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TTGK KOMITETAS
ĮSIKŪRIMO SUKAKTĮ MININT

1. Priežastys, nulėmusios Komiteto 
įsikūrimą.

Atgijusi po sunkių Stalino valdymo me
tų Lietuvos Katalikų Bažnyčia vėl bandė 
ieškoti elementariausių teisių-teisės gy
venti. Buvo pradėta bažnyčiose katekizuo- 
ti vaikus, leisti vaikams bei jaunimui pa
tarnauti šv. Mišiose, adoruoti: pareika
lauta, kad būtų grąžintos sovietinės val
džios atimtos bažnyčios... Kaip atsakas iš 
valdžios pusės už vaikų katekizavimą 'bu
vo suimti kunigai: Šeškevičius ir Zdebs- 
kis; į tikinčiųjų prašymus grąžinti Klai
pėdos bei kitas bažnyčias buvo atsakyta 
patyčiomis arba kapų tyla, aktyviai baž
nytinėse apeigose dalyvaujantys vaikai 
bei jaunimas-terorizuojami mokslo bei 
darbo įstaigose.

Tokia Bažnyčios padėtis negalėjo ne
jaudinti uolių, Dievui ir Tėvynei pasišven 
tusių kunigų. Reikėjo rasti būdų užstoti 
nekaltai kenčiančius. Kažkas privalėjo, 
gindamas kitus, stovėti pirmose gretose. 
Taip 1978 m. lapkričio 13 d., Maskvos 
Krikščionių komiteto pavyzdžiu, Lietuvo
je įsikūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katali
kų komitetas. Pirmieji Komiteto nariai 
buvo kunigai: Jonas Kaunedkas, Alfonsas 
Svarinskas, Vincas Vėlavičius, Sigitas 
Tamkevičius, Juozas Zdebskis.

2. Komiteto veikla.
Per penkerius metus TTGKK yra pa

rašęs virš 50 oficialių dokumentų ir pro
testo raštų, adresuotų įvairioms įstai
goms bei organizacijoms, tarp jų LTSR 
Prokurorui ir TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui. Kai kurie oficialūs Komiteto 
dokumentai pasiekė užsienį, kaip Junesko 
organizaciją. Pareiškimuose ginami val
diškų bedievių persekiojami tikintieji, 
terorizuojami vaikai ir jaunimas; prašo
ma išlaisvinti neteisėtai suimtus ir įkalin 
tus asmenis: reikalaujama, kad ateistai 
nesikištų į Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vidaus gyvenimą, netrukdytų Kauno Ku
nigų seminarijai laisvai spręsti kandidatų 
į klierikus priėmimo ir dėstytojų parinki
mo klausimus; prašymai grąžinti valdžios 
atimtas bažnyčias ir t.t.

3. TTGKK reikšmė.
TTGKK Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ir 

visai tautai turi neįkainojamos reikšmės, 
nors šiandien, praėjus penkeriems me
tams po įsisteigimo, dar sunku išsamiai 
nusakyti Komiteto reikšmę. Tai pirmoji 
kregždė, viešai išstojusi tikslu ginti nuo 
valdiškų bedievių persekiojamus ir terori 
zuojamus tikinčiuosius. Tikinti liaudis pa
sijuto nesanti viena. Nesavanaudiškos au
kos pavyzdys negalėjo likti be atgarsio, 
negalėjo nedaryti teigiamos įtakos reli
giniam tautos atgimimui. Kunigų drąsus 
žingsnis, išėjimas į atvirą, viešą kovą su 
netiesa bei skriaudomis tą patį troški
mą oažadir.o ir kitų doros bei sąžinės ne
praradusių žmonių širdyse.

Hamburgo transliacija
LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ 

TRANSLIACIJA PER NDR HAMBURGE

Hamburgo ir platesnės apylinkės lietu
viai vasario 16 šventę paminėjo vasario 
18 dieną. 18 v. buvo pamaldos šv. Ansga- 
ro bažnyčioje. Iškilmingas mišias laikė 
Dr. tėvas K. Gulbinas — Sielovados va
dovas Vokietijos lietuviams katalikams. 
Jam asistavo kun. dek. V. Šarka ir ven
grų kunigas Baranek. Pamokslą pasakė 
Dr. tėvas Gulbinas. Jis kalbėjo apie šv. 
Kazimierą, nei vienu žodžiu nepaminėda
mas vasario 16 šventės reikšmę. Svečias 
— vengrų choras 'įspūdingai pagiedojo il
gesnę giesmę vengriškai. Pamaldose daly
vavo įvairių tautybių lietuvių draugų.

19.40 vai. ten pat Hamburgo Katalikų 
Mokslo Akademijos salėje sekė tolimesnis 
šventės minėjimas. Trumpu žodžiu minė
jimą atidarė PLB Hamburgo apylinkės 
vicepirmininkas Leonas Narkus. Ilgesnę 
kaibą-paskaitą pasakė kun. dek. V. šarka. 
Jis apibūdino šventės reikšmę, paminėjo 
tremtinių dalią, jų viltis.

Koncertinę programos dalį pradėjo 
muzikas M. Kollars smuiku, planu palydi 
mas savo žmonos, įprof. Dr. Ramintos 
Lamipsaitytės-Kollars. Jis pagrojo ištrau
kas iš Brahmso sonatų.

Hamburgo lietuviai turėjo laimės pirmą 
kartą susilaukti Hamburge pasaulinio

Pranešame draugams ir pažįstamiems, 
kad vasario 28 d. staiga mirė 

mūsų mylima sesuo, teta ir svainė 
A.fA. ANGELĖ VARKALAITĖ. 

Bus laidojama iš 
Londono Lietuvių bažnyčios.

Nuliūdusios Varkalį} ir Kerių šeimos

4. Sovietinės valdžios reakcija
Normaliai žiūrint, valdžia turėtų būti 

dėkinga Komitetui už suteikiamą infor
maciją apie neteisėtus bedievių išpuolius 
ir sudarytą galimybę palaikyti normalius 
santykius tarp tikinčiųjų ir ateistų. Ta
čiau praktiškai reikalai susiklostė prie
šingai. Komitetas tapo pagaliu bedieviško 
režimo ratuose, į jo darbą rimtai nebuvo 
pažiūrėta. Dar 1980 m., norint, kad Komi
tetas atsisakytų savo veiklos, LTSR Pro
kuroras, įspėdamas TTGK Komiteto na
rį kun. Sigitą Tamkevičių, pareiškė: „Ko
mitetas — tai uodo zirzimas prie dramblio 
ausies.“ Iš tikrųjų tai tarsi šv. Rašte mi
nimo piemenuko Dovydo kova su Galijo
tu. Vietoj to, kad būtų imtasi rimtai nagri 
nėti Komiteto dokumentuose nurodytus 
ateistų sauvaliavimus tikinčiųjų atžvil
giu, valdiški bedieviai Komiteto narius 
pavadino apsišaukėliais, o jų darbą — 
šmeižtu, siekiančiu silpninti sovietinę s an 
tvanką.

198'3 m. gegužės mėn. 6 d. žiaurus nuo
sprendis TTGKK nariui kun. Alfonsui 
SVARINSKUI ir kun. Sigito Tamkevi- 
čiaus areštas bei kitų Komiteto narių 
nuolatiniai tardymai, gąsdinimai areštu 
ir vertimas atsistatydinti iš Komiteto 
aiškiai byloja, jog valdžia visomis prie
monėmis stengsis susidoroti su TTGK ko
mitetu.

5. Dabartinės Komiteto perspektyvos.
Remiamas tikinčiųjų maldų Ir lydimas 

Dievo palaimos Komitetas egzistuoja. 
Šiuo metu Komitetą sudaro kunigai: Leo
nas Kalinauskas, Vincas Vėlavičius, Va
clovas Stakėnas, Alfonsas Svarinskas, Si
gitas Tamkevičius. Du paskutinieji kuni
gai įkalinti ir dėl šios priežasties pilnai 
eiti savo pareigų negali.

Bedieviškos valdžios noras susidoroti 
su TTGKK yra labai didelis, juo labiau, 
kad tai vienintelė tokio pobūdžio organi
zacija visoje Sovietų Sąjungoje. Dėl šios 
priežasties Komiteto veiklos galimybės 
žymiai pablogėjo. Iškilo reali galimybė ir 
kitiems Komiteto nariams tapti elemen
tariausių žmogaus teisių paniekinimo 
aukomis. Norėtųsi tikėtis, kad, išlaikęs 
5-eri"} metų bandymus, TTGKK susiorien 
tuos jam dabar ypatingai sunkiose sąly
gose ir suras savyje jėgų toliau tęsti pra
dėtą beteisių gynimo darbą. Visa tikinti 
Lietuva prašo tolimesnės Dievo palaimos 
ją taip uoliai gynusiam ir sunkioj valan
doj padrąsinusiam TTGK komitetui.

(LKB KRONIKA Nr. 60)

Pastaba.
Paskutinėm žiniom, KGB spaudžiami, 

iš TTGK komiteto išstojo kun. Algiman
tas Keina (komiteto nariu tapo 1980 m.) 
ir kun. Kazimieras Žilys (komitete veikė 
nuo 1983 m. sausio mėn., po kun. Svarins 
ko suėmimo).

garso operos solistę Liliją Šukytę. Pirmu 
išėjimu į sceną, ji padainavo 4 Brahmso 
dainas vokiškai.

Į sceną vėl grižo M. Kollars ir žmonos 
palydimas pianu, atliko labai sudėtingą 
Oskar Balakausko 3-jų dalių lietuvišką 
baladę.

Tada scenoje vėl pasirodė Lilija Šuky
tė, palydima R. Kollars pianu, ir padaina
vo komp. Gruodžio 4 lietuviškas dainas: 
šypsodamas skyniau aš rūtą, Vien tik 
mėlyna akyse, Kai mūsų nebėous ir Aguo 
nėlė.

Tokio gražaus koncerto Hamburgo lie
tuviai dar nelbuvo turėję. Meno atlikėjai, 
be karštų plojimų, dar buvo apdovanoti 
gėlių puokštėmis.

Linksmam pobūviui persikėlę į gretimą 
salę, kur Irenos Radkytės ir jos paigeibinin 
•kų pagamintas pyragaičiais apkrauti sta
lai; visi dalyviai pavaišinti nemokamai. 
Prie geros muzikos daugelis norinčių galė
jo ir savo kojas pamiklinti.

Sekančią dieną, vasario 19, 10 vai., šv. 
Antano bažnyčioje, buvo per NWD/R 
transliuojamos lietuvių ir vokiečių kalba 
katalikų pamaldos. Šią radijo transliaciją 
kun. Sandens išrūpino tik lietuviams, bet 
kad lietuviai neturi nuosavos bažnyčios, 
kaip ukrainiečiai, o Hamburge visos baž
nyčias laiko savo parapijiečiams pamal
das 10 vai., ir radijas transliuoja tik 10 
vai., pamaldos turėjo vykti abejomis kal
bomis.

Šv. mišias atnašavo kun. dek. V. Šarka, 
asistuojamas Dr. tėvo K. Gulbino, vietos 
klebono. Tourneau ir dar vieno jauno ku
nigo. Pamaldų tvarka rūpinosi radijo 
transliacijų reikalams skirtas kun. San
ders.

Lietuviai sugiedojo šias 4 giesmes: Pul
kim ant kelių, šv. Kazimiero sukurtą ir 
retai kam girdėtą giesmę Ausk Marija ro-

' Lietuvos a 
nacionsiioė

Londonas, 1984 m. kovo 1 d.

r

Š V. KAZIMIERO
SUKAKTUVINIS MINĖJIMAS
Ši jubiliejinė 500 metų šventojo mir

ties sukaktis iškilmingai bus minima 
pamaldomis Westminsterio katalikų 
katedroje kovo 4 d., 5.30 v.v., daly
vaujant anglams ir kitataučiams.

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

Totalitarizmo problema
Vasario 21 d. Parlamento rūmuose, Lon 

done, įvyko Rytų ir Vid. Europos egzilų 
organizacijos „European Liaison Group“ 
sukviestas susirinkimas, kuriame dr. Carl 
Gers hm an kalbėjo apie totalitarizmo prob
lemą.

Dr. Carl Gershman dirba JAV nuola
tinėje delegacijoje prie Jungtinių Tautų 
Organizacijos, New Yorke, eidamas vyr. 
patarėjo pareigas. Jam tenka dalyvauti 
JTO Žmogaus teisių ir kitose komisijose, 
todėl jis yra gerai susipažinęs su proble
momis, kurios rūpi ir sovietu, pavergtoms 
tautoms. Susirinkime jis kalbėjo netilk 
apie padėtį Rytų Europoje, bet apie to
talitarizmo ir komunizmo problemą ben
drai.

Jis nagrinėjo klausima, ar gali būti 
taikingas sambūvis tarp Vakarų pasaulio 
ir totalitarinės valstybės? Ar totalitariz
mas yra suderinamas su žmogaus teise, 
kaip ji yra nusakyta JTO Chartijoj ir 
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje?

Ar gali egzistuoti netotalitarinis komu
nizmas? — „Jis gali tiek pat egzistuoti, 
kiek kepti sniego kotletai“, — kartą yra 
pasakęs lenkų filosofas Kolakowslkis.

Totalitarizmas yra nesuderinamas su 
•buržuazine tėise, kuria yra pagrįsta JTO 
Chartija. Totalitarizmas negali egzistuoti 
be melo. Dr. Gershmanas pažymėjo, kad 
sovietų pavergtos tautos, kovojančios dėl 
laisvės, tikisi jog laisvasis pasaulis paga
liau supras totalitarinės santvarkos esmę.

