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ELAGU EESTI!
Vasario 24 d. mūsų Baltijos jūros kai

mynė ir sąjungininkė Estija švenčia savo 
Nepriklausomybės paskelbimo 66 metų 
sukaktį.

Nepriklausomybę paskelbus, estams, 
kai|p ir lietuviams, dar teko daug kovoti 
su vokiečiais ir besiveržiančiais bolševi
kais.

Pirmoji Estijos konstitucija įsigaliojo 
1920 m. gruodžio 21 d., o 1921 metais Es
tija buvo priimta į Tautų Sąjungą.

Nuo to laiko prasidėjo savosios valsty
bės kūrimas ir tvarkymas. Prasidėjusi 
ekonominė krizė paveikė ir valstybės poli 
tinę būklę. Krašte pasireiškė tai kairių
jų, tai dešiniųjų bruzdėjimai. Reikšmin
giausiai iškilo vadinamieji vapsistai, ku
rie diktatūrinėm priemonėm norėjo paim 
ti valdžią 'į savo rankas. Vapsistai pasi
kvietė prie valstybės vairo su beveik ne- 
ribotom galiam K. Paetsą. Tačiau Paetsas 
pasirodė esąs laisvas, išmintingas ir drą
sus valstybės vyras: uždarė vapsistų par
tiją ir sukvietė laisvai bendradarbiauti 
visas pozityviąsias krašto jėgas. Preziden 
tui Paetsui tvarkant, Estija pasiekė gra
žių laimėjimų ekonominiam ir sociali
niam gyvenime.

Išeivijoje estai stipriausiai reiškiasi 
Švedijoje. Ten jie turi savo pradžios ir 
aukštąsias mokyklas.

Tegyvuoja Estija!

PADIDINTAS (DIPLOMATINIS 
PERSONALAS VAŠINGTONE

Lietuvos Diplomatinė Tarnyba prane
šė, kad yra padidintas Lietuvos atstovy
bės Vašingtone diplomatinis personalas: 
Stasys Lozoraitis, jnr., yra paskintas at
stovybės patarėju. Amerikos valstybės 
departamentas šiam paskyrimui jau davė 
savo sutikimą, 'įrašydamas Stasį Lozorai
tį į Vašingtone akredituotų užsienio diplo 
matų sąrašą. Stasys Lozoraitis ir toliau 
eis Lietuvos atstovo pareigas Vatikane. 
Lietuvos atstovybei Vašingtone vadovau
ja reikalų patikėtinis ministras Dr. Sta
sys Bačkis.

Tamsumus prašalina!
LIETUVOS HIMNAS OLANDŲ 

TELEVIZIJOJ

Keliolika dienų prieš Vasario 16, kelių 
šimtų tūkstančių, o gal ir netoli milijono, 
olandų namų televizijų ekranuose vieną 
vakarą suskambjo lietuviški žodžiai: Lie
tuva, tėvyne mūsų...

Televizija rodė iš okupuotos Lietuvos 
slaptai atvežtą rankšluostį su išaustais 
Lietuvos himno žodžiais, o prie jo stovin
čioj! Olandijos ir Belgijos lietuvių grupė 
giedojo. Šalia stovėjo į Amsterdamą, „Auš
ros“ šimtmečio parodos atidarymo proga, 
atvykęs ir tą brangenybę atvežęs kun. J. 
Petrošius.

Ta patetiškoji scena buvo iš pagrindi
nės „Tėvynės netekę“ filmo serijos, rodo
mos olandų televizijoje.

Atminkime, kad Olandijoje dar nuo po
kario neišsisklaidęs tvaikas apie Sovietų 
Rusijos lemiamą vaidmenį nugalint Hitle
rį, apie „savo noru į Kremliaus imperiją 
įsijungusius Pabaltijo kraštus“. O štai te
levizijos ekrane plačiai šypsosi Stalinas, 
žiūrėdamas kaip Molotovas su Ribentropu 
pasirašo Rytų Europos dalybas, sovietų 
tankai rieda į Lietuvą. Toliau ekrane ro
do masines žmonių deportacijas, lietuvių 
pasipriešinimą okupantams...

Vaizdinė pamoka-pamokslas apie Lietu
vos tragediją.

Režisierius P. Verhoeff (tark: Ferhuf) 
savo filmą pavadino dvigubu atvaizdu: 
tremtinio įsako Kaplano, radusio laisvę 
ir veiklai plačią dirvą tolimajame Amster
dame, ir jo lietuviškos tėvynės.

Filmas prasideda Amsterdamo Naujoje 
bažnyčioje, kur vykstančioje išeivių kū
rybos parodoje senas kaunietis-vilnietis 
žurnalistas, žiūrėdamas į kūrinius, minti
mis nuskrieja į savo praeitį, į Lietuvą.

Filme pasakojama, kaip Kaplanas, gi
męs 1905 metais Peterburge, sugrįžo į sa
vo tėvo gimtinę Lietuvą ir širdimi suau
go su ja. Iliustruotu interviu rodomas jo 
žurnalistinis darbas, susitikimai su pasau
liniais meno kūrėjais, Tomu Manu, Fio
doru Šaliapinu ir kitais.

Prieš akis plaukia gražūs Lietuvos vaiz
dai, didingas Vytauto Didžiojo jubilie
jaus minėjimas. Tačiau atgimusi Lietuva 
turi tokių galingų ir klastingų priešų... 
Nepriklausomybės žlugimas — rusiškoji 
okupacija, žvėriškos represijos. Hitlerinė 
invazija — paniškas bėgimas. Kaplanas 
dirba Maskvoje, armijoje, sugrįžęs į ant
rą kartą sovietų okupuojamą Lietuvą su
žino, kad jo motina ir sesuo nacių nužudy
tos.

Kaplanas atvirai pasisako: jis neveikė

JAV UŽSN. REIK. MIN.
G.P. SHULTZO SVEIKINIMAS 

LIETUVOS ATSTOVUI 
VAŠINGTONE

Vasario 15 d. JAV Užsn. Reik. Min. 
George P. Shultzas Lietuvos Atstovui 
Vašingtone Dr. S. Bačkiui ir visiems lie
tuviams, Nepriklausomybės paskelbimo 
66 metų sukakties proga, atsiuntė sveiki
nimą, kuriame pabrėžė Pabaltijo tautų 
okupacijos nepripažinimą ir susirūpini
mą tebesitęsiančiu žmogaus teisių pažeidi 
mu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Baigdamas pareiškė: „Lietuvių ir jų 
draugų kova dėl krašto laisvės buvo sun
ki ir galbūt tokia bus ir ateity. Tačiau 
devynioliktojo šimtmečio patriotų ir ių 
rėmėjų pastangos išsipildė 1918 m. vasa
rio mėn. 16 d. nepriklausomybės paskel
bimu, taigi galime tikėti, kad lietuvių da
bartinė kova dėl nepriklausomumo taip 
pat bus teisėtai sėkminga ateityje“.

ŠV. KAZIMIERO PAŠTO ŽENKLAI

Vatikano paštas oficialiai paskelbė, kad 
šv. Kazimiero jubiliejui skirta Vatikano 
pašto ženklų serija bus išleista vasario 28 
dieną. Serija susidės iš dviejų ženklų, 
vaizduojančių karalaitį šv. Kazimierą Vil
niaus katedros (fone, laikantį rankoje 
Trijų Kryžių paminklą Vilniuje, kurį so
vietai išsprogdino po Antrojo pasaulinio 
karo. Vatikano pašto paskelbtame prane
šime primenama, kad ženklų serija yra 
išleidžiama dangiškojo Lietuvos globėjo 
mirties penkių šimtų metų sukakčiai pa
minėti. Yra trumpai pateikiami ir švento 
Kazimiero biografiniai bruožai. Pašto 
ženklus sukūrė Amerikoje gyvenantis lie
tuvis dailininkas Romas Viesulas.

—JAV prez. Reaganas vasario 15 d. pa
reiškė, jog valdžios pasikeitimas Kremlių 
je teikia naujų vilčių santykių pagerini
mui.

— Grįžę iš Maskvos, Pracūzijos min. 
pirmininkas ir Užsienio reikalų ministras 
mano, kad neužilgo vėl bus atnaujintos 
branduolinių ginklų kontrolės derybos 
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos.

aktyviai prieš rusų okupantus, bandė tęs
ti savo žurnalistinį darbą, gelbėti ką ga
lima iš kultūrinių lietuviškų tradicijų. Bet 
ir tą pasyvų pilietį griebia stalininių re
presijų replės: jis suimamas, kankinamas 
ilgais naktiniais tardymais Lubiankoje, 
kaltinamas nebūtais suokalbiais, šnipinėji
mu, kryžiaus žygių prieš sovietus kursty
mais. Penkiolika metų laisvės atėmimo. 
Atplėštas nuo šeimos, nuo sūnelio... Stali
no mirtis atidaro jam vartus į laisvę. Ir 
vėl bandymai ramiai dirbti, nedalyvau
jant rezistencijoje,palaikyti kultūrines tra 
dicijas, lietuvišką dvasią. Bet saivicenzūra 
darosi dvasiniu vėžiu. Taikus kultūrinis 
darbas pasirodo iliuzija. Kaplanas uždus
ta ir nuo rusifikatorių, ir nuo bujojančio 
sovietinio antisemitizmo. Pasinaudojęs var
gais negalais išgauta viza aplankyti jau
nesnę seserį Paryžiuje, jis atsisako grįžti 
ir įsikuria Olandijoje.

Jam aišku: už savo pasyvumą ii' neveik
lumą Lietuvoje, čia, laisvas būdamas, jis 
privalo trigubai atidirbti.

— Jei žmogus sulaukęs 70 metų turi 
bėgti iš savojo krašto, reiškia, ten trūksta 
oro, — komentuoja režisierius — Ferhu- 
fas.

Atvaizde parodomas Kaplano darbas 
Amsterdamo Rytų Europos Institute prie 
Disidentų žodyno lietuviškos dalies, jo 
pastangos organizuoti olandų jaunimo 
chorą, dainuojantį lietuvių dainas lietu
viškai... žinoma, tai tik dalis veiklos to 
78-mečio.

Filmas, padarytas su didele žmoniška 
šilima, su tikra simpatija Lietuvai, sulau
kė teigiamo įvertinimo Olandijos šviesuo
menės daly, kuri domisi Rytų Europa. So- 
vietologai teigia, kad pirmą kartą per il
gus metus olandai taip atvirai ir įtikinan
čiai prabilo apie sovietų imperializmą Lie 
tuvoje ir Pabaltijy, žmonės gatvėje priei
na paspausti senajam Lietuvos žurnalistui 
ranką, pakelbėti apie prarastą tėvynę.

O svarbiausia — masės teležiūrovų, anks 
čiau nė neturėjusių supratimo, kur toji 
Lietuva, tikėjusių, kad tai esanti laisvai 
susovietėjusi, kone rusiškoji žemė, išgir 
do ir pamatė, kiek skriaudų ir kančių at
nešė lietuviams Kremliaus smurtas, klas
tingas užgrobimas, šįmet sukanka 45 me
tai nuo Molotovo — Ribentropo pakto, 
nuo nacistinio — stalinistinio Lenkijos už
grobimo. Ir šis telekaspinas primena apie 
tai kitaip, negu norėtų Maskva!

Tad tariant praskambėjusio iš Olandų 
televizijos himno žodžiais:

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina!

J. Budreika

VASARIO 16 LONDONE
Šiais metais Vasario 16 proga tradici

nis kviestinių svečių priėmimas Londono 
Lietuvių namuose buvo pakeistas plates
niu nepriklausomybės paminėjimu, kuris 
įvyko vasario 18 d. Westminsterio kate
dros konferencijų centro salėje.

Minėjimas surengtas bendromis pajėgo
mis: DBLS Centro ir DBLS Jaunimo Val
dybų, talkinant Londono Liet. Moterų 
„Dainavos“ Sambūriui ir „Lietuvos“ tau
tinių šokių grupei. Meninę dalį atliko iš 
Paryžiaus pakviesta dainininkė Jolanta 
Vaičaity tė-Goutt, kuri yra ir žymi Pran
cūzijos jaunimo veikėja ir pirmininkė.

Nedidelę salę užpildė daugiau kaip du 
šimtai atsilankiusiųjų, kurių tarpe buvo 
Lietuvos Pasiuntinybės atstovas V. Bailo
kas, Latvijos atstovas P. Reinhards, Esti
jos Atstovybės p. Tarų, Lenkijos egzilinės 
vyriausybės prez, gr. E. Raczynski, Bal
tarusijos Draugijos ats. Asipovič, jugo
slavų ir E.L. Group pirm. Marcetič, čeko 
slovakų soc. dem. V. Bernard, lenkų veikė 
jai gr. Grocholski ir soc. dem. S. S. Wąsik, 
latvių soc. dem. A. Termanis, latvių sa
vaitraščio redaktorius P. Andnups, Esti
jos S-gos pirm. Heinastu. Gruzijos D-jos 
pirm. Dr. A. Ramišvili, Liberalų Interna
cionalo narys ir jugoslavų-serbų grupės 
atstovas N. Petrovič ir kt.

Minėjimą atidarė DBLS Jaunimo pirm. 
V. Puodžiūnas, pakviesdamas kalbai Lie
tuvos Pasiuntinybės atstovą V. Bailoką, 
kuris tarė žodį angliškai, o paskui kalbė
jo lietuviams.

Po oficialiosios dalies sekė Jolantos 
koncertas. Savo sodriu altu ji sužavėjo 
klausytojus. Ypač puikiai skambėjo Mai 
ronio „Už Raseinių“. Dainininkė, Skam
bindama gitara, padainavo visą eilę liau
dies dainų angliškai ir lietuviškai, pati 
paaiškindama tų dainų prasmę ir kilmę, 
o vienu kartu 'įtraukdama dainon ir klau
sytojus.

