
žymiai išardyta- Jis turėjo gan stiprios įtakos vokiečiams 
kryžiuočiams ir sugebėjo sulaikyti juos nuo pakartotinų 
Vilniaus puolimų. To pasiekė jis vien savo autoritetu ir 
gudrumu. Jo sėkmingi karai su totoriais visus vertė tinka
mai gerbti Lietuvos valstybę ir jos Didįjį Valdovą.

Su Maskvos ir kitais rusų kunigaikščiais Vytautas gy
veno geruoju. Tik vieni lenkai šnairavo į Lietuvos vis ky
lančią gerovę ir smarkiai susirūpino Didžiojo Kunigaikš
čio sparčiai augančia galybe. Jie aiškiai jautė Vytauto pla
čiuosius užsimojimus, jie matė, kad Vytauto valdomoje ša
ly išnyko tarpusaviai vaidai, šalis pradėjo žydėti, Vilnius 
kėlėsi iš pelenų ir puošės naujais statybos kūriniais.

(Bus daugiau)
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KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN
NIJOLĖS SADUNAITĖS PRISIMINIMAI

3.

Kartą atvedė mane kareivis tardymui, 
o kabinete be PELELIO sėdi dar du čekis
tai. Taip dažnai būdavo, nes PILELIS 
yra prasitaręs, kad bijosi manęs, nes per 
kratą prie keliolikos čekistų sugebėjau 
laiškus sunaikinti. „Nežinau, ką xjali iš
krėsti...“, — pasakė jis. Ir todėl kabinete 
būdavo ne vienas. PELELIS, prie 2 čekis
tų, pareiškė: „Jūs tikintieji vis nepaten
kinti — tai tas, tai anas jums negerai. 
Manote, kad prie fašistų jums būtų ge
riau buvę?“ — „Nežinau, kas mums būtų 
buvę prie fašistų, — atsakiau jam, — bet 
žinau, kad jūs blogesni kaip fašistai“. 
PILELIS pašoko ir sušuko: „Kaip, mes 
blogesni kaip fašistai?...“ „Taip! — atsa
kiau. — Fašistai darė baisų nusikalstamą 
darbą, bet to jie neslėpė. Jie atvirai sakė 
ką sunaikino, ką pavergs ir visi apie tai 
žinojo. O jūs darote tą patį nusikaltimą, 
tik prisidengę „vaduotojų“, „brolių“ kau
kėmis, o už nugaros laikote tą patį kru
viną peilį... Kas žmoguje bjauriausio? — 
Veidmainystė! Kadangi jūs esate veid
mainiai, jūs blogesni už fašistus!“ „Proto
koluosiu!“ — sušuko PILELIS ir griebė 
nuo stalo popierio lapą. „Protokoluokite, 
— ramiai pasakiau, — aš jums visiką iš 
eilės pakartosiu ir po šiuo protokolu pa
sirašysiu.“ Bet PILELIUI neužteko drą
sos tų mano žodžių užprotokoluoti, ir jis 
r.ė žodžio nerašė... 10-tą tardymo mėnesį 
PILELIS parodo mano nuotrauką ir klau
sia, ką aš galėčiau apie tai pasakyti. At
viruko didumo savo nuotrauką pamačiau 
pirmą Karlą ir supratau, kad padidino iš 
mažos — pasinės, kurią rado kratos me
tu. Kad neįpainiotų naujų žmonių, pasa
kiau: „Jei tai neliečia mano bylos ir jūs 
mano parodymų neprotokoluosite, aš pa
sakysiu ką žinau apie šią nuotrauką.“ PI
LELIS užtikrino: „Duodu tardytojo žodį, 
kad tai neliečia bylos ir neprotokoluosiu“. 
Pasakiau, kad tokio dydžio savo nuotrau
ką matau pirmą kartą, ją kažkas padidi
no iš pasinės nuotraukos ir padauginę pa
sidalijo, taip, kad tą nuotrauką galėjo tu-
rėti ir manęs nepažįstantys. Kai baigiau 
kalbėti čekistas ėmė viską protokoluoti. 
„O kur jūsų žodis?“ — paklausiau jį. 
PILELIS ironiškai šypsodamasis pasakė: 
„Čia ir yra visa juridinė gudrybė!“ „Jei 
melą jūs laikote judridine gudrybe, tai 
protesto ženklan, nuo šio momento aš vi
sai su jumis nebekalbėsiu“. Tylėjau 2 sa
vaites. Į tardymus ateidavo 2-3 čekistai 
ir prokuroras BAKUdIONIS Ir bandė ma
ne prakalbinti, bet man visiškai tylint, 
po 2 savaičių bylą uždarė. PILELIS visą 
laiką juokėsi iš manęs, kad aš nieko ne
išmanau ir nežinau juridinių plonybių, 
o kai baigė tardyti, piktai pro dantis iš
košė: „Na ir pakaustyta gi tu!...“ Kai by
lą uždarė, lengviau atsidusau: „Ačiū Die
vui pasibaigė liudininkų terorizavimas!“ 
Čekistai GUDAS ir Vincas PLOTENSKAS, 
prisidėjo Ir PILELIS — ypač terorizavo 
mano brolį. O Bronę KIBICKAITĘ net 
gatvėje susitikęs čekistas Vincas PLA- 
TINSKAS terorizavo: „Tavo vieta kartu 
su Nijole — kalėjime!“ Laisvėje pasilikę 
artimieji visada išgyvena daug daugiau 
Skausmo ir rūpesčių nei suimtasis. Kadan 
gi atsisakiau advokato, pati susipažinau 
su savo byla. Iš daugybės apklaustų liu
dininkų (trijų „LKB Kronikos“ aprašy
tų faktų), nežiūrint čekistų grasinimų, 
visi kaip vienas paliudijo, kad tie faktai 
yra teisingi. O 1975 birželio 16-17 mane 
teisė už „šmeižtą“, neturėdami nė vieno 
liudininko. Į teismą mane lydėjo 6 ka
reiviai — sargai, kai net žmogžudžius 
saugo tik 1 ar 2 kareiviai. Labai bijojo, 
kad mano gynimosi kalba ir paskutinis 
žodis neišeitų 'į viešumą. Teismo pradžio
je prokuroras BAKUČIONIS turėdamas 
rankose voką su mano gynimosi kalba ir 
paskutiniu žodžiu, kurių man nepasisekė 
iš KGB rūsių slapta išsiųsti, iškilmingai

Skaitytoju (kuokai
Gerb. Redaktoriau,
Gerai darote, kad leidžiate laikraštyje 

pasisakyti ir skaitytojams.
„Europos Lietuvio“ skaitytojai sudaro 

lyg ir vieną šeimą, kurioje visiems turėtų 
būti duota proga pareikšti savo mintis: ir 
ministrams, ii mažiems ūkininkams.

Gerai būtų, kad ta skaitytojų šeima dar 
padidėtų, o tada ir laikraštis atpigtų.

Visi žinome, jog spauda yra didžiausias 
ginklas. Aš ypač gerbiu skaitytojų žo
džius. Tad leiskite vienodai visiems skaity 
tojams turėti tą teisę laikraščio skiltyse.

Jūsų
Ignas Šmigelskis, Vokietija.