Susirinkimas vylko Parlamento ruimų di 
džiojoje komisijų salėje, kuri buvo pub
likos perpildyta. Pasibaigus dr. Gershma- 
no pranešimui, buvo iškelta keletas klau- 
simų, 'į kuriuos prelegentas Išsamiai at
sakė. Vienas dalyvis paklausė: „Jeigu Sov. 
Sąjunga, nevykdydama įsipareigojimų 
dėl žmogaus teisių, laužo JTO Chartiją, 
tai ar ne laikas būtų ją pašalinti llš Jung
tinių Tautų Organizacijos, kaip ji buvo 
pašalinta 1939 m. iš Tautų Sąjungos?“ Ki
tas dalyvis paklausė: „Sov. Sąjunga po 
karo neįvykdė savo įsipareigojimų Rytų 
ir Vidurinėje Europoje dėl demokratinių 
rinkimų, kurie buvo sutarti Jaltoje. Ar 
JAV vyriausybė nenumato dėl to paskelb
ti Jaltos sutarimus negaliojančiais?“

Susirinkimą globojęs ir jam pirminin
kavęs Britų konservatorių partijos Parla
mento atstovas Sir Bernard Braline pažy
mėjo, kad už Jaltos susitarimą atsakinga 
netik JAV vyriausybė, bet taip pat ir 
Britanijos. Todėl jos abi turėtų atsisakyti 

žiu gija, O Dieve geriausias ir Dievo Avi
nėlis. Skaitymus lietuviškai atliko T. Lip- 
šienė it L. Narkus. Taip pat lietuviškai 
atlikta Tikinčiųjų malda ir kunigo žodis. 
Evangelija buvo skaitoma taip pat abejo
mis kalbomis. Pamokslą sakė vietos kle
bonas kun. Helmuht Tourneau. Jo pamoks 
las apie šv. Kazimierą, lietuvių buitį trern 
tyje ir pasilikusių Tėvynėje. Jis, pasirodo, 
gerai susipažinęs su mūsų Tautos reika
lais.

Po pamaldų, parapijos salėje buvo ben
dras abiejų tautybių pobūvis. Lietuvės 
moterys suneštinėmis pavaišino visus 
dalyvius, o ypatingas dėmesys atkreiptas 
į radijo transliacijos darbuotojus.

I. Sragauskis

ŠV. KAZIMIERO METAI

NAUJA REZOLIUCIJA LIETUVOS
KLAUSIMU

Europos Parlamentui Strasburge yra 
pateikta nauja rezoliucija Lietuvos klau
simu. Ji liečia Lietuvoje vykdomą religi
jas persekiojimą. Rezoliuciją pasirašė ir 
Parlamentui pateikė dešimt deputatų, 
jų tarpe Lietuvai labai draugiškas Parla
mento atstovas dr. Otto von Habsburgas. 
Rezoliucijos tekstas: Europos Parlamen
tas, patyręs, kad sovietinis teismas nutei
sė lietuvį kunigą Sigitą Tamkevičių kalė
ti už reliigfinę veiklą, žinodamas, kad jau 
anksčiau kunigas Alfonsas (Svarinskas bu
vo nuteistas už dalyvavimą Tikinčiųjų 
Teisėm Ginti Katalikų Komitete, —■ griež
tai smerkia sovietų vykdomą religijos per 
sekiojimą, kuris yra ypač nukreiptas 

j prieš Lietuvos 'katalikų Bažnyčią, šiame 
elgesyje įžvelgia dar vieną sovietinės prie
spaudos įrodymą ir tebetęsiamus žmogaus 
teisių pažeidimus Sovietų Sąjungos val
džios sferoje. Parlamentas ragina Europos 
Bendruomenės ministrus pareikšti Mask
vai įgriežtą protestą šiuo klausimu ir at
kreipti jos dėmesį, kad represinė politika 
apsunkina pastangas sumažinti tarptauti
nį įtempimą. Parlamentas reišĮkia savo 
solidarumą kenčiančiai lietuvių tautai ir 
jos religinėm bendruomenėm, paveda savo 
pirmininkui šią rezoliuciją perduoti Euro
pos bendruomenės ministrų tarybai.

Europos Parlamentas Strasburge, kaip 
žinoma, jau anksčiau buvo priėmęs kitą 
rezoliuciją Pabaltijo kraštų laisvės atsta- 

. tymo klausimu.

Jaltos. Tas pareiškimas buvo palydėtas 
garsiais plojimais.

Susirinkime dalyvavo visų Europos pa
vergtų tautų atstovai, o tarp jų geras 
dešimtukas Londono lietuvių, su mūsų 
atstoviu ELG komitete Z. Juru priešaky. 
ELG pirmininkas R. Marcetič padėkojo 
pranešėjui, pirmininkavusiam ir visiems 
dalyviams. D.B.

OSI VEIKLA
KODĖL JAV ĮSTAIGOS VEIKIA IŠ 

VIEN SU KGB?

šia tema Kalifornijoje kalbėjo iš New 
Yorko atvykusi Daiva Kezienė. Pagal JAV 
įstatymus vykdomi OSI tardymai esmėje 
yra remiami Sovietų KGB. Tai nėra koks 
nesusipratimas, nes OSI yra tiesioginėje 
JAV Teisės skyriaus žinoję, finansuoja
ma valstybės iždo pinigais ir naudojasi 
JAV teismine sistema. Pati vyriausybė 
toleruoja tą veiklą, apie ją gerai žino Bal
tieji Rūmai Washingtone ir prezidentas 
R. Reaganas.

OSI įstaiga kaltina lietuvius, latvius, 
estus ir ukrainiečius dėl tariamų nusikal
timų, įvykdytų nacių laikais. O apkaltin
ti galima laišku, kad ir anoniminiu, para
šytu OSI įstaigai, kuri apie įskųstąjį atsi
klausia KGB Maskvoje. Tokiu būdu, kad 
ir nekalto asmens likimas atsiduria KGB 
rankose, kuri pagal savo norą paruošia 
suklastotus paliudijimus, kuriuos perduo
da, kaip gryną pinigą OSI įstaigai JAV- 
se. O ir ši stengiasi savo algas pateisinti. 
Pasikalbėjimuose su įskųstuoju jie elgiasi 
veidmainiškai, pradeda labai nekaltai, 
lyg norėdami apie įskųstojo gyvenimą dau 
giau sužinoti, o išgirdę kokį neatsargesnį 
žodį (visi pasikalbėjimai yra įrašomi į 
juosteles), vėliau tai panaudoja prieš 
įskųstąjį. Advokatų neduoda. Įsikąstasis tu 
r i pats samdytis ir mokėti advokatui po 
šimtą ar keletą šimtų dolerių už valandą. 
O bylos tęsiasi metais.

Daiva Kezienė sakė, kad po kiekvieno 
jos pranešimo, o ji apie tai yra kalbė
jusi įvairiose lietuvių kolonijose, yra in- 
firmuojama OSI įstaiga. Ji sakė, kad ir 
dabar, šioje šv. Kazimiero parapijos salė
je, yra OSI agentas, kuris apie jos prane
šimą informuos OSI įstaigą, kuri ieškos 
būdų už šį pranešimą ją apkaltinti ir pa
traukti į teismą. Ji prisipažino, kad gauna 
grąsinančių laiškų ir įtaria, kad ją seka 
FBI agentai.

JAV-se lietuvius puola ne vien komunis 
tai, bet ir Sovietų KGB. Kaip gaila, kad 
jiems talkina ir JAV įstaigos, lyg norėda
mos pakirsti lietuvių veiklą. Ji kalbėjo 
sausio 28 ir 29 d.d., savo kalbą pailius
truodama video juosta, kurioje parodo
ma, kaip KGB išgauna liudijimus OSI 
įstaigai okupuotoje Lietuvoje. Jos many
mu, tokie kaltinimai, greitu laiku bus 
pritaikyti didesniam skaičiui asmenų, jų 
tarpe ir lietuviams. Ji griežtai atmeta 
OSI ir KGB melagingus kaltinimus. Ji 
kviečia visus lietuvius paremti įstaigas, 
kurios gina nekaltai įtartuosius ir apkal
tintus lietuvius. Laisvėnas

XXX VIII

LIETUVOJE
Butų vagys nubausti

Vilniaus miesto liaudies teismas išna
grinėjo V. Bucharevo, S. Učaikino ir R. 
Sidabro baudžiamąją bylą ir Visus tris 
nubaudė: V. Bucharevą ir S. Učatkiną — 
5 metams laisvės atėmimu atliekant baus 
mę griežto režimo pataisos darbų koloni
joje, R. Sidabrą — 2 metams lygtinai. R. 
Sidabras parašė Aukščiausiajam teismui 
kasacinį skundą. Byla buvo nagrinėta iš 
naujo. Kitos sudėties teismas nuteisė Ri
mantą Sidabrą griežčiau: 4 metams ben
dro režimo pataisos darbų kolonijoje.

Sidabras savo nuosavu automobiliu ve
žiodavo tuos du nuskeltus po Lietuvą, o 
tie plėšdavo butus. Sidabras pardavinėda
vo vogtus daiktus. Iš visų trijų priteista 
per šešiolika su puse tūkstančio rublių.
Apie dabartinę kraštotyrą

Kapsuko kraštotyros muziejuje atidary
ta respublikinė kraštotyros darbų paro
da. Lankytojai susipažįsta su pogrindine 
komunistų veikla, kovotojais už Tarybų 
valdžią. Partijos veteranė S. Laibanauskie 
nė surinko medžiagą apie „Žemės ūkio 
technikos“ susivienijimo veteranus, jų di
nastijas.
Studentų spartakiada

Vilniuje buvo surengta pirmoji Lietuvos 
studentų spartakiada. Kompleksinėje įslkai 
toje po biatlono, slidinėjimo, kalnų slidi
nėjimo varžybų nugalėjo Vilniaus peda
goginio instituto sportininkai.
Uniforma ir ^mokinio sveikata

„Išleisdama dukrą į mokyklą, ant uni
formos norėjau užvilkti šiltą megztinį. 
Žinojau, kad klasėse šalta. Tačiau mer
gaitė atsisakė. Ji paaiškino, kad megztinį 
galima Vilktis tik po uniforma. Tokia 
mokykloje tvarka. Paskambinau klasės 
valdovei. Ji patvirtino dukters žodžius. 
Atseit, storas megztinis, užvilktas ant 
uniformos, gadins klasės vaizdą“. — To
kių laiškų redakcijos pašte vis dar pasi
taiko, — rašo „Tiesoje“ B. šaknys. Toliau 
jis sako: — Vaikas eina į mokyklą. Pada
rykime viską, kad jam būtų jauku dirb
ti, kad jį suprastų geras mokytojo žvilgs
nis., jautri siela.
Toli benzinas

Dažnai kaimo žmogui nėra kur arti nu
sipirkti benzino motorfklui ar mašinai. 
Tik nedaugeliui Panevėžio rajono gyven
tojų degalinės netoli, o visiems kitiems — 
apie 20 km. ilki centro ar degalinės. An
tra vertus, ne visada žemdirbys turi lai
ko važiuoti 20 km, kad prisipiltų benzino 
ir vėl grįžtų. Tai ir neracionalu.
Šilumos taupymas

Dabar daug kalbama apie šilumos tau
pymą ne tik fermose, cechuose, bet ir bu 
tuose. 'Langai ir durys dažniausiai užsan 
dari'nami popieriaus juostelėmis. Bet po
pierius sudrėksta ir suplyšta. Norima, kad 
pramonė pradėtų gaminti kokias nors 
specialias tam reikalui juosteles.
Rokiškio teatro premjera

Rokiškio teatras pastatė nauja D. Psa- 
to trijų veiksmų komediją „Reikia mela
gio“. Spektaklio režisierius — Jonas Ko- 
renlka.
Oficialios kainos

Automobilis „Žiguli“ — 7260 rb, auto
mobilis „Zaporožec“ — 5375 rb, magneto
fonas „Juipi‘ter-203“ — 620 rb. šaldytuvas 
„Zil“ — 370 rb, magnetofonas „Astra-209 
stereo“ — 354 rb, siuvamoji mašina — 
231 rb, radijas „Okean-209“ — 135, pūkinė 
antklodė — 103 rb, dulkių siurblys „Ural“ 
— 59 rb, miegamasis maišas — 52 rb 80 
kp, dviratis „Kregždutė“ — 50 rb 80 kp, 
rankinis vyr. laikrodis „Vostok“ — 47 rb, 
skalbimo mašina „Maliutka“ — 38 rb, la
gaminas „Diplomatas“ — 30 rb, mikseris 
„Straume“ — 20 rb, stalinis laikrodis „Ma 
j ak“ — 11 rb, žadintuvas „Slava“ — 9 rb,
Vilkai Lietuvoje

Per 1983 metus Lietuvoje sumedžiota 
180 vilkų. Specialiai vilkams medžioti bu
vo surengtos 267 medžioklės. Apskaičiuo
ta, kad 198'3 m. Lietuvoje buvo iš Viso 250 
vilkų.
Netvarka Jonavos baldų kombinate

Dokumentinės revizijos metu buvo iš
aiškinta, kad Jonavos baldų kombinate 
yra rimtų trūkumų premijuojant darbuo
tojus, nėra reikiamos kontrolės vykdant 
individualius užsakymus, pažeista etatinė 
drausmė, yra atvejų, kad be fondų reali
zuojama gatava produkcija ir parduoda
mos nekondicinės medžiagos privatiems 
asmenims.

Už minėtus trūkumus kombinato direk
toriui č. DaVfdoniui ministerijos įsakymu 
pareikštas papeikimas ir daliniam žalos 
padengimui išieškota trečdalis mėnesinio 
atlyginimo. Administracinėmis nuobaudo
mis nubausti ir kiti kombinato vadovau
jantys darbuotojai.
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LIETUVOS
4. KANAUNINKAS DLUGOŠAS — 

KARALAIČIŲ AUKLĖTOJAS
Civilizuotuose kraštuose šiandien kiek

vienas vaikas turi tam tikrą laiką lankyti 
mokyklą, turi išmokti bent skaityti, rašy
ti, skaičiuoti, susipažinti su būtiniausiais 
kasdieninio gyvenimo daiktais ir reikalais. 
Prieš 500 metų viso to nebuvo. Pvz., šv. 
Kazimiero tėvas temokėjo pasirašyti, gal 
šiek tiek ir paskaityti, bet pagrindinių 
anais laikais mokyklose išeinamų dalykų 
nesimokė.