Koncertui pasibaigus, DBLS pirm. J. 
Alkis padėkojo svečiams už atsilankymą 
ir talkininkams už darbą, pakvietė sve
čius atsigaivinti vyno stiklu ir priminė 
atkreipti dėmesį į dvi parodėles, kurias 
taip meniškai suruošė salėje londoniškė 
dail. E. Gaputytė ir ponia Popikienė iš 
Derby. Dail. E. Gaputytė visiems suteikė 
progą pasigėrėti Antano Sutkaus puikių 
liaudies meno nuotraukų serija, o ponia 
Popikienė išstatė nepriklausomybės laikų 
Lietuvos pašto ženklų kolekciją. Reikėtų 
imtis inciatyvos tas meistriškai pagamin
tas nuotraukas ir tuos retus pašto ženk
lus parodyti platesnei britų visuomenei.

Salėje buvo galima pasižiūrėti ir į spe
cialų albumą, kuriame atsispindėjo D. 
Britanijos lietuvių gyvenimas. A. Prans- 
kūnas paruošė spaudos stendą, kuriame 
norintieji galėjo gauti leidinių apie da
bartinę padėtį okupuotoje Lietuvoje ir 
bendrai susipažinti su kraštu.

Kitą dieną, sekmadienį. Londono Lie
tuvių bažnyčioje atlaikytos pamaldos už 
Lietuvą. Pamaldas užprašė Lietuvos Pa
siuntinybės atstovas V. Balickas. Vasario 
16 skirtą turiningą pamokslą pasakė kun. 
J. Sakevičius, MIC. Giedojo choras, o 
viešnia iš Paryžiaus šv. Komunijos metu 
jautria giesme sujaudino besimeldžian
čius. Po pamaldų visi susirinko bažny
čios saliukėje, kur, nors ir nelengva buvo 
prasistumti dėl žmonių gausybės, pasi
vaišino nuoširdžių šeimininkių sumuš
tiniais ir karšta, romu pastiprinta, arba
tėle.

ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI

Jungtinių Amerikos Valstijų Senato 
užsienio reikalų komisija pravedė apklau 
sinėjimus apie žmogaus teisių padėtį So
vietų Sąjungoje ir jos valdomuose kraš
tuose. Apklausinėjimuose, tarp kitų, bu
vo pakviestas dalyvauti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos pirmininko 
pavaduotojas dr. Tomas Remeikis, kuris 
komisijai padarė pranešimą apie Pabal
tijyje sovietų vykdomus žmogaus teisių 
bei laisvių pažeidimus ir apie pabaltiečių 
kovą tas teises bei laisves apginti. Dr. 
Remeikis pažymėjo, kad ši drąsi ir ryžtin 
ga kova remiasi ne tiktai trijų Pabaltijo 
tautų nepriklausomybės tradicijomis, bet 
taip pat ir įsitikinimu, kad žmogaus tei
sių bei laisvių pažeidimai sudaro grėsmę 
pabaltiečių fiziniam ir kultūriniam išliki
mui. Dr. Remeikis priminė, kad nežiūrint 
žiaurių represijų, pasipriešinimas prie
spaudai tautinėje ir religinėje plotmėje 
yra labai gyvas ir jis pasireikš kol nebus 
pašalinti tautinės ir religinės laisvės varž 
tai. Dr. Remeikis padėkojo amerikiečių 
vyriausybei už Pabaltijo kraštų prievarti
nio įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripaži
nimą, ragino amerikiečių vyriausybę tarp 
tautiniuose formuose iškelti Pabaltijyje 
sovietų vykdomą priespaudos Ir koloniza
vimo politiką. (LRTV)

LIETUVOJELIETUVOS PASIUNTINYBĖS ATSTOVO

V. pALICKO ŽODIS

Gerbiamosios ir gerbiamieji,
Lietuvių tauta ir vėl sulaukė 16-sios 

Vasario, sulaukė dienos, kurioje ji mini 
savo Nepriklausomybės atgavimą prieš 
66 metus. Deja, ligi šiol ji dar nesulaukė 
tos laisvės, kuri taip žiauriai ir neteisin
gai buvo jai išplėšta 1940 metais. Mūsų 
broliai Lietuvoje dar vis kenčia po sveti
mu jungu ir žiauria priespauda.

Liūdina todėl ir šiemet mums minėti lais 
vės Dieną, kuomet tos laisvės mes netu
rime. Bet minėti ją mes privalome, ir 
minėsime su dar didesniu dvasios pakili
mu, su dar kilnesniais jausmais, negu 
minėjome anais laikais, kada tą laisvę 
turėjome. Ir kodėl? Todėl, kad šiandien 
kiekvienas geros valios lietuvis jaučia ir 
supranta, kokios didelės brangenybės lie
tuvių tauta yra nustojusi, šiandien kiek
vienas lietuvis aiškiau supranta žodžius, 
kuriuos tarė savo laiku didis lietuvių kil
mės dainiusHpoetas, Adomas Mickevičius, 
kuomet svetimoj šalyj būdamas, jis ra
šė:

O, Lietuva, Tėvyne mano! Kaip tu esi 
brangi.

Tas tik supranta, kas Tave prarado... 
Tais žodžiais Mickevičius norėjo pasaky
ti, kokia yra brangi kiekvienam žmogui 
jo Tėvynė, kaip yra brangi kiekvienam lie 
tuviui Lietuva. Jis teisybę pasakė, nes ne
daug yra vertas žmogus, kuris nebrangi
na savo Tėvynės; nedaug yra vertas ir 
tas lietuvis, kuris nebrangina Lietuvos.

Šitos teisybės niekas iš mūsų neprivalo 
pamiršti, ir ją atsiminti privalome ypač 
mes, lietuviai išeiviai. Privalome jos ne
pamiršti niekados, bet turime ją turėti 
galvoje ypač dabar, kai mūsų visų moti
na, Lietuva, yra taip sunkioje padėtyje. 
Mes turime ją gelbėti, mes privalome jai 
padėti kuo galim. Ji šiandien kovoja užsą 
vo gyvybę ir mes negalime jos toje kovoje 
apleisti. Jeigu mes ją apleistume, mes 
tikrai nebūtume verti nei gero lietuvio, 
nei gero žmogaus vardo.

Todėl ir šiemet, minėdami 16-tą Vasa
rio, Lietuvos Laisvės šventę mes parodo
me ir savo broliams Lietuvoje, ir visam 
pasauliui, kad mes esame susipratę lie
tuviai ir priklausome prie garbingos tau
tos, kurios mes ne tik kad nepamirštame, 
bet priešingai esame pasiryžę pagelbėti 
jai jos sunkioje kovoje tol, kol ji ir vėl 
neatgaus jai pavogtos laisvės.

| Lietuvių tautą dar laukia sunki ir gal
būt dar ilga kova. Šie metai yra ypatingai 
pavojingi. Ir Lietuvos duobkasiai galbūt 
mano iškasti Lietuvai duobę ir amžinai 
ją palaidoti. Duobę iškasti jie gali, bet 
amžinai Lietuvos jie nepalaidos. Tūks
tantį ir daugiau metų lietuvių tauta gyva 
vo ir duobkasiai ne vieną sykį per tą lai
ką jai duobę kasė ir laidojo. Bet lietuvių 
tauta kaip gyvavo, taip gyvuoja. Nes mū
sų tėvai ir protėviai mokėjo savo tautos 
laisvę ginti ir per amžius sugebėjo j„ ap
ginti. Jie pergyveno daugelį nelaimių, pa 
našių į dabartinę Lietuvos nelaimę; jie nu 
galėjo kliūtis nemažesnes negu dabarti
nės ir galų gale išeidavo laimėtojais.

Argi mes, šių dienų lietuviai, esame 
menkesni už savo tėvus-protėvius? Ar 
mes nepajėgsime atlikti to, ką jie ne sy
kį yra atlikę? Aš esu tikras, kad mes esa
me ir būsime savo garbingų bočių verti 
ainiai. Mes nesuklupsime po sunkia naš
ta, kuri užgulė mūsų tautą. O jeigu net 
ir telktų kartais suklupti, tai ir vėl pasilkel 
sim, kol kovą už mūsų tautos laisvę galu
tinai laimėsime.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISUOS

POSĖDŽIAI ŽENEVOJE

Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komi
sija susirinks posėdžiams 1984 m. vasario 
mėn. Ženevoje, Šveicarijoje. Posėdžių me
tu fnž. Adolfas Venskus konvencijai per
duos žodžiu ir raštu tikinčiųjų persekio
jimus okupuotoje Lietuvoje. Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjunga labai 
džiaugiasi galėdama pasinaudoti šiuo di
deliu forumu ir per savo atstovą betar
piai perduoti žinias apie padėtį pavergto
je Lietuvoje. Laiką šiam pranešimui pa
dėjo išrūpinti Krikščionių Demokratų 
In tern aci or. alas.

Senatorių Robert Dole ir Patrick Leahy 
pasiūlymu 1983 m. lapkričio mėn. 17 d. 
JAV senate buvo priimta bendra su Ats
tovų Rūmais rezoliucija, įpareigojant JAV 
prezidentą iškelti Žmogaus Teisių Komi
sijoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos klau
simą. Atstovų rūmuose tokią pat rezoliu
ciją pasiūlė kongresmanai Don Ritter ir 
Brian Dnnnelly. Taigi tikimasi, kad va- 

Isario mėn. sesijoje Lietuvos padėtis tu
rėtų iškilti ir per JAV delegaciją.

3±O±€
Mirė Bronė Buivydaitė

Sausio 29 d. Anykščiuose, eidama aš
tuoniasdešimt devintuosius metus, po il
gos ligos mirė rašytoja Bronė Buivydaitė 
— Tyrų duktė.

Gimusi 1895 m. gruodžio 8 d. Svėdasuo
se, Bronė Buivydaitė mokėsi Utenos pro
gimnazijoje ir baigė Voronežo liet, gimna
ziją. Grįžusi į Lietuvą nuo 1919 m. moky
tojavo Skuode, Veiveriuose, Panevėžyje ir 
Alytuje. Šalia jaunosios kartos auklėjimo 
darbo ji nemažai laiko skyrė kūrybai. 
1921 m. ji išleido savo pirmąjį eilėraščių 
rinkinį „Vasaros šnekos“. Po to sekė jos 
poezijos, prozos bei dramaturgijos kny
gos: „Anykščių baladės“, „Skudučiai,“ 
„Lapė gudragalvė“, „Auksinis batelis“ ir 
kt.

Paskutinės knygos pasirodė po. karo. 
Tai memuarinio pobūdžio knygos ,*Pro 
vaikystės langą“ ir „Vargai vartus kilno
ja“.

Vilniaus kinuose pavėluotas filmas
Sausio mėnesį keli Vilniaus kinai pra

dėjo rodyti praeitais metais pagamintą 
filmą „SKTydis per Atlantą“, kuris turėjo 
būti demonstruojamas 1983 m. liepos mė
nesį, minint S. Dariaus ir S. Girėno žyg
darbio 50-ties metų sukaktį.

Vilniečiai, kurie buvo nuėję pasižiūrėti 
filmą, rašo, kad kinai yra perpildyti ir 
sunku gauti bilietą. Lietuviai džiaugiasi, 
kad galėjo pamatyti nepriklausomos Lie
tuvos epizodą, nes tas laikotarpis dabar 
yra slepiamas nuo jaunuomenės.

Naujas filmas
Lietuvoje pagamintas filmas „Justas 

Palecks“, kurio ilgis yra 20 minučių, bet 
parodo bemaž 80 metų laikotarpį. Didžią
ją filmo dali užima nepriklausomybės lai 
kotaipio J. Paleckio veikla.

Kauniečiui -— pukso medalis
20-metis Lietuvos valstybinio kūno kul 

tūros instituto studentas Gintautas Uma
ras Maskvoje vykusiame dviračiu sporto 
čempionate, 4 km lenktynėse, laimėjo auk
so medalį.

Algimantas šalna olimpiadoje
žiemos olimpiadoje Sarajeve dalyvavo 

kaunietis A. Šalna. 24 metų Algimantas 
yra pasižymėjęs šaudančiųjų slidininkų 
klasėje.

Iškelta baudžiamoji byla
Vidaus reikalų ministro pavaduotojas 

S. Liskauskas pranešė, kad šiuo metu dėl 
grobstymo melioracijos objektuose me
chanizmo mazgų ir detalių Raseiniuose 
iškelta baudžiamoji byla ir atliekamas 
tardymas.

Valstybinės prekybos darbuotojų 
įsipareigojimai

Sausio 31 d. buvo priimti valstybinės 
prekybos darbuotojų socialistiniai įsipa
reigojimai 1984 metams ir pasirašyta so
cialistinio lenktyniavimo sutartis su Bal
tarusijos TSR prekybininkais.

Darbo drausmė
Vasario 2 d. „Tiesa“ įsivedė „Skaityto

jų paštą“, kuriame skelbiami įvairūs nu
siskundimo laiškai.

Įžangoje pateikia tokias skaitytojų min 
tis: „Brandūs kolektyvai neleidžia dar
be išsikeroti vangumui, brokui, pravaikš 
toms, girtavimui. Įmonės, įstaigos, organi
zacijos naudojasi Darbo 'įstatymų suteik
ta teise nutraukti darbo sutartį, jei dar
buotoj is pasirodo darbe neblaivus. Taip 
pat galima atleisti iš darbo, jeigu be sva
rių priežasčių padaroma pravaikšta 
(įskaitant nebuvimą darbe daugiau kaip 
tris valandas per dieną)“...

Tik pažadai
„Tiesos“ skaitytojas iš N. Akmenės R. 

Mileris rašo: „Greitai bus metai, kai te- 
levizoriaus ekrane matome iškreiptą vaiz 
dą. Ne kartą kreipėmės į Naujosios Ak
menės radijo ir televizorių remonto dirb
tuves, buitinio gyventojų aptarnavimo 
kombinatą, kad sutvarkytų kolektyvinę 
anteną. Kiekvieną kartą girdime vien pa
žadus. O nuo jų vaizdas televizoriuje ne
pagerėjo. Kada pažadus pakeis darbai?“

Visuotinis profesinis mokymas
Lietuvoje svarstomas projektas, kuris 

numato, kad visuotinį vidurinį mokslą per 
artimiausią penkmetį papildys visuotinis 
profesinis mokymas.