LIETUVIŲ SODYBA

Yra naudinga kartas nuo karto, nors ir 
trumpai pažvelgti į mūsų institucijas, jų 
pažangą, laimėjimus ir pralaimėjimus. 
Gyvenimo bėgyje daug kas keičiasi. Ne
maža pasikeitimų paskutiniaisias metais 
įvyko ir mūsų Sodyboje. Pasikeitė daug 
veidų, nemaža Sodybos gyventojų ir jos 
nuolatinių svečių paliko šį pasaulį. Bet 
vistlek ji dar tebėra tas pats lietuviškas 
kampelis. Veikią DBLS Sodybos skyrius. 

pasakė: „Nekalbėk šiandieną to, ką esi pa 
siruošusi kalbėti ir eisi laisva iš teismo 
namo!“ Prokuroras Aukščiausiame teis
me siūlo man laisvę, kad tik tylėčiau. 
Kaip jie bijo tiesos žodžio! Jam atsakiau: 
„Aš ne spekuliantė ir savo įsitikinimais 
nespekuliuoju. Šiandieną aš kalbėsiu!“ 
Prokuroras išbalo ir nuleidęs galvą atsi
sėdo. Salėje sėdėjo tik 6 čekistai, mane 
saugojo rusai kareiviukai, kurie nė žo
džio nemokėjo lietuviškai, specialiai pa
rinkti, kad nesuprastų ką kalbėsiu teisme. 
Paklausiau teisėjo kodėl salė tuščia. Jis 
melagingai užtvirtino, esą, teismas slap
tas... „O kodėl liudininkus tuoj po ap
klausinėjimo išvejate, juk ir slaptame 
teisme jie turi būti iki teismo pabaigos. 
Ir aš reikalauju, kad jie pasiliktų salėje, 
nes jie man reikalingi“. Teisėjas piktai 
sušuko: „Tylėk! Aš čia šeimininkas, ką 
noriu tą darau!“ Jam atsakiau, kad nei 
jis, nei aš nesame šeimininkai, o visiem 
reikia laikytis įstatymų. Tada teisėjas pa
grasino: „Dar žodį pasakysi ir išvešime 
tave! Nuteisime tave be tavęs!“ „Galite 
išvežti, — sutikau, — bet tada jūsų teis
mas bus trigubai neteisingas: be žmonių, 
be liudininkų ir be manęs. Koks gi ta"i 
bus teismas?!...“ Mane paliko salėje, ką 
vėliaus labai apgailestavo. Kai pradėjau 
savo gyrimosi kalbą, prokuroras, teisė
jas ir tarėjai nuleido galvas ir akis. Sėdė
jo jie visi išblyškę, nė karto nepakeldami 
akių, kaip mirti nuteisti nusikaltėliai. La
bai norėjosi tuos jų veidus nufotografuoti. 
Vargšai, jie suprato darantys nusikaltimą! 
Tai pastebėjo net rusai kareivėliai, kurie 
po teismo manęs paklausė: „Kas čia buvo 
per teismas? Jau antri metai kaip mes 
lydime teisiamuosius, bet nieko panašaus 
teisme nematėme. Tai jūs buvote prokuro 
ras, o jie visi lyg mirti nuteisti nusikal
tėliai!... Ką jūs per teismą kalbėjote, kad 
jie visi buvo taip išsigandę...“ Antrą teis 
mo dieną, per mano paskutinį žodį, tei
siantys mane taip pat sėdėjo išbalę ir nu
leidę galvas. Melskimės, kad Gerasis Die
vas būtų jiems, kaip ir mums, gailestin
gas.

KGB požemiuose — tardymo izoliato
riuje, senas tardyme naudojamas kanki
nimo priemones, aprašytas „Gulage“, da
bar pakeitė naujos rūšies. KGB rūsiuose 
yra karštos ir šaltos kameros. Mane, Vla
dą LAPIENĮ, kun. Alfonsą SVARINSKĄ 
(1983 m.) ir daugelį kitų laikė karštose 
kamerose, kur visą laiką dusti nuo oro 
trūkumo ir karščio, be paliovos prakai
tuoji, tarsi iš vandens ištrauktas. Šlapias 
nuo prakaito. Genutę NAVICKAITĘ, Onu 
tę VITKAUSKAITĘ ir kitus laikė šaltose, 
drėgnose — nuo sienų bėgo vanduo, ka
merose. Ten buvo taip šalta, kad atrody
davo, kad kaulų smegenys sušalo ir labai 
skaudėdavo sąnarius. Be to, jos juto tokį 
silpnumą, kad vos begalėjo paeiti. Var
gino stiprūs ir nesuprantami galvos ir 
skrandžio skausmai, o atsigulus netekda
vo jėgų ne tik atsikelti, bet ir rankos pa
judinti. Tik praėjus kokiam laikui, po tru 
pūtį vėl atsigaudavo. Vladą LAPIENĮ il
gą laiką laikė kameroje, kur jam pradė
jo niežėti visas kūnas, per miegą pasika
sius atsirasdavo negijančlos opos, pradė
jo gausiai iš nosies bėgti kraujas, jautė 
ypatingą nervinę įtampą — baimę ati-’ 
darant duris Ir t.t Kai jis visai nusilpo 
ir per tardymą paklausė, ar jam čia nu
mirus jo kūną atiduos žmonai palaidoti, 
čekistai išvedė į kitą kamerą, kur visi 
tie negalavimai praėjo. Vladas LAPIE- 
NIS sirgo aukštu kraujo spaudimu, o po 
tardymų ir net dabar jau jam sugrįžus 
Iš Sibiro, kraujo spaudimas visą laiką 
minimaliai žemas. Vienas Dievas težino, 
ką čekistai naudoja, norėdami sulaužyti 
tardomųjų valią. Be to, visą laiką ka
meroje laiko su KGB informatoriumi, 
dažniausiai kriminaliniu nusikaltėliu, ku
rie, kai juos iššifruoja, ima siautėti ir vi
saip kankinti. KGB kameros giliai žemė- 

rengiami minėjimai, bendros Kūčios, kas 
nori gali pasinaudoti lietuviškomis pa
maldomis. O jeigu pajamos iš lietuvių 
sumažėjo, jų atsiranda iš kitų šaltinių. 
Reikėtų labai ilgo sąrašo suminėti Sody
boje atšvęstus įvairius gimtadienius, ve
dybas, firmų bei draugijų pobūvius, kas 
savaitinius rotariečių susirinkimus, šokių 
balius ir t.t. Įspūdingas buvo paskutinis 
parengimas — „Farnham Chamber of 
Commerce“ balius. Dalyvavo 80 svečių. 
Visi buvo labai patenkinti ir pažadėjo ir 
ateityje lankytis Sodyboje.

Tokie dalykai yra labai svarbūs ir nau 
dingi. Daug prie svečių pritraukimo pri
sideda graži Sodybos aplinka, bet svar
biausias yra žmogiškasis elementas.

Gražį yra Sodyba, bet niekada neuž
mirškime, kad ji yra LIETUVIŲ SODY
BA, ir kad brangiausieji svečiai yra lie
tuviai, kurių ji visados laukia. Dėl jų ji 
buvo nupirkta, dėl jų ji ir šiandieną dar 
tebestovi.

Su viltimi žiūrėkime į ateitį, didžiuo- 
kimės Sodyba ir tikėkime, kad lietuviška 
dvasia plazdens tarp jos sienų.