Krokuvoje tuomet jau veikė Jogailos 
atnaujintas universitetas, dar ir dabar te
bevadinamas Jogailos universitetu (Uni- 
wersytet Jagiellonski). Kuris nors iš pro
fesorių būtų galėjęs pamokyti ir Jogailos 
■vaikus. Bet nebuvo įprasta, kad tokiais 
dalykais būtų varginami karalaičiai. Be 
to, abu Jogailos sūnūs labai jauni buvo 

j įtraukti į politikos sūkurius: Vladislovas,
sulaukęs vos dešimties metų, turėjo jau 
užimti Lenkijos, o šešiolikmetis ir Vengri
jos valdovo sostą; Kazimieras, irgi vos 
trylikos metų vfaikas, tapo Lietuvos di
džiuoju kunigaikščiu. Užtat nėra ko ste
bėtis, jei karalius Kazimieras, kartą su
sitikęs Dancige Švedijos karalių, kuris kai

Doktoratas kun. P. Daukniui
Kun. (Pranas Dauknys iš Melbourne, 

Australijoje, šv. Tomo Akviniečio ponti- 
fikaliniame universitete Romoje apgynė 
disertaciją ir gavo teologijos daktaro 
laipsnį. Disertacijos tema „Katalikų Baž
nyčios Lietuvoje pasipriešinimas religijos 
persekiojimui. Disertacijos moderatorius 
Ibulvo žinomas domininkonų teologas ame
rikietis prof. kun. (J. Aumann.) Drauge 
su moderatorium profesorių komisiją su
darė teologijos fakulteto vicedekanas 
vietnamietis prof. kun. Phan-Tan- Thanh 
ir prof. kun. P. Clancy. Disertaciją kun. 
Dauknys parengė Melbourne, Australi
joje, kur jis redaguoja lietuvių savaitraš
tį „Tėviškės Aidai“. Praėjusį rudenį at
vykęs i Romą, savo mokslinį darbą papil
dė naujais tyrimais ir pateikė Šv. Tomo 
Akviniečio domininkonų universitetui, 
kur anksčiau yra studijavęs teologija ir 
lįsigijęs licenciato laipsnį. Kun. Prano 
Dauknio disertacija yra padalinta 'į sep
tynias dalis: Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
trumpa istorinė apžvalga; Katalikų Baž
nyčia nepriklausomoje Lietuvoje; Sovieti
nė invazija 1940 metais; Komunistinis re
žimas Lietuvoje nuo 1944 metų; Kataliky
bė ir komunizmas sovietinėje valstybėje: 
ar yra galima koegzistencija?; Lietuvių 
patirtis teologijos šviesoje; Persekiojimų 
teologija. Disertacijos gynimo posėdyje 
dalyvavo Vakarų Europos lietuvių vysku
pas Antanas Deksnys, dauguma Romos 
lietuvių ir Šv. Tomo Akviniečio pontifi- 
kalinio universiteto studentai. Disertaci
ja yra parašyta anglų kalba, apima be
veik tris šimtus puslapių. Artimiausiu 
laiku jTbus išleista Romoje. (LRTV)

Gyvendamas Anglijoje, 1961 m. kun. 
P. Dauknys išvertė į lietuvių kalba Giu
seppe Ricciotti mokslinį veikalą „Kristaus 
gyvenimas“. .966 psl. 'knygą spausdino lie
tuvių Nidos spaustuvė Londone.

EUROPOS LIETUVIS

GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
bėjo lotyniškai, jo nesuprato ir šaukėsi 
vertėjo pagalbos. Jei būtų bent porą me
tų rimtai pasimokęs kiad ir pradedan
tiems skirtų dalykų, tikriausiai būtų bent 
tiek pramokęs lotynų kalbos, kad būtų 
galėjęs kitą, ja kalbantį suprasti.

Per du, tris dešimtmečius padėtis visai 
pasikeitė. Humanizmas vis labiau plito po 
Europą ir skverbėsi ir į Lenkiją-Lietuvą. 
Jo 'įtakoje pamažu tapo būtinybe, kad 
svarbioms valstybinėms pareigoms skirti 
jaunuoliai gautų mokyklinį išsilavinimą. 
Pats karalius Kazimieras rūpinosi, kad jo 
vaikai mokytųsi to, ko paprastai mokoma 
gerose mokyklose. Ir šiaip, skirdamas jau 
nūs valdininkus, reikalaudavo, kad jie ge
rai mokėtų lotynų kalbą.

Kadangi karalaičiai ne tik anuomet, 
bet ir vėliau dažniausiai būdavo mokomi 
ir auklėjami pačiame karaliaus dvare, 
reikėjo didelio apdairumo parenkant pe
dagogą. šv. Kazimiero tėvas pasikvietė į 
rūmus visiems Krokuvoje gerai pažįsta
mą, jau pagyvenusi ir sykiu pamaldų ka
nauninką Joną Dlugošą (Dlugosz; loty
niškai kartais vadintą Longinus). Prade- 
darnas 1467 m. rudenį, Dlugošas iki pat 
savo mirties 1480 m. auklėjo ir mokė ka
raliaus vaikus, vieniems per kelerius me
tus jo mokyklą užbaigiant, kitiems, jau
nesniems, į ją paeiliui įsijungiant.

Kasgi buvo tas kanauninkas Dlugošas? 
Jonas Dlugošas gimė 1415 m. Brzėžnicoje, 
Radomo apylinkėje. Studijavo Krokuvos 
universitete, bet jokio mokslo laipsnio 
neįsigijo. 1431 m., dar šešiolikmetis, pra
dėjo tarnauti Krokuvos vyskupo, žymiaus 
valstybininko, vėliau kardinolo, Zbignevo 
Olešniekio dvare. Buvo jo raštininkas, vė 
liau sekretorius, pagaliau vyskupo kan
celiarijos viršininkas, — iš viso 24 me
tus, kol vyskupas mirė. Vyskupo reika
lais du kartus keliavo 'į Romą, o šventai
siais, 1450-siais, metais aplankė Šventąją 
Žemę. Kaip Olesnickis, lenkų akyse ta
pęs uoliu Karūnos teisių gynėju, lietu
viams reiškė savo nepalankumą, netgi 
aiškų priešiškumą, taip ir Dlugošas „itš- 
Olesnickio prisigėrė... neapykantos Lie
tuvai“ (Z. Ivinskis, Liet. enc. V, 81). Bu
vo net patekęs į karaliaus nemalonę, kai 
1460 m., skiriant Krokuvai naują vysku- 
vą, stojo prieš valdovo siūlomą kandidatą, 
palaikydamas artimą mirusiojo kardinolo 
Olešniekio giminaitį. Už tai buvo trims 
metams iš Krokovos ištremtas. Tačiau jo 
pamaldumas, jo tvirtas charakteris, di
delis bažnyčioms bei vienuolynams dosnu 
mas ir ilga praktika tiek viešuose reika
luose, tiek lotynų kalbos vartojime, pavei
kė karalių kaip tik jį, jau pagyvenusį ku
nigą ir katedros kanauninką kviesti savo 
vaikų auklėtoju.

Dlugošas vėliau išgarsėjo savo 12 dalių 
Lenkijos istorija, kuri originale vadina
ma Annales seu cronicae inelyti Regnl Po 
loniae. Kardinolo Olešniekio paragintas, 
ją pradėjo rašyti tuojau po šiojo mirties, 
1455 m., ir tęsė iki pat 1480 metų, kuriais 
jis pats mirė, šioje istorijoje yra daug, 
nors dažnai gama tendencingai perteiktų 
žinių ir apie senų laikų Lietuvą. Taip iš 
istoriko Dlugošo ir karalaitis Kazimieras 
daug ko sužinojo apie savo tėvų šalies 
praeitį.

Apie tai, kad Dlugošas nenoriai ir tik 

karaliui primygtinai prašant sutikęs būti 
karalaičių auklėtoju, rašo Feliksas Her- 
burtas trumpame Dlugošo gyvenimo ap
rašyme, kurį jis pradėjo prieš 1615 m. savo 
išleistų pirmųjų šešių Dlugošo Kronikos 
knygų. Sulaukęs 52 metų (anuomet tai 
laikyta jau gerokai pagyvenusiu), ka
nauninkas Dlugošas norėjęs atsisakyti vi
sų užimamų vietų ir ramiai praleisti liku
sį gyvenimo laikotarpį, eidamas vien tik 
kunigo pareigas bažnyčioje. Bet štai at
eina iš karaliaus prašymas auklėti jo vai
kus. Dlugošas ilgokai atsikalbinėjęs, bet 
pagaliau turėjęs nusileisti. Ypačiai j'į pa
veikęs įsitikinimas, kad nėra nieko Dievui 
mielesnio ir valstybei naudingesnio kaip 
gerai išauklėti tuos, kurie turės tapti žmo 
nių valdovais. Ir Herburtas pastebi, kad 
karalaičiai buvę taip prie savo mokytojo 
prisirišę, kad — priešingai pačiai vaikų 
prigimčiai — patys, niekieno neverčiami', 
noringai išmokdavo, kas buvo užduoda
ma, ir, palikę vaikiškus žaidimus, būvė
davę pas savo mielą ir išmintigą auklėto
ją (plg. Actą SS. Martii I, 340 A-B). Ne
žinia, iš kur Dlugošo biografas, rašęs 
praėjus apie 130 metų po jo mirties, pa
ėmė tas žinias. Jei tai būtų ir paties au
toriaus vaizduotės kūryfba, visvien rodo jo 
amžininkų požiūrį į Dlugošo asmenį ir jo 
veiklą.

1474 m. pabaigoje Kazimieras buvo at
leistas iš Dlugošo globos. Dabar pats tė
vas paėmė sūnų į savo rankas ir jį pra
tino prie politikos, prie valstybės reikalų, 
prie būsimam sosto paveldėtojui svarbių 
darbo ir užsiėmimo įgūdžių. Kanauninkas 
Dlugošas tuo tarpu užsiėmė su jaunesniai 
siafe karalaičiais. Minus 1477 m. Lvovo 
arkivyskupui, žymiam humanistui Gri
galiui Sanokui, karalius numatė jo vie
ton kanauninką Dlugošą, bet šis, nebe
sulaukęs vyskupo šventimų, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu 1480 metais Krokuvoje.

Paulius Rabikauskas

PRISIMINTAS KARDINOLAS 
A. SAMORE

Romoje buvo prisimintas kardinolas 
Antanas Samore, jo mirties pirmųjų me
tinių proga. (Pagerbimas įvyko Villa Na
zareth jaunimo centre, kuriam velionis 
vadovavo daugiau kaip 20 metų. Pagerbi
me dalyvavo 11-ka kardinolų, daug vysku 
pų, įvairūs politiniai veikėjai, jų tarpe 
užsienio reikalų ministras Andreotti. Lie
tuviams atstovavo Italijos lietuviu ben
druomenės pirmininkas prelatas Vincas 
Minceičius. Kalbose buvo paminėta ir Lie 
tava, kurioje kardinolas Samore pradėjo 
savo diplomatinį darbą.

Atsiųsta paminėti
Lietuva — Filatelistų Draugijos Biūlete 

nis, Nr. 3-192. Biuletenis leidžiamas 3 kar
tus per metus. Prenumerata: 5 dol. me
tams. Kasininkas: A. Žakas, 5723 S. Merri 
mac Ave., Chicago, Ill. 60638. USA

Filatelistų D-jos „Lietuva“ apžvalginis 
leidinys 1946-1981. Kaina: 6 dol. Kreiptis: 
K. ROžanskas, 3450 W. 62nd. Street. Chic
ago, Ill. 60629. USA šiuo adresu dar gali
ma užsisakyti Draugijos išleistų 1938 m. 
Darius-Girėno vokų. Pašte antspauduotų 
vokų 50 c., neantspauduotų — 20 c.

1984 m. kovo 1 d. Nr 9 (1696)

JOLANTA LONDONE
VISOS TOS DAINOS APIE NEMUNĖLĮ

Kai po iškilmingo minėjimo, Londone 
skirto Nepriklausomybės dienai. Jolanta 
Vaičaitytė uždainavo apie zuikelį, kurio 
kojelės trumpos, o žiema tokia gili, apie 
paklydusius milžinus žolėje tarp ramunių, 
vis kartodama tą priedainį „Leliuimai“, 
kuris skamba kaip stebuklingas burtažo
dis, mes ne vienas pagalvojome, — iš kur 
ji, ta šviesių akių ir patiklaus žvilgsnio, 
ilgaplaukė, kas mūsuose taip reta... Ir 
tikrai. Iš kur tu? Kas tu? Kuriam pasau
lio krašte tu palikai save, kad čia. sveti
moj padangėj tu prieini prie visų, su to
kia paperkančia šypsena, lyg mes visi ta
ve jau seniai seniai pažinotume, ar būtu
me tavo artimiausi giminės. Kai pirmą 
kartą pamačiau tave Paryžiuje man pasi
rodė, kad aš jau tave seniai pažįstu, kad 
tu visada buvai šalia ir dar visada būsi, 
ir kad tau visai nebaisu uždainuoti su ma
nimi visu balsu „Auga kiemi dagilys“, vi
sų Monmatro lankytojų nuostabai ir su
sižavėjimui.