„Šypsenos“ cirkas
Šakių „šypsenos“ cirkui vadovauja me 

no saviveiklos žymūnas Juozas Endriu
kaitis. Labiausiai žiūrovams patinka ak
robatas su dviračiu Kęstutis Bosaitis ir 
gimnastė Jolanta Žemaitytė. Namie ir gas 
trolėse pasirodyta daugiau kaip 180 kar
tų-
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LIETUVOS
3. KARALIAUS DVARE

Vyslos aukštupyje, ant kairiojo jos 
kranto, ten, kur įteka Rudavos upelis, 
kyšo stati ir viršūnėje gana plati uola, 
nuo senų laikų vadinama Vaveliu. Tai 
pačios gamtos sukurta, labai patogi nuo 
priešų gintis vieta, žmonės ten nuo seno 
statėsi savo buveines, o, susikūrus Lenki
jos valstybei, ten apsistojo ir valdovas. 
Jau X amžiuje ant Vavelio uolos stovė
jo pilis ir taip pat rotondinė koplyčia, pa
švęsta šventųjų Felikso ir Adaukto gar
bei. XI a. pradžioje pradėta statyti pirmo 
ji, romaniško stiliaus katedra; sekančia
me amžiuje ji buvo perstatyta, o kara
liaus Kazimiero Didžiojo laikais (apie 
XIV. a. vidurį) iškilo didingas, pagrin
dinėse dalyse iki mūsų dienų išlikęs vys
kupo bažnyčios pastatas.

Valdovo pilis ant Vavelio kalno (gal 
tiksliau — kalvos) pradžioje buvo medi
nė, vėliau mūrinė. Kazimieras Didysis, 
pastatydino gotikos stiliaus karalių rū
mus. Juos tobulino, tvirtino kiti karaliai. 
Jogaila paskyrė 12 nuolatinių burggrafų 
rūpintis karališkais rūmais. O vėliau 
Žygimantas Senasis, šv. Kazimiero brolis, 
atsikvietęs iš Italijos garsių architektų 
bei menininkų, rūmus žymiai praplėtė ir 
išpuošė renesanso stiliumi. Didelė jų da
lis išliko nepasikeitusi iki mūsų laikų. 
Lietuvos vytis šalia lenkiškojo erelio sie
nų ir langų ornamentuose liudija apie 
jogailaičių kadaise Vavelyje atliktus dar
bus.

Tuose tat, dar Žygimanto Senojo neat- 
naujintuose karališkuose rūmose gimė, 
augo ir brendo šv. Kazimieras. Gyveni
mas karaliaus dvare ir šalia išaugusiame 
Krokuvos mieste — didelės valstybės sos
tinėje buvo panašus į kitų XV amžiuje 
valdovų rezidencijų gyvenimą: netrūko 
ten ištaigų lengvų papročių; dažnai poky
liauta, kartais ir patriukšmauta. Bet ka
raliaus šeimos ratelis, reikia manyti, ja
me turėjo savą, saugią nuo daugumos 
dvariškių užuovėją. Vaikai, kol maži, bu
vo motinos ir auklių priežiūroje. Paaugę, 
turėjo mokytis, lavintis; bet ir tuomet 
susitikdavo su parinktais mokytojais ir 
auklėtojais. Aišku, švenčiant bažnytines 
ar valstyoines šventes, iškilmes, jose pasi
rodydavo ir karalaičiai, bent tie, kurie 
jau buvo šiek tiek paūgėję. Taip ir šv. 
Kazimieras nuo pat savo vaikystės bus 
lankęs ir katedros bažnyčią. Joje tuomet 
dar nebuvo po puošniais baldachimais pa
minklinių skulptūrų, kurios šiandien ma
tomos katedros navose. Karalių Vladislovo 
Lokietkos, Kazimiero Didžiojo, Jogailos 
ir taip pat Kazimiero Jogailaičio atmini
mui sukurtos, jos yra kiek vėlesnės, gar
saus skulptoriaus Vito štoso (Stoss, 
Stwosz) darbas. Bet katedros požemiuose 
jau tuomet ilsėjosi palaidoti buvusieji ka 
raliai, karalienės, jų vaikai, Krokuvos 
vyskupai ir kiti įžymieji žmonės. Galimas 
dalykas, kad mažutis Kazimieras pats 
dalyvavo 1461 metų rudenį savo senelės, 
karalienės Sofijos Alšėniškės, laidotuvėse.

Kalbant apie busimąjį šventąjį, norėtų
si šį tą sužinoti apie karaliaus rūmų religi 
nę aplinką. Deja, šiuo klausimu tiesioginių 
žinių beveik neturime. Nežinoma, nei kas

______________________________________EUROPOS LIETUVIS

GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
nei kaip karaliaus šeimai teikė religinius 
patarnavimus. Gal būt vienuoliai bernar
dinai, kuriuos karalius Kazimieras kaip 
tik prieš pat savo vedybas įkurdino Kro
kuvoje? Ir vėliau karalius ir karalienė 
jais ypatingai rūpinosi, juos rėmė, juos 
įkurdino ir Lietuvoje: Vilniuje ir Kaune.

Bet kaip dažnai būna žmogaus gyveni
me, taip pat ir šv. Kazimierui pirmosios 
žinios apie religiją ir pirmoji jos prakti
ka vystėsi šeimos ratelyje, tėvams savo 
pavyzdžiu vaikus traukiant ir skatinant. 
Apie tėvą, karalių Kazimierą, istorikai 
sako, kad jis, nors aistringai mėgęs me
džioti ir kartais užsispirdavęs savo nuomo
nėje, bet turėjęs ir daug sektinų charak
terio bruožų. Jis buvęs nuosaikus, pa
prastas, protingas ir išmintingas, tęslįs 
duotą žodį, tiesiakalbis; buvęs taip pat 
blaivus ir pokyliuose gerdavęs tik van
denį, buvęs pats pamaldus ir pamaldžiai 
auklėjęs savo vaikus (plg. Liet. enc. XI, 
273-274).

Dar labiau į mažus karalaičius ir kara
laites veikė pamaldi jų motina. Kaip naš
laitei, jos vaikystė ir jaunystė nebuvo 
lengva. Tikėjime ir religinėje praktikoje 
ji rasdavo dvasiai stiprybės ir paguodos. 
Jos, jau karalienės, pamaldumą patvirtina 
ne tik jos gyvenimo būdas, bet ir 'įvairi 
pagalba bažnyčioms, vienuolynams. Yra 
žinoma, kad ji pati siūdavo ir išsiuvinė- 
davo liturginius rūbus arba altoriams už
tiesalus. Vieną tokį auksu išsiuvinėtą 
mišparuose ir procesijose vartojamą ap
siaustą, vadinamąją kapą, ji padovanojo 
ir Vilniaus bernardinams.

Yra pastebėta, kad jogailaičių pamal
dume ypatingą vietą užėmė šv. Kryžius. 
Kenčiantis Kristus ir aplamai Kristus- 
žmogus, taip pabrėžiamas pranciškonų- 
bernardinų dvasinio gyvenimo samprato
je, bus paveikęs ir šv. Kazimierą, davęs 
jam jėgų nepalūžti sunkenybėse, kentėji
muose.

Ryškesni motinos įtaka buvo į tai, kad 
šv. Kazimieras tapo dideliu Dievo Moti
nos Marijos garbintoju. Apie 1474 metus 
visa karaliaus šeima: abu tėvai ir devy
ni vaikai, buvo įrašyti į šv. Pauliaus Atsi
skyrėlio Ordino broliją. To Ordino vienuo 
liai, paulistai, nuo 1382 m. globojo di
džiausią Lenkijoje Marijos šventovę 
Čenstachavoję. Kadangi dar prieš Jogai
los laikus Lenkijoje įkurti paulistai at
vyko iš Vengrijos ir dar Kazimiero lai
kais daugelis jų buvo vengrai, šio įsirašy
mo į minėtą broliją iniciatyva priskiria
ma karalienei Elzbietai. Vengrijos sosto 
paveldėtojai.

Taip pat karalienės Elzbietos inspiruo
tame veikalėlyje „Apie karaliaus vaiko 
auklėjimą“ („De institutione regi! pue- 
ri“), skirtame karalaičio Kazimiero bro
lio, Čekijos karaliaus Vladislovo, gims
tančiam sūnui, yra sakinys: „Numąuam 
puer sine litelio in laudem Mariae pro- 
cedat“ (..Vaikas niekuomet teneišeina iš 
namų be knygelės Marijos garbei“). Ko
kia turėjo būti ta knygelė? — Gal Mažo
sios Marijos garbei Valandos? Bet galė
jo būti ir knygutė su Marijos himnu „Om
ni die die Mariae“ tekstu. Tai padeda 
mums suprasti ne tik, kokią vieta kara
liaus Kazimiero šeimoje užėmė Marijos 
garbinimas, bet ir kodėl šio Marijos hMn.-

iio tekstas buvo įdėtas į jaunuolio Kazi
miero karstą, kai jis iškeliavo į amžiny
bę. Paulius Rabikauskas

DVASINĖS LAISVĖS KURATORIJOS 
NAUJAS (LEIDINYS

Thun mieste (Šveicarijoje) veikiančioji 
organizacija „Kuratorium Geistige Frei
heit“ (Dvasinės Laisvės Kuratorija) iš
leido 18-tąji rinkinį ištraukų iš pogrin
džio leidinių, skelbiamų Sovietijoje. Kaip 
dažniausia ir anksčiau išleistuose rinki
niuose, taip ir šį kartą nemaža ištraukų 
įdėta iš okupuotoje Lietuvoje pasiro
džiusių leidinių. Pasinaudota „Aušros“ 
numeriais 28,29 bei 30 ir Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos numeriais 51, 
53 ir 54.

Kuratorijai vadovauja mokytojas Dr. 
Udo Robe.

STUDENTAI ATEITININKAI
NAUJA CENTRO VALDYBA

Studentų Ateitininkų Sąjungos naujo
ji centro valdyba yra sudaryta iš Wash- 
ingtono ir New Yorko studentų. Į ją įeina: 
pirmininkas — Arūnas Pempkus iš Wash 
ingtouo, vicepirmininkas — Algirdas Lu
koševičius, iždininkas — Paulius Gudelis, 
sekretorius — Henrikas Šatinskas, atsto
vas Federacijos valdyboje — Linas Pa
lubinskas iš Chisagos, korespondentas 
Amerikai ir Kanadai — Darius Kudžma, 
korespondentė Europai, P. Amerikai ir 
Australijai — Kristina Lukaitė iš Was- 
hingtono, stovyklų koordinatorė — Ra
minta Pempkutė iš Chicagos.

Naujoji centro valdyba posėdžiavo sau
sio 28 pas Algirdą Lukoševičių Woodha- 
vene, N.Y. Dalyvavo visi valdybos nariai, 
išskyrus Ramintą Pempkutę ir Kristiną 
Laukaitę.

Valdyba nutarė visur sugyvinti studen
tų ateitininkų veiklą. Ypač daug dėmesio 
bus skiriama Amerikos rytiniam pakraš
čiui, kur studentų veikla yra gerokai ap
mirusi.

Sudaryti darbo planai. Pirmiausia kovo 
16-18 Dainavoje bus ruošiami kursai. Va
sarą, kaip įprasta, bus rengiama stovykla. 
Dar tiksli data ir vieta nenustatyta. Ru
denį vėl bus kursai.

Informacijos reikalam per metus iš
leis keturis aplinkraščius. Ten bus infor
muojama apie Studentų Ateitininkų Są
jungos veiklą, bus duodama daug žinių iš 
Federacijos veiklos. Taip pat išleis du 
Gaudeamus numerius. (Gaudeamus — 
vra studentų ateitininkų kultūrinio po
būdžio leidinys).

Visi studentai bus raginami įsijungti 
į korporacijas, nes kitaip jų veiklos gali 
visai sunykti arba net gali jos ir išmirti.

šiemet yra šv. Kazimiero metai. Visi 
studentai ateitininkai raginami savo ko
lonijose uoliai 'įsijungti į minėjimų rengi
mą, dalyvauti minėjimuose ir kitus ska
tinti dalyvauti.

Kitas valdybos posėdis jau bus Daina
vote kursu metų.

Po posėdžio centro valdybos nariai tu
rėto progos susitikti su New Yorko sen
draugiu valdvba ir su New Yorko studen
tu ateitininkų draugovės nariais.

VYSKUPO TREMTIS
Kasmet sausio 24 dieną lietuvių atmin

tin sugrįžta liūdnoji sukaktis: Vilniaus 
vyskupo Julijono Steponavičiaus ištrėmi
mo metinės. Šiemet šita sukaktis jau 
grįžta 23-čią kartą. Beveik ketvirtis šimt
mečio tremties šiame pažangos, laisvės, 
demokratijos, žmogaus teisių ir laisvių 
amžiuje! 1961 metų sausio 24 dieną vys
kupas Steponavičius buvo pašalintas iš 
Vilniaus arkivyskupijos administravimo 
pareigų ir priverstas apsigyventi adminis
tracinės valdžios paskirtoje vietoje: Ža
garėje, Joniškio rajone. Pašalinant, vys
kupui nebuvo pateiktas joks kaltinimas. 
Iki šiol niekas nežino, ar tai buvo LTSR 
Ministrų tarybos nutarimas ar tik Religi
jų reikalų tarybos įgaliotinio savivalė pa
gal principą: kaip norime, taip padarome! 
Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje tikintieji 
yra įsitikinę, jog vyskupas Julijonas 
Steponavičius iš Vilniaus buvo ištremtas 
vien dėl to, kad sąžiningai ir uoliai ėjo sa 
vo vyskupiškas pareigas, vien už „tikė
jimo meilę ir už savo pareigų gerbimą', 
kaip prieš devynerius metus rašė Vil
niaus arkivyskupijos kunigai.