Sod. koresp. 

je ir tik palubėje esančio langelio viršuti
nė dalis susisiekia su žeme — KGB kie
mo grindiniu. Langelis grotuotas, dvigubi 
rėmai su purvinais stiklais ir vos matosi 
dangaus skiautelė. Kad pasiekti tą lange, 
lį reikia užlipti ant staliuko, kas griež
tai draudžiama. Tardomuosius per parą 
išveda pusvalandžiui pasivaikščioti (pri
klauso 45 mm., bet kareiviai laiką nuva
gia — sutrumpina) į kiemelį, kuris pana
šus į cementinį narvą su aukštomis ce
mento sienomis ir grindiniu, o viršuje — 
tankios grotos. Kiemeliai 4 ant 5 žingsnių, 
ar kiek didesni. Aplink aukštos KGB rū
mo sienos. Per visą tardymo laiką beveik 
nematai nei medelio, nei žolytės. Tardy
mo izoliatoriaus koridoriuje be pertrau
kos vaikšto 3 kareiviai — sargai, jie nuo
lat pro duryse įtaisytą „akutę“ žiūri 'į ka
merą. Tarpusavy blevyzgoja ir keikiasi, 
šlykščiausias rusiškas keiksmas — pra
keikiąs motiną, jų ypač dažnai vartoja
mas. Kai PILELIUI pareiškiau pasipikti
nimą dėl komjaunuolių kareivių keiksmų, 
jis man su šypsena paaiškino, kad tai nie 
iko blogo, jie kitaip kalbėti nebemoka ir 
keiksmus vartoja dėl žodžių sujungimo... 
Štai jo — komunistinė moralė: prakeikti 
viską kas kilnu ir šventa, — tik bendrau
jant su užsieniečiais užsidėti melagingą 
kultūringumo kaukę. Kaip gaila, kad dar 
yra užsienyje žmonių, kurie tiki komu
nistų melagingais pažadais, susitarimais, 
jų gera valia. Komunistai daug žada, 
kad sumažintų budrumą ir vėliau padary
tų daugiau blogo — prarytų didesnį kąs
nį. Visi jų pasirašyti susitarimai ir aktai 
yra apgaulė, jie tuojaus ciniškiausiai su
laužomi. Kiekvienas dialogas su šėtonu, 
ar sąmoningais jo vergais yra nusikalti
mas. Tikra meilė negali jiems padėti da
ryti blogą — tikėti jų melu, o blogį boiko- 
tuc-tl. Komunistai, kaip rojaus žaltys — 
daug žada, bet neša mirtį.

(Bus daugiau)

Blogi metai KGB diplomatams
Sovietų žvalgybai praėjusieji metai bai 

gėsi didele nesėkme ir gėda. Iš viso 147 
Sov. Sąjungos diplomatai už šnipinėjimą 
buvo išvaryti iš savo šiltų vietų užsieny
je.

Kai valdžią .perėmė buvęs KGB viršinin 
kas Andropovas, sovietų šnipinėjimas 
ypač suaktyvėjo. Jau matome vien iš to, 
kad 1982 metais užsienyje buvo išaiškinti 
49 diplomatai-šnipai, o 1981 metais — tik 
27.

Sovietų žvalgybos pagrindinis tikslas 
yra mokslinė ‘ir technologinė informacija.

Vakarų ekspertai spėja, jog apie 60 
procentų Vakarų valstybėse esančių So
vietų atstovybių pareigūnų ir prekybos 
misijų darbuotojų yra KGB agentai ar 
talkininkai.

Andropovas dar labiau sustiprino rei
kalavimus savo žvalgybai išgauti kuo dau 
giau kompiuterių, technologijos ir gamy
bos paslapčių, nes rusai ypač atsilikę 
elektronikos srityje. Buvo suorganizuotas 
platus ir sudėtingas elektroninių įrengi
mų iš JAV, Anglijos, Vakarų Vokietijos, 
Prancūzijos ir kitur nelegalaus pervežimo 
į Maskvą tinklas, pasinaudojant kitų val
stybių tarpininkavimu.

1983 metų žiemą D. Britanija už šnipi

ITALŲ iSPAUDA APIE 

NUTEISTUOSIUS KUNIGUS

Lietuvių kunigų areštai ir teismai rado 
platų atgarsį įtalų spaudoje. Vatikano 
oficiozas L'Osservatore Romano (1983. 
XII.2) pareiškė, kad kun. Tamikevičius 
buvo apkaltintas „bendrybėmis, kurios 
paprastai kartojamos tokiais atvejais“ ir 
todėl „komentarų apie tai nereikia“. Mi
lane leidžiamas dvimėnesinis žurnalas 
Russia Cristiana (1983 rugsėjis-spalis) 
spausdina ištraukas iš LKB Kronikos 57- 
o nr., Kęstučio Jokubyno straipsnį „Tėvas 
Svarinskas vėl lageryje“, ir ruso Evgeni- 
jaus Nikolagevo įspūdžius apie kun. Tam- 
kevičių, su kuriuo jis susipažino Maskvo
je 1978-ais metais, kai buvo paskelbtas 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komiteto 'įstei
gimas. Po to Nikolajevas aplankė kun. 
Tam'kevičių jo parapijoje, Kybartuose, 
kur šis „nuo ryto iki vakaro priiminėjo 
savo parapijiečius... su kiekvienu nuo
širdžiai kalbėjosi. Tikintieji jį nuoširdžiai 
mylėjo... Tėvas Sigitas turėjo daugiau 
draugų, negu priešų... Jo suėmimo dieną, 
jo parapijiečiai jautėsi, kaip našlaičiai“. 
(Šie Tamkevičiaus būdo bruožai visiška 
priešingybė jo karikatūrai Tiesoje, 1983. 
XII.3, kur jis vaizduojamas kaip godus 
cinikas).

Dienraštyje II Ticino (198’3.XI.19) Fran 
co Eutres rašo iš Vilniaus apie kun. Sva
rinsko teismą, kurį jis vadina „farsu“, o 
nuosprendį „tragišku“. Paminėjęs kun. 
Tamkevičiaus suėmimą, Eutres kritikuo
ja Pavijos miesto komunistinę administra 
riją, kuri sudarė su Vilniaus administra
cija — anot Eutres, „pabaisomis“ — „se- 
serystės“ sandėrį. Padujos savaitraštyje 
Carroccio pasirodė ukrainiečių kardinolo 
Slipio laiškas apie lietuvių tautos „didvy

LAIŠKAS IS
NOTTINGHAMO

&ių dienų politinis pasaulis, kaip cirkas 
yra pilnas įvairių įvykių, kurie mus, juose 
nedalyvaujančius, laiko nuolatinėje įtam 
poje. Pasaulio arenoje matome nepertrau 
kiamas eisenas rimtų ir juokingų gladia
torių, akrobatų, juokdarių, gyvačių ir 
plėšriųjų žvėrių tramdytojų, žiūrovuose 
viešpatauja susidomėjimas ir įtampa, ret
karčiais pertraukiama kurio nors juok
dario šposais, arba, deja, dažniau, žiūro
vų minia paraližuojama plėšriųjų žvėrių 
ir jų tramdytojų pasirodymais. Vykstant 
žvėrių tramdymo aktui, žiūrovų tarpe įsi
viešpatauja baimė.

Š.m. sausio mėn. panašus cirkas buvo 
atidarytas Stokholme ir pavadintas „Euro 
pos Saugumo Konferencija“. Atidarymo 
vyriausieji buvo trys: Švedijos min. pirm. 
O. Palm, JAV užsn. reik. min. G. Shulz 
ir Sov. S-gos užsn. reik. min. A. Gromy
ko. Įdomu pastebėti, kad šis cirkas ati
darytas dviems, o gal ir trims metams, ir 
be jokios iš anksto nustatytos programos. 
Dar įdomiau, prasmingiau sakant, pavo
jingiau, nes Stokholmas, būdamas arčiau 
Šiaurės Ašigalio, negu Europos centro, jau 
daugelį metų yra tas miestas, iš kurio 
plinta Vakarų Europos į beatominių gink
lų zonas suskaldymo mintis.