Žinau, kad gimei Australijoje, tėtis, 
Adolfas Vaičaitis dailininkas — mama 
rašė eilėračius ir spausdino juos Australi
jos lietuvių spaudoje, o kai tau suėjo še- 
šeri, tau paaiškino, jog čia per karšta ir 
abi su mama išvažiavote į Kanadą. Tu 
tada kalbėjai tik lietuviškai, ir tau buvo 
visai nesvarbu, kokia buvo ta išvykimo 
priežastis, tu mokėjai visus eilėraščius ne 
tik gražiai padeklamuoti, bet ir padainuo
ti, kas tave išskirdavo iš kitų vaikų tar
po.

— O po to kas? — paklausiau aš.
— Kas po to? O kas gali būti po to?, 

— keistai susimąsčiusi saiko Jolanta.
— Mes visi ateiname į tą amžių, kai 

nenorime išsiskirti iš minios vaikų. Aš 
neturėjau draugių ar draugų lietuvių tar
pe, o su mama, patys žinote, kokios ten 
ypatingos kalbos. Todėl mano lietuvių 
kalba nuėjo kažkur lį kitą planą, o aš pa
sinėriau į meno, literatūros, filosofijos, 
medicinos pasaulį. 1975 metais dirbau 
Londone, o po metų dėsčiau anglų kalbą 
Paryžiuje, susižavėjau prancūzų klasiku- 
poetu iš Lietuvos... Oskaru Milašiumi 
(mirė 1939 m.), parašiau apie jį knygą 
prancūziškai, išleidau ją Šveicarijoje. Vė- 
liau visą savo gyvenimo patirtį norėjau su 
vesti į vieną bendrą visumą ir galbūt to
dėl pradėjau studijuoti psichoanalizę Psi
choanalizės Institute, šiuo metu esu la
bai patenkinta dirbdama su psichiniais 
ligoniais. Naudoju muzikos terapiją. Tarp 
kitko mano ligoniai noriai pučia lietuviš
kus skudučius.

Gurkšnojame labai gardžią kavą. Tilk 
Paryžiuje gausu tokios gardžios kavos. 
Gatve slkuba minios žmonių. Žvilgteriu į 
savo pašnekovę ir negaliu atsigėrėti jos 
sugebėjimu būti ir tokia atvira, ir tokia 
nesuvokiama. Niekada nežinosi, ar ji dar 
čia, ar jau kitur. Stebėtinai aišku viena, 
kad čia Paryžiuje ji tik viešnia. O kokios 
tu žemės paukštis? Kur tu dkubi? Pasau
lio kuriam krašte tu rasi sau namus, kad 
jau į čia tu niekad nebegrįžtam...?

Ji tik nusišypso ir kurį laiką patylėju
si pakartoja savo bendrapavardžio poeto 
žodžius: „Šalis ta Lietuva vadinas,

Bet aš neilgai ten buvau...“
— Taip, tik kelias savaites, kurios pra

bėgo kaip viena diena, kaip saldus sap
nas, kuris amžinai pasilieka su tavim, —

tu jį sapnuoji ir vėl ir vėl iš .naujo ir dar 
kartą... Aš nemokėjau nei skaityti, nei 
rašyti lietuviškai iki 1978 metų, kol nu
važiavau į Lietuvą, į lietuvių kalbos kur
sus. Ten aš išgirdau, ką jau seniai širdi
mi girdėjau — lietuvių liaudies dainas. 
Savo protu aš suvokiu, kad šitų dainų aš 
niekur negalėjau girdėti, bet širdimi ir 
visa savo esybe aš tvirtai žinau, kad tai 
netiesa, — aš girdėjau tas dainas dar ta
da, kai manęs nebuvo, aš jas girdėsiu ir 
tada, kai manęs nebebus daugiau... Tai 
mano protėvių šauksmas į mano, į mū
sų sielą, kuris negirdimais dūžiais mums 
primena kas mes. Ta daina atrodo tokia 
negudri, bet lietuviška liaudies daina yra 
išmintinga, joje viskas sudėta, ko žmogui 
trūksta, ko sielai reikia, na o kas dainom 
nesudėta, tat yra neesminis gyvenime da
lykas. Dar jaunystėj M.K. Čiurlionis rašė 
apie lietuvišką liaudies dainą: „...plaukia 
ji iš pat širdies gelmių, niekieno nemoky
ta, nerašyta. Ir jei tu, abejoji, kas tu ėst, 
tai jos pasiklausęs daugiau nebeabejosi, 
jog tu lietuvis“.

Aš susipažinau su žymiais žmonėmis 
Lietuvoje: su J. Miltiniu ir Blėdžiu, kurie 
išgarsino Lietuvos aktorinį mena, nepri- 
pažinę nuobodžios ir dogmatiškos rusų 
Stanislavskio mokyklos, taip pat su dailini 
kais Uogintais, su gydytojais, mokslinin
kais, ypač psichiatrais Vorofoeičiku ir ki
tais. Gydytojų-psichiatrų darbo stilius yra 
kitoks. Apie tai dažnai rašo spauda Vaka
ruose, apie psichiatrines ligonines, taip 
ir apie pacientus. Didžiulį įspūdį padarė 
aklos daininkės Beatričės Grincevičiūtės 
dainavimas. Dar gyvendama Kanadoje aš 
dainuodavau prancūzų, ispanų, anglų 
autorių ir folklorines dainas, bet šitos 
dainos buvo visai kitokios. Kai aš dainuo
ju lietuvių liaudies dainą, man sunku ap
sakyti ką išgyvenu, — tai keisti, susipynę 
jausmai, kurių nei aš pati, nei įkas kitas 
nebeišnarpalios, ta'i mano antra religija, 
kurios niekas negali nuneigti, tai mano 
tautos dvasia, kuri man aukščiau už vis
ką...

Londone šį vakarą Jolanta sunerimusi 
— žinia, koncertas labai atsakingas. Ar 
supras, ar patiks?... Lietuviai ne tik mėgs 
ta dainas, bet ir patys mėgsta padainuoti. 
Netenka stebėtis, kad visi be didelio ra
ginimo įniko dainuoti kartu. Tik amžinai 
ta Šiuolaikinė technika, kaip Pinčiukas 
špygą pakiša, — jau taip mūsų nebejau
nos ausys nebeprigirdi, tai dar tokia grei
takalbė, Sr dar angliškai... Kad jau taiįp 
viską šauniai suorganizavo, galėjo ir tą 
garsą stipresni padaryti.

Dainuojamoji poezija tat toks naujas 
žanras, ypač keistas vyresnio amžiaus žmo 
nėms. Bet mūsuose, kur surinkti didesnį 
dainininkų skaičių nėra lengva, gražų eilė 
raštį sau vienas pats gali padainuoti. Iš
mokusi skaityti lietuviškai, Jolanta para
šo muziką patikusiam eilėraščiui ir, pri
tardama gitara, jį dainuoja visiems kas 
mėgsta dainas. Londone ji padainavo D. 
Saukaitytės eilėraščius: „Paklydę milži
nai“, „Jau gana“, „Per tą lietų*, Vienažin
džio „Kur prapuolė tas takelis“ ir net 
Naujalio daugiabalsė chorinė daina M aito 
nio žodžiams „Už Raseinių ant Dubysos“ 
nuskambėjo labai ‘įtikinamai.

(Nukelta į 3 psl,)

K. BINKIS IR P. PARULIS
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Vilniaus prekybos santykiai Vakarų Europoje siekė 
tolimus Vengrus, iš kur buvo gabenamas į Lietuvą vengrų 
vynas ir kitokį prabangos daiktai.

Iš Maskvos eidavo į Vilnių: kailiai, kanapės, rankų dir
biniai. Į Prūsus siųsdavo daugiausia grūdus, linus, kana
pes apynius, lašinius, vašką, medų, miškų statomąją me
džiagą, įvairius audinius, degutą, dervą (smalą), kailius, 
žuvis, galvijus ir gintarą.

Už tas prekes iš Prūsų ir bendrai iš Vakarų Europos 
Vilnius gaudavo gelumbės, šilkų, plonosios drobės, gele
žies dirbinių, vario, brangių akmenų, pakinktų, arklių, 
paukščių, stiklo, cukraus, citrinų, jūrų žuvies ir druskos. 
Druska daugiausia Kauno pirkliai versdavosi.

Ir visos tos plačiai užmotos ir gyvos prekybos opera
cijos buvo atliekamos šiokiu ar tokiu būdu kuo arčiausiai 
dalyvaujant šalies centrui — Vilniui. Ypač žydėjo Vilniu
je brangiųjų kailių prekyba.

Kronikininkai sako, kad nors buvę galima kailių 
pirktis Liubline, Poznaniuje, Dancige ir Torune, bet tik 
tam tikrais laikotarpiais, o Vilniuje visuomet pardavinė- 
davę kailius, ir tokius, kokių niekur kitur nebuvę galima 
gauti. Į Lietuvą juos atgabendavę iš pačių tolimųjų kraš
tų. Daugiausia kailiais prekiavę dabarties Vokiečių gatvės 
rinkoje.

Vilnius prekiavo ne tik su vokiečiais, bet ir su anglais 
ir olandais. Britanijos ir šotlandijos pirkliai nešiodavę 
smulkias prekes. Kartais jie į Lietuvą atvykę, apslprasda- 
vo čia ir pasilikdavo gyventi.

Daugelis Vilniaus pirklių turėjo savo laivus, kuriais 
Nemunu per Kauną siųsdavo savo prekes į užsienį, o iš 
ten gabendavo įvairius užsienių dirbinius. Neris kartais 
įvairiais, didesniais ir mažesniais, laivais taip prisigrūs- 
davusi, kad paskutiniams nebebuvę vietos sustoti, ir jie 
turėdavę keletą varstų plaukti toliau nuo Vilniaus. Dar
gi Lietuvos bajorai, kaip kunigaikštis Radvila ir kiti, be 
pirklių tarpininkavimo savo laivais siųsdavo užsienin 
duoną, kviečius, kanapes ir kitas Lietuvoje gamintas pre
kes.

Prekybos santykiams su užsienio pirkliais normuoti, 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis Aleksandras išleido atskirą 
įsakymą, kuriuo remiantis visi atvykusieji į Vilnių pirk
liai privalėjo apsigyventi tam tikruose pirklių rūmuose 
ir buvo kontroliuojami, kad neapeitų įstatymų bei visus 
nustatytus mokesčius užsimokėtų. Didžiojoje gatvėje, ne
toli Trejybės vienuolyno, tam tikslui buvo pastatyti nau
ji pirklių rūmai. Tie rūmai taip buvo erdvūs, taip pato
giai ir gražiai įrengti, kad net užsienio pirkliai jais stebė
josi, o keliauninkai neaplenkdavo savo užrašuose jų ne
paminėję.

Vis augant prekybai, augo Vilniaus gyventojų skai
čius; padidėję tuo būdu Vilniaus gyventojų reikalai dar 
labiau platino prekybą. Ir šiame atsitikime abu veiksniai, 
viens kitą remdami, nešė Vilniui gerovę ir garbę.

Kunigaikščiui Aleksandrui nuolatos Vilniuj įgyvenant, 
ten apsigyveno ir daug Lietuvos bajorų. Kaip pats Didy
sis Kunigaikštis, taip pat ir bajorai statėsi Vilniuje sau 
puikius, Europos pavyzdžiais sekdami, rūmus. XV šmtm. 
pabaigos istorikai mini daug tokių naujų gražios statybos 
rūmų. Vilnius darosi panašus didžiajam Europos miestui.

Miesto centre pritrūkus vietos naujiems namams sta
tyti, bajorai pradėjo nuo miestelėnų jų namus atpirkinė- 
ti ir ten statyti sau rūmus. Kunigaikštis Aleksandras, ma- 
tydamas, kad tokiu būdu yra skriaudžiamas jo iždas, ka
dangi miestelėnai mokėdavo jam mokesčius, išleido įsa
kymą, draudžiantį be jo žinios miestelėnams savo žemę 
ir namus bajorams pardavinėti.

Miestui praturtėjus, pradėta rūpintis ir jo sustipri
nimu.

Lig XVI šimtmečio svarbiausios Vilniaus tvirtovės bu
vo Aukštoji ir žemoji pilys. Be to, aplink miestą, nors jau 
aptrešusios, būta dalinai medinės, dalinai akmeninės sie
nos ir pylimo, kurs Vietomis irgi buvo apiręs.

Kunigaikščio Aleksandro laikais Vilnius veik visai ne
buvęs nuo priešininkų puolimų apsaugotas. Senų pylimų 
pakraščiais buvę pristatyta neturtingų gyventojų mažų 
namukų. Priemiesčiai irgi visai netvarkingai sustatyti. 
Senų bokštų griuvėsiuose tik pelėdos vakarais vartodavę. 
Nebuvę nė vieno kiek nors labiau ginkluoto punkto. Paiti 
pilis tik iš oro galėjusi bū t panaši į tvirtumą.

Tokios padėties tuo labiau negalima buvo pateisinti, 
kadangi Vilnių iš visų pusių supo gaujos priešininkų. Bu
vo sumanyta aplink Visą miestą apvesti aukšta mūro sie
na.

Buvo išleistas tuo reikalu įsakymas, kur reikalauja
ma, jei ne mūrinė siena pastatyti, tai neturtingoms miesto 
dalims nos medine tvora užtverti. Kiekvienas žemės sa
vininkas, per kurio sklypą, sulig miesto vaivados nurody
mu, siena ėjo, turėjo savo lėšomis statyt mūrinę sieną ar 
bent medinę aukštą tvorą aptverti. Nieks neturėjo teisės, 
nei vyskupas, nei bajorai, atsisakyti šioje srity leidžia
mus įsakymus pildyti. Jei kurio namai stovėjo Vietoje, 
kur sieną reikėjo statyti, tuos namus buvo įsakyta sugriau
ti, nes geriau, tame įsakyme nurodoma, tegu vienas nu
kentės, negu kentėtų dėl to visas miestas.