Visą Vilniaus arkivyskupija mūsų šimt
metyje turėjo nueiti ilgą kančios ir ban
dymų kelią. Gal dėl to tuo pačiu kančios, 
aukos ir bandymų keliu turėjo eiti ir jos 
vyskupai .. Gal kaip tik to šiandien Lie
tuvei labiausiai reikia... Juk nepalaužia
mų tikėjimo ir tiesos liudytojų dėka Lie
tuvos vardas ir Lietuvos Bažnyčios pro
blemos vra plačiai žinomi pašalyje. Esa
me tikri, kad Vilniaus vyskupo Julijono 
Steponavičiaus ilgas kryžiaus kelias, tre
čią dešimtmetį besitęsianti tremtis atneš 
gausių vaisių Lietuvos Bažnyčiai ir visai 
lietuvių tautai.

ŠV. KAZIMIERO MEDALIAI
Artėja lietuviams ir viso pasaulio ka

talikams svarbi sukaktis: 1984 kovo 4 
sueina 500 metų nuo vienintelio lietuvio 
šventojo — šv. Kazimiero — mirties.

To nepaprastai reto įvykio proga šven
to Kazimiero sukakčių komitetas, įsteig
tas Amerikos Lietuvių Katalikų Federaci
jos, priėmė skulptoriaus Petro Vaškio me
dalio projektą ir jį nukalė.

Patrauklius bronzinius ir sidabrinius 
medalius, įdėtus į plastikines dėžutes, ga
lima įsigyti Lietuvių Katalikų Religinėje 
Šalpoje.

Bronzinio medalio kaina ■— 10 dol. Per
kant 10 ar daugiau, 25 proc. nuolaida. Si
dabrinis medalis — 45 dol. Jokios nuolai
dos sidabriniams.

Persiuntimui pridedamas 1 dol.
Tai puiki dovana artimiesiems bei kita

taučiams šv. Kazimiero sukaktuviniais me 
tais.

Medalius galima užsakyti per Lietuvių 
Katalikų Religinę Šalpą, 351 Highland 
Blvd.. Brooklyn, NY 11207. Tel. (212) 
647 2434. Čekius rašyti LITHUANIAN 
CATHOLIC RELIGIOUS AID vardu.

ER. RAILAI 75 METAI
Š.m. kovo 10 dieną mūsų publicistas ir 

rašytojas Bronys Raila, gyv. Kalifornijo
je, švęs savo amžiaus 75 metų sukaktį. 
Jo pirmasis eilėraščių rinkinys „Barbaras 
rėkia“ buvo išspausdintas Kaune prieš 
55 metus. 1983 metais „Nida“ išleido jo 
knygą „Raibos agavos“, kuri yra jau iš
parduota. Taigi, lietuviškas „best sel- 
leris“.
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JAUNIEJI LITERATŪROS PREMIJŲ 
LAIMĖTOJAI

Praėjusiais metais JAV LB Kultūros 
taryba buvo paskelbusi novelės ir poezijos 
konkursą jauniems lietuvių išeivijos rašy 
tojams. Iki termino pabaigos, gruodžio 31 
d., buvo gauta viena novelė ir jienkių au
torių po penkis eilėraščius.

Vertinimo komisija —- Vacys Kavaliū
nas, Dalia Staniškienė ir Juozas Stem- 
pužis — savo 1984 m. sausio 29 d. posėdy 
nutarė:

1) Novelės premijos neskirti;
2) Poezijos 500 dol. premiją skirti M. 

Sakalu., 23, tikrąja pavarde Sauliui Ku
biliui, gyv. Romoje, Italijoje. Jo penkių 
eilėraščių rinkinys, komisijos nuomone, 
„išsiskyrė gera kalba, nuoširdumu ir poe
tinių įvaizdžių originalumu“.

JAV LB Kultūros taryba savo vasario 
1 d. posėay, pasiremdama Vertinimo ko
misijos rekomendacija, nutarė:

1) Antrąją poezijos premiją 300 dol. 
skirti Ritai Markelytei-Dagienei (slapyv. 
Rytas, 25) iš Beverly Shores, Ind.

2) Trečiąją poezijos premiją 100 dol. 
skirti Rimai Janinai Janulevičiūtei (slpv. 
Spalė, 26) iš Čikagos, IL.

Šių premijų mecenatas — Lietuvių Fon 
das. JAV LB Kultūros taryba

A. KASULAITIS REDAGUOJA 
„TĖVYNĖS SARGĄ“

Nuo šių metų pradžios naujuoju „Tėvy
nės Sarge“ redaktorium yra pakviestas 
Algirdas J. Kasulaitis.

'Praėjusius 8 metus „Tėvynės Sargą“ 
redagavo žinomas pedogogas, kelių kny
gų autorius, publicistas ir žurnalistas Pe
tras Maldeikis. Jo rankose žurnalas ypa
tingai sustiprėjo, pagyvėjo ir pradėjo eiti 
reguliaria, tris kartus metuose.

„Tėvynės Sargas“ yra politikos ir so
cialinių mokslų žurnalas, leidžiamas lie
tuvių krikščionių demokratų. Pradėjęs 
eiti dar spaudos draudimo metu 1896 m. 
„Tėvynės Sargas“ buvo atgaivintas Vokie 
tijoje ir vėliau perkeltas į JAV.

A.J. Kasulaitis spaudoje dirba jau nuo 
seniau. Pradėjęs rašyti dar gimnazijos 
suole, jis vėliau dirbo Vokietijos „Žibu
riuose“, o atvykęs į Ameriką porą metų 
redagavo Pittsburghe leidžiamas „Lietu
vių Žinias". Tuo metu jis kartu buvo ir 
„Lietuvių Dienų“ žurnalo redakcinio 
štabo narys.

Vėliau Kasulaitis 8 metus redagavo 
„Jaunimo Žygius“, krikščionių demokra
tų jaunimo žurnalą. Jis yra „Lithuanian 
Christian Democracy" knygos ir kelių 
šimtų straipsnių autorius.

„Tėvynės Sargo“ redaktoriais praeity
je yra buvę kan. Juozas Tumas Vaižgan
tas, kun. Mykolas Krupavičius, Leonar
das Šimutis, Ona Labanauskaitė, Pranas 
Vainauskas, dr. Vladas Viliamas, kan. 
Vaclovas Zakarauskas, Albinas Gražiu- 
nas, Magdalena Galdikienė, prof. Kazys 
Pakštas, Stasys Dzikas, dr. Domas Jasai
tis ir kt.

Naujasis „Tėvynės Sargo“ redakcijos ad 
resas yra: 894 East 223rd Street, Euclid. 
Ohio 44123. Knygų leidėjai ir laikraščių 
bei žurnalų redaktoriai maloniai prašo
mi paminėjimui siunčiamas knygas ir pa
sikeitimui leidinius siųsti tuo adresu.

(KDI)

K. BINKIS IR P. TARULIS

VILNIUS
1 323 - 1 9 23

(600 METŲ ISTORIJOS APŽVALGA)
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Vytautui mirus, Lietuvoje ir pačiame Vilniuje vėl pra
sidėjo tarpusaviai vaidai, plėšimai ir gaisrai.

Po minėto atsitikimo lietuvių lenkų santykiai dar la
biau suiro ir tas daug pakenkė Vilniaus plėtotei.

Nuolat lietuviams nerimaujant, Lenkuose dargi gimė 
mintis atimti paskutinę Lietuvos savarankybės liekaną 
ir padaryt ją paprasta Lenkijos provincija, kurią valdytų 
paskirtas vaivada ir vyskupas, šitokios lenkų pastangos 
Vilniuje iššaukė dar griežtesnio pasipriešinimo. Nes čia 
niekuomet nebuvo išnykus mintis kaip nors nuo Lenkų 
globos atsipalaiduoti.

1440 metais atvykus kunigaikščiui Kazimierui į Vil
nių, lietuviai tiesiog ji nuvedė į katedrą ir vyskupui daly
vaujant paskelbė jį Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu. Vis
kas buvo taip netikėtai ir skubiai atlikta, kad net kuni
gaikštį lydintieji lenkų bajorai apie tai tik po visam tesu
žinojo. Vėlesnieji su lenkais nesutikimai tik didino lietu
vių norą greičiau nuo jų atsiskirti.

Kunigaikštis Kazimieras dėkingas lietuviams už pa
kėlimą Didžiuoju Kunigaikščiu pradėjo mokytis lietuvių 
kalbos ir dovanojo Vilniaus miestui žemės plotus, kur da
bar yra vadinamoji Pagulianka. Kazimieras 1469 metais 
pakvietė į Vilnių bernardinus ir davė vietos bažnyčiai pa
sistatyti. Jie daug pasidarbavo Vilniuje, platindami ap- 
švietą-

Bendrai, šešioliktas šimtmetis miestui palyginamai 
buvo la mingas.

Didieji Lietuvos Kunigaikščiai Aleksandras, Zigman

tas ir daugiausia Zigmantas Augustas, labai mylėjo Vilnių. 
Jie dažnai mieste gyveno-, padėjo jam atsistatyti ir pasi
puošti. Kai kurie Zigmantą Augustą dargi kaltina tame, 
kad jis visus kitus miestus pamiršo, tik vieną Vilnių at
mindamas.

Tuo metu buvo įkurta keletas mokyklų, įtaisyta trys 
spaustuvės, teatras ir Viršupy didelis žvėrynas. Paties ka
raliaus iniciatyva buvo įrengta žemojoj pily biblioteka, o 
mieste nuolatinė vaistinė. Be to, Zigmanto Augusto rūpes
čiu buvo įtaisyta didelė armotų ir ginklų liejykla, kurioj 
pagamintieji ginklai ir parakas buvo siuntinėjami į visas 
Lietuvos pilis.

Senoji lietuvių tendencija likti nepriklausomais ne
miršta. 1492 metais Aleksandrą Kazimiero sūnų Lietuvos 
Didžiuoju Kunigaikščiu paskelbę, jie priminė jam, kad 
Lietuvą jis valdytų ne vien Romos teise remdamasis, kuri 
yra apgaulinga, ne Cechų ar Vokiečių įstatymais vadovau
damas, bet vien teisingus ir teisėtus Vytauto palikimus 
Lietuvos senovės papročius turėdamas širdy. — „Jeigu tu 
tą išpildysi, būsi lygus kiekvienam pasaulio valdovui, jei
gu mūsų prašymą pamirši ir iš to garbingo kelio pasitrauk
si, tapsi mūsų ir savo pražūties priežastimi.

Pirm visa ko Aleksandras jo pirmtakūnų Vilniaus gy
ventojams duotas teises ir privilegijas pakartojo ir dar 
■kiek jas praplatino, šitas aktas turėjo didelės reikšmės, 
nes miestas, tiek daug perversmių ir nelaimių pergyvenęs, 
neturėjo aiškiai aprėžtų į vieną vienetą sutrauktų savo 
teisių.

Aleksandro raštu visi, be tikybų skirtumo, naudojasi 
Magdeburgo teisėmis ir patys renkasi sau teisėjus. Rink
tieji teisėjai galėjo dargi mirties bausme smerkti, Tarp 
kitko miestui duota ypatinga svarstyklių teisė- Užsimokė
jus tam tikrą miestui mokestį buvo galima sverti įvairios 
prekės.

Miestas turėjo gelumbės dirbimo, alaus, midaus, apy
nių ir vyno pardavinėjimo monopoliją. Be Rotušės žinios 
tų prekių nei pirkti, nei parduoti niekas neturėjo teisės. 
Vilniaus pirkliai visame krašte buvo laisvi nuo mokesčių. 
Be to, jie laisvai iš Vilniaus į Kauną ir toliau vandeniu 

leisdavo įvairias prekes, nieko už tai nemokėdami. Vaško 
išdirbiniai buvo irgi monopolizuoti. Dargi kunigaikščio ir 
vyskupo gamyklos neturėjo teisės daugiau vaško dirbinių 
gaminti kiek buvo leista.

Jau iš minėtų Vilniaus teisių aprėžimo matyti, kad 
miestas vedė plačią prekybą. Jau nuo pat jo gyvavimo 
pradžios ėjo prekyba su Ryga, Pskovu, vėliau Novgorodu, 
kai kuriais Pavolgio miestais, Kastantinopoliu, Krymu, 
Lenkija, Dancigu ir, bendrai, Prūsija, Silez.ja, Vengrija, 
Skandinavais ir kitais kraštais. Vilniuje būta centralinių 
užsienio prekių sandėlių, iš kur jos buvo siuntinėjamos į 
gretimas sails. Iš tolimo Krymo per Kijevą Vilnius visai 
Lietuvai gaudavo rytų kilimus, brangiuosius akmenis ir 
Krymo druską. Už druskos vežimą totoriams lietuviai mo- 
Keaavę po 10 vilyčių.

is Lietuvos Rusija ir Kastantinopolis gaudavo kviečių 
ir rugių. Ypač daug iš Lietuvos duonos buvo siunčiama i 
Rasitantinopolį, kaaa jį tursai apsupę laikė. Jau senovėje 
Lietuva ouvo garsi savo vaisiais, kuriuos siųsdavo į Mask
vą, rrusiją ir kitur.

Lietuva prekybos reikalu dažnai tarpininkavo tarp 
Vakarų Europos ir rusų žemių. Per Vilnių ėjo, kaip iš vie
nos, taip ir iš kitos pusės tranzitas sidabro, dalg.ų, kailių 
ir kitokių prekių. Lietuva dalgių gaudavo Stirijoje. Stam
biomis partijomis tarp atskirų Rusijos miestų padalijus 
siųsdavo prekes toliau. Nenorėdami mokėti Lietuvai tran
zito mokesčių, rusų pirkliai sidabrą kartais veždavę kon- 
rabanda.

Istoriniuose dokumentuose minimas toks nuotykis: 
Možaisko pirkliai vežė kontrabandos keliu 20 grivinų si
dabro. Tą sidabrą lietuviai konfiskavo. Možaisko pirk
liams Maskvos kunigaikščiui pasiskundus, tarp jo ir Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio ėjo ilgi diplomatiniai ginčai.

Iš gretimų Pabaltijos kraštų Lietuva pirkdavosi geros 
veislės arklių, alavo, parako, džiovintų ir sūdytų žuvų.