Dabar gal būtų prasminga prisiminti ne 
seniai įvykusį cirką Ženevoje. Ten buvo 
suvažiavę Libane mirtinai kovojančiųjų 
politinių partijų ir tikybinių, sektų atsto
vai. Susėdę prie taikos stalo, pasižiūrėję 
vienas į kitą, nustebo: kiekvienas iš jų, 
įskaitant ir konferencijoj dalyvaujanti 
Libano prezidentą, buvo įsivėlę į šalia jų 
sėdinčio atstovo šeimos narių nužudymą. 
Konferencija ilgai netruko, nes visų min

tyse tebebuvo įnirtimas, kerštas ir žmog
žudystės. Su kerštu Ir peiliais suvažiavę, 

nėjimą išsivarė Sovietų Karinio laivyno 
atašė, Tarptautinės kviečių tarybos ver
tėją, du d.plomatus, žurnalistą ir preky
bos atstovą.

Visą eilę diplomatų ir šnipų išprašė 
Šveicarija, Danija, Olandija, Belgija, Ita
lija, Vakarų Vokietija, JAV Norvegija, 
Airija ir Japonija. Dramatiškiausias ,,-apsi 
valymas“ įvyko Prancūzijoje: pašalinta 40 
diplomatų ir 7 oficialūs asmenys.

Po 18 išsivijo Iranas ir Bangladešas.
Anglijos žvalgybos ir JAV Centrinės 

žvalgybos kontrpriemonės davė gerų re
zultatų ir sukėlė rimtų sunkumų Mask
vos šnipams.

Nežiūrint 'į tai, dar tūkstančiai sovietų 
agentų užsienyje darbuojasi ir toliau, bet 
jiems duotas nurodymas atsargiau veikti 
ir nestatyti viso KGB šnipų tinklo pavo
jum

Įdomu prisiminti ir vieną iš tolimesnės 
praeities epizodą, kai 1971 metais D. Bri
tanija sensacingai „atsisveikino“ su 105 
sovietų diplomatais ir kitokiais pareigū
nais, jų tarpe ir vienu lietuviu — ambasa 
dos sekretorium.

To didelio skaičiaus sukrėsta, Maskva 
net nesiėmė įprastinės praktikos: be jo
kios priežasties pašalinti atitinkamus už
sienio diplomatus iš Sov. Sąjungos.

rišką kovą už savo teises“. Devynių mili
jonų egz. savaitraštis Famiglia Cristiana 
(1983.XI.6) skelbia straipsnį apie Svarins
ką ir Tamkevičių antrašte: „Tikinčiųjų 
represavimas socializmo tėvynėje“. Pas 
mus daug kalbama apie priespaudą įvai
riose Lotynų Amerikos šalyse ir Pietų 
Afrikoje“, rašoma žurnale Uomini Nuovi 
(1983, Nr. 6), „Kodėl mūsų valdžia bijo 
kalbėti apie Andropovo vyriausybės vyk
domą persekiojimą ir priespaudą? Bent 
bažnyčios turėtų prabilti!“ (ELTA)

GYVYBĖS ŠVENTUMO DIENA
JAV prezidentas Reaganas sausio 22- 

ąją visoje Amerikoje paskelbė tautine gy
vybės šventumo diena. Kaip tik tą dieną 
sueina vienuolika metų nuo Amerikos 
Aukščiausiojo teismo sprendimo legalizuo 
ti abortą. Prezidentas Reaganas visada 
buvo priešingas aborto 'įteisinimui, pa
remdamas grupės Kongreso narių pasiū
lymą, siekiantį panaikinti tą Aukščiau
siojo teismo sprendimą. Sausio 22-ąją 
Skelbdamas gyvybės šventumo diena, pre 
zidentas Reaganas primena, kad nuo 
aborto įteisinimo Jungtinėse Amerikos 
Valstijose prieš 11-ka metų, buvo sunai
kinta daugiau negu 15-ka milijonų gyvy
bių. Tai yra didžiausio masto tragedija, 
pažymi prezidentas, kuri skaudžiausiu 
būdu pažeidžia visuotiniai pripažintą prin 
cipą, jog žmogaus gyvybė yra šventa.

VYČIAI
Amerįkcs lietuvių Lietuvos Vyčių or

ganizacija 1983 m. rugpjūčio mėn. turėjo 
3804 nario mokestį apsimokėjusius na
rius. Pagal Lietuvos Vyčių pirm, mintis 
„Vytyje“ narių skaičius nuolat auga ir 
šiuo metu narių skaičius yra arti 4000, 
susigrupavusių 55 kuopose visuose JAV 
kampuose.

atstovai paliko cirko areną ir grįžo namo 
su dar labiau išgaląstais peiliais.

Šiuo pavyzdžiu įprių įspėti mano laiškų 
skaitytoją: perdaug nenusimink ir ne
pulk i paniką, jei Stokholme įvyks taip 
pat ar panašiai.

**♦
Jau paminėjau pačius svarbiuosius 

tris Stokholmo konferencijos dalyvius.
Pirmuoju, žinoma, prašneko konferenci

jos šeimininkas Olof Palm. Jis įspėjo, kad 
pasaulis sparčiai rieda į pražūtį, kaip 
pas mus kaime sakydavo „artinasi savai 
sūdnai dienai“. Kadangi šios „sūdnos die
nos“ dvylikta valanda jau prasidėjo, kon
ferencijos dalyviams tenka milžiniška su 
maža laiko atsakomybė išvengti nelaimės.

Po jo kalbėjo JAV užsn. reik. min. 
George Shulz. Jis iškėlė laisvo žmogaus 
teises pasaulyje, pareiškė pasibjaurėjimą 
dirbtiniu Europos kontitento lį dvi dalis 
padalinimu, kuris beširdžiai skaldo ir izo
liuoja paskiras tautas, vietoj sugyvenimo 
ir bendradarbiavimo, ugdo neapykantą 
ir kerštą.

Po to sekusi Sov. Sąjungos užsn. reik, 
min. A. Gromyko kalba buvo ypač pikta 
ir nesiskaitanti žodžiais. Reagano planai, 
GrOmyko žodžiais, esą beprotiški, pato
loginiai liguisti, o vykdymo būdai nuož
mūs ir kriminaliniai. „Militarizmas, ne
apykanta, karo isterija, kartu su ekspor- 
tuojamom atominėm .raketom į Europą, 
agresyvi JAV užsienio politika yra svar
biausi pavojai pasaulio taikai“. Visus nu
galėjusio gladiatoriaus laikysena, Gromy
ko triumfiniai baigė savo kalbą.

Tokia buvo Stokholmo konferencijos 
pradžia. Nė vienas vyriausiųjų kalbėtojų 
konstruktyviai neparyškino nė vieno die
notvarkės punkto, kuris sutartinai turėjo
būti ten svarstomas. Atrodo, kad konferen 
cija sukviesta neparuošus dienotvarkės, 
kurią turėjo ji pati sau nustatyti. Todėl 
nenustebkime, jeigu konferencijos svar
biausias dienotvarkės punktas ir bus die
notvarkės nustatymas. O po dvejų metų 
paaiškės, kad vėl išsiskirstyta dėl dieno
tvarkės nesutarimo.

Tačiau ir tokiu kraštutiniu atveju gy
venimas nesustos, jis eis jam lemtu keliu.