Kad stropiau vilniečiai užsiimtų sienų statymu, jie 
vieniems metams buvo paleisti nuo karo tarnybos. Dargi, 
jei ir visi kunigaikščiai ir ponai ir visas kraštas būtų ka
riuomenėn pašaukti, Vilniaus gyventojams leidžiama tęs
ti savo darbas nemokant jokių mokesčių. Jei kas iš dva
sininkų norėtų, kad sienoje pasiliktų jų narnai, turi savo 
rūpesčiu tą sienos dalį užmūryti. Jei jie to negali, tada tie 
namai mainomi su kito miestelėno vidury miesto namais 
ta sąlyga, kad naujas savininkas pastatytų sieną savo lė
šomis.

(Bus daugiau)
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VASARIO
IŠKILMINGAS

Vasario .mėn. 11 d. DBLS Derby Sky
rius surengė Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 66 metų sukakties iškilmingą 
minėjimą, į kurį atsilankė daug vietols 
aukštų anglų pareigūnų, spaudos 'bei rar 
dtjo ■atstovų, kitų tautybių reprezentantų 
bei lietuvių garbės svečių. Tai buvo vie
nas iš geriausiai suorganizuotų parengi
mų Derbyje.

Į šį iškilmingą minėjimą atsilankė DB 
LS pirm. J. Alkis, iš anglų: iLord Lieute
nant oif Derbyshire Colonel Peter Hilton 
and Mrs Hilton, Deputy Mayor of Derby, 
Councillor Ron Longton and Mrs Longton, 
South Derbyshire MP Mrs Edwina Currie, 
Member of European Parliament for Der
byshire Mr Tom Spencer, Manager of 
Radio Denby Mr Brian Harris and Mrs 
Harris, Prezident of Derby Young Conser 
vatilves Mr. Brian Oxley and Mrs Oxley, 
Conservative opposition on Derbyshire 
County Council, Councillor Walter Mars
hall and Mrs Marshall. Taip pat minėji
me dalyvavo atstovai iš European Free
dom Council, Christian Trade Union, 
Members of Derby Writers Circle, ukrai
niečių atstovas p. Popowich ir kiti.

Svečių į minėjimą suvažiavo iš Notting 
haimo, Sheffieldo, IStoke-cn-Trento, Bur- 
tono ir kitur. Atvyko ir daugelis vietos 
tautiečių bei svečių.

Iškilmių salė buvo papuošta lietuvių bei 
anglų tautinėmis vėliavomis, viduryje 
scenos iškilmingai kabėjo Vytis, kurį puo
šė tautiniai kaspinai. Nuotaika buvo itin 
įtempta ir dienos reikšmė suprantama ir 
įvertinama.

Iškilmingą minėjimą atidarė Skyriaus 
pirm. J. Zokas, trumpai anglų ir lietuvių 
kalbomis (primindamas dienos reikšmę bei 
jos kilmę. Anglų kalbos vartojimas buvo 
itin svarbus ir reikalingas, nes garbingi 
svečiai turėjo būti supažindinti su dienos 
reikšme. Po įžanginės kalbos pirmininkas 
pagrindinį žodį tarti pakvietė DBLS pirm. 
J. Alkį.

Paskaitininkas taip pat kalbėjo dviem 
kalbom. Savo išsamioje kalboje priminė 
mūsų tautos depresiją, Sovietų okupaci
ją. Jis pažymėjo, kad Lietuva palengva 
miršta, nes rusinimas naikina mūsų tau
tą. Tačiau, mes či'a tremtyje turime daryti 
viską, kad mūsų tauta išliktų gyva. Taip 
pat kalbėtojas priminė, kad pasaulyje ne
bus tikros taikos, kol tautos bus Sovietų 
okupuotos. Mes turime būti užsigrūdinę 
tai nelygiai kovai, pabrėžė kalbėtojas. 
Taip pat jis perdavė Vilko, C-ro V-bos 
linkėjimus.

Toliau žodį tarė Deputy Mayor of Der
by, Councillor Longton. Jis labai apsi
džiaugė, kad jam pirmą kartą tenka 'at
silankyti ‘į lietuvių minėjimą. Be kita ko, 
jis priminė, kad jam yra malonu turėti
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tokių žmonių kaip lietuviai čia Derbyje, 
jis linkėjo ir toliau likti ištikimais lietu
viais bei gerais miesto piliečiais.

Paskui kalbėjo Karalienės atstovas, 
Lord Lieutenant of Derbyshire, Colonel 
Peter Hilton, kuris be kita ko priminė, 
kad jis didžiuojasi Derby lietuviais, kurie 
prieš kurį laiką yra įteikę tokią puikią 
dovaną, lietuvių tautinius rūbus, Valijos 
Princesei Dianai jos vestuvių proga, ir 
jis pažymėjo, jog Princesė pažadėjo, jeigu 
kada bus Derbyje, asmeniškai už dovaną 
padėkoti ir dėvėti rūbus. Tuo pačiu jis 
užkvietė mūsų meninę grupelę ir 'lietuvius 
atvykti dalyvauti tarptautiniam subuvime 
jo namų darželyje — „Garden Party“ Mr- 
želio mėn. 9 d., kur bus įvairių tautybių 
meninai pasirodymai.

'Sekantis kalbėjo Member of European 
Parliament for Derbyshire Mr. Tom Spen
cer, kuris priminė Lietuvą ir jos istoriją, 
kai Lietuva buvo nuo Baltijos iki Juodų
jų jūrų. Taip pat jis davė keletą nuotrupų 
iš Europos Parlamento darbų. Jis paaiš
kino apie Sovietų okupacijas ir kas tame 
Parlamente tuo reikalu yra daroma.

Toliau žodį tarė MP for South Derby
shire Mrs Edwina Currie, kuri priminė 
apie tą laisvę, kurią mes čia Vakaruose tu 
rime, niekas čia naktimis nebeldžia į duris 
ir netremia į Sibirą, niekas čia nenešioja 
ginklų ir neareštuoja už laisvą žodį.

Po jos Conservative opposition on Der
byshire County Council, Councillor Wal
ter Marshall, davė pavyzdžių ir patarimų 
mūsų tautiniams darbams, savo kalbą pa
įvairindamas humoru.

Manager of Radio Derby, Mr. Brian 
Harris, paaiškino apie vietos radio veiklą 
ir patarė siųsti laiškus į Radio Derby, kaid 
galbūt ateityje galima būtų surengti lie
tuvišką valandėlę ar pan. Be to. prižadė
jo vietos „Tėviškėlę“ perduoti radijo ban
gomis.
President of Young Conservatives in Der 

by, Mr Brian Oxley, dar gana jaunas vy
ras, priminė apie Sovietų grobuoniškus 
tikslus ir smurtą, padarytą ir dar toliau 
daromą visame pasaulyje. Jo noras ir 
linkėjimai, kad Lietuva vėl būtų laisva 
ir turėtų pilną teisę ir vietą būti lygia
teise Europos nare.

Galiausiai žodį tarė vietos ukrainiečiu 
atstovas Mr. Popowich, kuris priminė apie 
Sovietų okupacijas ir genocidą, daromą 
rytų valstybėse. Laikas būtų Vakarams 
parodyti daugiau solidarumo ir vienybės 
kovai prieš Sovietų tikslus.

Užbaigdamas oficialiąją iškilmingo mi
nėjimo dalį, sk. pirm. p. J. Zokas visiems 
nuoširdžiai padėkojo už gražius žodžius 
ir linkėjimus, tikėdamas kad užmegzti ry
šiai ir darbai ir toliau bus taip draugiš
kai vykdomi.

Po visų šių kalbų bei sveikinimų, sekė 
meninė dalis, kurią išpildė skyriaus me
ninės pajėgos. Visų pirma scenoje pasiro
dė jaunųjų menininkų būrelis „Tėviškė
lė“, vadovaujamas mokyt. I. Venskienės.

■Scenai atsidarius, sveikinimo žodžius 
„Vasario šešioliktoji“ sutartinai deklama
vo mok. I. Vensikienė, jaunieji Gail Kni- 
bles, Renata Venslkutė, Dawn Walles, Sa
ra an ta Miln ir Andrius Venskus.

Toliau sekė eilėraštis „Laisva tebūna 
Lietuva“, kurio gale visi jaunieji pakelia 
trijų spalvų raides, sudarant žodi LIETU
VA. Vėliau eilėraštį „O Tėvynė, ginta
rinė“ deklamavo S. Miln. O eilėraštį „Pa 
kelsilm vėliavas į dangų“ — A. Venskus. 
Eilėraštį „Tu dar tikėk — I. Venskienė, 
kur pabaigoj visi vaikučiai iškelia lietu
viškas vėliavėles.

Mažųjų dainoms „Ten mūsų Tėvynė“ ir 
Vilniaus kalneliai“ akordeonų pritarė R. 
Venskutė.

Po to, programą paįvairino mūsų genb. 
svečias poetas Laimutis Švalkus, paskai
tęs keletą savo eilėraščių.

Suaugusių dainos mėgėjų grupelė (I. 
Venskienė, F. Ramonis ir J. Levinskas) 
sudainavo 3 daineles: „Nežinomam ka
riui“, „Stovim mes parimę“ ir .Lietuva', 
akordeonu palydint F. Ramoniui.

Dar kartą išėjo poetas L. Švalkus su 
savo kūriniais, kuriuos jis taip gražiai ir 
vaizdžiai padeklamavo.

Jaunimo orkestrėlis, iš G. Knibles, D. 
Walker, A. Venskaus, A. Sadulos, K. Juno 
ko ir grupės vadovės R. Venskutės, pagro
jo „Kalvelį“ Džiambolėją“, „Tina Polką', 
„Lietuva brangi“, o A. Sadula solo išpildė 
„Kur bakūžė samanota“.

Pabaigai visi scenos dalyviai 'kartu 
deklamavo maldos žodžius. Vadovė I. 
Venskienė padėkojo visiems dalyviams 
už talką.

Skyriaus pirm. J Zokas mažuosius ap- 
dovandjb saldumynais, o vadovę gėlių 
puokšte.

Minėjimas užbaigiamas Lietuvos ir 
Anglijos himnais.

Po pasirodymo, buvo pasilinksminimas 
ir šokiai, grojant mūsų jauniesiems muzi
kantams A. Sadulai ir K. Junokui. šokių 
metu vyko labai gausi ir vertinga loteri
ja ir kitokį įvairumai. Kitame kambaryje 
vyko svečių (priėmimas, kur mūsų garbin
gi svečiai buvo pavaišinti. Ten pat plačiau 
pasikalbėta įvairiom problemom su sve
čiais. Vaišių stalą bei priėmimą paruošė 
ir viskuo rūpinosii p-ia Zokienė.

Derby Skyriaus Valdyba reiškia ypa
tingą padėką DBLS V-bos pirm. J. Alkiui 
už tokią išsamią paskaitą, poetui Laimu
čiu! 'Š v alkui už poezijos kūrinių skaitymą 
ir ekskursijos surengimą, suaugusią! dai
nos mėgėjų grupės vadovui p. F. Ramo
niui, „Tėviškėlės“ vadovei mokyt. I. Vens- 
kienei ir jauniesiems vaikučiams, svečių 
priėmimo vaišių 'šeimininkei p-iai Žakie
nei, loterijos tvarkytojams A. Tirevičiui 

ir J. Valantinui, kum S. Matuliui, MIC, už 
atsilankymą ir visiems kitiems, prisidėju- 
siems prie šio iškilmingo vakaro paren
gimo bei pravedimo. Visiems nuoširdus 
ačiū!

Vasario mėn 13 ir 14 d.d. vietos spauda 
plačiai ir vaizdžiai aprašė minėjimo pa
rengimą ir jame dalyvaujančius asmenis. 
Be to, vasario 16 dieną. Radio Derby net 
du kartus paskelbė sveikinimus lietu
viams bei lietuvių tautai.

Mes tikime, kad šis minėjimas buvo 
ypač reikšmingas ir labai gerai įvertintas 
lietuvių ir kitataučių J. Levinskas

KALINIŲ IŠPIRKIMAS
Nesant galimybių kitais būdais išlais

vinti Rytų Vokietijojos politinius kali
nius, Vakarų Vokietijos valdžia siekia kuo 
didesnį jų skaičių išpirkti. Tikslus iš
perkamųjų kalinių ir kitų asmenų skai
čius nėra oficialiai skelbiamas, bet Vaka
rų Vokietijos Vidaus reikalų ministerijos 
atstovas patvirtino, kad paskutiniųjų dvi
dešimties metų laikotarpyje buvo išpirk
ta daugiau kaip 20 tūkstančių Rytų Vo
kietijojos politinių kalinių. Vien praėju
siais metais išpirktųjų buvo daugiau kaip 
tūkstantis. Už kiekvieną išperkamą as
menį, Vakarų Vokietija sumoka Rytų Vo
kietijos valdžiai tarp septynių ir 20-ies 
tūkstančių dolerių. Išpirkimo kainą Rytų 
Vokietija nustato pagal išperkamojo as
mens profesiją. Vakarų Vokietijos vidaus 
reikalų ministerijos atstovas pažymėjo, 
kad už universiteto profesorių arba gydy
toją, Rytų vokiečiai reikalauja daugiau 
pinigų, regu už sunkvežimio vairuotoją. 
Išperkamųjų tarpe yra įvairiausių pro
fesijų žmonių, ne tik kalinių, bet ir šiaip 
asmenų,kurie Rytų Vokietijos valdžiai yra 
nepageidaujami arba pavojingi. Kiti tūks 
tančiai Rytų vokiečių, toliau pažymėjo 
Bonnos Vidaus reikalų ministerijos ats
tovas, dažnai rizikuodami gyvybe, pa
bėga į Vakarų Vokietiją, nors Rytų ir Va 
karų Vokietija skirianti siena yra viena 
griežčiausiai saugomų sienų visame pa
saulyje. Rytų Vokietijos pasienio m iii din in 
kai į bėgančiuosius šaudo be įspėjimo. 
Nežiūrint to, vien praėjusiais metais 
dviems šimtams Rytų vokiečių pasisekė 
laimingai pasiekti Vakarų Vokietiją.