Lietuvoje maisto produktams XVI šimtmetyje suma
žėjus, buvo uždrausta išvežti į užsienį visi valgomieji daik
tai.

(Bus daugiau)
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KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN
NIJOLĖS SADUNAITĖS PRISIMINIMAI

5.

Kol mane nuvežė į Mordovijos politka
liniu moterų griežto režimo konclagerį, 
pakelyje teko po 6 ar 4 paras pabūti Psko 
vo, Jaroslavlio, Gorkio, Ruzajerkos ir 
Potmos kalėjimuose — persiuntimo punk 
tuose. Kai po kelių parų kelionės mus iš 
vagono kareiviai grūste išgrūsdavo, silp
nesnius dažnai ir koja paspirdami, atseit, 
^greičiau!" ir nuvarę sugrūsdavo į „var
ną“, kuris veždavo į kalėjimą. Saulės įkai
tintas juoda skarda dengtas „varnas“ pri- 
grūdamas sausakimšai kalinių, jame lyg 
pečiuje karšta, žmonės dūsta, kankina 
troškulys, užtirpsta sąnariai, nes žmogus 
vos ne ant žmogaus sugrūstas — nepasiju 
dinsi. Į vienvietę spintą, kartu su mani
mi, uždarydavo dar vieną kalinę ir kan- 
kindavomės, prakaituodavom, kol kalėji
mas mus priglausdavo. Kalėjimai visi taip 
pat perpildyti, kamerose kalinių virš nor
mos, todėl, kol ištuština kamerą naujai 
atvežtiesiems, tenka laukti ir vos ne pus
dienį prasikanikinti „varne“. Išsodinę pa
talpina i bendrą kamerą, iš kurios po ge
ro laiko tarpo iškviečia pagal BK straips
nius — už ką nuteistas, iškrečia ir išskirs 
to po kameras. Kalėjimų kameros niūrios 
purvinos, dažnai pilnos visokiausių para
zitų — blakių, blusų, utėlių, tarakonų, o 
kiemeliuose, kur išveda pasivaikščioti per 
parą pusvalandžiui — žiurkių. Kamerose 
šalta ir drėgna, nes į jas saulės spindulys 
neprasiskverbia — languose kelių eilių 
surūdijusios grotos ir dar priedo skylėta 
Skarda iš lauko ne tik nepraleidžia dienos 
šviesos, bet ir oro. Todėl kamerose dieną 
ir naktį dega elektra. Pskove mane visai 
savaitei uždarė kalėjimo rūsyje į vienutę. 
Kamera žema su drėgnomis mūro sieno
mis cementiniu grindiniu į kurį pritvir
tinta tuščia (be patalynės) surūdijusi ge
ležinė lova. Įvedant man išdavė seną, pur 
viną ir suplyšusi čiužinį. Čia pat, kamero 
je, grindinyje skylė tualetui, langelis už
kaltas skarda, visą laiką dega elektra. 
Konclageriuose ir kalėjimuose maitina 
taip, kad iš bado nenumirtumei, — iš ry
to, geležiniame dubenėlyje, keli šaukštai 
vandenyje išvirtų pigiausių kruopų ko
šės, be jokių riebalų ir puodelis drumzli
no vandens — arbatos, pietums — sam
tis skysto viralo „tjalandos“ ir vėl keli 
šaukštai košės, virš kurios užpila su kva
pu riebalų, ar duoda gabaliuką žuvies, 
nuo ko kaliniai dažnai apsinuodija. Aš 
taip pat daug kartų buvau tuo maistu apsi 
nuodijusi. Vakare vėl keli šaukštai košės 
ir arbata. Be to, dienai duoda pusę ke
paliuko duonos, kurios, dėl blogos jos ko
kybės, valgyti negalėdavau. Valgyti pa
duoda per duryse esantį langelį .jkarmuš- 
ką“, su kaliniais griežtai uždrausta mais
to dalintojams kalbėtis, šalia jų dažnai 
stovi kareiviai. Visi kaliniai išsekę, mels
vai blyškus oda aptraukti skeletai. Jie 
dažnai juokauja: „Išliktų tik kaulai, o 
mėsa vėliau ataugs...“ Išvežant iš kalė
jimo vėl krata ir vėl „varnas“, stotis, ge
ležinės grotos vagone, o į mano užtvarą 
jau sausakimšai prigrūsdavo kriminalis- 
čių, ir kelionė tęsiama. Teko pabūti, be 
Pskovo, dar Jaroslavlio, Gorkio, Ruzajev- 
kos ir Potmos kalėjimuose, kur mane už
darydavo vienoje kameroje su kriminalis- 
tėmis — žmogžudėmis, vagilėmis ir pan. 
nelaimingomis moterimis kalinėmis.

KINO PASAULYJE AtG1RDAS GtSTA1TIS
PASIKALBĖJIMAS SU AKTORIAIS

Londono garsiajame Karališkajame 
Šekspyro teatre spektaklis „Ritos moky
mas“ (Educating Rita) suvaidintas dau
giau kaip 800 kartų ir išsilaikė scenoje il
giau dviejų metų. To paties pavadinimo 
filmas sukurtas pagal Willy Russel scena
rijų, režisierius L. Gilbert, Columbia Pic
tures gamyba. Filme tik du pagrindiniai 
vaidmenys, ir juos atlieka Michael Caine 
ir Julie Walters. Besikalbant su Michael 
Caine aš pareiškiau nuomonę, kad šis vai 
muo yra, bene, geriausias ir kad, nežiū
rint į tai, jog daugelis talentingų aktorių 
grįžo iš Amerikos vėl Į Angliją, o jis vis 
tik liko Holivude?

— Holivude pasilikau, kadangi Anglijo
je kino pramonės kaip ir nėra. Šitas fil
mas susuktas Airijoje, Dubline. Julie Wai 
terš puikiai suvaidino šį vaidmenį tea
tre. Negalvojau, kad man gali tekti su 
ja vaidinti filme.

— Koks skirtumas tarp spektaklio ir 
filmo?

— Kinas turi platesnes galimybes paro
dyti tai apie ką aktoriai tik užsimena 
spektaklio metu. Tai kino meno privalu
mas.

— Kokia jūsų nuomonė apie televiziją 
ir televizijos filmus.

— Manau, kad televizija gadina akto
rių. Tiesa, kad iš televizijos galima pa
tekti 'į kiną. Aš asmeniškai neičiau į te
leviziją, nebent finansinės krizės atveju.

— Kuo skiriasi amerikiečių ir anglų fil 
mai?

— Amerikiečių filmuose daug veiksmo, 
anglų filmai pilni dialogo, kalbų. Eilinis 
kino žiūrovas labiau mėgsta filmus kur 
daug veiksmo, įvykių, triukšmo.

— Koks skirtumas tarp amerikiečių ir 
anglų gyvenimo būdo?

Moterų — kalinių labai daug. Teko būti 
su jaunutėmis 15-metėmis nusikaltėlėmis 
— nuteistoms už plėšikavimą ir žmogžu
dystes, kartu su nėščiomis moterimis — 
kalinėmis, pagyvenusiomis ir visai sene
lėmis. Stebino jų visų baisus amoralumas, 
visiškas praradimas gėrio ir blogio su
pi atimo, nužmogėjimas, čia pamatai koks 
vargšas žmogus be Dievo ir kad visų di
džiausi nusikaltėliai yra tie, kurie siste- 
n.atinga', per prievartą ir nuolatos visus 
nuodija ateistiniu melu — visi sovietiniai 
valdiški bedieviai. Tie milijonai nužmo
gintų vargšų kalinių yra jų „auklėjimo“ 
vaisius.

Pagaliau mane atvežė į paskutinį Pot
mos kalėjimą, kur kartu su kriminalistė- 
mis uždarė didelėje kameroje. Vietoje lo
vų, kaip Gorkio kalėjime, miegama ant 
šiek tiek paaukštintų grindų — narų. 
Mus užpuolė blakės ir tokia jų gausybė, 
kad ėmėme protestuoti. Prižiūrėtojai 
mums pasakė, kad blakių kameroje nėra. 
Tada mes jų keletą sugavome ir parašę 
viršininkui pareiškimą, prie jo, kaip daik
tinį įrodymą, pridėjome tas blakes. Po 
pusdienio mus pervedė į kitą kamerą, kur 
parazitų buvo mažiau. Kalėjimo kiemely
je ir tualete drąsiai bėgiojo didelės švie
siai rudos žiurkės. (Iki tol mačiau tik pil 
kas žiurkes). Po kelių dienų mus visas 
nuvarė prie traukinio, bet manęs į vago
ną, kartu su kriminalistėmis, su kuriomis 
buvau kelias paras vienoje kameroje, ne
priėmė. Pasakė, kad „ypatingai pavojin
gus valstybinius nusikaltėlius“, atseit, 
mane, privalo vežti atskirame užtvare su 
specialia sargyba. Sugrąžino mane atgal 
ir teko Potmoje pabūti dar kelias paras. 
Uždarė mane vieną į dvivietę kamerą. 
Potmos kalinių prižiūrėtojai stebėjosi, 
kad aš nemoku nei keikti, nei blevyzgoti: 
„Iš kur tokia atsiradai?“ — klausinėjo. 
„Kai veš tave iš lagerio i nutrėmimą bū
si jau visko išmokusi...“ Dideliam jų nu
stebimui jų pranašavimas neišsipildė — 
vežant iš lagerio į nutrėmimą teko su kai 
kuriais iš prižiūrėtojų vėl susitikti. Pa
galiau patekau 'į paskutinį etapą. Uždarė 
mane vagone į atskirą užtvarą ir išvežė. 
Nuo Potmos siaurukas traukinukas vežė 
kalinius pelkėtais miškais. Visą kelią, per 
atidarą langelį, matėsi vien spygliuotų 
vielų užtvarai — konclageriai, kareiviai 
— sargai, šunės. Vienas po kito virš 20 
konclagerių, kuriuose sugrūsta beveik 
dvigubai žmonių negu yra vietų — ištisa 
sovietų vergų respublika. Į griežto reži
mo politkalinių — moterų konclagerį pa
tenkama pravažiavus pro visus kitus kone 
lagerius, kurie išdėstyti pagal geležinkelio 
liniją, vežiojančią beveik išimtinai tik ka
linius. čia todėl ir langelių neuždarė — 
patekome į vergų valstybę. Prie kiekvie
no konclagerio traukinukas sustodavo, 
kad išsodintų ar įsodintų kalinius. Pake
lyje ir į mano užtvarą įsodino ukrainietę 
politkalinę ŠABATŪRĄ Stefaniją Michai- 
lovną, kurią atvarė iš karcerio, nes mūsų 
konclageryje karcerio nėra; nubaustas 
kalines išveža į kriminalinių kalinių kone 
lagerių karcerius. ŠABATŪRA Stefanija 
Michailovna 1938 m. gimimo, menininkė, 
baisusi aukštąją meno mokyklą, visai 
pražilusi ir išsekusi buvo beveik metus, 
su trumpomis pertraukomis, kankinama 
karceryje ir griežto režimo kalėjimo ka-

— Anglijoje yra gyvenimo kokybė, 
amerikiečiai turi „gyvenimo standartą“. 
Anglijoje galima džiaugtis gyvenimu be 
amerikiečiams būtinų išradimų Anglai 
neturi psichiatrų kiekvienai šeimai, ma
žiau narkomanų, ramesnis gyvenimo tem 
pas.

Julie Walters yra jauna, graži nepa
prastai gyvo charakterio moteris. Paša
linta iš gimnazijos, ji norėjo studijuoti 
aktorinėje studijoje vaidybą, bet nepriė
mė, kurį laiko dirbo gailestingąja sesele 
ligoninėje. Nemėgsta daug ir ilgai repe
tuoti ir mano, kad geriau daugiau galvoti 
apie vaidmenį ir įsigyventi į jį, suprasti 
ir pažinti tą personažą, kurį pateikia žiū
rovui. Stengiasi viską atlikti taip, kad ži
notų, jog geriau jau nebeįmanoma.

— Kur labiau patinka vaidinti kine 
ar teatre?

— Teatre žmonės nemato veido, akių 
išraiškos, reikia viską perteikti žestais, 
kūno judesiais. Filmo juosta paroda vis
ką iki smulkmenos, todėl viską reikia iš
gyventi be falšo, tiksliai ir ’įtikinamai. 
Teatre tą patį vaidini savaitėmis, mėne
siais, filme tik tol, kol režisierius pasakys 
„gerai, užtenka“?. Įdomu vaidinti ir kine 
ir teatre.

— Kaip jūs žiūrite į savo pasisekimą?
—- Pasisekimas yra laikinas dalykas. 

Jis gali pakenkti. Reikia mokėti blaiviai 
jį vertinti ir blaiviai džiaugtis pasiektais 
laimėjimais.

— Koks buvo jūsų įspūdis, kai pamatė
te save pirmą kartą ekrane?

— Aš beveik susirgau. Aš bijojau į sa
ve žiūrėti. Kiekvienas judesys buvo bai
sus, skausmingas. Aš pati sau visai ne- 
patinkaj.

— Ką darytumėte, turėdama daug pi
nigų?