Deja, kaip tik šiuo metu politiniai ir 
finansiniai disorientuota, organizaciniai 
(turiu minty Bendrąją Rinką) sugriuvus, 
Vakarų Europa yra veikiau įvairiems ne
pageidaujamiems nuotykiams cirko are
na, negu kūrybinis veiksnys bet kuriam 
konstruktyviam siekimui. Neseniai visi 
matėme, kiek Vakarų Europą nusiginklavi 
mo reikalu ir sąryšy su tuo NATO dezor- 
ganizavimu, yra komunistų propagandos 
įtakoje. Ta propaganda bus stiprinama ir 
varoma toliau. Stokholmo konferencija 
jos tikrai nestabdys, bet greičiau skatins.
Kitas klausimas, kuris tikrai bus kelia

mas ir ryškinamas, tai Vakarų Europos 
suskirstymas į neutralias atomines zonas. 
Tokią išvadą galima susidaryti iš kon
ferencijos šeimininko kalbos apie „Sūdną 
dieną“ (doomsday).

Jeigu taip įvyktų, tai ta diena Vakarų 
Europai tikrai greit atslinktų iš Rytų.

Apskritai imant, 1984 metais teks per
gyventi svarbių ir pavojingų politinių pa
sikeitimų. Reagano administracija jau 
tapo iki šių metų pabaigos laikina, kol 
bus išrinktas naujas ar perrinktas senas 
prezidentas. Vakarų Europos Bendroji 
Rinka iki maždaug rugpjūčio mėn. turi su 
rasti pagrindinį persiorganizavimo kelią, 
nes kitu atveju visiems, išskyrus Krem
lių, gali atnešti neigiamų politinių Ir eko
nominių pasekmių. Dėl nesutarimų Va
karų Europoje, NATO veiksmingumas jau 
antri metai vis silpnėja. Vieton atsistaty
dinusio NATO generalinio sekretoriaus, 
paskirtas buv. D Britanijos užsn. reik, 
min. Carrington. Jo laukia sunkus užda
vinys — sujungti visas Vakarų Europos 
valstybes ir pakelti NATO veiksmingumą. 
Reikia tikėtis, kad kol visa tai vyks, Va
karų pasaulis liks politinių jėgų lygsva
roje. Pavojus lygsvarai slypi Libane.

»»>•
Tavo dėmesiui, mielas lietuvi.
Vasario 16, Lietuvos Nepriklausomybės 

diena, turi mums viešiems priminti, kad 
nenuilstamai kovojama už tautos laisvę 
tiek krašte, tiek užsienyje. Štai atstovas 
Corcoran JAV Atstovų Rūmams ir Kon
gresui įteikė apsvarstymui ir priėmimui 
šitokią rezoliuciją (ištrauka):

„Kadangi Jaltos konferencija pasibaigė 
Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Ukrainos in
korporavimu i Sov. Sąjungą, kadangi Jal
tos konferencija pasibaigė pusės Europos 
pavergimu, o tai nedavė nė taikos, nė sau 
gurno pasauliui, bet tik nuolatinę įtampą 
ir nesantaiką, siūloma 1945 m. pasirašy
tąją Jaltos sutartį atšaukti ir paskelbti 
toliau negaliojančia“.

Ši rezoliucija bus svarstoma.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje,

Stasys Kuzminskas
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Kronika
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Vasario 16 minėjimas Londone — vasa
rio 18 d., Westminster Cathedral Conferen 
ce Centre.

Vasario 16 minėjimas Paryžiuje — va
sario 18 d.

Vasario 16 minėjimai Vokietijoje: vasa
rio 11 d. — Muenchene, vasario 12 d. — 
Memmingene, vasario 12 d. — Luebedke, 
vasario 18 d. —.Hamburge, vasario 18 d.— 
Centrinis minėjimas Huettenfelde, vasa
rio 19 d. — Bremene, vasario 25 d. — 
Hannovery, vasario mėn. pabaigoj — 
Stuttgarte.

Šv. Kazimiero minėjimas Hamburge — 
vasario 19 d., Šv. Antano bažnyčioje.

Šv. Kazimiero sukakties pamaldos (Ro
moje — kovo 4 d., Šv. Petro bazilikoje. 
Popiežius laikys iškilmingas mišias.

Šv. Kazimiero sukakties minėjimo pa
maldos Londone — kovo 4 d,, sekmadienį, 
5.30 vai. p.p., Westminsterio Kat. Katedro 
je. Pakviesti arkSvysk B. Heim ir vysk. 
D. Konstant. Giedos lietuvių choras.

Šv. Kazimiero sukakties pamaldos (Pary
žiuje — kovo 25 d., Notre Dame katedro
je.

DBLS ir LNB (Metinis .Suvažiavimas — 
kovo 31 — balandžio 1 d.d., Lietuvių Na
muose, Londone.

Liet. Studijų Savaitė — liepos 29 — 
rugpjūčio 5 d.d., Augsburge, V. Vokietija.

Šv. Onos D-jos Blynų Balius — vasario 
25 d., 8 v.v., Sporto ir Soc. Klubo patal
pose, 345A, Victoria Park Rd., E.9.

BRITŲ UŽSIENIO JREIKALŲ 
MINISTERIJOS GALUTINIS 

ATSAKYMAS

DBLS Pirmininkas J. Alkis iš Britų 
Užsienio Reikalų Ministerijos, į DBLS 
Valdybos sausio 6 d. pasiųstąjį dėl Pa
baltijo valstybių okupacijos pareiškimą, 
gavo šitokį galutinį atsakymą:

1984 m., sausio 26 d.

Mielas Pone Alki, .

Kaip Jūs žinote, Jos Didenybės Vyriausy 
bė remia visų tautų nepriklausomumą ir 
smerkia bet kokius tautinio suvereniteto 
pažeidimus. Visos Britų vyriausybės, pri
pažindamas „de facto“ Pabaltijo valsty
bių, Estijos. Latvijos ir Lietuvos, įjungi
mą į Sovietų Sąjungą, niekad nepripaži
no tai „de jure“. Tame nusistatyme jokių 
pakeitimų nebuvo.
(Pasirašė I.R. Whitting, Sovietų Departa
mentas

AUKOS TAUTOS FONDUI

P. Vičas — 20.00 sv.
DBLS Rochdale skyriaus nariai:
VI. Liaugaudas — 10.00 sv.
V. Motuzą, D. Banaitis, V. Banaitis, J. 

Talkačiauskienė, S. Jankaitis, K. Erštikis 
ir E. Sasnauskienė — po 5.00 sv.

J. Navickas ir E. Navickas — po 2.00 sv.
V. Steponavičius — 1.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja,

TFA D. Britanijoje

ŠKOTIJA

VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Škotijos Skyrius rengia VASA
RIO 16 MINĖJIMĄ, kuris įvyks Škotijos 
Lietuvių Socialiniame Klube, 79A, Calder 
Rd., Bellshill

Programa:
šeštadienį, vasario 11 d., 5 vai., jauni

mo, jų tėvų ir tautinių šokių grupės susi
tikimas su DBLS Centro Valdybos organi
zaciniams reikalams nariu ir LSS Euro
pos Rajono skautų atstovais. Bus rodomi 
garsiniai filmai iš mūsų skautų ir jauni
mo stovyklų ir pasitarta jaunimo reika
lais.

7 vai. vak. — šokiai-vakaruškos.
Sekmadienį, vasario 12 d., vai. p.p., pa

maldos Šv. Šeimos bažnyčioje, Calder Rd., 
Bellshill. Jas laikys kun. J. Andriušius.