(K, L.)

PROF. DR. BRONIUS NEMICKAS 
PAGERBIME LECH WALENSAI

Etikos ir Viešosios Politikos Centras 
New Yorfke suruošė Lech Walęsai pagerbi 
mą, kuriame dalyvavo daug aukštų Ame
rikos 'valdžios pareigūnų bei ambasadorių. 
Į pagerbimą buvo pakviestas ir dalyvavo 
Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas ir 
PLB Visuomeninių Reikalų (komisijos na
rys prof. dr. Bronius Nemickas.

JOLANTA
(Atkelta iš 2 psl.)

Paryžipje darbo iki kaklo, — šeima, 
darbas, vakarais su lietuvių jaunimu, nes 
Jolanta yra Prancūzijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirmininkė, ruošia minėji
mus, vakarones, mokosi vaidinti.

Žinodamas ką atsakys, aš nedrąsiai pa
klausiu kokia kalba jaunimas kalba Pary
žiuje.

— Deja, tik keletas kalba lietuviškai, vi 
si kiti nemoka lietuvių kalbos. O priežas
tis labai aiški — nėra kur jos mokytis. 
Vasaros kursų Vilniuje nebėra dėl ne
aiškių priežasčių, nuvažiuoti į Ameriką į 
kursus praktiškai niekas negali, per bran
gu. O Huettenfeldo lietuviška gimnazija 
kol kas tik pažadais mus peni. Tai būtų 
■tikrai puiku: tuščias bendrabutis visą va
sarą, yra mokyklos virtuvė, patalpos pa
mokoms, klubas kur galima mokytis lie
tuviškų tautinių šokių, didžiulis kiemas ir 
pankas, kur niekas netrukdytų, galėtume 
ir lietuviškų lauko žaidimų išmokti. Ma
nau, kad atėjo laikas Europos lietuvių 
jaunimui pareikalauti iš savo vyresnio
sios kartos, kad nustotų mus neikę ir 
konevdi'kę, kam savo tėvų papročius ir 
kalbą pamiršome, o verčiau suorganizuo
tų mums gerus kursus, kur mes tą kalbą 
išmokit galėtume, ir vienas su kitu susi- 
pažintume, gal tada ir kokia nauja lietu
viška šeima atsirastų, ką žinai... Mes abu 
nusijuokiame, mat vyresnieji nekurtuos 
jaunųjų rūpesčius pamiršo...

Planų ateičiai aibės: norėčiau padirbėti 
Lietuvos psichiatrinėse ligoninėse, įvesti 
psichoanalizės pradmenis, norėčiau dai
nuoti Romoje per Šv. Kazimiero šventę. 
Turiu pasiūlymą išleisti dvi 'plokšteles. 
Per sekančias Kalėdas lietuvių bendruo
menė Kamberoje kviečia mane į lietu
vių dienas. Praeitais metais dalyvavau lie 
tuvių dienose Australijoje ir dainavau to
je bažnyčioje, kur buvau pakrikštyta. Su 
Amsterdamo „Dainos“ ansambliu žadame 
važiuoti į Punską, pas Lenkijos lietuvius, 
Suvalkų trikampy. Nežinau kaip visur 
spėti.

— O kokios nesėkmės? — užbaigdamas 
paklausiau aš.

Sunerimęs žvilgsnis nuklydo į žalio vy
no taurę...

— Žinau, — sako ji, — kad aš dar ne
sugebu uždainuoti taip laisvai ir galin
gai visa krūtine, taip nevaržomai kaip 
grėbėja iš Suvalkijos lygumu, kaip linų 
rovėjos iš Luokės. Joms motulė supdama 
šitas dainas dainavo. Bet aš žinau, a'š iš
moksiu’ taip jas dainuoti, tai yra aš 
turiu tik prisiminti jas, nes aš visa savo 
esme esu ten, toj šaly, kur šitos dainos gi
mė, aš ten buvau, alų midų gėriau, o 
jie man visi stebuklingai graudžias dainas 
dainavo ir visos jos buvo apie Nemunė
lį... A, Baltutis

„KVAILASIS LAIKOTARPIS“
Sausio mėnuo Australijoje dažnai vadi

namas „kvailuoju metų laiku“. Kai® ir 
daug kas kita, Australijos metų laikai yra 
skirtingi Europos ar šiaurės Amerikos me 
tų laikams. Sausio mėnuo čia yra vidurys 
vasaros. Metinės atostogos, prasidedan
čios dieną prieš kūčias, tęsiasi beveik iki 
sausio pabaigos. Prie keturių savaičių 
metinių atostogų prisideda dvi Kalėdų 
dienos, Naujų metų diena, o gale sausio 
dar ir Australijos diena. Per tą laiką, o 
ypač tarp kūčių ir sausio 3, sunku ką nors 
rasti 'įstaigose, nes tuo laiku visi, jei ir 
neatostogauja, vienu ar kitu būdu suge
ba gauti laisvų dienų.

Tas pats ir politikoje. Parlamentas už- 
švenčia jau gerokai prieš Kalėdas ir daug 
parlamentarų pasinaudoja ilga pertrauka 
apsilankyti užsienyje ar atostogauja tūks
tančiais kilometrų besitęsiančiuose Aus
tralijos paplūdimiuose.

Tai sudaro problemų laikraščių redak
toriams pripildyti savo leidinių pusla
pius žiniomis, kurios patrauktų skaityto
jus. Tad šiuo laiku tenka daug skaityti 
apie dvigalvius vėžlius, per kliūtis šokinė 
jančius veršius ar moliuskų sudilgintus 
besimaudančius vaikus (ir suaugusius).

Kita kasmet pasikartojanti tema yra 
sausio 26 dieną išpuolanti Australijos die 
na. Prieš 196 metus, tuometinė D. Britam 
jos valdžia, netekus šiaurės Amerikos ko
lonijų, nusprendė pasinaudoti mažai ap
gyventu Australijos kontinentu, išsiųs
dama į jį dalį kalinių.

1798 metais sausio 26 dieną penki lai
vai pasiekė Australijos krantus ir iš jų 
išsikėlę kaliniai ir juos saugojantieji ka
reiviai, dabartinio Sydney miesto apy
linkėse įkūrė pirmąją D. Britanijos kolo
niją Australijoje. Daug vėliau, gerokai 
po Australijos kolonijų susibūrimo į fe
deraciją 1901 metais, ši diena yra ban
doma padaryti Australijos tautine diena.

Nors australai, kaip daug kas Anglijoje 
ir Europoje žino, yra gana nacionalistiš
kai nusiteikę kas susiję su sportu (pasau
lyje visi girdėjo apie jų laimėjimą Ameri
kos taurės buriavime), ar jų alum (pa
saulyje nėra geresnio už australišką), bet 
juos sunku išjudinti, kad jie, kaip ameri
konai, išgirdę savo himną, pridėtų ranką 
prie širdies, ar, kaip anglai mojuotų vė
liavomis, išleisdami savo karius į toli
mus kraštus

Tai nereiškia, kad jie nejaučia pagar
bos ar meilės savo kraštui, šiuo laiku 

spaudoje vyksta debatai apie Australijos 
gyventojų tautinį apibrėžimą.

Debatai ypač stiprėja dėl ateinančios 
200 metų sukakties minėjimo 1988 me
tais.

Kalba eina apie dabartinių Australijos 
išorinių simbolių tinkamumą ir dėl duo
klės savo „motinai“ D. Britanijai.

Australija dabar turi du himnus: „Die
ve, saugok karalienę“, naudojamą progo
mis, kai dalyvauja pati karalienė, ar jos 
vietininkai — gubernatoriai, ir „Pirmyn, 
Australija!“, naudojamą kitomis progo
mis. Dauguma australų težino tik pirmą 
posmelį ir pirmojo ir antrojo himno. Įsta
tymais nėra ‘įteisintas nei vienas, nei ki
tas, tad ir jų mokymas mokyklose nėra 
privalomas. Apsisprendimas galbūt bus 
pasiektas prieš 1988 metus.

Australijos vėliava dabar yra panaši į 
Naujosios Zelandijos ir, be tamsiai mėly
name fone esančių žvaigždžių, joje dar 
yra ir D. Britanijos vėliava. Tai nepatin
ka respublikoniškai nusiteikusiems aus
tralams ir ne iš D. Britanijos atvykusioms 
naujakuriams, kurie nejaučia jolkių ryšių 
su „motinėle“ Anglija ar jos karaliene.

Australijos tautinei charkteristikai su
siformuoti nepadeda ir australų paprotys 
visas šventes perkelti į artimiausią po jų 
einantį pirmadienį, kad būtų ilgas savait
galis. Tad šiuo metu vykstančiuose deba 
tuose norima įrodyti jog neįsivaizduoja
ma, kad prancūzai švęstų Bastilijos die
ną ne liepos 14, ar amerikonai nepriklau
somybės dieną ne liepos 4. Australai vi
siškai laimingi gaudami ilgą savaitgalį. 
Jie išvažiuoja su vaikais pajūrin ir at- 
švenčia savo tautinę dieną atviruose ug
niakuruose, kepdami mėsą, kurią valgo, 
užsigerdami stipriu, šaltu dantis gelian
čiu alumi ir vaikydami į akis lendančias 
muses.

Australijos kalendoriuose yra diena, 
kuri švenčiama visad balandžio 25. Tai 
vadinama ANZAC diena, kurioje mini
ma australų ir naujųjų zelandiečių ka
riuomenės dalinių pirmasis kovos krikštas 
I Didžiojo karo metu, išsikeliant Dardane
luose. Daug jaunų australų tą dieną 1915 
metais padėjo savo galvas už toli gyvenan 
tį karalių ir Angliją, kurių dauguma nie
kad nebuvo matę, ši diena ir dabar, po 
beveik 70 metų, užima australų gyvenime 
vietą, iš kurios nei Australijos diena, nei 
karalienės gimimo diena, nepajėgia jos 
išstumti.

Tad jeigu išoriniai simboliai, kaip him
nai, vėliavos ar dienos, yra reikalingi įro
dyti savo krašto meilei, galbūt australai 
teisingai pasirinko tokią dieną, kurioje 
daug jų jaunų vyrų žuvo nieko neatsiekę. 
Atsiliepdami į „motinėlės“ Anglijos šauks 
mą, tūkstančiai jų stojo savanoriais, gal
vodami, kad jie padeda gelbėti civilizaci
ją ir krikščionybę nuo sunaikinimo. Nuo 
tada jie apie save pradėjo galvoti, kaip 
atskirą nuo anglų tautą.

Bet tikrasis lūžis įvyko II karo metu, 
kai japonams pradėjus artėti prie Austrą 
lijos krantų, D. Britanijos min. pinm. 
Churchill neleido grįžti namo Australijos 
kariuomenei, tuo laiku esančiai Afriko
je ir „paguodė“ australus, kad, pasibaigus 
karui Europoje anglai išvaduos Australi
ją iš japonų! Nuo tada australų užsienio 
politika pasuko į sąjungą su JAV-mis. D. 
Britanijos įstojimas į Bendrąją Europos 
rinką nutraukė ir buvusius tamprius pre
kybinius ryšius.

Po II pasaulinio karo Australijoje buvo 
apie 7 mil. gyventojų. Dabar yra virš 15 
mil., trečdalis jų atvykę po karo arba jų 
vaikai. Australijos gyventojų sudėtis pra
dėjo krypti nuo anglosaksų dominavimo 
į daugiatautin'į mišinį. Dabartinė Austra
lijos darbiečių vyriausybė šį reiškinį pri
pažįsta ir oficialiai skatina Australiją va
dinti daugiataute ir daugiarasine valsty
be.

Kai kurie Australijos gyventojų sluoks 
niai tokia valdžios linija yra nepatenkin
ti. Australijos kariuomenės veteranų są
jungos Viktorijos valstijos skyriaus pir
mininkas viešai ir aktyviai siūlo sustabdy 
ti Azijos gyventojų imigraciją. (Per pa
skutinius 6-7 metus kasmet įvažiuodavo 
apie 25000-30000 vietnamiečių). Nepa- 
padeda šiuo laiku Australijoje vykstąs 
ekonominis sulėtėjimas, dėl kurio krašte 
yra apie 700,000 (bedarbių.

Dauguma australų besikeičiančią gy
ventojų sudėtį priima be rezervų. Yra už
sienyje gimusių parlamento narių, valsti
jų ministerių, biznio magnatų, neskaitant 
didelio skaičiaus profesionalų, pasiekusių 
viršūnes savo srityse. Vien tik lietuvių 
tarpe turime tris profesorius.

Kaip į visa tai žiūri atvykusieji ir Aus
tralijoje įsikūrę ne anglų kilmės imigran 
tai? Ką jie galvoja apie savo pasirinktą 
kraštą ir gyventojus?

Australijos dienos proga, visoje Austrą 
lijoje skaitomas dienraštis ..The Austra
lian" pakvietė savo skaitytojus pasisakyti, 
ką jie apie tai galvoja, štai vienas iš laiš
kų:

Australijos dienos proga aš ieškau tin
kamų žodžių, kuriais galėčiau padėkoti 
Australijai ir australams.

Ar yra kita tokia šalis, kur valdžia fi
nansuoja etninį (ne anglų kalba — J.M.) 
radiją ir televiziją? Ar yra kita tokia ša
lis, kuri skatina ir padeda kitų kilmių 
žmonėms išlaikyti jų kultūras ir kalbas?

Kur kitur žmogus gali rasti tokius ge
rus kaimynus, kaip kad aš radau? Kur 
kitur galima rasti tokius geraširdžius 
žmones kaip australai?

Galėčiau taip tęsti be galo. Ji gal ir ne
gali man atstoti mano gimtinės Lietuvos, 
kuri kęnčia sovietinę okupaciją, bet Aus
tralija man suteikė laisvę, saugią pastogę 
ir daug kitko.