— Keliaučiau po visą pasaulį. 

meroje, vien už protestą — atsisakė pri
verstinio darbo, kad konclagerio vyresny
bė, KGB vadovaujant, konliskavo ir vė
liau sudegino jos laisvalaikiu pieštuku 
nupieštus piešinius. Sovietų pareigūnai 
bijo ne tik tiesos žodžio, poezijos eilučių, 
bet ir nekaltų piešinių — visur įžiūri sau 
pavojų ir viską iš kalinių konfiskuoja ir 
degina. Vagone Stefanija ŠABATŪRA 
bandė Kelis žodžius pasakyti kitame už
tvare vežamam tautiečiui kaliniui, už ką 
kareiviai ją laibai piktai iškoliojo ir pa
grasino uždėsią antrankius. Pagaliau 
paskutinis sustojimas ir mus išlaipino. Iš
skirstė ką kur, o mudvi su Stefanija nu
varė į moterų konclagerio priimamąjį, kur 
abi iškrėtė, iš manęs atėmė teismo nuo
sprendį „patikrinimui“, kurio vėliau ne- 
beatidavė, nors daug kartų ratu kreipiau
si į konclagerio viršininką, prašydama grą 
žinti. Sovietų pareigūnai nemėgsta savo 
nusikalstamų teismų nuosprendžių palikti 
politkaliniams ir beveik iš visų juos ati
ma tuoj po teismo ar atvežę į lagerį. Po 
kratos mano rūbus paėmė į sandėlį, o 
mane aprengė kalinės uniforma: dryžuota 
suknele ir kartu su Stefanija nuvarė į 
zoną. Kelionė iš Vilniaus į Mordoviją 
užtruko visą mėnesį. Kalinės mudvi pasi
tiko su meile ir nuoširdumu, pavaišino 
kuo turėjo, o kažkurį ukrainietė kalinė 
prieš mano lėkštę išdėstė iš gėlyčių ne
priklausomos Lietuvos trispalvę, tuo ma
ne maloniai nustebindama ir nudžiuginda 
ma.

(Bus daugiau)

Skaitytoju laiškai
Gerb. Redaktoriau,

Perskaitęs straipsnį (Veiksniai, veiki
mas, veikla, E.L. Nr. 47, 1983 m.), turė
jau dar kartą skaityti, kad suprasčiau, ne 
kas parašyta, bet ką norėjo pasakyti ir 
kokį tikslą tuos straipsnius rašydamas 
turėjo J. Digrys.

Savo straipsnyje (Sovietų šnipinėjimas 
Australijoj, E.L. Nr. 19 , 198’3 m.) J. Dig- 
rys apgailestavo, kad Australijos darbie 
čių valdžia išvarė Sovietų Atstovybės pa 
reigūną už šnipinėjimą, ir įrodinėjo, kad 
Valerij Ivanov nebuvo šnipas ar KGB 
agentas, nes Australija neturi jokių pa
slapčių. Toliau jis sakė, kad geriau savo 
tarpe turėti neveiklų, draugišką šnipą, 
negu kokį naują, nežinomą. Ir taip pats 
įsitikino.

Straipsnyje (Australijos Darbiečių dile 
ma, E.L. Nr. 21, 1983 m.) J. Digrys pa
geidavo, kad Australijos Lietuviu. Ben
druomenė statytų tiltus suartėti su Dar
biečių partija. Australijos LB gerai pa
žįsta Darba partiją ir neturi su ja jokio 
naudingo bendradarbiavimo, kol ten sti
priai reiškiasi jos kairysis sparnas. Tai 
pripažįsta ir pats J. Digrys. Dėl to, koks 
tikslas su tokia partija bendradarbiauti? 
Ji r.esidomauja Lietuva ir Lietuvos ne
priklausomybe.

J. Digrys, nieko gero neradęs Europos 
kontinente ir Šiaurės Amerikoj (E.L. 
Nr. 47, 1983 m.), pagaliau surado vieną 
veiklų lietuvį Brazilijoje. Atrodo. kad 
jis tik vienas dirba naudingą kultūrinį dar 
bą Lietuvai. Beje, J. Digrys kartais iš
girsta, kad ir Australijos lietuviai šį tą pa 
daro. Tačiau visi kiti, apie kuriuos jis 
neišgirdo, tampa jau vokiečių okupacijos 
kolaborantais. Tuo netikiu. Keista, kodėl 
J. Digrys nieko nekalba apie raudonojo 
okupanto laikotarpį? Apie masinius iš
vežimus ir žudymus. Tai ne jo tema.

J. Digrys sako, kad tik G. Whitlamas 
vienas Maskvoj pripažino Pabaltijo vals
tybių įjungimą į Sov. Sąjungą. Ir už tai 
nieko negavo. Darbiečiams pralaimėjus 
rinkimus, visos kaltės buvo suverstos 
Whitlamui, ir taip jis dingo iš viešumos. 
Tapęs min. pirmininku, darbietis Bob 
Hawke dabar vėl iškėlė Whitlamą. Taigi 
Australijos Lietuvių Bendruomenė turė
tų atsargiau žiūrėti į bet kokį bendradar
biavimą su ta Darbo partija.

Taip pat jaučiu pareigą priminti „E. 
Lietuvio“ skaitytojams, kad prieš ketu
riolika metų Australijos lietuviai buvo 
susiskaldę. Ardymo darbą vykdė du žy
mūs veikėjai. Tik dėka susipratusių lie
tuvių viskas baigėsi ir vėl suklestėjo vie
nybė, kuri gali būti pavyzdžiu visai iš
eivijai.

Savaime aišku, kad yra tokių, kuriems 
tai nepatinka. Negalėdami pasinaudoti 
laisvos spaudos tribūna Australijoje, at
rado vietos „E. Lietuvyje“.

J. Babilius

JAUNIMAS IR SENIMAS

Neseniai Europos Lietuvių Studijų Sa
vaitės Rengimo Komitetas paskelbė kai
nas ir pažymėjo, kad registracijos mokes
tis jaunimui yra tik 25 DM, o visiems ki
tiems — 65 DM.

Mes pagal tradiciją išskiriame jauni
mą, teikiame jam privilegijas, užtarnau
tas ar ne, nes jis yra mūsų ateitis. Seni
mą užmirštame, nežiūrint į tai, jog jis pa
statė pastatą, kuriame jaunimas dabar 
gyvena. Atrodo, kad kitos tautos senimą 
vertina geriau negu mes. Štai Londone 
pensininkai yra privilegijuoti piliečiai: ne 
turi mokėti už transportą, klubai ir or
ganizacijos nemokamai išduoda nario kor

VASARIO 16
šeštadienį, vasario 11 d., 5 vai., Škoti

jos Lietuvių Socialiniame Klube, Bells 
hiU, jau laukė susirinkęs jaunimas ir jų 
tėvai. Klubo kultūrinės veiklos sekretorė, 
Katrutė Rugienienė pristatė atvykusius 
skautininkus Eimutį ir Rūtą šovus. Su
pažindinę klausytojus su lietuvių skautiš
ka veikla, jie parodė filmą iš Europos ra
jono vasaros stovyklos Lietuvių Sodyboje. 
Pasitarta su tėvais ir jaunimu dėl įsteigi
mo lietuvių skautų būrelio Škotijoje. Pa
sėkoje, už mėnesio pradės veikti mišrus 
skautų vienetas, kuriam vadovaus Matas 
Julius su žmonos, Nancy, pagalba. Dar pa 
sidalinta mintimis bendrais jaunimo rei
kalais ir pasižiūrėta filmo iš Pasaulio Lie 
tuvių Jaunimo IV Kongreso, vykusio 
Anglijoje.

Greitai prabėgo dvi valandos skirtos 
jaunimui ir salę teko užleisti vakarieniau 
tojams ir vakaruškininkams. DBLS škoti 
jos skyriaus pirmininkas J. Bliūdžius pa
sveikino svečius ir kvietė visus linksmin
tis, pranešdamas, kad vakarienės ir loteri 
jos pelnas bus skiriamas Tautos Fondui. 
Salė nemaža, bet poros šimtų nesutalpi
no. Netilpusieji pasinaudojo ramesnėmis 
klubo patalpomis, dar neseniai pristatyto
mis.

Iškilmingas Vasario 16-tos minėjimas 
prasidėjo sekmadienį, šv. šeimos bažny
čioje. DBLS Škotijos sk. už Lietuvą už
prašytas šv. Mišias atnašavo jau čia gi
męs ir augęs, Afrikoj dirbęs misionieriaus 
darbą kun. J. Andriušius. šv. Cecilijos 
choras, vedamas Pr. Dzidoliko, atliko lie
tuviškų kūrinių. Jų tarpe V. Mamaičio 
„Šventas, šventas“, S. Sližio „Marija, 
skaisčiausia Marija“. Dauguma choristų 
yra senųjų ateivių vaikai ir vaikaičiai, 
net iš mišrių šeimų. Bet giesmės darniai 
sugiedotos, pripildė bažnyčią be „škotiš
ko“ akcento. Solo giedojo V. Gasperienė, 
išpildžiusi A. Mikulskio „O Dieve, geriau_ 
sias“.

Iš bažnyčios maldininkai rinkosi į 
ŠLSK salę. Pravėrus duris, atsiskleidė 
vaizdas meniškai padengtų stalų. Susėdu
sius ir puotą palaimino klebonas, kun. J. 
Andriušius. Grakščios šeimininkės lakstė 
su maistu ir patarnavo. Taip 110 sėdin
čiųjų buvo lepinami.

Pavalgius, skyriaus pirm. J. Bliūdžius, 
pradėjo Vasario 16-tos minėjimo rimtąją 
dalį, kviesdamas iš Valijos atvykusį DB 
LS Centro Valdybos narį E. šovą skaity
ti paskaitos. Svečias pirmiausia trumpai 
angliškai paaiškino Vasario 16-tos reikš
mę lietuviams. Po to, lietuviškai plačiau 
pabrėžė, kad lietuvių tauta išsilaikė gyva, 
nes sugebėjo jaunajai kartai perduoti lie 
tuvybės dvasią. Amžiais Lietuva buvo 
laisva, vėliau netekusi laisvės nepražuvo: 
tauta ryžosi pasiskelbti nepriklausoma ir 
išsikovojo nepriklausomybę. Dabar, kai 
kraštas vėl okupuotas, pergyvena priešo 
žiaurumus, tauta nemiršta, bet kovoja iš
likti gyva. Mūsų pareiga laisvame pasau
ly perduoti lietuvybę mūsų jaunimui — 
verbuoti jį į mūsų chorus, tautinių šokių 
grupes, skautus, muzikos ratelius, į jau
nimo organizacijas, kad tas jaunimas įsi
jungtų ir perimtų tolimesnę veiklą.

Sekė meninė dalis, kurią pradėjo K. Ru 
gienienės vadovaujama „Aušros“ tautinių 
šokių grupė. Grupės akordeonistas, Jau
nasis Markus Pautienius, pagrojo lietu
viškų melodijų šiupinį, naudodamas „syn- 
thesiserį“ ir tuo parodydamas ne tik ge
rą techniką, bet ir šio instrumento ypaty
bes išgauti didelio orkestro įspūdį. Aiškia 
tarme Klara deklamavo eilėraštį, pritaiky 
tą Vasario 16—tai. Po to jaunuoliai atkrei
pė klebono dėmesį padainuodami „Kuni
gėli, kunigėli“, o Jievutė Pautieniūtė jau
triai perdavė eilėraštį apie tėvynę. Pen
kių jaunuolių dūdų orkestras, drauge su 
„Aušros“ choru 'įtraukė klausytojus Ško
tijos lietuvių mėgiamiausiai dainai — 
„Sėjau rūtą, sėjau mėtą“. Grupė dar pui
kiai sudainavo „Lietuva“.

teles, kirpėjai pigiau kerpa jiems plaukus 
(galbūt mažiau plaukų reikia kirpti) ir 
t.t.

Ar lietuviai gali teikti kokias privilegi
jas jaunimui ir senimui? Gali likti labai 
mažas skaičius neprivilegijuotų, nešančių 
perdaug sunkią naštą. O kas pagaliau su
daro jaunimą ir kas — senimą?

Senimu laikome pensininkus, kurie gau 
ną valdišką pensiją. Jie gali būti įvairių 
amžių žmonės. Vieni jų dar tebedirba ir 
savo pensiją papildo uždarbiu. Sunkiai 
verčiasi tie, kurie turi gyventi vien tk iš 
valdiškos pensijos, kuri, ypač Anglijoje, 
yra maža.

O kas sudaro jaunimą? Kai kur jauni
mu laikomi visi iki 35 metų amžiaus. Dau 
guma jų dirba ir uždirba daugiau už ne- 
jaunimą. Taigi kitaip turi būti vertinami 
mokyklinio amžiaus vaikai ir studentai, 
kurie neturi pasiturinčių tėvų.

Paskutiniaisiais metais prisidėjo nauja 
kategorija: tai bedarbiai, kurie turi išsi
versti vien tik iš bedarbių pašalpų.

Todėl darant pinigines nuolaidas, turė
tume atkreipti dėmesį, ar nereikėtų duo
ti nuolaidas tik nedirbantiems. Į tą kate
goriją įeitų mokyklinio amžiaus vaikai, 
studentai, pensininkai ir bedarbiai. Žino
ma. ir nedirbančiųjų tarpe bus asmenų, 
kurie pajėgūs apsimokėti, bet tai jau tu
rime palikti jų ar jų tėvų sąžinei.

M. Bajorinas

ŠKOTIJOJE
Bellshill gyvena Canty šeima, kurios 

vaikai pučia dūdas: Klara — tūbą, Aaele 
— euphoniumą, Loreta — baritoną, Ele
na — tromboną, Cėuintinas — kornetą. 
Jiems lietuviškas širdis uždegė jų močiu
tė Pociūtė. Orkestras išpildė „Mergužėle, 
lelijėle“, Jaunime drąsus". „Berneli mū
sų’, Jaunimo giesmė, „Saulė nusileido". 
Įdomiu, kad 11-15 metų jaunuoliai panau
dojo choro gaidas, jas perrašė savo instiu 
mentams. (Gal kas žino, kur gauti dūdų 
orkestrui rašytus lietuviukus veikalus?).

Pastačiusios savo dūdas į kampą, mer
ginos poravosi tautiniams šokiams. Mar
kus užsimetė didesnį už save akordeoną 
ir užtraukė „Noriu miego“. 12 merginų, 
kiekviena gražesnė už kitą, grakščiai ir 
mikliai šoko, o jų tautiniai rūbai plastėjo 
sukeltuose sūkuriuose. „Subatėlė“ patvir
tino, kad grupė susišokus. Matėme vado
vės autoritetą, pastebėjau patenkintai be- 
sišypsiančią Katrutę— publika nesigailėjo 
katučių. Škotijos jaunimo veikloje Katru
tė Rugienienė yra nepamainoma vadovė. 
Jos patraukluno, sumanumo ir darbo dė
ka, šiandieną džiugino mus ankstyvųjų 
išeivių trečiosios kartos jaunimas. Dar tik 
pora metų, kai šis vienetas pasirodė vie
šai. Per šį trumpą laikotarpį Katrutė spė 
jo grupei suteikti didelį tautinių šolkių 
repertuarą ir paruošti sau pavaduotoją, 
Onutę Pautieniūtę-Muir.