Tuoj po pamaldų, apie 3.15 vai. p.p., ško 
tijos Diet. Soc. Klube iškilmingas Vasa
rio 16 minėjimas.

Meninę dalį atliks sol. V. Gasperienė, 
Šv. Cecilijos choras, vad. Pr. Dzidoliko, 
ir „Aušros“ tautinių šokių grupė, vad. K. 
Rugienienės.

Visi maloniai kviečiami atvykti.
Sekmadienį Klubas bus atidarytas visą 

dieną.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
s\. 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.

VASARIO 16-ji LONDONE
Šiais metais Lietuvos Nepriklausomy

bės Šventės minėjimas įvyks WESTMIN
STER CATHEDRAL CONFERENCE CEN 
TRE salėje, šeštadienį, vasario 18 d. 6.30 
vakare.

Meninėje dalyje dalyvaus Paryžiuje 
gyvenanti solistė Jolanta Vaičaitytė-Goutt, 
bus parodos ir bendras priėmimas sve
čiams ir lietuviškai visuomenei.

Atskiras priėmimas svečiams Lietuvių 
namuose nebus ruošiamas.

Rengia DBLS ir DBLJS.
Visi kviečiami atsilankyti.
Vasario 19 d., sekmadienį, 11 vai., Lie

tuvių bažnyčioje bus pamaldos už Lietu
vą.

Westminster Cathedral Conference Cen
tre salė yra dešinėj pusėj nuo (katedros 
didžiųjįį durų, Victoria iStreet, London, 
S.W.I.

Artimiausios požeminio geležinkelio r to 
tys yra Victoria ar St. James's Park.

VASARIO 16 MINĖJIMAS RYTŲ 
LONDONE

Sekmadieni, vasario 19 d., Rytų Lon
dono DBLS skyriaus nariai ir visi Lon
dono lietuviai prašomi atvykti 11 vai. ry
to į Lietuvių Bažnyčią ir dalyvauti pamal
dose už Lietuvą, kurias užprašė Lietuvos 
atstovas p. V Balickas. Per pamaldas 
giedos solistė Jolanta Vaičaitytė-Goutt iš 
Paryžiaus. Tokiu būdu paminėsime Vasa
rio 16.

ŠV. KAZIMIERO SUKAKTUVINIS 500 
METŲ MIRTIES MINĖJIMAS LONDONE

Kovo 4 d., sekmadienį, kaip jau anks
čiau buvo skelbiama, Westminsterio Ka
talikų katedroje 5.30 vai. šv. Mišias drau
ge atnašaus Pro-nuncijus D. Britanijoje 
arkivyskupas Bruno Heim, vysk, D. Kons 
tant, vysk. P. Casey ir pakviestieji kuni
gai. Giedos Londono lietuvių choras, va
dovaujamas J. Černiaus. Kviečiami daly
vauti visi lietuviai ir jų draugai bei pa
žįstamieji kitataučiai.

Kadangi šv. Kazimiero šventės iškilmės 
perkeliamos tą dieną į katedrą, todėl šv. 
Mišių Lietuvių bažnyčioje 11 vai. nebus, 
o bus tik ankstyvos Mišios —■ 9 vai.

Šv. Kazimiero sukaktuvinis minėjimas 
turėtų duoti mums religinį atsinaujinimą. 
Todėl tą aieną sakramentinis dalyvavimas 
laba: pageidautinas.

Taip pat gera proga pelnyti tą dieną 
šv. Atpirkimo metų jubiliejinius atlaidus 
už save arba už mirusius, dalyvaujant ka
tedroje pamaldose. Tik reikalinga išpažin 
tis, nors ir neturintiems sunkių nuodėmių, 
šv. Komunija ir šv. Tėvo intencija mal
da (pvz., 1 Tėve mūsų ir Sveika Marija). 
Tačiau leidžiama tai padaryti artimiausiu 
laiku, jei kas negalėtų tą dieną. Pageidau
jama šv. Komuniją priimti tą dieną (esan
tiems malonės stovyje, atseit be sunkios 
nuodėmės) ir sukalbėti minėtas maldas.

Pageidaujama, kad lietuviai kreiptųsi 
šios šventės proga į vietos klebonus, prašy 
darni, kad į kalbamas maldas (angį.: Bid
ding Pravers) įdėtų ir maldą už Lietuvą.

Kun. J. Sakevičius, MIC

KARDINOLAS B.J. HUME APLANKYS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIĄ LONDONE

Gegužės 13 d., sekmadienį, 11 vai.. Lie
tuvių bažnyčią Londone aplankys kard. B. 
J. Hume, Westminsterio arkivyskupas.

Ta pačia proga dalyvaus ir V. Europos 
lietuvių vysk. A.L. Deksnys. Bus teikia
mas Sutvirtinimo sakramentas.

Bradfordas
VASARIO .16 MINĖJIMAS

Vasario 18, šeštadienį, rengiamas 
Vasario 16 minėjimas.

J. Adamonio paskaita ir meninėj daly 
deklamacijos.

Pradžia 6 v.v.
Maloniai kviečiami visi dalyvauti.

Vyties (klubo ir skyriaus valdybos

SVEIKSTA J. REINYS

Bradforde gyvenantis savanoris-kūrė- 
jas, 85 m. amžiaus Jurgis Reinys, susirgo 
ir buvo nuvežtas į ligoninę. Dabar jau

I grįžo namo ir, gydytojo prižiūrimas, 
sveiksta.

Linkime greit pasveikti ir dalyvauti 
■toliau lietuviškoje veikloje. A. B-tis

DBLS TARYBOS JAUNIMO 
REIKALŲ KOMISIJA

Paskutiniame 1983 metų DBLS Tarybos 
Posėdyje buvo nutarta įstegti Jaunimo 
Reikalų Komisiją, kuri išaiškintų lietuviš
ko jaunimo tautinio auklėjimo Didž. Bri
tanijoje esamą padėtį ir išryškintų auk
lėjimo galimybes ir problemas ateičiai. 
Komisijos surinkti daviniai su išvadomis 
būtų pristatyti DBLS Tarybai.

Šių metų sausio 21 d., Lietuvių Židiny
je Nottingham’e buvo sukviestas pirmas 
Komisijos ir jaunimo darbuotojų pasita
rimas. Pasitarime buvo trumpai aptarta 
Jaunimo reikalų Komisijos paskirtis, ap
svarstytos pagrindinės problemos ir gali
mybės tautinio sąmoningumo ugdymui 
jaunuomenėje, trumpai paliesti jaunimo 
veiklos ir tautinio auklėjimo finansiniai 
reikalavimai.

Pasitarime prieita vieningos nuomonės, 
kad jaunimo — bendruomenės ryšių tęsti
numas yar būtinas nuo pat mažens, norint 
kad jaunuolis — jaunuolė išaugtų susipra
tusiais lietuviais. Nors jaunimo aklėjime 
daug naudingo darbo atliekama Skautų, 
DBLJS ir įvairių kitų grupių veiklos rė
muose, bet tarp šių vienetų veiklos ribų 
taip pat pastebėtos spragos, kurios prisi
deda prie jaunimo — visuomenės ryšių 
nutrūkimo. Kadangi skyrių veikla turi 
ypatingą reikšmę jaunimo tautinio ry’io 
išvystime, buvo nutarta sušaukti sekantį 
pasitarimą, kuris numatytas balandžio 
mėn. 14 d., Lietuvių Židinyje Nottingham’e, 
kur tai bus svarstoma.