Dėl to aš myliu Australiją. A. Kramilius

Ar taip galvoja dauguma Australijoje 
gyvenančių lietuvių? Pasiskaičius vieti
nę lietuvių spaudą, galima susidaryti vi
sai kitokią nuomonę, žinoma, jei tai kas 
parašyta priimsim už tikrą pinigą. „T.A.“ 
sausio 20 d. laidoje K. Tautginas, rašy
damas apie ateinantį Australijos dviejų 
šimtų metų įkūrimo jubiliejų, štai kaip 
rašo:

„Artėja Australijos 200 metų sukaktis. 
Dera pagalvoti ką reiškia „australybė“. 
Kodėl australai turi tiek mažai tautinės 
sąmonės?“

Į savo klausimus jis pats ir atsako: 
„...Australija per vėlai įkurta...
..Australiją apgyventi buvo per leng

va, australai per greit pradėjo gerai gy
venti...

...kai Australiją pradėjo kolonizuoti, 
Britanijos salose niekas jau nebenešiojo 
tautinių rūbų, beveik jau ir nebedainavo 
liaudies dainų, nešoko tautinių šokių...

...labai mažai čia buvo kultūringų žmo
nių. Naujakuriai buvo daugiausia krimi
nalistai valkatos ir pačio žemiausio sluoks 
nio raprasti darbininkai, ūkininkai...

...Paprastas australas anksčiau, kaip ir 
dabar, neturėjo laiko religijai. Jo religija 
sportas, alus, visokie azartiški žaidimai...

...australas ne australiškai kalba, o 
angliškai...australai neturi savo unikali- 
nės kalbos, kurią pasididžiuodami galėtų 
vadinti „Mūsų kalba“, nes ta kalba nėra 
„mūsų“, o anglų. Ir dabar amerikiečiai 
ją savinas!...

...Australija kenčia amerikiečių kultū
rinį imperializmą...

...Nepadeda ir tai, kad Australija jau 
daugiau kaip 30 metų išgyvena pertek
liaus bangą...

...Jeigu rusai jau rytoj pultų, kur ras
tume kareivių? Sunku tikėti, kad kas nors

iš šių dienų ilgaplaukių driskių, bedarbių 
ir kanapininkų norėtų (ar galėtų) stoti 
kariuomenėn...

...Padėtis nepagerės. Žmonės vis daro
si gobšesni, vis kaukia „Duok man“, bet 
skundžiasi, kai reikia mokėti mokesčius 
ar atlikti bent mažiausią pareigą tėvy
nei..........Galbūt australai neverti laisvės
galbūt greit jos neteks...“

• ••
Visa tai pasiskaičius gali atrodyti, kad 

Australija yra apgyventa nevalyvų tingi
nių, kurie niekad nedirba, girtuokliauja 
ir užsiima azartiniais lošimais. Nuomonė, 
kuri yra populiari ir kituose pasaulio 
kraštuose. Man Anglijoje būnant, su
žinojęs, kad aš iš Australijos, vienas ger
biamas tautietis su malonumu man pa
sakojo skaitęs anglo žurnalisto aprašy
mą, kad „Australija tai turtingų barbarų 
kraštas“.

Prie tokias nuomonės susidarymo nie
kas nėra daugiau prisidėjęs, kaip patys 
australai. Jei neskaityt įvairių rūšių spor
to, kurį australai mėgsta ir gal neblogai 
save pasaulyje užsirekomenduoja, antras 
jų labiausiai mėgstamas užsiėmimas yra 
savęs niekinimas — „knocking". Tas nie
kinimas yna labai pastebimas australų 
spaudoje, vien kurią skaitydami mūsų 
„išminčiai“ galvoja, kad visame pasauly
je tuo tik australai užsiima. Jie pasiima 
tą pačią liniją, kaip ir sovietiniai „išmin
čiai“, kurie su malonumu cituoja ameri
kiečių ir anglų laikraščius, iškeliančius 
jų kraštuose esančias blogybes, paremti 
savo tikrai be pagrindo Skelbiamus pro
pagandinius tvirtinimus apie kapitalisti
nio pasaulio „supuvimą“ ir greitą sužlu
gimą. Jie tai kartoja jau daugelį metų, o 
vakarai ne tik nesugriūva, bet vis stiprė
ja.

Taip pat ir Australija. Nepaisant visų 
(pragaištingų pranašysčių, palyginus su 
likusiu pasauliu, ekonomiškai Australija 
laikosi neblogai. Po kelių metų sausros, 
kviečių derlius pernai buvo didžiausias 
Australijos istorijoje. Japonija, Pietų Ko
rėja ir Kinija perka Australijos anglį ir 
geležį, nors ne tokiais kiekiais, kaip anks
čiau. Dirbančiųjų algos dar vis kyla aukš
čiau, negu kainos. Apie 10 proc. australų 
kiekvienais metais pajėgia išvažiuoti į 
užsienį atostogoms.

O kaip su tautine charakteristika? Ar 
Australija gali būti blogas kraštas, jei 
Andropovo mirties pranešimui televizijo
je buvo paskirta tiek pat laiko, kiek ir 
tuo laiku vykstančioms kriketo varžy
boms? J, Mašanauskas
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Sv. Kazimiero sukakties pamaldos (Ro
moje — kovo 4 d., Šv. Petro bazilikoje. 
Popiežius laikys iškilmingas mišias.

Sv. 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.

LIETUVIŲ PETICIJA

Užsienio spaudos agentūros, remdamo- 
sios Švediją pasiekusiomis žiniomis, prane 
šė, kad jau apie 130 tūkstančių Lietuvos 
tikinčiųjų pasirašė peticijas sovietinei val
džiai, kuriose protestuojama prieš kunigų 
Svarinsko ir Tamkevičiaus nuteisimą Ir 
prašoma juos išlaisvinti. Spaudos agentū
ros pažymi, kad Lietuvos tikintieji petici
jas maišiniai pasirašo, nežiūrint valdžios 
pakartotinų įspėjimų parašų rinkimo ak
ciją nutraukti. Agentūros primena, kad 
■abu lietuviai kunigai — Alfonsas Svarins
kas ir Sigitas Tamkevlčius — buvo praė
jusiais metais nuteisti dešimčiai metų lais 
vės atėmimo už tariamą antisovleti-nę 
agitaciją ir propagandą.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMO 
IŠKILMĖS ROMOJE

Vatikano radijas praneša, kad iškilmin 
gos pamaldos įvyks kovo 4 d. šv. Petro 
bazilikoje Romoje, minint šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktį. Anglijos laiku 
9 vai. Visa iškilmingų pamaldų eiga bus 
transliuojama tiesiog į Lietuvą per Vati
kano radiją trumpomis 19, 25 ir 31 (šiek 
tiek į 30) bangomis. Gerai bus girdima 
ir visoje Europoje. Viskas bus aiškinama 
lietuviškai.

Pamaldose dalyvaus diplomatinis kor
pusas prie šv. Sosto, šv. Mišias drauge 
su Popiežium atnašaus Europos Vyskupų 
Konferencijos atstovai, kardinolai ir vys
kupai, esantieji Romoje. Pats Popiežius 
kreipia didelį dėmesį į šį minėjimą, šv. 
Mišias aukos už Lietuvą.

Italijos Lietuvių Bendruomenė paga
mino kvietimo plakatus ir iškabino prie 
Romos bažnyčių durų.

Kovo 3 d. numatoma Popiežiaus au
diencija, skirta tik lietuviams.

ARKTVYSK. J. BULAITIS PAS
POPIEŽIŲ

Popiežius Jonas Paulius II privačioje 
audiencijoje priėmė lietuvį arkivyskupą 
Joną Bulaitį. Arkivyskupas Bulaitis, kaip 
žinoma, yra apaštalinis pronuncijus Cen
trinės Afrikos respublikos ir Konge. Be 
to, jis eina 'apaštalinio delegato pareigas 
Čado krašte. Apaštalinis pronuncijus arki
vyskupas Bulaitis po pasimatymo su šven 
tuoju Tėvu šiomis dienomis grįš atgal į 
savo rezidenciją Centrinėje Afrikos res
publikoje. Tikisi kovo mėnesio pradžioje 
vėl atvykti į Romą, kur drauge su lietu
viais maldininkais dalyvaus Lietuvos glo
bėjo šv. Kazimiero mirties penkių šimtų 
metų jubiliejaus iškilmėse.

ŠV. KAZIMIERO PAVEIKSLAI IR 
ATVIRUKAI

Iš Romos gauta spalvotų šv. Kazimiero 
atvirukų ir paveikslų. Norintieji įsigyti 
kreipiasi pas lietuvius kunigus.

Londonas

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.

(DBLS pirm. J. Alkis papasakos įspū
džius iš 1983 m. įvykusio PLB Seimo, o 
Z. Jurais padarys pranėšimą apie DBLS 
politinę veiklą.

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

Kviečiami Skyriaus nariai ir visi kurie 
lįdomaujausi DBLS veikla. Valdyba

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
A. Gudliauskas — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

AUKOS SPAUDAI
J. Kasponis — 6 sv.
J. Mažeiva — 5 sv. 84p.
Dr. A. Kušlys — 3 sv. 35p.

NOTTINGHAMO „GINTARAS“
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIME LONDONE

Kovo 4 d. į Londoną atvyksta iš Notting 
hamo „Gintaro“ choristų grupė, vadovau. 
jauna Nijolės Vainoriūtės. Choristai gie
dos drauge su Londono lietuvių choru 
WestminsteriO katedroje tą dieną 5.30 vai.

AUTOMOBILIŲ PASTATYMAS PRIE 
KATEDROS KOVO 4 D.

Prie WestminsteriO katedros sekmadie
niais leidžiama laisvai pasistatyti automo
bilius. Skaitikliai (meters) tą dieną ne
veikia.

Manchesteris
ŠV. KAZIMIERO PAMINĖJIMAS

Kovo 10 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Man- 
chesterio R.K. Bendrija rengia

Šv. Kazimiero sukakties paminėjimą.
Paskaitą skaitys A. Podvoislkis. Meninę 

programą atliks DBLS Derby Skyriaus 
meno būrelis „Tėviškėlė“, vad. mok. Ire
nai Venskienei. Programoje: eilėraščiai, 
dainos, deklamacijos apie šv. Kazimierą, 
„Tėviškėlės“ orkestrėlis, ved. Renatos 
Venskutės.

Manchesterio ir apylinkės lietuviai kvie 
čiami kuo gausiau dalyvauti. Minėjimas 
įvyks Lietuvių klube, 121 Middleton R., 
Crumpsail, Manchester, M8 6YJ.

Manchesterio R.K. Bendrija

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Manchesterio Lietuvių Moterų Ratelis 

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

Kviečiame atsilankyti visus.

Wolverhamptonas
ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ 

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 Queen's 
hotely, North St., W-ton. Maždaug apie 
7 vai. vak. bus kan. V. Kalmaičio paskaita. 
Po to seks poeto L. Švalkaus poezijos va
landa Ir jaunųjų Gasiperų 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

Gloucester
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Gloucesterio-Stroudo Skyriaus marių 
metinis susirinkimas įvyks kovo 17 d., 6 
vai. vak, 37, Midland Rd., Ukrainiečių Klu 
bo patalpose.

'Prašome visus narius Ir tautiečius at
silankyti aptarti Skyriaus einamuosius 
reikalus. Skyriaus Valdyba

SODYBA
KAINOS ATOSTOGAUJANTIEMS 

SODYBOJE
Nuo balandžio mėn. 1 dienos

Už savaitę su pilnu išlaikymu
— £78.00 + VAT* 

Už dieną su pilnu išlaikymu
— £13.50 + VAT* 

Nakvynė ir pusryčiai — £9.50 + VAT* 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos organizaci

nei grupei: pagal atskirą susitarimą.
Pensininkui už dieną (jeigu yra DBLS 

narys ar LNB akcininkas)
— £9.50 + VAT 

Vaikams iki 10 metų pusė kainos.
Vaikams nuo 10-15 metų du trečdaliai 

kainos.
Už karavano vietą per dieną — '3.00
Už karavano vietą per savaitę — 18.00 
Už palapinę iki 2-jų asmenų per dieną

— 2.00 
Už palapinę virš 2-jų asmenų per dieną

— 2.75 
Už palapinę iki 2-jų asmenų per savaitę

— 12.00 
Už palapinę virš 2-jų asmenų per sa

vaitę — 16.00 
Už automobilio vietą dienai (ne na

riams) — 1.00** 
Už autobuso vietą dienai (ne nariams)

— 5.00** 
Už naudojimąsi maudymosi baseinu (ne

nariams,) dienai — 1.00 
Už naudojimąsi maudymosi baseinu (na 

riams) dienai — 50p. 
Už meškeriojimą dienai (ne nariams)

— 1.50** 
*ILNB akcininkams ir DBLS nariams 
12.5 proc. nuolaida.
**LNB akcininkams ir DBLS nariams ne
mokamai.

L:N.B. CENTRO VALDYBA

Derby
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo mėn.. 17 d. DBLS-gos Derby Sky
rius šaukia visuotinį — metinį skyriaus 
narių

SUSIRINKIMĄ
Susirinkimas įvyks 6.30 vai. vakaro, 

Ukrainiečių klubo patalpose, 27 Cham- 
wood St., Derby. Susirinkime bus renka
mi skyriaus valdomieji organai bei atsto
vas į S-gos bet B-vės metinį Suvažiavimą 
Londone. Be to, bus pasidalinta įvairiomis 
informacijomis, diskutuojami skyriaus ir 
kiti reikalai.

Visus skyriaus narius susirinkime pra
šome būtinai dalyvauti. Taip pat mielai 
kviečiami atvykti ir akcininkai bei visi 
vietos ir apylinkės tautiečiai.