Scenoje išvystame sol. V. Gasperienę su 
akompaniste ir sesute N. Vainoriūte. Abi
dvi atvyko iš Nottinghamo. Solistė pradė
jo Vasario 16-tai pritaikytą deklamacija: 
B. Brazdžionio „Aš čia, gyva“. Sekė S. 
Černienės „Rauda“, S. Šimkaus „Pavasa
rio dienelė“, G. Gudauskienės „Apynėlis“, 
„Tėvynė“. Stebėtinai gražiai išpildytas 
„Apynėlis“.

Rankos mostelėjimu Pr. Dzidolikas su
šaukė šv. Cecilijos choristus, kurių tarpe 
matėsi daug jaunimo. Sekančiu mostu iš
traukė garsus: A. Aleksio „Pirmyn į ko
vą“, J. Žilevičiaus „Jaunime drąsus“, J. 
Naujalio „Lietuva brangi“, J. Gudevičiaus 
„Kur giria žaliuoja“. Buvo aišku, kad 
choristams, gal kaip ir mums visiems, 
kaikurios dainos geriau patinka ir jos yra 
mieliau dainuojamos, praktikuojamos. 
Rezultate, Lietuva brangi, reikalaujanti 
daug skirtingų balsų ir dalių, daugiau pa 
reikalaujanti „sielos“ iš. choristų, laibai 
maloniai skambėjo, ne vienam klausyto
jui suvilgiusi akis...

Pr. Dzidolikas vėl pristato sol. V. Gas- 
perienę ir akompanistę N. Vainoriūtę. Iš
pildyta K. Binkio — J. Gaukio „Mano rū
tos“, K. Banaičio „Oi nėra niekur tokio 
bernelio“, B. Sruogos — Tallat-Kelipšos 
„Mano sieloj šiandien šventė“. S. Šimkaus 
„Kur bakūžė samanota“, Tallat-Kelpšos 
„Lietus lynojo“. Publika buvo dėkinga 
solistei už pasirinktas dainas, su didžiau
siu įsijautimu perduotus-pergyventus ir 
išryškintus žodžius.

Susiburia meninės programos daly
viai. „Aušros“ vardu Katrutė iš skyriaus 
pirmininko priima dovaną. Pr. Dzidolikui 
diriguojant, choras ir dūdų orkestras bai
gia meninę dalį Lietuvos himnu.

Koncerto metu publika susilaikė nuo 
rūkymo ir pasikalbėjimo. Tai pasigėrėti
nas užsilaikymas mūsiškių tarpe.

Dar truputį pasiliekame klubo salėje, 
dar dailinamės pergyventais koncerto įs
pūdžiais, dar pratraukiam valandėlę nau
jų pažįstamų tarpe. Tuo tarnu sugrįžta 
trumpam posėdžiui išėjęs J. Bliūdžius, 
pranešdamas, kad skyriaus komitetas iš
rinko atstovu į DBLS visuotinį suvažiavi
mą Z. Sledžiauską.

Svečiuodamasis pastebėjau grupę šei
mininkių ir pagelbininkų. Jų rankose 
virė ne tik pietūs, bet ir visi kiti klubo 
darbai (ir baro patarnavimas). Ir visa tai 
be atlyginimo, ir taip beveik kas savaitę, 
ir vis tie patys — taip man aiškinta. Ne
seniai klubo patalpos padidintos dar vie
nu baru ir atskira svetaine. Didesni pa
rengimai vyksta kas savaitę, kad gauti 
daugiau pajamų, išmokėti užsitrauktą pa
skolą, sumokėti smarkiai pakeltus savi
valdybės mokesčius, apšildymą, šviesą. 
Klubas veikia visas septynias dienas, o 
šeštadieniais — be pertraukos. Per tas 
dienas šinkuotoju dažnai būna pats klu
bo pirmininkas J. Bliūdžius. Stebėtina, 
kad vienam žmogui tiek daug užkrauna
ma, o jis veža: ir klubą ir skyrių. Telieka 
klubui palinkėti daryti pelną ir juo rem
ti apylinkės lietuviškus kultūros ir meno 
vienetus.

Dėkojame DBLS Škotijos skyriui už 
surengtą turiningą ir prasmingą dviejų 
dienų Vasario 16-tos minėjimą.

Asmeniškai dėkojame „škotams“, ypač 
p.p. Rugieniams, globojusiems mus per vi 
są viešnagę. E.Š.

SOVIETŲ DUJOTIEKIS DAR 
NEVEIKIA

Sausio mėn. pradžioje Sov. Sąjunga 
paskelbė, kad Sibiro gamtinės dujos nau
juoju dujotiekiu jau pasiekė Prancūziją. 
JAV žurnalas ENG tačiau tvirtina, kad 
tai netiesa.

Sibiro-Vakarų Europos dujotiekyje tu
ri būti pastatyta viso 41 perpumpavimo 
(kompresorių) stotis, iš kurių ligšiol bu
vo užbaigta tik viena. Baigtoje statyti 
Urengoi stotyje gruodžio mėnesį įvyko 
sprogimas, kuris pertraukė dujų tiekimą. 
Kitų kompresorių stočių statyba užtruks 
dar porą metų. Todėl dabar dujos tiekia
mos senuoju tinklu ir mažais kiekiais.
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Kronika
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Vasario 16 minėjimai Vokietijoje: 
vasario 25 d. — Hannovery, vasario 25 

d. — Stuttgarte.
Sv. Kazimiero sukakties pamaldos Ko

moje — kovo 4 d., Šv. Petro bazilikoje. 
Popiežius laikys iškilmingas mišias.

Sv. Kazimiero sukakties minėjimo pa
maldos Londone — kovo 4 d,, sekmadienį, 
5.30 vai. p.p., Westminsterio Kat. Katedro 
je.

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.

35-ji Skautų Stovykla — liepos 28 — 
rugpjūčio 5 d.d.. Lietuvių Sodyboje.

AUKOS TAUTOS FONDUI
P. Vičas, norėdamas atžymėti Vasario 

šešioliktosios dienos sukaktį, atsiuntė Tau 
tos Fondui 100 svarų sterlingų.

Per Nepriklausomybės šventės minėji
mą Lietuvių Sodyboje dalyviai suaukojo 
47 sv. Aukojo:

Mr. F.V. — 10 sv.
A. Lapinskas, J. šlepertas, K. Šimkūnas 

— po 5 sv.
K. Tamošiūnas, K. Jurka, A. Songaila, 

Skamarauškas, A.P., Grigelis ir du tautie 
čiai, kiurių pavardės neįskatomos — po 2 
sv.

A. Mačiulis, Sakalas ir 4 kiti — po 1 
sv.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS .SPAUDAI
Vasario 16 proga, J. Pumeris parėmė 

spaudą 10 sv.
Boltono skyrius — 10 sv.
L. Sledziauskas — 10 sv.
J. Erimgis — 7 sv.
V. Račys — 6 sv.
J. Bernotas — 6 sv.
J. Babilius ir Jonas Bardzil — po 4 sv.
J. Randelis ir M. Kugrenas — po '3 sv.
V. Bernatavičius, K. Skudutis, B. Lit- 

vaitis — po 2 sv.
E. Vainorienė ir J. Zinkevičius — po 1 

sv.
Visiems ačiū!

AUKA LITUANISTIKOS KATEDRAI
DBLS Ketteringo-Corbio Skyrius pa

aukojo 13 svarų Lituanistikos katedros 
reikąlams.

Nuoširdžiai dėkoja, DBLS Centro V-ba

Noltinghamas
UŽGAVĖNIŲ VAKARIENĖ

Nottin.ghamo Moterų Draugija vasario 
25 d., 7 vai. vak., Ukrainiečių patalpose, 
31 Bentinck Rd., ruošia

Užgavėnių vakarienę.
Maloniai kviečiame visus kaimynus iš 

arti ir toli apsilankyti. Kaip jau žinote, 
Nottinghamo moterys yra labai vaišingos. 
Turėsite malonų vakarą.

Užsirašyti iki vasario 24 d. Tel Notting
ham as 505686 (F. Damuševičienė) ar Tel. 
871694 (Vaškauskienė). Kaina 2 svarai.

Moterų Draugija

1749 METŲ LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje 
1983 m. išleido Lietuvos žemėlapį, kurį 
J. Nepreckis buvo išspausdinęs 1749 me
tais su paaiškinimais lotynų kalba. Al
girdo Gustaičio suredaguotame ir dailiai 
atspausdintame žemėlapyje lotyniškieji 
paaiškinimai yra išversti ir papildyti. 
Dienraštis „Draugas“ (1984 m. 11 nr.) 
apie tai rašo: „Tai didelis įnašas senajai 
Lietuvos istorijai ir neišsemiamas tyrinę 
jimų aruodas. Kadangi visi aiškinimai 
duoti lietuvių kalba, tai prieinamas pla
čiajai visuomenei".

Žemėlapį platina šaulių ižd. S. Berna
tavičius, 1513 So. 48th Court, Cicero, III. 
60650, U.S.A. JAV ir Kanadoje žemėlapio 
kaina 7 doleriai, kitur — 8 doleriai, įskai
tant resulankstyto žemėlapio persiuntimą.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo- 
; monę.

DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS
1984 m. DBL Sąjungos Visuotinis Su

važiavimas įvyks Lietuvių Namuose, Lon 
done, kovo 31 — balandžio Idd. Darbo
tvarkė netrukus bus išsiuntinėta skyriams 
ir DBLS Tarybai priklausančiom organi
zacijom.

Pagal pereitų metų Suvažiavimo nutari 
mą, nakvynės atstovams bus parūpintos 
Lietuvių Sodyboje. Kelionei į Sodybą ir 
atgal bus pasamdytas autobusas. DBLS 
Centro Valdyba prašo visų dalyvių iš 
anksto pranešti, ar reikalinga nakvynė 
Sodyboje, ar ne.

POLITINIS ^SEMINARAS

1984 m. kovo 10 d.. Royal Common
wealth Society patalpose, Northumber
land Avenue, London, WC2N 5BJ, Libera
lų Internacionalo Britų grupė bendrai su 
Liberalų partijos užsienio reikalams ko
mitetu LENS ir Socialdemokratų partija 
organizuoja politinį seminarą, kuriame 
bus svarstoma besikuriančių kraštų atei
tis, energijos, finansinės paramos, preky
bos ir Europinės Bendruomenės įsiparei
gojimai. Seminaras vyks su pertraukomis 
nuo 9.'30 vai. ryto ligi 9.30 vai. vakaro. 
Svarbesnieji prelegentai bus Socialdemo
kratų partijos prezidentė Shirley Wil
liams, Lord Julian Grenfell, Liberalų par
tijos užsienio reikalams atstovas ir Parla
mento narys Russell Johnston, Liberalų 
Intemationalo viceprezidentas Urs Shoe- 
ttli ir kiti. Įėjimas, įskaitant ir kavą 5 
sv. asmeniui (3 sv. studentams). Bilietus 
galima užsisakyti: Liberal International 
(British Group) 1 Whitehall Place, Lon
don, SW1A 2HE. VI. Dargis

Manchesteris
SUSIRINKIMAS

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

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

VASARIO ,16-TOS MINĖJIMAS

Vasario 11 d. DBLS Manchesterio sky
rius surengė lietuvių klube Vasarios 16- 
tos minėjimą, į kurį atsilankė daug vietos 
ir apylinkinių miestų tautiečių ir svečių, 
kai kuriems teko stovėti, nes trūko vietos.

Minėjimą atidarė ir pravedė DBLS Man 
chesterio skyr. pirm. A. Jaloveckas, kuris 
pasveikino visus susirinkusius ir tarė ati
daromąjį žodį, po jo pakvietė H. Vainei- 
kį skaityti paskaitos.

Prelegentas gražiais ir patriotiškais žo
džiais iškėlė Lietuvos praeitį ir tuos var
gus kuriuos patyrė ginant ir atgau
nant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, 
dirbant jos labui. Prelegentas ypatingai iš 
kėlė lietuvių meilę Lietuvai ir didelį ryž
tą tęsti kovą, kad Lietuvą vėl būtų laisva 
ir nepriklausoma. Paskaita buvo 'įdomi, 
už tai prelegentas susilaukė nuoširdžios 
padėkos. Tylos minute buvo pagerbti visi 
žuvę už Lietuvos laisvę.

Meninėje dalyje M. Ramonas padekla
mavo iš Lietuvos gautą partizanų laikų 
eilėraštį Lietuva mano tėvynė.

Minėjimas baigtas Tautas himnu.
Ta pačia proga pravesta rinkliava Va

sario 16-tos gimnazijai.
Po programos visi pasižmonėjo ir pasi

linksmino, nuskambėjo šauni lietuviška 
daina.

A. P-kis
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ŠV. KAZIMIERO SUKAKTUVINIS MINĖJIMAS
ši lubilielinė 500 metu šventoio mirties sukaktis iškilmi'ngal mi

nima pamaldomis Westminsterio kataliku katedroje kovo 4 d., 5.30 
vai., sausiai dalyvaujant anglams ir kitataučiams.

Kviečiami visi lietuviai, jų šeimos ir jų pakviestieji nelietuviai 
svečiai.
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Londonas
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 dieną 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

LONDONO I SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

DBLS Londono Pirmojo Skyriaus susi
rinkimas įvyks šių metų kovo mėn. 17 d., 
6 v.v., Londono Lietuvių Bažnyčios sve
tainėje.

Bus renkami atstovai į Metinį DBLS 
Suvažiavimą, svarstomi Skyriaus ateities 
veiklos planai ir kiti reikalai.