Pasitarime, kurį pravedė DBLS Tary
bos pirmininkas Rimantas šova, dalyvavo 
Tarybos prezidiumo sekretorius J. Levins- 
kas, nariai N. Vainoriūtė ir K. Bivainis. Iš 
kviestų svečių pasitarime dalyvavo Kun. 
S. Matulis, P. Petkevičius, J. Podvoiskis, 
R. Juozelskis, V. Gasperienė, S. Vaitkevi
čius, H. Veineikis, J. Bertašius. Ypatingai 
malonu buvo matyti svečius iš Škotijos: 
K. Rugienienę, A. Muir-Pautienių ir P. 
Dzidoliką.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
RINKIMŲ REZULTATAI

Korespondenciniu būdu pravestuose 
rinkimuose dalyvavo 28 nariai.

Skyriaus valdybos kandidatai gavo bal
sų. K. Makūnas 24, A. pranskūnas 23, N. 
Butkus 22, S. Bosikis 21, P. Batakys ir J. 
Tarulis — po 20 balsų.

Revizijos komisijos kandidatai gavo bal 
su: A. Žukauskas 22, J. Bendorius 19, V. 
Vilimaitė 13.

Atstovai į suvažiavimą gavo balsų: J. 
Bendorius 16, A. Pranskūnas 14, A. Žu
kauskas 11, V. Vilimaitė 10, S. Bosikis 5.

Skyriaus valdylbon išrinkti: K. Makū
nas, A. Pranskūnas, N. Butkus, S. Bosikis. 
Penktuoju nariu bus P. Batakys ar J. 
Tarulis, ištraukę Rinkimų komisijos aki
vaizdoje laimingą burtą.

Revizijos komisijon išrinkti: A. žukaus 
kas ir J. Bendorius.

Atstovais į suvažiavimą išrinkti: J. Ben 
dorius ir A. Pranskūnas.
Londonas, 1984.II.2. Rinkimų komisija

Coventry
DBLS iCOVENTRIO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
DBLS Coventry skyriaus metinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, vasario 26 d., 
11 vai. Kambarys užsakytas Polish Ex- 
servicemen Club, Whitefriars Lane, Co
ventry. Bus renkama valdyba, revizijos 
komisija ir atstovas į DBLS visuotinį su
važiavimą Londone. Bus svarstomi skyrių 
ir Sąjungą lieč'ią klausimai.

I šį susirinkimą atvyksta Centro Valdy
bos organizaciniams reikalams narys. Pra
šome kuo gausiau dalyvauti. Taip pat 
kviečiame skyriui nepriklausančius lie
tuvius. Skyriaus Valdyba

Derby
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 11d. DBLS Derbio Skyrius ren 
gia iškilmingą

VASARIO 16 D. MINĖJIMĄ
Minėjimas įvyks Ukrainiečių Klubo pa

talpose, 27, Charnwood St., Derby, 6.30 
vai. vakaro.

Paskaitą skaitys DBLS pirm. J. Alkis 
Po kurios bus įvairi ir plati meninė da
lis, kurią išpildys Skyriaus jaunųjų meni
ninkų būrelis „Tėviškėlė“ ir suaugusių 
dainos mėgėjų būrelis. Programoje: lietu
viškos dainos, deklamacijos, muzika ii 
kitokie pasirodymai.

Minėjiman atsilankys aukšti vietos 
anglų, kitataučių organizacijų ir spaudos 
atstovai.

Visus vietos, apylinkės ir iš tolimesnių 
vietovių tautiečius ir svečius, maloniai 
kviečiame gausiai į šį minėjimą atsilanky 
ti ir tuo atšvęsti mūsų garbingą šventę ir 
pasigrožėti lietuvišku menu.

Skyriaus Valdyba

Prestonas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Prestono Skyriaus susirinkimas 
įvyks vasario 18 d., 2 vai. p.p., pas M. Ra
moną, 28a Porter St.

Prašome visus narius ir tautiečius atsi
lankyti. Nesusirinikus pilnam narių skai
čiui, už valandos susirinkimas bus prade
damas, nežiūrint susirinkusių skaičiaus.

Skyriaus Valdyba

Nottinghamas
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Vasario 18 d., 6.30 vai. vakare Ukrai

niečių klubo patalpose, 31 Bentinck Road, 
Nottingham, vietinis DBLS Skyrius ren
gia Vasario 16-tos Minėjimą.

Paskaitą skaitys Skautas Vytis Romas 
Juozelskis.

Meninę dalų patriotiniais motyvais, iš
pildys vietinės pajėgos, prie kurių prisi
dės kitų kolonijų meno mėgėjai. Dainuos 
„Gintaro“ choras.

Po programos įvyks bendras pas'ižmo- 
nėjimas. Veiks turtinga loterija, bus jau
ki šokių muzika.

Pelnas skiriamas Tautos Fondui.
Sekmadieni, Vasario 19 d., 11.15 vai. 

ryto, Židinyje bus laikomos iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą.

Pamaldose dalyvaus skautai ir giedos 
„Gintaras“.

Skyriaus Valdyba

Wolverhamptonas
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Kovo mėn. 3 d., šeštadienį, 5.30 vai. vak. 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, North St. 
W-ton, pradėsime Lietuvos Karalaičio šv. 
Kazimiero 500 metų mirties minėjimą.

Pirmoji minėjimo dalis pradedama šv. 
Mišiom, kurias laikys trys kunigai, daly
vaujant mišriai lietuvių, anglų ir airių 
kongregacijai. Pamokslą angliškai apie 
’v. Kazimierą sakys Rev. P. Gilsenan iš 
Birminghamo. Giesmes išpildys solistė 
Vida Gasperienė iš Nottinghamo. Vargo
nuos, Nijolė Vainoriūtė ir Theresa Mitchell.

Antroji minėjimo dalis tęsis „The New- 
whamton“ svetainėje, Riches St. Whitmore 
Reans, W-ton. Apie 7 vai vak. bus kan. 
V. Kamaičio paskaita. Po to poeto L. 
Švalkaus poezijos valanda ir jaunųjų Gas- 
perų programa. Po to vaišės ir pasižmo- 
nėjimas.

Maloniai kviečiame kuo daugiau lietu
vių į šį mūsų jauno šventojo šv. Kazimie
ro 500 metų mirties minėjimą, kuris kaip 
tik bus jo mirties dienos išvakarėse.

Minėjimą ruošia DBLKB-ja ir naujai 
susikūrusi Šiluvos Marijos Mot. D-ja.

Įėjimas laisva auka.
šiluvietės

Manchesteris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
vasario 11 d., 6 vai. vak., Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose ren
gia

Vasario 16 minėjimą.
Paskaitą skaityys p. H. Vaineikis iš 

Boltono. Po to — trumpa meninė dalis.
Kviečiame ir prašome Manchesterio ir 

apylinkės lietuvius kuo gausiau atsilan
kyti ir praleisti keletą valandų klube, nes 
vietos bus visiems.

Iki malonaus pasimatymo vasario 11 
dieną.

Klubo adiesas: 121, Middleton Road, 
Crumpsall, Manchester, M8 6JY

Skyriaus Valdyba

UŽGAVĖNIŲ BALIUS

Manchesterio Lietuvių Moterų Ratelis 
kovo 3 d., 6 vai. vakare, rengia lietuvių 
klube Užgavėnių balių, kuriame bus blynų 
ir įvairių skanumynu. Kartu bus pravesta 
loterija, kurioje galės laimę ‘išmėginti vi
si, gros disko muzika — šokių ’mėgėjai 
galės pasišokti.