Sk. Valdyba

OLANDIJA
MIRĖ M. PRILGAUSKIENĖ

Sausio 11 d. palaidojom Marijoną Pril- 
gauskienę. Ji buvo kilus iš Žemaitijos 
Skuodo apylinkės. Tai buvo tikra žemaitė, 
nenorėjo išmokti olandų kalbos ir vis tikė 
josi sugrįžti į numylėtą Lietuvą. Mirė bū
dama 96 metų. Gyveno vieniša, savo vyrą 
palaidojo prieš 17 metų.

Į Vughto kapines išlydėjo mažas būre
lis lietuvių ir kun, J. Dėdinas atliko pa
skutines apeigas. Visi sugiedojo „Dievo 
Angelą“.

Ir po to čia ilgai nedūmoję, 
Išsisklaidėm po tos maldos... 
Paliko juodas šaltas kapas, 
Kur nieks neis pro tas duris. 
Tik berželio gelsvas lapais 
Ant jo rudenį nukris.

Olandijos lietuvė Marija

NAUJA PLOKŠTELĖ
Čikagos lietuvių operos choras, diriguo

jamas Alvydo Vasaičio, išleido naują ilgo 
grojimo plokštelę — „Kad liktum tu gy
va“. Ji yra išimtinai skirta lietuviškai 
muzikai. Plokštelėje įrašyti dešimt lietu
vių kompozitorių kūrinių, pradedant lie
tuvių tautos himnu ir Sauerwetno „Lietu
viais esame mes gimę“. Kitų įdainuotų kū 
rinių tarpe yra Broniaus Būdriūno, Jur
gio Šimkaus kompozicijas. Čikagos lietu
vių operos kolektyvas iki šiol yra pastatęs 
jau penkias lietuviškas operas — Banaičio 
„Jūratę ir Kastytį“, Gaidelio „Gintaro 
Žemę“ ir „Daną', Kačinsko „Juodąjį Lai
vą“ ir Marijošiaus „Priesaiką“.

PAMALDOS
Nottingame — kovo 3, šeštadienį, 5 v., 

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. Gasperienė. Po to 
minėjimas salėje.

Bradforde — kovo 4 d., 12.30 vai., Pa
minėsime šv. Kazimierą.

Manchestery — kovo 25 d. Rekolekcijos 
15.30 vai. Išpažintys 15 vai. Jas praves 
Kun. S. Matulis Iš Nottingham.

Tautinis savaitgalis Nottinghame
Vasario 16 savaitgalis Nottinghame 

praėjo pakilioje tautinėje nuotaikoje. Mi
nėjime, šeštadienį, salė prisipildė beveik 
išimtinai lietuviais, kurių didelė dalis jau 
nosios kartos. Galbūt suviliojo aukšto ly
gio meninė programa, o gal darnus tarpu
savio sugyvenimas, bet salėje galima bu
vo jausti tas seniau buvęs lietuviškas ar
timumas, kurį mes pažinojome tik atsidū
rę tremtyje. Tas pats glaudumas galima 
buvo jausti ir sekantį rytą, kai Židinio 
koplyčia prisipildė pamaldoms už pa
vergtą Lietuvą.

Minėjimą ukrainiečių salėje pradėjo 
DBLS Sk. pirm. K. Bivainis, įžanginiam 
žodžiui pakviesdamas veteraną dr. S. Kuz 
minską, kurio pirmaujančios mintys buvo 
tautinės-politinės, susijusios su padėtim 
čia ir Lietuvoje. Po to, ukrainiečių atsto
vas, B. Rafaliuk priminė mūsų tautos liki
mą ir veiklą išeivijoje, linkėdamas neuž
miršti bendrų tikslų ir siekimų.

Latvių atstovas A. Klevą palinkėjo kuo 
greičiau atgauti mūsų valstybės suvere
numą.

Pagrindinis to vakaro kalbėtojas R. 
Juozelskis nukeliavo toliau į praeitį api
būdindamas tuos atgimimo laikus, kai 
atgauti paskelbtą nepriklausomybę reikė
jo įdėti daug aukų ir pakęsti daug trūku
mų.

Meninė programos dalis nradėta tauti
ne giesme „Dieve“, kurią jausmingai iš
pildė „Gintaro“ choras. Toliau sudainavo 
„Oi, toli, toli' ir „Čia mėlynas dangus“.

Jaunesnieji, pritariant kanklėmis, dviem 
balsais sudainavo „Ko liūdi putinėli“ ir 
padeklamavo „Graži šalis“.

Pasirodė nekantriai laukti talentingi 
jaunieji muzikos mylėtojai M. Zinkutė ir 
A. Sadula. Malonu buvo juos vėl išgirsti 
taip meniškai pianinu, obojum ir sakso
fonu išpildant lietuvių kompozitorių kū
rinius Obojaus švelnūs tonai ir M. Zin- 
kutės ekspresyvi interpretacija tokių kū
rinių, kaip Kuprevičiaus „Lakštingalos 
giesmė“ ir Būdriūno „Tykiai, tykiai“ pa
liko gilų įspūdį, o A. Sadulos saksafonu 
melancholiškai išpildyta Kačanausko „Ma

— Politbiuro narys ir Rusijos federaty
vinės soc. respublikos m’in. pirm. Vitalijus 
Vorotnikovas rinkimų kampanijoj pareiš
kė, kad reikia ir toliau stiprinti darbo 
drausmę ir vykdyti ekonomines reformas.

Manoma, jog 57 metų Vorotnikovą, An
dropovas ruošė užimti min. pirmininko 
vietą, kurią dabar turi 78 m. N. Tikhono
vas.

— Praėjusį sekmadienį Šveicarija pra
vedė referendumą dėl panaikinimo priva
lomos karinės tarnybos. Šveicarai turi 
50,000 vyrų kariuomenę, tačiau jie gali 
per 48 valandas sumobilizuoti 650,000. 
Praėjusiais metais iš 40,000 naujokų 745 
atsisakė stoti kariuomenėn. Jie buvo nu
bausti nuo 4 iki 9 mėnesių kalėjimo.

— Mirus Andropovui, Vakarai tikėjosi 
pasikeitimų Sovietų užsienio politikoj. Ta
čiau jau dabar matosi, kad Černenka eina 
tuo pačiu keliu.

Vasario 23 d. Sovietų Krašto apsaugos 
min. maršalas Ustinovas savo kalboje 
yp<ač stipriai puolė JAV-jas. Jis pareiškė: 
„Politinam, ekonominiam ir kariniam 
lauke Vašingtonas siekia dominuoti pa
saulyje, pirmiausia nori karinio pranašu
mo prieš Sovietų Sąjungą“.

— Praėjusią savaitę Maskvoje du sau
gumo pareigūnai neleido užsienio žurna
listams įeiti į Medvedevo butą.

57 metų marksistas istorikas R. Medve
devas dažnai susitikdavo užsienio kores
pondentus ir diskutuodavo politinėm te
mom. Retkarčiais spausdindavo savo 
straipsnius užsienio spaudoje.

— Jugoslavijoj gruodžio mėn. už prieš
valstybinę veiklą buvo suimti penki grai
kų studentai. Dabar jugoslavų valdžia 
pranešė, kad jie nebus teisiami, bet pa
šalinti iš krašto.

— New Yorke žydų teroristai sovietų 
pareigūnų gyvenaimoj vietovėj Bronxe 
susprogdino tris bombas. Jie pranešė, 
kad tokia akcija bus vykdomair toliau, 
kol nebus paleistas iš kalėjimo kompiu
terių specialistas Ščaranškis, kuris 1973 
m. prašėsi leidimo išemigruoti 'į Izraelį.

— Kinijos žinių agentūrą pranešė, kad 
Henano provincijoj grupė žemdirbių, pra
turtėjusių dėka naujųjų reformų, nusipir
ko helikopterį.

— Ženevoje prie Žmogaus teisiu komi
sijos įstaigos septynios Lotynų Amerikos 
•moterys, protestuodamos dėl tos komisi
jos neveiklumo aiškinti 90,000 žmonių 
dingimo, paskelbė bado streiką.

— Paragvajaus vyriausybė pažadėjo 
Išduoti buvusį Aušwitzo koncentracijos 
stovyklos daktarą Josefą Mengelę, jeigu 
tik pavyks jį surasti. Spėjama, jog Men- 
gele vis dar slapstosi Paragvajuje, nors 

no gimtinė“, pianinu pritariant M. Zinku- 
tei, sužavėjo visus.

Turėdami Vidurinėje Anglijoje tokio 
aukšto lygio muzikos menininkus, mes ne- 
pasistenigiame juos panaudoti lietuvių re
prezentaciniams reikalams tarptautinėje 
plotmėje. Betiksliai, su didelėmis išlaido
mis, vaikomės meninio turto užsienyje, 
kada panosėje guli neišnaudoti deiman
čiukai.

Tciiirr^esnėjle programos dalyje turėjo 
pasirodyti su savo kūrybą poetas P. Jezu- 
kevičius iš Kidderminster, bet sušlubavus 
sveikatai negalėjo atvykti.

„Gintaro“ moterys švelniai sudainavo 
„Tau gimtine“ ir „Tėviškėlė“.

Labai įspūdingai ir jautriai G. Ručins
kienė padeklamavo „Ramunėle“, pianinu 
palydint N. Vainoriūtei.

„Gintaro“ vyrai sudainavo „Siluetai“, 
solo dalį atliekant Alf. Bruožiui. ir 
„Aras“. „Gintaras“ meninę programą už
baigė su galinga — „Užtrauksim naują 
giesmę..

Tokia stipri ir gerai suorganizuota bei 
įdomi programa vėl parodė, kad Viduri
nės Anglijos pajėgos netik nesilpsta, bet 
eina vis stipryn ir, kaip sk. pirm. K. 
Bivainis užbaigimo žodyje paminėjo, 
mes dar tebedainuojaime ir dar ilgai dai
nuosime“.

Programą pravedė G. Kučinskienė, chor 
vedė V. Gasperiene, muzikos vadovė N. 
Vainoriūtė, kanklininkė E. Vainoriene.

Po minėjimo programos dalyvius užkan 
džiaus pavaišino Nott. Moterų Draugija.

Linksmoje dalyje grojo populiarius šo 
kiue jauna kapela. Loteriją pravedė J. 
Daimaševlčius. Aukas Tautos Fondui rin
ko A. Gudliauskas.

Milnėjimo pelnas skirtas Tautos Fondui 
ir aukos sudarė apie 100 sv.

Sekantį rytą pilnoje Židinio koplyčioje 
kun. S. Matulis atnašavo mišias už Lietu
vą. Mišiose dalyvavo skautai ir jaunimas, 
giedojo „Gintaro“ choras, vargonais pri
tariant V. Gaisperienei. Kun. S. Matulis 
pasakė šventei pritaikyta pamokslą, ra
gindamas ir toliau remti religini tautišką 
pasipriešinimą prieš mūsų skriaudėjus.

h. g.

jau daug laiko praėjo nuo jo pasirodymo.
— Tokijo nuotakų rūbų parodoje buvo 

išstatyta 300 milijonų jenų (900,000 sva
rų) vertės suknia, kurią pasiūti truko 5 
mėnesius. JI papuošta 63 deimantais ir 
20,000 perlų.

— Speciali Britų Sveikatos Departa
mento komisija siūlo nuo rugsėjo mėnesio 
mažinti medicinos studentų skaičių. Nori 
ma, kad kasmet būtų priimama ne dau
giau kaip 3,500.

— Po 17 metų tyrimų, britų ir amerikie 
čių mokslininkai priėjo išvados, kad ka
vos gėrimas nėra susijęs su vėžio liga.

— Londono policijos duomenimis, 1983 
metais įsilaužimų į namus skaičius suma
žėjo dviem procentais. 1982 m. buvo 
88,900 įsilaužimų, o 1983 m. — 87,500.

— JAV žemės ūkio ekspertai apskaičia
vo, jog šiais metais pasaulyje bus didelis 
grūdų perteklius. Manoma, kad ir Sov. 
Sąjunga turės geresnį derlių. Pagal su
tartį sovietai šiais metais pirks iš ameri
kiečių 9 mil. tonų grūdų.

— Amerikiečiai jau planuoja konstruo
ti nuolatinę erdvės stotį, kurią aptarnau
tų 8 žmonių įgula. Toks erdvėlaivis galė
tų būti paleistas apie 1991 metus ir kai
nuotų daugiau kaip 8 milijardus dolerių.

— Keturios japonų plieno kompanijos 
pasirašė sutartį parduoti sovietams 1 mil. 
tonų didelio skersmens dujotiekio vamz
džių. Užsakymas bus išpildytas iki 1985 m.

—■ Kinijos „Liaudies dienraštis“ prane
šė apie sąžiningus pirkėjus. Vienoje di
džiulėje Pekino krautuvėje užgesus elek
tros šviesai, nieko nebuvo pavogta, nors 
tuo metu ten vaikščiojo apie 10,000 žmo
nių.

— Praėjusiais metais britai importavo 
10 milijonų butelių šampano: daugiausia, 
negu bet kuris kitas kraštas pasaulyje. 
Tik prancūzai patys išgėrė truputį dau
giau.

— Britų paštas, kuris ir taip duoda di
delį pelną, bus dar labiau modernizuotas 
ir automatizuotas.

— Pasaulyje yra 182 vyrų vienuolijos. 
Daugiausia jėzuitų — apie 26,000, pran
ciškonų — 20,000, saleziečių — apie 
17,000, kapucinų — apie 12,000.

— Angoloje iš 6 mil. gyventojų pusė 
yra katalikai. Katalikų skaičius vis auga. 
Angoloje yra 11 vyskupų, 300 kunigų, 50 
vyrų vienuolių ir 700 moterų vienuolių. 
Pernai kunigystei ruošėsi 1'35 klierikai.

— Kinijos „Liaudies dienraštis“ rašo, 
kad kariuomenės karininkai pradėjo per
daug puotauti. Atvykusioms inspekto
riams iškelia 21 patiekalo puotas, kurios 
brangiai kainuoja.
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