•Kviečiami skyriaus nariai ir visi kurie 
įdomaujaus DBLS veikla. Valdyba

BLYNŲ BALIUS
šeštadienį, vasario mėn. 25 d., Sporto 

ir Socialinio Klubo patalpose, 345A, Victo
ria Park Road, E.9, šventos Onos Moterų 
Draugija rengia savo

Tradicinį Blynų Balių.
Pradžia 8 vai. vak.
Visi Icndoniečiai iš anksto prašomi 

paskirti tą šeštadienį šiam baliui ir gau
siai atsilankyti.

MIRUSIEJI
Anglijoje gimusieji, šiais metais mirė 

Londone:
Sausio 22 d. mirė Violeta Noreikienė 

(anglė), Juozo Noreikos žmona. 81 m.
Sausio 24 d. mirė Vincas Krivickas, 69 

m.
Vasario 3 d. mirė Margarita Braukienė, 

79 m.
Vasario 3d. — Elena Matulaitienė, 81 

m.
Vasario 12 d. — Kazimieras Kemzūra, 

72 m.

Coventry
DBLS COVENTRIO 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 liečią klausimai.

Į šį susirinkimą atvyksta Centro V-bos 
pirm. J. Alkis ir organizaciniams ir kul
tūriniams reikalams Centro V-bos nariai.

Prašom kuo gausiau dalyvauti. Taip pat 
kviečiame skyriui nepriklausančius lie
tuvius. Skyriaus Valdyba

PAMALDOS
Nottinghanie — vasario 26 d., 11.15 

vai., židinyje.
Nottingname — kovo 3 d., šeštadienį, 

šv. Kazimiero šventės išvakarėse, pamal
dos židinyje bus vietoj sekmadienio ir jas 
laikys svečias kun. Dr. Jonas Sakevičius, 
MIC. Kovo 4 d. čia pamaldų nebus.

Nottinghame — kovo 11 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje iškilmingos pamaldos šv. 
Kazimiero pagarbai su žiniomis iš Romos 
iškilmių.

Wolverhamptone — kovo 3 d., 17.30 
vai., šv. Petre-Pauliuje, North St., iškil
mingos pamaldos drauge su anglais šv. 
Kazimiero minėjimui. Pamaldas laikys 
kan. V. Kamaitis su dviem anglais kuni
gais. Solo giedos V. Gasiperienė. Po to 
minėjimas salėje.
Manchester — vasario 26 d., 12.30 vai.

Derby
IŠKILMINGAS VASARIO 16 

MINĖJIMAS
Vasario lid. DBLS Denby Skyrius su

rengė Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 66 metų sukakties iškilmingą pami
nėjimą.

Atsilankė keli šimtai žmonių, jų tarpe 
daug žymių anglų. Vietos laikraščiai 
„Derby Evening Telegraph“ ir „Derby 
Trader“ aprašė tą įvykį, paminėdami atsi
lankiusiųjų parlamentarų pavardes.

Platų aprašymą apie §į minėjimą iš
spausdinsime kitą savaitę.

Wolverhamptonas
ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ MIRTIES 

MIRTIES MINĖJIMAS“““*
Kovo mėn. 3 d., šeštadienį, 5,30 vai. 

vakaro, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
North str. W-ton, pradėsime Lietuvos Pa
trono ir jaunimo Globėjo Šv. Kazimiero 
500 metų mirties minėjimą šv. Mišiomis, 
kurias laikys trys kunigai. Mišios bus jung 
tinės: lietuvių, anglų, airių. Pamokslą 
angliškai apie šv. Kazimierą sakys kun. 
P. Gilsenam iš Birmingham.

Giesmes išpildys Nottinghamo solistė 
Vida Gasperienė, vargonuos Nijolė Vaino- 
riūtė ir Theresa Mitchell.

Antroji minėjimo dalis tęsis „The New- 
hamton“ svetainėje, Riches str. Whitmore 
Reaus, W-ton. Maždaug apie 7 vai. vak. 
bus kan. V. Kamaičio paskaita. Po to seks 
poeto L. švalkaus poezijos valanda ir jau
nųjų Gasperų pasirodymas.

Po programos — vaišės, pasižmonėjimas.
Maloniai kviečiame savo artimuosius kai 

mynus ir vietinius lietuvius į šį mūsų 
taip svarbų minėjimą kuo gausiau atsi
lankyti.

Tarp kitko malonu pranešti, kad sutiko 
atvykti mūsų vietinio laikraščio „Express 
& Star“ reporteriai.

Minėjimą ruošia naujai susikūrusi Šilu
vos Marijos Moterų D-ja ir DBLKB-ja.

Įėjimas laisva auka
Šiluvietės

SODYBA
Vasario 11 d. DBLS Sodybos skyrius 

turėjo metini narių susirinkimą ir ta 
pačia proga paminėjo Lietuvos Nepriklau
somybės šventę.

Susirinkimas praėjo sandorioje dvasio
je. Jį pravedė Balys Butrimas, sekretoria
vo kun. Aleksandras Geryba.

Mandatų komsiją sudarė Vincas Grige
lis ir Robertas Sakalas.

Valdybon išrinkti V. Andruškevičius 
(21 balsai), A. Masiulionis ( 20), A. Kli
mas (19), kun. A. Geryba (19), A. Mačiu
lis (17).

Revizijos komisija: A. Lapinskas ir R. 
Sakalas.

Atstovu į DBLS metinį susirinkimą iš
rinktas Leonardas Sungaila (14 balsų). 
Kandidatais liko V. Andruškevičius (6) 
ir A. Klimas (5).

Susirinkime, neskaitant svečių, dalyva
vo 30 narių.

Akademinė dalis
Pagrindinė paskaita Klemenso Tamo

šiūno, kurioje jautriais žodžiais ir išsa
miai prelegentas priminė Tėvynės kan
čias, vargus, kovas ir laimėjimus. Po jo 
trumpą angliškai žodį tarė kun. A. Gery- 
ba.

Meninę dalį atliko Algis Klimas, Jonas 
Bardzilauskas ir jo sūnus. Jie gražių lie
tuviškų melodijų garsais pripildė salę ir 
klausytojų širdis. Visi nuoširdžiai dėko
jame mūsų lojaliam Jonui, kad jis vos tik 
sekančią dieną po operacijos turėjo ryžto 
ir nepabijojo vėl apsilankyti Sodyboje ir 
išpildyti tokią gražią ir ilgą programą.

Po minėjimo nariai ir svečiai buvo šau
niai pavaišinti skoningai papuoštoje val
gykloje. Čia didelis ačiū tenka Sodybos 
vedėjams Vytui ir Karolinai Andruške- 
vičiams.

Sekmadienį šv. Mišios buvo aukotos už 
Lietuvą.

Skyrius reiškia gilią padėką visiems 
prisidėjusiems prie susirinkimo pasiseki
mo ir jo darnos. A.G.

Dar galima gauti 
1984 m. nuplėšiamą 
„Europos lietuvio“ 
£3.00, Amerikoje ir 
£4.00. Kitiems £4.50. 
lietuvį“.

Nidos K.K. išleistą 
kalendorių, 
skaitytojams kaina 
Kanadoje oro paštu 
Kreiptis į „Europos

ATOSTOGOS VILNIUJE
UŽ 200 SVARŲ

Liepos 3-14 d.d. ir rugsėjo 4-14 d.d.
Kelionė autobusu ir traukiniu su 

rezervuota nakvyne.
Kai'na — 200 sv., įskaitant pilną 
aprūpinimą ir ekskursijas.

Kreiptis:
YORKSHIRE TOURS 
49 Thornton Lodge Rd., 
Huddersfield. HD1 3JQ.

Phone 0484 24269

VOKIETIJA
VASARIO 16 ŠVENTĖ LUEBECKE

Šiais metais Vasario 16 Luebecke ir apy
linkėje gyvenantieji lietuviai ir jiems pri
jaučiantieji šventė vasario 12 d.

Šventė buvo pradėta pamaldomis, kurias 
atnašavo kun. dek. šarka. Skardžiai skam
bėjo giesmės.

Pasibaigus pamaldoms, visi dalyviai 
rengėjų buvo pakviesti į užsieniečių cent
rą įsKumingam aktui, šį aktą atidarė VLB 
vietos apylinkės vald. pirmininkas, pasvei
kindamas visus susirinkusius (dalyvių 
buvo virš pusšimčio), padėkodamas už at
vykimą. Prie garbės stalo buvo pakviesti: 
Kun. Dek. Šarka, p.Petronėlė Kirkitzki, 15 
metų išbuvusi Sibiro ištrėmime ir H Si
mon Rytų Prūsijos atstovas. Prelegentas, 
trumpai, paaiškino kaip atsirado šis Va
sario 16-sios aktas. Aktą paskaityti pak
vietė p. V. Simon. Aktą paskaičius, tylos 
minute buvo pagerbti šio akto signatarai. 
Trumpa paskaitėle vald. pirm, apibūdino 
3-jų demokratinių parlamentų istoriją. 
Sveikinimo žodį tarė taip pat ir kun. dek. 
šarka, ypatingai kreipdamasis į jaunimą, 
Kinio čia buvo nemaža, pareikšdamas, kad 
tik jų rankose yra Lietuvos ateitis ir pra
šydamas juos likti lietuviškoje dvasioje. 
Po to vyko saviveiklininkų pasirodymas.

Programą pravedė mok. p. E. Tesnau, 
kuri ją ir pradėjo poeto B. Brazdžionio 
eilėraščiu „šiaurės pašvaistė“. Dvi moki
nukės Iveta Tesnau iš Luebecko ir Kris
tina Gronau iš Flensburgo pagrojo lietu
viškas melodijas „Naujienos“ ir „Gale lau
ko toli". Jas mandolina palydėjo mok. Ro
naldas Tesnau. Liet, liaudies dainą „Ko 
liūdi berželi“ padainavo moterų trio: K. 
Povilianskienė, O. Lehrmann ir V. Simon 
K. Povilianskienė solo padainavo liaudies 
dainą „Oi griežle griežlele". E. Tesnau iš 
poemos „Eglė žalčių karalienė“ ištrauką 
„Kur namučiai namai“. Dvi dainas padai
navo O. Lehrmann ir V. Simon „Kelelis 
dunda“ ir Mėgstu vasaros vakarą tylų“. 
Kr. Gronau grojo fleita 2 melodijas „Gag- 
liarda“ ir „Bourlesųe“. Ji paskaitė 2 eilė
raštukus ir deklamavo vokiečių kalboje 
„Girių karalius“. Programą užbaigė jos 
vedėja E. Tesnau Brazdžionio eilėraščiu 
„Tūkstantis paveikslų“.

Po trumpo pypkių parūkymo, mūsų 
mielosios šeimininkės, kvietė visus prie 
skoningai paruoštų stalų. Kunigui sukal
bėjus trumpą maldą pradėjome vaišintis. 
Kun. šarka skubėjo, atsisveikindamas — 
jautriais žodžiais dėkojo už maloniai ir 
jaukiai praleistą laiką, pareiškė, kad 16-ji 
Vasario lietuviams yra linksma šventė ir 
pasiūlė pasiliekantiems dar pasilinksminti. 
Susirinkusieji sugiedojo jam „Ilgiausių 
metų“. Jį išlydėjus, vaišės tęsėsi toliau. 
Su pakilusia nuotaika, sustiprėję lietuviš
koje dvasioje, užmezgę naujas ir atnauji
nę senas draugystes, šventės dalyviai skirs 
tesi namo. Kai kuriems buvo gana tolokai 
parvažiuoti, o ant rytojaus laukė vėl‘nauji 
darbai ir rūpesčiai. Atsisveikinimai buvo 
labai nuoširdūs ir draugiški, išsiskirstyda
mi visi jautėsi lyg būtų viena šeima.

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems da
lyviams, o ypatingai saviveiklininkams ir 
visiems, kurie buvo susirinkę. Mes galvo
jame, kad sekantieji mūsų parengimai pa
vyks dar geriau.

Dalyvavęs

PASAULYJE
— Grenados laikinosios vyriausybės ly

deris N. Brathwaite nori gauti 150 mil. 
dolerių tarptautinės paramos. 25 mil. do
lerių reiKia užbaigimui Kubos pradėtam 
statyti aerodromui.

— Kinija kreipėsi į naująjį Sovietų ly
derį santykių normalizavimo reikalu. Ki
nai nori, kad Sov. Sąjunga padarytų tam 
tikrų nuolaidų Kampučijos, Afganistano 
ir pasienio kariuomenių sumažinimo klau 
simais.

— Indonezijos kariuomenė kovoja su 
separatistais Iriane (buv. Vak Naujojoj 
Gvinėjoj).

— Vakarų Vokietijos eksportai į Sovie
tų Sąjungą praėjusiais metais padidėjo 
19.7 proc. ir pasiekė 11.2 milijardus mar
kių, bet deficitas vis tiek dar siekė 619 
milijonų DM.

— Praėjusią savaitę Lusakoje Namilbi- 
jos (klausimu pradėjo derybas Pietų Afri
kos, JAV ir Angolos delegacijos.

— Sovietų disidentas, Maskvos Helsin
kio grupės įkūrėjas, Jurijos Orlovas va
sario 6 d. paleistas iš Permos kalėjimo, 
kur išbuvo 7 metus. Tolimesnė bausmė — 
ištrėmimas 5 metams į Jakutską, vieną 
šalčiausių vietų Rytų Sibire.

60 metų fizikas Orlovas buvo suimtas 
1977 m. vasario mėn.

— Tarptautinis Raudonasis Kryžius 
kreipėsi į Iraną ir Iraką nustoti bombar
duoti civilius gyventojus ir žmoniškiau 
elgtis su karo belaisviais. Apie 50,000 
irakiečių yra Irano belaisvių stovyklose. 
Irakas laiko apie 8,000 iraniečių belaisvė
je.

— Jungtinių Tautų pranešime sakoma, 
kad dabartiniu metu Afrikoje yra keturi 
milijonai pabėgėlių. 128 įvairūs projektai 
pagerinti kontinento ekonominę padėtį 
kainuotų apie 500 mil. doleriu. Šiais me
tais Jungtinės Tautos pabėgėlių reika
lams skirs apie 200 milijonų dolerių.
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