Kviečiame atsilankyti visus.
Moterų Ratelis

SUSIRINKIMAS

D.B.L.S. Manchesterio Skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks vasario 25 d., ‘šeštadie
nį, 6,30 vai. Lietuvių Socialiniam Klube. 
Kviečiame visus narius dalyvauti.

Skyriaus Valdyba
Šv Kazimiero Paminėjimas

Kovo mėnesio 10 dieną, šeštadienį, 6 
vai. po pietų, Manchesterio R. K. Bendrija 
ruošia šv Kazimiero 500 metų mirties pa
minėjimą.

Programoje: žodis apie Šv. Kazimiero 
gyvenimą.

Meninę programą atliks D.B.L.S-gos 
Derbio Skyriaus jaunųjų menininkų būre
lis „Tėviškėlė“, vadovaujant mok. Irenai 
Venskienei. Programa susidės iš eilėraš
čių ir maldų apie Šv. Kazimierą, pa
sirodys jaunimo orkestrėlis „Tėviškėlė“, 
vedamas Renatos Venskutės.

Sekmadienį, kovo mėnesio 11 dieną 
12,15 vai., bus pamaldos į Šv. Kazimierą 
St. Mary bažnyčioje Eccles. Malonius tau
tiečius tiek minėjime tiek pamaldose kvie
čiame kiek galint daugiau dalyvauti.

Manchesterio R.K. Bendrija

Birminghamas
BIRMINGHAMO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

Sausio 12 d., 12 vai.,. John Bright st., 
Victoria restorane, miesto c|ntre, šaukia
mas skyriaus susirinkimas.

Bus renkamas atstovas į metinį suva
žiavimą Londone. Be to, turime svarbų 
pasitarimą skyriaus reikalais. Prašome 
visus atsilankyti. Skyriaus

VOKIETIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 

HANNOVERYJE

Vasario 25 d., šv. Kristoforo bažny
čioje ir parapijos salėje, Hannover-Stoec- 
ken, St, Christophoruskirche und Gemein- 
desaal, Eichsfelderstr. 72, Hannoverio lie
tuviai rengia

Lietuvos Nepriklausomybės šventę.
15 vai. •— pamaldos bažnyčioje.
16.30 — iškilmingas aktas parapijos sa

lėje.
Bus sveiki.iimai, vaišės, meninė dalis ir 

šokiai. Įėjimas nemokamas.

MIRĖ EDVARDAS NIKOLAJEVAS

Edvardas Nikolajevas, gimęs 1925 m. 
sausio mėn. 6 d. Kugeliačiuose, Šilutės 
apskr., Klaipėdos krašte, mirė plaučių už 
degimu Pfronten/AUgau Bavarijoje ligo
ninėje 1983 m. lapkričio mėn. 5 d.

Pradžios mokyklą lankė ir baigė Klu- 
gonų kaime, Klaipėdos krašte, 1939 m. ir 
tais pačiais metais buvo konfirmuotas. 
Geležinkeliečio amato pradėjo mokytis 
1939 m., bet vėliau buvo išvežtas į darbo 
stovyklas prie Vyslos upės ir į Stralsun- 
dą. Rudenį 1944 m. susirgo ir buvo plau
čių ligoninėse Danijoje, vėliau Ochs?nhau 
sen, IRO lageryje Jordanbad. Lindich sto 
vykioje išmoko bitininkystės. Nuc 1950 Ii 
gi 1953 metų buvo UNRRA lageryje Pful
lingen e.

1952 m. gegužės mėn. 3 d. vedė evange- 
likę Martą Lengvinaitę susilaukė dviejų 
dukterų. Santuoka 1963 m. buvo anuliuo
ta.

Nuo 1953 m. ligi 1964 m. dirbo 'įvairiose 
įmonėse Bleistetten ir Gonningen. Susir
go plaučiais ir pateko į TBC sanatoriją 
Gautingene, vėliau į Altshauseną, sene
lių prieglaudą Maierhofene. Mirė Pfron
ten ligoninėje.

Palaidotas 1983 m. lapkričio mėn. 7 d. 
Reutlingene. Laidojimo apeigas atliko 
kun. Sperl.

Buvusiai žmonai Martai, dukroms Kris 
tinai ir Marijai, Lengvinams bei gimi
nėms reiškiu nuoširdžiausią užuojautą. 
Ilsėkis, mielas broli Edvardai, Viešpaties 
ramybėje svetimoje žemėje.

Kun. Fr. Skėrys

MIRUSIEJI

1983 m. gruodžio 17 d. Hamburge mirė 
Ona Vaitkutė-Bružienė, 75 m. Palaidota 
Hamburg-Altona kapinėse.

1983 m. gruodžio 30 d. mirė Jonas šilta 
gas, 68 m. Palaidotas Hamburg-Berge- 
dort kapinėse.

PASAULYJE
— Norvegija išsivarė penkis Sovietų 

diplomatus, įtariamus šnipinėjimu, ir už
draudė kitiems keturiems atvykti į kraš
tą.

— Filadelfijos, JAV, teisės profesorius 
M. Wolffas, R. Wallenbergo šeimos var
du, Sovietų Sąjungai pareiškė 40 mil. do
lerių ieškinį, jeigu nepaleis Sibire kalina
mąjį jų tėvą arba, jei jis yra miręs, ne
grąžins jo palaikų. Antrojo pasaulinio ka 
ro metu, švedų diplomatas R. Wallenber- 
gas išgelbėjo apie 100,000 Vengrijos žydų. 
1945 metais sovietai suėmė Wallenfoergą 
ir nuo to laiko jis dingo be žinios.

— Pirmą kartą po Afganistano okupa
cijos, britų ministrai sausio 2 d. dalyvavo 
Sovietų ambasados priėmime, kurį suren
gė ambasadorius V. Popovas, 60 metų 
diplomatinių ryšių su D. Britanija pradė
jimo sukakties proga.

— Šią savaitę Sovietų Krašto Apsaugos 
min. maršalas Ustinovas pradėjo šešių 
dienų vizitą Indijoj. Vakaruose manoma, 
kad Ustinovas, kuris yra ir Sov. Poditfbiu- 
ro narys, sieks glaudesnių politinių ir eko 
naminių ryšių su Indija.

— Mozambiką nusiaubė viesulas „Do- 
moina’. Žuvo apie 200 žmonių, sostinėje 
Mapute nutrauktas vandens tiekimas. Tas 
pats viesulas pridarė daug nuostolių Sva- 
silende ir Pietų Afrikoj. Ten taip pat bu
vo kelies dešimtys aukų.

— Jugoslavijoj mirties bausme nubaus
tas 35 metų Jandra Frar cin. Jis buvo tei
siamas už bandymą Adriatikos pajūryje 
susprogdinti vieną valstybinį pastatą.

PAMALDOS
Eccles — vasario 12 d., 12.15 vai.
Nottinghame — vasario 12 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Leamingtone Spa — vasario 12 d., 14 vai., 

šv. Petre.
Coventryje — vasario 12 d., 16 vai., šv. 

Elzbietoje.
Huddersfield — vasario 19 d., 13 vai. St.

Joseph's bažn., Somerset Rd.
Nottinghame — VASARIO 16 D., 19 vai., 

Židinyje.
Nottinghame— vasario 19 d., iškilmin

gos pamaldos už Lietuvą, 11.15 vai., Ži
dinyje.

Derby — vasario 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Birmiughame — vasario 19 d., 18 vai., 
19, Park Rd., Moseley.

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

Valdyba 1 Manchester — vasario 26 d., 12.30 vai.
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